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A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hiv. közlönye

Lehet-e ajánlani a murokrépának 
csikókkal való etetését és pótol

hatja-e ez a zabot?
A kérdés első részér0 határozott vá

laszt lehel adni, mert a murokrépa lovak 
számára kitűnő takarmányt szolgáltat, mély
ítői nagymennyiséget minden hátrány nél
kül lehet etelni. A lovak nagyon szeretik a répái, 
tellek és simaszörűek lesznek tőle s e mellett 
nem izzadnak, de legértékesebb a murok ré
pának dietétikai hatása, melynél íogva bizo
nyos. különösen gyomor- bél- és tüdőbeteg
ségek ellen orvosszerül szolgál, illetőleg azok 
ellen megvédi az állatokat.

Csikók számára pedig a legjobb és leg
egészségesebb takarmány, csak lulságba 
menni nem szabad az etetésével, mert ez 
esetben csontporhanyóság és egyéb ilyen be
tegség veszélye állhat elő. mely ellen mu
rokrépa elelésekor czélszerü foszforsavas 
mész adagolásával védekezni.

Helyesebb a csikók számára a murko- 
répavágóval szeletekre metszeni és búza 
vagy más gabonaféle polyvájával keverve 
etetni, mert így az állatok ezt jól megrágják 
és nagy mennyiségű polyvát lehel velük 
igen jól értékesíteni

Már sokkal nehezebb a kérdés máso
dik részére megfelelni. A zabnak murokré- 
pával való tökéletes pótlásáról tulajdonké
pen szó sem lehet, mert a kettőnek takar

mányértéke között nagy külömbség van. A 
zab viszonylag nagyon szűk, a murok pedig 
meglehetős tág táparányu takarmány. A mu- 
rokrépában nagyon sok a szénhidrát, neve
zetesen pedig a ezukor. s ezért is szeretika 
lovak annyira, de nagy munka idején, mi
dőn az állal sok tápanyagot használ fel, 
mégsem czélszerü a zabot murokrépával 
csak részben is pótolni. Télen azonban, mi
dőn az állat semmi vagy csak kevés mun
kát végez, a zabnak csak jó részét lehel 
murokrépával helyettesíteni. Ez altat a ta
kar».ányozás jóval olcsóbb lesz, mely külö
nösen a csikónevelésnél játszik fontos sze
repet.

A csikónevelésnél a murok az első év
ben nem jöhet ligyelcmbe Ekkor a zab, 
mint a tejet leginkább pótló anyag, képezze 
a csikó főtáplálékál. Nagyon elhibázod do
log volna, ha valaki a csikó ezen legélén
kebb fejlődése szakában akarná a zabot 
murokrépával pótolni. Ekkor széna etetésen 
kívül annyi zabot kell adni az állatnak, a- 
mennyil csak megeszik s ezt az év máso
dik léiében 3—4 kilogrammra is fel lehet 
emelni s akkor már csak egy kevés mur- 
kot is lehet adagolni. A második és harma
dik évben a csikónak fejlődése csökken s 
azért kevésbbé intenzív takarmányozás ai 
helyén valő. Ekkor a zab adagot kisebbíteni I 
lehet, sőt bizonyos körülmények között, ne-j 
vezetesebben nehezebb csikóknál, teljesen be, 
is lehet szüntetni. Ezen időszakban a széna 
és polyva vagy szecskával kevert murok

igen megfelelő takarmányt képez a csikók
számára.

A murokrépa nemcsak mint jó — és 
egészséges takarmány érdemel figyelmet, ha
nem igen fontos szerepet játszik a téli ta
karmányozásból a nyáriba és meg fordítva 
való álmenetnél. Az étvágytalanság ellen jól 
hat és jó féregüző szer.

Fagyos és rothadt állapotban term észe- 
lesen nem szabad feltakarmányozni. A mu
rok különben a fagy iránt nem igen érzé
keny. de veremben hamar felmelegszik és 
megrolhad. A verembe rakott murokrépára 
elegendő egy tél láb magas földtakarót al
kalmazni s csak erősebb fagyok beálltával 
czélszerü a föld fölé murok leveleket hányni, 
melyek a répát a lágytól kitünően meg
óvják.

A murokrépa magot dörzsöli állapot
ban kell beszerezni. A vetésre a talajt jól 
el kell készíteni és az elvetett sorokat nem 
kell behúzni, hogy a kikelt répával a mun
kát minél hamarább el lehessen kezdeni.

A murok a reája fordított, aránylag 
csekély munkát nagyon meghálálja s igen 
szép termést szolgáltat. Aránylag sHány ta
lajon is megterem s itt a mész és káli trá
gyázás iránt hálás.

Az egyes féleségek közül a Kuauer-féle 
sárga murok a legértékesebb s a többi faj
tákat úgy a termés nagysága, mint minősé
gére fölülmúlja.

SZENTEH DEZSŐ, 
gazdasági szaktanár

T  Á  R C  Z  A .

A z eltűnt őr.
Irin : W ickede C. F

Gyönyörű éjszaka volt 18Ö2 augusztus 4-én, 
midőn a nyolezadik Ohiv ezred a Blue Kivernél 
Chickahomingu túl felütötte táborát. A hobd eziis 
tös fénye áthatolt a leiiyófákan, a melyek alatt 
voltak a sátorotok és a wipporwillnek egyhangú 
énekével szemben olyan különösen hangzott a szom
szédos tó bétáinak kurulyolása A tó szélén ál lőtt 
őrt Diók Thompson és fegyverével a vállán fel és 
alá kezdeti járni. Barátja Hairy Meeks sátorából 
megláthatta és barátjával Tom Wureval együtt 
bámulva tekintett a gyönyörű emberre, a ki kék 
kabátjában, hegyes kalappal a fején és magas 
szárú csizsmákban büszkén fel és alá sétált. Egy
szerre csak azt látták, hogy háttal a tó felé álva, 
hanyagul fegverére támaszkodik.

»Dick talán csak még nem fáradl,* mondá 
Tom a másikhoz, *ez nagyon is korán volna, mert 
a négy óra, a melyei azért kapott, mer t a fegy
vere piszkos volt, csak most kezdődött.»

»Azt hiszem jó lesz ha mielőtt lefekszünk, 
átviszünk hozzá egy falatot, mert annyira boszan- 
kodolt, hogy nem eveit semmit, midőn elment. Van

még egy darab fehér kenyerem,* mondá a jósá
gos Harry.

»Nekem pétiig van még egy kevés sajtom,* 
telte hozzá Torn Ware.

Harry Meeks magihoz vette a kenyeret és 
' útnak indult. Alig liz lépésnyire volt még a sátor- 
! tói, midőn az őr t álló kabrna eltűnt szemei elől,

Megállóit és a szemeit dörzsölte, hogy meg
győződjék, jól látott e — de a hely, a hol Dick 
Thompson állóit üres volt és nem csalódhatott. 
De egyáltalában nem tudta az őr eltűnését ma
gának megmagyarázni és a helyen, a hová rög
tön futott, nem talált semmi olyant, a miből meg- 

I magyarázhatta volna e titkot.
Gyorsan elhatározta, hogy előhivja az őrség 

j káplárját, de még mielőtt kinyitotta a száját, le- 
! esett valami mellette a földre. Körülnézett és va- 
i bírni tárgyat látott a földön, a mely csakhamar 
I elsiklott előle és a melyet valami nagy kígyónak 
' hitt. A nád zörgése a tó partján, a melyet még 
néhány pillanatig, hallott, csak megerősítette öt e 

; véleményében.
I »De ez csak nem lehet összefüggésben bará
tom eltűnésével,» morogta magában, a kígyó csak 

; nem boszorkány, és — az okos üczkónak a cso- 
j dákba.i sem szabad már hinnie.»

Rákiáltott a káplárra, a ki nemsokára meg
jelent. De ezt annyira meglepte az esemény é9 
olyan élénken adott kifejezést csodálkozásának 
hogy rövid idő múlva már ébren volt az egész 
ezred. Gyorsan átkutatták az egész területet, és

átvizsgállak minden egyes bokrot, de nem jutot
tak eredményhez úgy, hogy az ezredes és őrnagy, 
a kik időközben szintén megjelentek, kérdőleg te
kintettek egymásra.

»A lehető* legkülönösebb eset ez, a melyet 
valaha ismertein,* inondá az első, és Harry Meeks 
megesküszik reá, hogy az őr nem ment el.»

»Harry bizonyára tévedi, a holdvilág vezette 
félre; az ember bizonyára kézen lábon csúszva 
eltávozott és a nagy fő eltakarta őt szemei elől. 
Ki tudja, hogy az erdőnek melyik része felé irá
nyozta lépteit.»

• Látnom kellett volra akkor, őrnagy úr* 
felelte Meeks, és Dick nem lehet szökevény.*

Az ezredes éles szeme megakadt a tó túlsó 
felén fekvő gyönyörű kis darab szárazföldőn, mely 
tele volt sűrű bokrokkal; az alig tiz lépésnyire 
lehetett azon helytől a melyen állt.

*Mi az? Mit lát?* Kérdezte az őrnagy. »Bi
zonyára elbújt olt valahol; a mig alkalma lesz 
elszökni.»

• Tévedhetek ugyan,» mondotta az ezredes, 
de úgy tűnik fel előttem, mintha a kis szigeten 
odaát az egyik bokron, egy kalapot látnék lógni.»

•ó az, biztos lehet benne,» kiáltott az őr
nagy, »elbújt ottan és megvárja a kedvező alkal
mat, a mikor rnegszökhetik.»

»Alig hiszem feleié az ezredes, »mert nem 
lehetséges átmennie a tavon, hogy ne lássák és 
— Látja? Most egészen világosan lehel látni a 
kalapot. Mindenesetre odaát van valaki.»





Gyilkos merénylet Folyó hó 24-én este 
8 óra körűi Santl Jakab botlornyai lakos 
Muraszilvágy felöl haza felé tarlót!, s mi
kor Bottornyáho? közel éri, a falu melleti 
kukoriczásból Fodor Ferencz ugyancsak bot- 
tornyai lakos 3 szór utána lőtt, sőt későb
ben 9 óra tájban a községben is reá lőtt 
kétszer. Л vizsgálat van hivatva kideríteni 
a lövöldözés okát.

A budapesti m kir állami felső építő 
ipariskola igazgatósága (Budapest, Vll kér. 
Csömörü-ut 74. sz) értesíti azon szülőket, a 
kik fiaikat a jövő 1904/905 iskolai évre az 
intézet rendes szakosztálya első évfolyamá
ra akarják felvétetni, hogy az intézet ta
nulmányi beosztása az ezentúl fel ve ndő
tanulók részére úgy módosul, hogy a jövő 
iskolai évtől kezdve az ezután felveendő 
tanulok részére az első félév november hó 
elején kezdődik s márczius végéig tart; 
április hó elejétől augusztus hó végéig a 
tanulók a gyakorlatban tartoznak működni; 
a második és a következő félévek a rendes 
isk. beosztás szerint követik egymást, az 
utolsó félév január 3t-én végződik. A tanul
mányi idő 6 félévből áll A végzett tanulók 
3 évi utólagos gyakorlat mellett kőműves, 
kőfaragó vagy ács mesterek lehelnek s je
lentkezhetnek építő mesteri vizsgálatra A 
végbizonyítvány alapján egyéves-önkéntesek 
lehetnek; felvétetnek a posta és lávirdatiszli 
s a vasúti liszti tanfolyamra, végre jogosít
va vannak mindazon hivatalos állásokra, a 
melyek betöltésénél érettségi bizonyítvány 
kívántatik. — A felvétel az I. évfolyamra 
az 1904/905 isk évre szepl. 1—5-ig tail, 
scsak november 1-3-án iratkoznak be vég
legesen, a mikor legalább 4 havi építő gya
korlati működést tartoznak igazolni A fel
vételhez szükséges: 1., Keresztlevél vagy szü
letési bizonyítvány. 2. legalább négy közép
iskolai (gymn. polg. vagy reálisk.) osztályból 
szóló bizonyítvány. 3.. a szeptemberben való 
jelentkezésnél legalább 2 havi, a november
1-éti való jelentkezésnél pedig 4 havi gya
korlat.

Eljegyzés. Hessel Jakab Csáktornyái keres
kedő eljegyezte Deutsch Kamilla kisasszonyt.

Duhaj legények Folyó hó 25-én délután 
botrányos verekedést rendezett négy részeg 
ember Csáktornyán a Friedl-féle vendéglő 
előtt. Előbb dulakodni kezdtek, majd hatal
mas verekedéssé fajult a reszegek ezivako
dása, a minek meg csakhamar sok nézője 
akadt. A néző publikum, úgy látszik, nem 
volt Ínyükre a verekedőknek, mert ezekbe 
sőt a csendesen járókelőkbe is belekötöttek 
s valósággal veszélyezlelték a járókelők éle
tét. Megfékezni csak úgy lehetett őket, hogy 
a legrakonczátlanabbal, Soltié* Jakab mura
siklósi lakost a csendörség elfogta s a köz
ségi fogházba zárták másnap reggelig, inig 
a részegségéből kijózanodott, mikor is bot
rányos részegségért és csendzavarásért kellett 
helyt állania a törvény előtt

Daruvár szlavóniai fűidőből vesszük a 
hirt, hogy oda folyó hó l-lől 15-ig 92 uj 
fürdő vendég érkezett s igy I hó 15-én az 
ott időző lürdővendégek száma 255 volt. 
Juli 1-töl 15-ig átutazó fürdő vendég 2340 
volt Daruvárolt.

Értesítés A tiszai ág. hitv evaug. egy
házkerület eperjesi Collegiumának jogakadé
miáján az 1904—1905. tanévre a beiratá
sok f. évi szeptember l-től 12-éig eszköz- 
lendők; az előadások pedig szeptember 16- 
án veszik kezdetüket. Utólagos felvételnek 
szept. 13—15. napjain dékáni-, azután pe
dig tanári-kari engedéllyel lehet helye Azok 
az egyéves önkéntesek, a kik tényleges ka

tonai szolgálatukat f. évi szeptember hó vé
gén fejezik be október 1-8. napjain irat
kozhatnak be. A vizsgálatok határideje szep
tember 1-étől 15-éig terjed. A jogakadémiai 
hallgatók általában részesülhetnek a Collegi
um kebelében fennálló tápintézel kedvez
ményeiben (az erre nézve megállapított di
jak a legutóbbi tanévben a következők vol
tak: ebéd és vacsoráért az l. félévben — 
szept. 1—decz. végéig — 50 К., a 11. félév
ben jan. 1.—junius végéig — 74 К ; csak 
ebédért az 1. félévben 32 К, a 11. félévben 
46 K. A jövő tanévtől kezdve az összes 
évi ebéd- és vacsoradijnak 150 koronára 
való felemelése megerősítés alatt áll; ezzel 
szemben azonban az ételeknek s főként a 
vacsorának javítása is eszközöltetni fog. Uj 
és kényelmes tápintézeti épület emelése fo
lyamatban van.) Az erre érdemesek igényt 
tarthatnak a Collegium által évenkint kiosz
tatni szokott ösztöndíjakra; valamint a sze
génysornak tandíjmentességre, tápintézeti- 
dij elengedésre s a jelentékeny alaptőkével 
rendelkező »Jogász segély-egylet» támogatá
sára számíthatnak. A jogakadémíai (ifjúsági-, 
valamint collegium! nagy könyvtár a hall 
gatóság rendelkezésére log állam. Minden
nemű felvilágosításokkal szívesen szolgál a 
jogakadémia igazgatósága.

Kereszt szentelés lvácsics István és 
felesége — J e I e n i c s Regina felső- 
puszlafai lakosok a Pusztafa és Puttyán kö
zötti utón egy keresztel állítottak saját költ
ségükön, melynek ünnepélyes felszentelése 
í hó 24-én. vasárnap delelőll volt nagy ün
nepélyességgel. R« ggel 9 órakor Csáktornyán 
ünnepi mise volt, mely után páter Landorf 
vezetése alatt processióval vonultak a ke
reszthez 72 egyforma fehér ruhás leány e- 
melte a processió s az ünnepség fényéi A 
A keresztet Peslalics gvardian szentelte fel 
s az egyházi predikatiót Landorf mondotta. 
A felszentelés után lvácsics István nagy e- 
bédet adott, mely a késő estig eltartott

Kinevezés postánál. Tóth Lajos volt 
Csáktornyái, jelenleg pécsi posta- és távírda 
főnököt a kereskedelemügyi miniszter posla- 
és távrda felügyelővé nevezte ki.

Kinevezés. A vallás es közoktatásügyi 
miniszter Bodonyi Mariska okleveles óvónőt 
a dráskoveczi állami óvodához óvónővé ne
vezte ki.

Érdekes határozat sztrájkok ügyében. 
Az utóbbi időben különös kinövése jelent
kezett a szlrájkinozgalmak, amennyiben át
csaptak ezek a kisipari műhelyekbe is és 
valóságos komikum volt nézni, hogy például 
az 5 -6 segéddel dolgozó asztalos- vagy 
ezipészmühelyekben is kitöröli a »sztrájk», 
maga ulán vonva egy csomó hatósági tár
gyalást Különös elfajulása e szokásnak a 
a szegedi iparfelügyelői és illetőleg kamarai 
kerületben volt tapasztalható és nem ritkán 
súlyos kárát vallották e szokásnak a kis
iparosok, akiket a munkások azzal is meg
károsítottak. hogy tőlük a darabszámra el
vállalt munkára előlegeket vettek föl, de azért 
a munkát nem fejezték be. Hiába volt ez 
ellen az ipartörvény 93. § áriak az a ren
delkezése, hogy a segéd aki darabszámra 
fizettetik, még szabályszerű föl mondás ese
tén sem léphet ki a munkából, mig az át
vett munkát be nem fejezte és a munka bé
rére kapott előleget le nem dolgozta, vagy 
meg nem téritetle, mert eddig az volt a föl
fogás, hogy sztrájk esetén nem lehet a tör
vény 159 §-át alkalmazni, mely kimondja, 
hogy »azon segédei, vagy gyári munkást, ki 
munkájából jogtalanul kilép, az iparhatóság 
visszahozathatja, kötelessége telyesitésére szo

ríthatja, sőt ezenfelül még 20 forintig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetheti.» Ez a föl
fogás a munkaadók méltányos érdekének 
megóvása mellett megszűnt most a kereske
delemügyi miniszter 22038/1904. sz. hatá- 
razatával, mely Ákos Arnold szegedi kir. 
iparfelűgyelö kérdésére kimondja, hogy a 
sztrájk esete nem menti fel a munkásokat 
szerződéses kötelességük teljesítésétől, tehát 
a darabszámra dolgozó és előleggel biró 
munkásokra alkalmazható a 159 §. sztrájk 
esetén is. továbbá pedig kimondja, hogy ta- 
nonezok nem vehetnek részt a sztrájkokban.

I R O D A L O M .
—  Kant. A königsbergi bölcsész a maga kis 

furcsaságaival iine több, mint LOO esztendő tanú
sága szerint bevonul a halhatatlanságba. Л königs- 
bergi fiatal leányok bizonyára jóindulattal és ér
tetlenséggel mosolyogtak a parókás kis öregre, a 
mikor ebéd után aranygombos sélapálezájával vé
gigkopogott az üres utczákon, ezret lépve minden 
ebéd után. Ks még a tudósok is megmosolyogják, 
mikor az öregnek a papirszeletei közt ráakadnak 
azokra a furcsa feljegyzésekre, a milyet pl. az, a 
melyet ijedten veteti papirosra, a mikor a szol
gája neve nem jutott eszébe: »Den Namen Johann 
vergessen. S ez a megino.solygott szürke kisember 
mélyebben belevéele magát a világhistóriába és az 
emberek emlékezetébe, mint Nagy Fridiik, vagy 
akármelyik hatalmasság Napóleonon kívül. Mert a 
tér és idő problémáját, a min az emberi elme hi
úba zuzta szét feltevéseit évszázadokon át, ez a 
königsbergi kis ember világosan és logikusan for- 
mulázta, a mikor azt mondta, bogy a tér és idő 
fogalma bennünk van, csak mi látjuk a dolgokat 
tér bet', és időben.

A Kant képével élén jelenik meg a Világ- 
történet 197. füzete, mely a Napoleon után kö 
vetkező reformkor-szikot tárgyalja

A 12 kötette nagy munka szt-rkesztöje Mar 
'csali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet 
írója is. Kgy egy gazdagon illusztrált kötet ára 
díszes félbőrkötésben 10 korona; füzetenkinl is kap
ható GO fillérjével Megjelen minden héten egy fü
zet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Iro
dalmi intézel Részvénytársaság Rudapest, VIII., 
Üllői ut 18 sz.) s minden hazai kön у v kereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

A Csáktornya-vidéki takarékpénztár rész
vénytársaság igazgatósága, felügyelő bi
zottsága és tisztikara megilletődéssel je
lenti, hogy

Probszt Ferencz
uradalmi pénztáros,

az intézetnek alakulása óla lelügyelő- 
bizotsági elnöke f. hó 26-án hosszas 
szenvedés ulán örök nyugalomra tért.

Elhalálozása fájdalmas veszteségei 
okoz intézetünknek; emlékét kegyelet
tel lógjuk megőrizni.

Csáktornya, 1904. július 26-án. 
Béke hamvaira!

Kelek»» szerkesztő:
M A R 6  I T  А  I J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdoiuM:

F IS C H E L  F Ü L Ö P  (S T R A U S Z  SÁ N D O R )
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Sve poáiljkeso tiéué zndrftaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
iine, Margitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo;
кnjiáara F ischel F ilipova, 
kain se predplate i obznane 

poSljaju.

M E D JIM U R JE
na horvatakom  i magjarskom  jeziku izlazeéi druitveni, znastveni i povuóljivi list za púk 

I z l a z i  s v a k i  t j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k u  n e d e l j u .

Predplatna cena j a :

Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . . 4 kor. 
Na felvert leta . . 2 kor.

t’ojedini hroji koStaju 20 fill.

Obznane se puleg pogodhe 
i li.l raéunaju.

Sluíbeni glasnik: .Cakovaéke Sparkasse«, .Mcdjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Ukolicc Csáktornya «, i l d.

Gdo da nam áito mlati?
To vám je rnoji dragi jedno takvo pi- 

lanje, na kője bi jednostavno mogel odgo- 
vorili, da «Svaki gazda sam!» Ali nemoguée 
je, da nekoliko reCi nebi prilikom te étive 
napre poslavil.

Zapoéel búdéin, как vám je volja. vu 
kojoj gud áparkasi vu Cakovcu. te budcm iáéi 
tijam vu vaáu hiftu. Samo me vrlo poslu- 
Sajté, nazadnje budete pripoznali. da istinu 
imam.

Svaki dan, kada idem kraj Sparkase, 
vnogo i vnogo ljudi vidim nulri. Jeden pe- 
neze dojde prosit na vekslin, drugi na inla- 
bulaciju, trelji nutri dojde plaéat. fetvrti dojde 
prosit, naj ga joS nekoj fas éekaju i t. d. 
Svaki ima nekakovoga posla. jeden je véé 
duften, a drugi se zaduftiti hoée.

To vam je vu svakoj kasi tak. Tri su 
vu Cakovru, ali navek su dosta napunjene.

Pretrgnimo lu sada, pak ;demo к vam 
dimo. «Japa» puSi pod sen com, «sin* lefti 
na Stab, jer se je vu nőéi ne naspal, pak 
zato japa pod jednim fcune zbog njega, je- 
dino ftena se vu sobi, kuhnji műéi, pak ka- 
da je doma opravila posla i ona ide za te- 
ftaki, gde véé slarcSa i mlajSa kéi ftnjeju sa 
mlatci i teftaki na polju.

Japa je okolo 4n Ijet star élovek, jaki 
kaj bi joS I éavlja preceral. doma je, ako- 
prem Ы mogel delali. Sin je 20 Ijet star 
decko. takajáe véé zgodjeni, dragib véé dosti 
ima vu selu, i on bi mogel delali.

— Pak ne déla! Niti on, nili japa inkaj 
nedelaju. Japa zato né, jer gdo bi oiida 
mogel sina spod maline kleb, a sin pak zalo 
né jer vidi, da otec lakaj lenjari.

Kada je к jelű fas, onda i olec i sin 
neoslaneju odzadi. Obedva dobro ztiaju mla- 
titi pri zdeli.

Na mesto ovih dvéh lenjakov je druge 
treba zeti."Ali ovi drugi, takajSe nucaju jesti, 
pak zvun toga i plaéu. Jer ovi dva lenjariju, 
gdo drugi mora ftilo zmlatiti. Stajerce je 
treba dozvati, koji mlatiju. Stájeréi nucaju 
jesti, nucaju merluka, pak i poleg si oni takaj 
delaju «mertük* Reéite mi kuliko je Io к vara 
gazdi? Samo probajte raéunati!

Так je né éudnovato, da i takovi grunlí 
dojdu dőli, kője nije nikakva kaStiga nili 
nevolja postigla. nego kője je sam gazda i 
njegove familie lénosl dali déla.

Reéite mi rnoji dragi, jeli je éudnovato 
onda, ako su éakoveéke kasé bolje napunjene 
svaki dán как cirkva? Jer bormeS, gdo viSe 
vun hoée dali, как ima, on mora к coj prositi.

Satno po sebi se razme, da lo nespada 
na one gazde, koji vekSe imanje imaju i koji 
nemreju sami zvrSili sve posle, ovi sigurno, 
da su prísUjeni dali ftito drugim mlatili Ali 
ako su véé jedenkrat na to prisiljeni, nem- 
reino zamuéati, da njim nekoju reé neb; rekli:

Nemoremo razmeti prvié, zakaj daju 
in la I itt sa íz daleka stranjskimi ljudi. a. o- 
prém i doma je takovili dosta vu selu siro- 
makov, kojim bi bonnes, jako dobro bilo, 
da bi si nekaj priskrbeli tak na ftiveá i na 
zimu. Je li nebi to boláe bi Io. da prije na 
dcmaéimi pomorerno, a onda na stranjskimi, 
koji Bog zna od kud dojdeju? Sigurno, da 
bi bolje I lepáe bilo, smiiio Io je jedno, da 
i med pukoin preveé poznaju ovu reé — jal.

L, R «/.

Kakva je bila zetva?
Vu najvekáoj slrani < rsaga je vcé za* 

vrácna ftetva i sada morcmo vcé videli kakva 
je bila.

Svrha ftetve je Ijetos né t.»k slraáno 
huda. как su to od kraja nekoje novine biíe 
pisale. Bormeá je boláa bila svrha. как snio 
mi Cekali Pod zadnje dneve pr<d ftel vom 
onaj deftdj, sigurno je izvrsluo deluva! к 
zrelenju ftila. lstina, inti reé nemre bili od 
loga, da je ftetva izvrslna ili pak srédnja 
bila. Veraá je dosla odspod od srednje, a li 
za budu, za nevoljnu nju je zalo né moéi 
reéi. Nigdi vu Magjarskoj je né biI lak budi 
plod, da bi zbog njega od zimskoga glada 
se morali bojali. Sigurno na \uzkoma bude 
puku. ah zato gladuvati, vu nevolji bili i doh 
dojti nebude moral Uajmo bvalu Bogu, da 
je la veltka pogibelj. od kője smo slrahom 
bili, né doála na nas Nemoramo drftati od 
nikakvili neprilikab, jer gazda i leftak budu 
imali ono. kaj njim je najbolje polrebno

Kada smo véé lu i cénimo ftelve svrhu. 
moramo napre poslaviti, da nas naj nevkani 
na hudi put, ako prispodobimo leloánjii ftetvu 
к lansoj ftelvi Lám je dobra sredrja ftelva 
bila, pa I vu nekoliku krajali orsaga je za- 
siguruo dober plod bil. Naravno je. da leloá- 
nja ftetva nije takova, nego dalko odzudi. 
Ali zememo napré pred elve, In. |»a 1 éetiri 
Ijetah ftelve, kője su vnogo hu áe od lanjáe 
i videli budi in . da je razlika ne lakva, ka| 
bi zdvajali morali Sa dobriin razdelenjem 
i blagoslovom, pak sparno, budemo nekak 
preftiveli do drugog Ijcta ftetve. Pak onda je 
joá odzadi kuruza. druge setve, odzadi jo 
grozdje I sad. kője se dobro kazeju Néinamo 
da к le zroka, da zdvajamo

Vu céloj Europi je ne bila dobra ftelva, 
kaj sigurno dobro deluje na c nu páenice. 
Ali lomu |e pnpreéku iz jedne slrani lo, da 
je vu Ameriki dober plod bil i ne je sko- 
Cila cena páenice tak как smo éekali. Malo 
je gori skoéila. pa zato nas lo malo namiri 
zbog hudoga ploda.

Íz orsacke htée.
Vu proslim tjednu.)

Júliusa 22-ga je nazadnje ipák dosel 
éas ina lo, da su prijeli od civilliále razine- 
éek Prijelo je civilliátu 154 ablegalov, proli 
njoj njih je volum (Ыо 66, a nisu bili na- 
zoéi 231 ablegali. Zatem su svakoga dela 
poseb razpravljali prilikom toga je viáe ab
legalov povedalo svoje miálenje

Juliuéa 23-ga su Iretjikrat preéitali od 
civillisle razmeéek, kojega su i sada prijeli 

jablegati. Sada ga joá spraviáée magnaáov 
; mora prijeli i kralj podpisali, pak bude za 
lkon ftnjega. — Uenes je govoril Komjáthy 
Béla ueodvisne slranke ablegat. Od kraja je 

Igovoril od orsa kih dugov, a zatem pak |e 
pri slroákih hrvatskih opel govoril. Véli, da 
smo mi prama hrvatom nepremiáljeno veliko 
duáni bili. i samo bratinska ljubav nas je 
vodila. ali koju oui nisu holeli uhui vraéati 
Nemremo dopustiti. da llrvatsku, kakli nt- 
oddelji ni I mlegrantni del Magjarske gdo 
uzdira. Veliko-hrvi'lska smisel pokvari duse. 
jer koj tu smisel vu sebi nosi, on nam samo 
, neprialelj more bili. — Ne je »nőéi trpeli, 
da znutra med halari sv. Slelana korune bi 
magjarski jezik proganjan bil, Kovaéevié je 
bil pripoznal, da na sadanju hrvalsku mla- 
dez nemremo raéunati Hrvatski professon 
vu ákoli javno govoriju proli Magjarskoj. Naj 
se Irsi vlada. da se lirvatska mladeft sa 
magjarskotn mbukzorn spozna. Hrvatska mla
deft se naj dujde sím magjarski vuéil. Mi smo 
se pripravni napraviti za In vale, ali samo 
lak, naj наш budu i om poinoéniki vu sluftbi 
Magjarske drftave.

Sada, jer je Komjáthy vu viáe meslab 
jlical se Khuen —Héderváry-a mu je ov od- 
govur bil dal. Ncgdaánji ban Hrvalskc i sadas 
nji minister osobe kralja véli, da on neée 
I aj ili lo, da su vu Hrvalskoj . med hrvats- 
kim narodom takovi, koji drugo éuiiju, как 
bi lo Magjarski1 po\est i zakoni od njili zab 
levali, ali véli. da to nam naj nebude hudo, 
lo se pripeli svigde. — Kaj se brvalskib 
zbiranjab lice, more reél. da su óva svigdar 
tak tekla da je protivna stranjka navek dosla 
slobode imala. Ka j se mlad< fti liée, more reéi. 

Ida bude i saduuja inludez sa vremenom si- 
guuio previdla, kaj su véé i stareái previdli. 
da sklopljenje Hrvatske sa Magjarskom, je 
ne samo Magjarskoj nego i Hrvatskoj na 
véliki basen. Na to mladeft ne samo da mo
ramo, nego I inoremo raéunati, jer ovi sigurno 
budu previdli. da oni i takaj na nas raéu 
naju. — Zatem je na kratkoma govonl jós 
Kovaéevié hrvatski ablegat. Véli da bude sre- 
éen, ako bude se reé Hedervary grofa spu- 
nila, da morcmo raéunati na sadanju mla
deft hrvatsku, véli da bi i na lo vu ákoli 

, morali vuéiti decu vu Hrvatskoj.



Ratern je Hieronymi trgovaCki minister 
odgovoril na nekoje interpellate i stem je 
kraj bil sednici.

JuliuSa 26*ga, 26-ga i 27 ga su didje 
razpravljali orsaCke razmecke sakoga poseb.

Politika vu stranjskih zemljah.
Englezi i rusi. Malo je falilo, pa bi mi 

sada pisali: englezko-ruski rat. Ab je Ruska 
previdla da za sada nebi bi Io spamctno jo§ i 
od englezov dobiti malo po hrbtu, pak zalo 
je zadovoljscinu dala Englezkoj. (Englezi su 
vu pogodbi sa japanci, ali jer Japanska i tak 
sarna z\ r̂i sa rusi, nije treba englezku pomoC) 
Céla sivár se je iz toga uapravila. da je 
Ruska dve marinerske paroladje poslala na 
Crleno-morje. kője su la skriveno dóéi»*, jer 
diugad je poleg internalionalne pogodbe Turs- 
ka nebi smela prek pustili Tu su prijele 
jednu Englezku paroladju i laki osvojile. 
Rusi su zmislili, da kaj je na ladji se vozdo, 
da tobofc englezi japanom ävercaju. Zabadav 
je englezke ladje kapetan dokazal. da je Io 
sve englezko, ruske ladje marinen su osvo- 
jili ladju. Englezka je laki sa naj odprlijim 
glasom zahtevala. da Rusi nazad pustiju njenu 
ladju, jer drugaC bi na rat se obrnula cela 
stvar. Celi svet je kraj Englezke slupil i svi 
narodi su osuddi Rusov uepraviCni Cin. Na- 
zadnje je Ruska zadovoljéCinu dala Englezkoj, 
ladju je slobodno puslila i sa lein je sada vu 
Europi mir koj je veC na koncu bil visel.

*  Turska. Vu Macedonijije polozaj sa naj- 
boléom voljom ne moCi rcCi, da je lepi. Sada 
je veC ne dosla. da nekoje trupe liaraCiju, 
nego i od Saratov Boriéa je glas, da )e ve- 
liku akciu na ind i vu Konálantinapolju boCe 
dmamiluu napadu napravili Hugarske trupe 
sc zvun toga nezadovoljiju sa proganjanjem 
lurkov, grkov, I srbov, nego sada veC i na 
svoju bradu. bugare vdiraju, koji neöeju s 
rijiini drzah

Kine! armenski biskup \u Musu je 
zbog belega vu Konélanlinapolj botet ili, da 
se tarn vradi. Med putoin ga je turski kor
mán dal prijeli I vu Trapezuntu vu n él za- 
prli. Sumnja )e, da turski kormán z«.lo nc- 
pusti vu turski glnvni váráé Kynela, jer se 
boji da ov pred slranjskimi nuniatri odkrije 
armenski slalié. Armenski patriarka je go- 
voril za biskupa pri velikim veziru. da ga 
naj pustiju slobodno, all laj odgovoi je dobil, 
da je biékupa né moCi pustili iz reéla, jer 
je pnalelj armenski puntarov

Transval. Englezki kormán je к;«к se 
zna na kraju burskog bója rekel, как budu 
se stábéi popravili, bade Transvalu svoju 
samostalnu vladu dal. Kak sc vidi, to se 
bude sada spunilo. Lylllelön, englezkih pro* 
vinciah minister je obeCal, da od buduCeg 
Ijeta nebude veC englezki kormán imenuval 
vun transvalske zakotia delajuce sedniee pel 
Clanov, nego bude nje sam Iransvalski puk 
zbiral.

Vatikan I Francuzka. Kak smo vu zad- 
njiin broju pisali med Vatikánom i Francuz- 
kom je konfliktus zbog francuzkih biskupov. 
Zalostno toinu konfliktuéu jóé nije kraj Fran- 
cuski kormán Ceka sada, kakovoga odgovora 
bude dal Svetislol i sarno onda bude se na 
daljeöe slupanje odluCil.

Ruska NesreCna Ruska Ci sve du£e l>olje 
ide doli. Jer nije moguCc puka dugo vu sleposli, 
driati prije — potle pregledne ov. Kak smo 
veC lista zaprli hoteli, Cilamo ’iz uovinah, da

su Plehve rnskih nulraSnjih poslov ministra 
zaklali vu Varéovi. Jeden barberski detiö je 
hitil bombu mn pod koéiju, kada se je mi
nister na banhof peljal. Minister je laki vu- 
mrl a kuCiéu se nikaj né je pripelilo.

Amerikanski marinari vu Fiumi.
Juliuéa 25-ga su znameniti stranjski 

doéli vu Fiumu. Vu luki paroladjah vu 
dvém redu se je nastanilo sedem grozo- 
vilih amerikanskih ralnili paroladjah. Jeden 
dén prije su jóé vu Trslu bile i vu Fiumu 
su je na 25-ga predpoldan Cpkali, ali veC 
ob 5 vuri vu zorju su doále nutri vu luku. 
Vu Trslu ujih ga 10 bi Io, ali hi su med 
vrémenom zbog stvari »Malacce« morale na 
Crlene morje odili, lak njili je vu Fiumu 
samo 7 doéio. Gruzovilo velike ladje su Io 
sve su bélé, samo rori skoro svaka ima 
Iri rore — I zapovedniCki mosli su na roznu 
larbu polarbani. Raroladjain je Barker contra, 
admirális zapovednik, i itbHti ljudi ima 
sve skupa.

Vu jutro ob S vuri su zhumeli éluki 
i na vodjaladje conlra, admirnla je 21 put 
1 »iIo slreljeno na pozdravljonje Finme grada. 
toga gjungja Magjar- kog mórja. Na pozil- 
ravljenje su iz Fiume iz hike Jmarinarske 
akademie lakajée za odgovor 21-put strelili 
iz élukov.

Predpoldan ob 1 (► vuri je opet triput 
slrelil amerikanski stuk. na znanje dajuci.j 
da sada Barker contraadmirahé na pohad- 
janje ide na subo. Ménjéé ladje su ga к 
bregu peljale sa njegovimi pomocniki Na 
suhim su ga veC koCije Cekale i odovud se 
je peljal na stau barona Koszner Ervina, 
zapovednika i ravnalelja Fiume. Tu su pol 
vurc bib Boszner baron i njegova йена 
su sa radosljom primili goste. kojim se je 
lépő nakincen \ palaCa jako dopadala. Tu su 
se vu druälvi Roszner barona, zapovednika 
Fiume dali doli folograférali Zatém su jóé 
potiodili purgameélra Fiume Vio Ferencza 
i Gaál Tibora namestnog zapovednika Zatém 
su nazad iéli na svoie ladje

OdveCer njim je na ladjali baron 
Roszner Ervin zapovednik povrnul poliod- 
jenje I pozval nje je na drugi dan dr£»ni 
obed Kad je Roszner baron oslavil ameri- 
kanske ladje. 17-pul su strelili amerikanski 
Stuki.

Drugi den lojest juliuéa 20-ga je baron 
Roszner Ervin dal veCernu zabavu na Cast 
amerikanskim marinerem Na 0 vuru veCer 
je bila reCena zahava. ali veC dosla prije je 
kuCija za kuCijom sesamo lak rekuC rivala. 
Viéme je lakaj lepo sluailo, jer veCer nije 
bilo tak vruCe. Ob Я vuri je doéel Barkerl 
A F. amerikaiiskili ladjali coiitraadmiraiis j 
sa svojom pralnjom Sa amerikanskim him-1 
nusom.

«Jankee doodle» — om ga je primila 
banda a amerikanski éluki pak su slrelali. J

Amerikaiu l su so jako vugoduo Cutili I 
kod пня. Poslusali su lépe inagjarske pésme 
kője su iz kraljevske opere najprvi pope- 
vaCi popevali. Zatem je bila zabava, iz koje 
su se samokesno poceli razhajati. Amerikanski 
marinerski ofícéri su se pobratili sa nasiini 
oficéri i isii su vu kavane, gde su poc'cli 
popevali amerikanske pesme, a na zadnje i 
magjarski himnusz.

Amerikanski contra-admi ralié je né mogel 
dosla zahvalili magja rom, da su ga lak lépő 
primili vu Fiumi.

Na drugi dan lojest juliéa 27-ga je on

pozval Roszner Ervina barona zapovednika 
i viSe njih iz Fiume pak je veCcrju dal na 
njihovu Cast. Rrvu napilnicu je Baker con
tra admirális rekel lépő je govoril od rnagjars- 
kog naroda i CaSu je napil na njegvo .Veli* 
Canstvo rnagjarskoga kralja. Zatem je napil 
joS Roszner Ervin baron na zdravje contraad- 
miraliéa i na zdravje amerikanskih mari- 
nerskib oficerov.

Tabor vu AZiji.
Japanci pod jedinm preobladaju ruse 

Opet piSeju novine, da bude se glavna bilka 
na skoro obdrÄala. Rusi su zgubili sve po- 
ziciie, iz kojih bi niogíi se sa svrhom branili 
proli japancom. Koruki japanski general veC 
Cisli put ima proli Mukdenu. Kak se vidi 
japancom je cilj vdrli Cez ruse i nje obko- 
lili. Z idnjega tjedna su japanci iz vise mes- 
lah pretirali ruse. Osvojili su japanci Kiao- 
tonga, NiuCvanga, Santana, a pod zadnjem 
pak su rusi veliku pobitiku trpeli pri L)aSi- 
Cao-u. Od loga sledeCe javiju:

Japani su nenadano poCeli strelati proli 
ruskoj vojski vu UasiCao-u. Rusi su 100 
slukuv imali, i bolje su slrelali, как japanci, 
ali V nedelju ob poklán je ipak prisiljeno 
bilo rusko peSiClvo prek dali svoje meslo 
japancom Na izloku su sa bajoueti navalili 
in japauce; ali ovi su je nazad vudrili i rusi 
su vnogo zgubili. VeCer su vec rusi na
zad pobegb. Dvesto ruskili soldaiov je oran- 
jeno, a mrlvib broj je véliki, med njimi su 
dva ruski generali i vnogo oticérov mrtvi.

25-ga juliuéa su japanci veC i NiuCvanga 
osvojili.

Vu najviée soldaCkih krugab veliju, da 
je pohilka rusov sada veC sigurna. Japanci 
su sada vu takvoj poziciji, da pred ruse mo- 
reju dojli, I как se vidi su veC doáli pred 
nje. Korupatkin niski glavni vodja je sada 
vu lakvim poloZaju, da je prisiljen se pobiti 
sa japanci, jer nili napié nemre, a odzadi 
pak ga opet japanci liskajti.

Japanci, gledeC na veliku vruCinu, od 
koje mrlvi Intro gnjiliju i tak lehko bi i 
zdravi mogli betege dobiti od nezdrave dube, 
sve mrivo skuriju To je jednu jako spamelno 
delo. i razumno je vu laboru jer im je sve 
jedno ill vu zeinl|i postane pepelom, ill pak 
jóé lu na zemlji.

To je né istiiia, da bi japanci liudo 
postupali sa vljovljenimi rusi, veC. bi naopak 
mogli reci, da rusi, kop posvud kanCuku 
uosiju sobem. liudo poslupaju sa vljovljenimi 
japanci. Na sreCu, da do sada uisii bili rusi 
vu loin poloäaju, kaj In vnogo japanov mogli 
prijeti.

Kaj jo novoga?
Knj bubujn mnii birow

Sad ne davna vu Bácsvarmegjije jed- 
uoj obCiui, vu kojoj svaki Cetrtek navadno 
tjedenskc sejme obdrft.ivaju, obCinsko pogla- 
varslvo je odluCilo, da na Cetrtek padajuci 
zbog leäaCkoga poCinka sveleCnoga dneva 
meslo redovitoga sejma vu sredu budu ob* 
drftuvuli. Da ovu odluku svaki, kojega síiéi, 
znal takaj bude, su laki dali van zbubnjati 
po malim birovu. Za ovaj posel odredjeni 
mali birov odmah pograbi hubnja i baliCe i 
glasno proglasi, da: »Na znanje se dade sva- 
komu, koga se síiéi, da dojduCu sredu Cetr
tek bude, jerbo v Cetrtek nedelja je. Tim
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Sve poáiljkeso tiéuézndriUya 
novinah, naj se poäiljaju na 
iine, M argitai Jo iefa urednika 

Csáktornya,

I z d a t e l j a t v o ;

knjiiara Fische) Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poéljaju.

Csáktornya 1904 juliuáaSl-ga. Broj 81 .

MEDJIMURIE
na horvatakom i magjarakom jeziku izlazeói druítveni znastveni i povu iljiv i liat za púk 

I z l a z i  s v a k i  t j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k u  n e d e l j u .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . . 4 kor. 
Na éetvert leta . . 2 kor

l'ojeriini broji koátaju 20 till

Obznane se poleg pogodU* 
i fal raéunaju.

SluZbeni glasnik: »Cakovaéke Sparkasse«, »Medjimurskc Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

Grdo da nam áito mlati'?
To vám je rnoji dragi jedno takvo pi- 

tanje, na kője bi jednoslavno mogel odgo- 
vorili, da «Svaki gazda sam!» Ali nemoguée 
je, da nekoliko reéi nebi prilikom te étive 
napre postavil.

Zapoéel budern, как vám je volja. vu 
kojoj gud éparkasi vu Cakovcu. te budi m iáéi 
tijam vu vaéu hiZu. Samo me vrlo poslu- 
öajte, nazadnje budete pripoznali. da istinu 
imám.

Svaki dan, kada idem kraj áparkase, 
vnogo i vnogo ljudi vidim nulri. Jeden pe- 
neze dojde prosit na vekniin, drugi na inla- 
bulaciju, tretji nulri dojde plaéat. íetvrti dojde 
prosit, naj ga jóé nekoj éas éekaju i t. d. 
Svaki ima nekakovoga posla, jeden je véé 
duZen, a drugi se zaduZiti hoée.

To vám je vu svakoj kasi tak. Tri su 
vu Cakovcu, ali navek su dosta napunjene.

Fretrguimo tu sada, pák ;demo к vám 
dimo. «Japa» púéi pod sencom, «sin» leZi 
na átali, jer se je vu nőéi ne naspal, pák 
zato japa pod jednim kuné zbog njega, je- 
dino Zena se vu sobi, kuhnji műéi, pák ka- 
da je doma opravila posla i ona ide za te- 
Zaki, gde véé starcöa i mlajéa kéi Znjeju sa 
mlalci i teZaki na polju.

Japa je okolo 4ő Ijet star élovek, jaki, 
kaj bi jóé i éavlja ргесета!. doma je, ako- 
prem bi mogel delali. Sin je 20 Ijet star 
decko. takajée véé zgodjeni, dragih véé dosti 
ima vu selu, i on bi mogel delali.

— Fák ne déla! Niti on, nili japa nikaj 
nedelaju. Japa zato né, jer gdo bi onda 
mogel sina spod matiné kled. a sin pák zalo 
né jer vidi, da otec lakaj lenjari.

Kada je к jelű éas, ouda i olec i sin 
neostaneju odzadi. Obedva dobro znaju mla- 
liti pri zdeli.

Na meslo ovih dvéh lenjakov je druge 
treba zeti.'Ali ovi drugi, takajée nucaju jesli, 
pák zvun tóga i piacú. Jer ovi dva lenjariju, 
gdo drugi mora Zilo zmlatiti. Stajerce je 
treba dozvali, koji mlatiju Slajerci nucaju 
jesti, nucaju merluka, pák i poleg si oni takaj 
delaju «mertük * Heéile mi kuliko je lo kvara 
gazdi? Samo probajle raéunali!

Так je né éudnovato, da i lakovi grunlí 
dojdu dőli, kője nije nikakva kaéliga nili 
nevolja posligla. nego kője je sam gazda i 
njégove familie lénosl dőli déla.

Reéite mi moji dragi, jeli je éudnovato 
onda, ako su éakoveéke kasé bolje napunjene 
svaki dán как cirkva? Jer bormeá, gdo viée 
vun hoée dali, как ima, on mora к coj prositi.

Samo po sebi se razme, da lo nespada 
na one gazde, koji vekée imán je imaju i koji 
nemreju sami zvráiti sve posle, ovi sigurno, 
da su príslljeni dali Zito drugirn mlatiti. Ali 
ako su véé jedenkrat na to prisiljeni, nem- 
remo zamuéati, da njim nekoju reé neb; rekli:

Nemoremo razmeti prvié, zakaj daju 
I mlatiti sa íz daleka slranjskimi ljudi. a. o- 
I prém i doma je takovili dosta vu selu siro* 
iinakov, kojim bi bormeé, jako dobro bilo, 
da bi sí nekaj pnskrbeli lak na Ziveé i na 
ziniu. Je li nebi lo bóléé bi lo. da prije mi 

jdcmaéiini pomorcrno, a onda na slranjskimi, 
koji Bog zna od kaid dojdeju? Siguruo. da 
bi bolje I lepée bilo, samo lo je jedno, da 
i med pukom preveé poznaju ovu reé — jal.

/ ,. il J.

Kakva je bila zetva?
Vu najvckéoj slrani <rsaga je véé za* 

vréena Zetva i sada morcmo véé videli kakva 
je bila.

Svrha Zetve je Ijetos né I.»к straéno 
huda. как su to od kraja nekoje no vine bile 
pisale. tínrmeé je boléa bila svrha. как sino 
mi Cekali Föd zadnje dneve prd Zetvom 
ouaj deZdj, sigurno je izvrstno deluva! к 
zrelenju Zita. Isti mi, inti reé nemre bili od 
loga, da je Zetva izvrslna ili pák srédnja 
bila. Veráé je dosta odspod od srednje, ali 
za hudu, za nevoljnu nju je zato né moci 
reéi. Nigdi vu Magjarskoj je né biI tak budi 
plod, da bi zbog njega od zunskoga glada 
se morali bojati. Sigurno na vuzkoma bude 
puku, ali zato gladuvati, vu nevolji biti i doh 
dojti nebude moral Bajmo bvalu Bogu, da 
je la vebka pogibelj. od kője síiig slrahom 
bili, né doéla na nas Nemoramo drZati od 
nikakvib neprilikab. jer gazda i leZak budu 
imali ono. kaj njim je uajbolje polrebno

Kada smo véé lu i cénimo Zelve svrliu. 
moraino napre postaviti, da nas naj nevkani 
na hudi put, ako pnspodobimo Ictoáuju Zelvu 
к lansoj Zetvi. La ni je dobra sredrja Zel\a 
bila, pa I vu uekoliku к rajah orsaga je za* 
siguruo dober plod bi). Naravno je. da letoé- 
nja Zetva nije lakova, nego dalko odzadi. 
Ali zememo napré pred five, In. pa i éetiri 
Ijetah Zetve, kője su vnogo hu ée od lanjée 
i videli budcm , da je razlika ne lakva, ka| 
bi zdvajali morali Sa dobriin razdelenjem 
i blagoslovom, pák éparno, budemo nekak 
preZiveli do drugog Ijela Zetve. Fák onda )p 
jóé odzadi kuruza. druge selve, odzadi je 
grozdje I sad, kője se dobro kaZeju. Némamo 
dakle zroka, da zdvajamo.

Vu céloj Europi je ne bila dobra Zetva, 
kaj sigurno dobro deluje na c-*nu péenice. 
Ali tomu je pnpreóku iz jedno slrani to, da 
je vu Ameriki dober plod bil i ne je sko- 
Cila cena péenice lak как smo cekali Malo 
je gori skoéila, pa zato nas lo malo namiri 
zbog hudoga pioda.

I
íz orsacke litée.

Vu proslim tjednu.)

Júliusa 22-ga je nazadnje ipák doéel 
cas ina to, da su pnjeli od civilliéle razme- 
éek Frijelo je civilliétu 1&4* ablegalov, proli 
njoj njih je votuin dalo Üb. a nisu bili na- 
zoéi 231 ablegate Zatem su svakoga dela 
poseb razpravljah prilikom toga je viée ab
legalov povedalo svoje miálenje

Juliuéa 23-ga su trcljikrat preéitali od 
civillisle razmeéek, kojega su i sada prijeli 

j ablegati. Sada ga jóé spraviéée magnaéov 
j  mora prijeli i kralj podpisali, pák bude zu 
ikon Znjega. — Uenes je govoril Komjáthy 
Béla neodvisue stranke ablegat. Od kraja je 

'govuril od orsa kih dugov, a zatem pák je 
pri slroékib brvalskih opet govonl. Véli, da 
smo mi prarna hivatom nepremiáljeno veliko 
duéui bili. i samo bratinska ljubav nas je 
vodila. ali koju oni nisu boteli наш vracati 
Nemremo dopustiti. da lirvatsku. kakli nt- 
oddeljeni I mlegranlni del Magjarske gdo 
ózdira. Veliko-hrvalska smisel pokvari duse. 
jer koj tu smisel vu sebi nosi, on nam samo 
{ nepriatelj more bili. — Ne je moéi trpeli, 
da znulra med hálán sv. Slelana korune bi 
magjarski jezik proganjan bil, Kovaőevié je 
bil pnpoznal, da na sadanju hrvalsku mla- 
dez nemremo raéunali Hrvatski professon 
vu ákoli javuo govoriju proli Magjarskoj. Naj 
se Irsi vlada. da se hrvatska mladeZ sa 
inagjarskoin mladiZorn spozna. Hrvatska mla
deZ se naj dojde sím magjarski vuéil. Mi smo 
se pripravni napraviti za hivale, ali samo 
lak, naj nam budu i oni pomocmki vu sluZbi 
Magjarske drZave.

Sada, jer je Komjálhy vu viée meslab 
, lical se Khuen —Hédcrváry-a mu je ov od- 
govor bil dal. Ncgdaénji ban Hrvalske i sadas 
nji minister osobe kralja véli, da on neée 
lajilí lo, da su vu Hrvalskoj . med hrvals- 
kiin narodom takovi, koji drugo émiju, как 
bi lo Magjarske po\est i zakoni od njih zali- 
levali, ali véli. da to narn naj nebude hudo, 
to se pripeti svigde. — Kaj se hrvalskih 
zbiranjab liée, more reéi, da su óva svigdar 
tak lek la da je proli v na stranjka navek dosta 
slobode imáid. Kaj se mlad« Zi tiée, more reéi. 

Ida búd«* i sudaii|u mladeZ sa vremenom si
gurno previdla, kaj su véé i stareái previdli. 
da sklopljenje Hrvalske sa Magjarskom, je 
ne samo Magjarskoj nego i Hrvalskoj na 
vélikI hasén Na to mladeZ ne samo da mo- 
ramo, nego i moremo raéunali, jer ovi sigurno 
budu previdli. da oni i takaj na nas raéu 
naju. — Zatem je na kratkoma govoril jóé 
Kovaéeviő hrvatski ablegal. Véli da bude sre- 
éen, ako bude se reé Hcdervary grofa spu- 
nila, da moremo raéunali na sadanju mla
deZ hrvatsku, véli da bi i na lo vu ékoli 
morali vuéiti decu vu Hrvalskoj.



Jatem je Hieronymi IrgovaCki minister 
odgovoril na nekoje inlerpellalie i stem je 
к raj hi I sednici.

JuliuSa 25-ga, 26-ga i 27 ga su dalje 
razpravljali orsaCke razmeCke sakoga poseb.

Politika vu stranjskih zemljah.
Englezi i rusi. Malo je falilo. pa hi mi 

sada pisali: englezko-ruski rat. Ah je Ruska 
previdla da za sada nebi bilo spametno jóé i 
od englezov dobiti malo po hrbtu, pa к zalo 
je zn do voljécinu dala Englezkoj. (Englezi su 
vu pogodbi sa japanci. alijer Japanska i tak 
sama zvréi sa rusi, nijc treba englezku pomoC) 
Ola sivár se je iz toga napravila. da je 
Ruska dve marinerske paroladje poslala na 
Crleno-morje. kője su ta skriveno doéle, jer 
diugaC je poleg internalionalne pogodbe Turs- 
ka nebi smela prek pustili Tu su prijele 
jednu Englezku paroladju i laki osvojile. 
Rusi su zmislili, da ka| je na ladji se vozilo, 
da toboÄ englezi japanom svercaju. Zabadav 
je englezke ladje kapetan dokazal, da je to 
sve englezko, ruske ladje marinen su osvo- 
jili ladju. Englezka je laki sa naj odprtijim 
glasom zabtevala. da Rusi nazad pusliju njenu 
ladju, jer drugaC bi na rat se obrnula cela 
stvar. Celi svet je kraj Englezke slupil i svi 
narodi su osudili Rusov uepraviCni Cin. Na- 
zadnje je Ruska zadovoljéCinu dala Englezkoj, 
ladju je slobodno puslila i sa lem je sada vu 
Europi mir koj je vec na koncu bil visel.

** Turska. Vu Macedonijije polozaj sa naj- 
boléom voljom ne moCi rcCi, da je lepi. Sada 
je vcC ne dosla. da nekoje hupe haraCiju, 
nego i od Saratov Boriéa je glas, da je ve- 
liku akeiu na iml i vu Kondlanlinapolju liuCe 
dinamiluu napadu napravili Uugarske trupe 
sc zvun toga nezadovoljiju sa proganjanjem 
lurkov, grkov, i srbov, nego sada veC i na 
svoju braCu, bugare vdiraju, koji neCeju s 
njimi drzati

Kinél armenski biskup \u Musu je 
zbog belega vu Konélantinapolj holet ili, da 
se lain vraCi. Med pulom ga je turski kor
mán dal prijeli i vu Trapezuntu vu r< él za- 
prli. Sumiija |e, da turski kormán zi.lo nc- 
pusti vu lurski glavni váráé Kynela, jer se 
boji da ov pred slranjskimi nnniatri odkrije 
armenski slalié. Armenski patriarka je go- 
voril za biskupa pri velikirn vpziru. da ga 
naj pusliju slobodno, all laj odgovor je dobil, 
da je biékupa né moCi pustili iz reéla, jer 
je priatelj armenski punlarov

Transva l. Euglezki kormán je как se 
zna na kraju burskog bója rekel, kuk budu 
se slaliéi popravili, Lude Transvalu svoju 
samoslalnu viadu dal. Kuk se vidi, to se 
bude sada spunilo. Lylllelón, englezkib pro- 
vinciah minister je obeCal, da od buduCeg 
Ijela nebude veC englczki kormán iméntival 
vun transvalske zakoua delajuce sedniee pel 
Clanov, nego bude nje satu Iransvalski púk 
zbirai.

Vatikan I Francuzka. лак smo vu zad- 
njiin broju pisali med Vatikánom i Francuz- 
kom je konfliktus zbog francuzkih biákupov. 
Zaloslno toinu konfliktuéu jóé nije kraj Fran- 
cuski kormán Ceka sada, kakovoga odgovora 
bude dal Svetistol i samo onda bude se na 
daljeée slupanje odluCil.

Ruska. NesreCna Ruska Ci sve duäe bolje 
ide dőli Jer nije moguCe puka dugó vu sleposli. 
drfcati prije — potle pregledne ov. Как smo 
veC lista zaprli hoteli, Cilamo iz uovinab, da

su Plehve ruskih nulraénjih poslov ministra I 
zaklali vu Varéovi. Jeden barberski delié je 
hilil bombu mu pod koöiju, kada se je mi
nister na banhof peljal. Minister je laki vu- 
mrl a kuCiáu se nikaj né je pripetilo.

Amerikanski marinari vu Fiiuni.
Juliuéa 25-ga su znaineniti stranjski 

doéli vu Fiumu. Vu luki paroladjah vu 
dvém redu se je nastanilo sedem grozo- 
vitih amerikanskih ralmli paroladjah. Jeden 
dén prije su jóé vu Trstu bile i vu Fiumu 
su je na 25-ga predpoldan Cekali, ali veC 
ob 5 vuri vu zorju su doéle nutri vu luku. 
Vu Trstu njib ga 10 bilo, ali Iri su med 
vrémenom zbog stvari »Malacce« morale na 
Crlene morje odili, lak ríjiti je vu Fiumu 
samo 7 doélo. Cruzovilo velike ladje su lo 
sve su bélé, samo rori skoro sva ka itna 
Iri rore — i zapovednieki mosli su na roznu 
larbu polarbani. Raroladjam je Barker contra, 
admirális zapovednik, i 35H0 ljudi ima 
sve skupa.

Vu jutro ob N vuri su zbumeli éluki 
i na vodjaladje coulra, admirala je 21 put 
bilo slreljeno na pozdravljenje Finme grada. 
tóga gjungja Magjarkog mórja. Na pozd
ravljenje su íz Fiume íz luké Jmarinarske 
akademie lakajée za odgovor 21-put slrelili 
iz élukov.

Predpoldan oh 10 vuri je opt I Input 
slrelil amerikanski stuk. na zminje dajuci. 
da sada Barker conlraadmiralié na pohad- 
janje ide na subo. Ménjéé ladje su ga к 
bregu peljale sa njegovimi pomocniki Na 
suliim su ga veC koCije Cekale i odowid se 
je peljal ua slan barona Boszner Ervina, 
zapovednika i ravnalelja Fiume. Tu su pol 
vurc bili Boszner báron i njegova йена 
su sa radosljom prirnili goste. koji in se je 
lépő nakinct rn palaéa jako dopadala. Tu su 
se vu drû lvi Boszner barona, zapovednika 
Fiume dali dőli folograférali. Zalém su jóé 
pohodili purgameálra Fiume Vio Fcreucza 
i Gaál Tibora namestnog zapovednika Zatém 
su nazad isii na svoje ladje.

OdveCer njim je na ladjali baron 
Boszner Ervin zapow tinik povrnul pohod- 
jenje I pozval nje je na drugi dau drzmi 
obi d. Kati je Boszner baron oslavil ameri- 
kanske ladje. 17-pul su slrelili amerikanski 
étuki.

L)rugi den lojesl juliuéa 2b-ga je baron 
Boszner Ervin dal veéernu zabavu na Cast 
amerikanskim marinerem Na Я vuru veéer 
je bila reCena zabava. ali veC dosla prije je 
kunja za kuCijom se samo lak rekuC rtvala. 
Vréme je lakaj lepő slufcilo. jer veéer nije 
bilo tak vruCe. Ob Я vuri je doéel Barker 
A F. ainerikaiiskili ladjali conlraadmiralis 
sa svojom pralnjom Sa amerikanskim hini- 
uusom.

«Jankóé doodle» — om ga je primila 
banda a amerikanski dluki pák su slrelali.

Amerikanci su se jako vugotlno Culili 
kod mis. Poslusali su lépe magjarske péstne 
kője su iz kraljevske opere najprvi pope- 
vaCi popevali. Zatemje bila zabava, iz kője 
su se samokesno poceli razhajali. Amerikanski 
mariuerski о filcén su se pobralili sa nasimi 
oticéri i iéli su vu kavane, gde su pot'eli 
popevali amerikanske pesme, a ua zadnje i 
magjarski himnusz.

Amerikanski conlra-admiralis je né mogel 
dosla zalivalili magja rom, da su ga lak lépő 
prirnili vu Fiunn.

Na drugi dán lojesl juliéa 27-ga je on

I pozval Boszner Ervina barona zapovednika 
I viée njih íz Fiume pák je veCerju dal na 
njihovu Casl. Rrvu napitnicu je Baker con
tra admirális rekel lépő je govoril od magjars- 
kog naroda i Caéu je napit na njegvo .Veli- 
Canstvo inagjarskoga kralja. Zatem je napit 
jóé Boszner Ervin baron na zdravjecontraad- 
miraliéa i na zdravje amerikanskih mari- 
nerskih oficerov.

Tábor vu AáijL.
Japanci pod jedn'm preobladaju mse 

Opel piéeju novine, da bude se glavna bilka 
na skoro obdrSala. Rusi su zgubili sve po- 
zici|e, iz kojili bi mogli se sa svrhom braniti 
proli japancom. Koruki japanski general veC 
Cisli put ima proli Mukdenu. Как se vidi 
japancom je cilj vdrti Cez mse i nje obko- 
lili. Z idnjega Ijedna su japanci iz vise ines- 
tah pretirali mse. Osvojili su japanci Kiao- 
tonga, NiuCvanga, Santana, a pod zadnjem 
pák su rusi veliku pobiliku trpeli pri OaSi- 
Cao-u. Otl tóga sledeCe javiju:

Japani su nenadano poCeli slrelali proli 
ruskoj vojski vu DasiOao-u. Rusi su 100 

'élukov imali, i bolje su slrelali, как japanci, 
ali v nettel|u ob poklán je ipák prisiljeno 
bilo rusko peSiClvo prek dali svoje inesto 
japancom Na izloku su sa bajoueli navalili 
n i japance; ali ovi su je nazad vudrili i rusi 
su vnogo zgubili. VeCer su vtC rusi na- 
zatl pobegb. Dvesto ruskih soldatovje oran- 
jeno, a mrlvib broj je veliki, med njimi su 
dva ruski generali i vnogo ofirérov mrtvi.

25-ga juliuéa su japanci véé i NiuCvanga 
i osvojili.

Vu najviée soldaCkih krugab veli|U, da 
j je pobilka rusov sada veC sigurna. Japanci 
su sada vu lakvoj pozici|i, da pred mse mo- 
jreju djjli, I как se vidi su veC doéli pred 
|nje. Korupalkin ruski glavni vodja je sada 
vu lakvini poloZaju, da je prisiljen se pobih 
sa japanci, jer nili napié nemre, a otlzadi 
pák ga opet japanci liskaju.

Japanci, gledcé ua veliku vruéinu, od 
kője ini I vi Intro gnjiliju I tak lehko bi i 
ztlravi mogli betege dobili od nezdrave dutie, 
sve mrtve skuriju. To je jedno jako spaineliio 
delo, i razumno jt? vu labom jer im je sve 
jedno ili vu zenitji poslatie pepeloin, ili pák 
jós tu na zeinlji.

To ie né isiina, da bi japanci liudo 
poslupali sa vljovljenimi rusi, vec bi naopak 
mogli reci, da rusi, koji posvud kanCiiku 
nosiju sobern, liudo puslupaju sa vljovljenimi 

jjapanci. Na srecu, dado sada uisii bili rusi 
|vu lom polô aju, kaj bi vnogo japanov mogli 
prijeli.

К aj jo novoga?
K n j bubnjn юшИ birov.

Sad ne tlavna vu Bácsvarmegjije jed- 
noj obemi, vu kojoj svaki Cetrlek navadno 
tj(‘denske sejme obdrZavaju, ohciusko pogla- 
varslvo |e odlucilo, da na Celrlck padajuéi 
zbog le2aCkoga poéinka sveteCnoga dneva 
meslo redovitoga sej ma vu sredu budu ob* 
drftavuli. Da ovu odluku svaki, kojega síiéi, 
znal lakaj bude, su laki dali van zhubnjali 
po maliin birov u. Za о vaj posel odredjeni 
mali birov odinah pograbi kubnja i baliCe i 
glasno proglasi, da: »Na znanje se dade sva- 
komu, koga se síiéi, da dojduCu sredu Celr- 
lek bude, jerbo v Cclrtek nedelja je. Tim





velikem poétonju stojeéega starca poimenu 
Dreigissevics fiékala slreltl je sin njegov, kajti 
mu ni hotel vise penez dali. Krvoloéuik i 
sestru svoju je takaj smrtno bil oranil. Drei
gissevics sa svojim sinom i k-Cerkoin poslje 
éetnje okolo jedenajste vure na veéer se dimo 
jesu povrnuli na svoj stan Tamo sin nje
gov koj véé do 280 jezer korun bil zapravil 
íz nova prosi péneze od njega, nego otec 
njegov na Cerke svoj'e reCi ni mu hotel spu- 
niti proánju njegvu. Na to se sin razluti 
napre vzeme svojega revolvera, kojega ne- 
preslano nosil je sobom i dvakrat sprofci na 
otca i na sestru svoju. Otec je laki vumrl 
puca pák se smrtjom bori Krvoloéuik po 
zadráanju javi, da on sarno sestru svoju na 
kanil je skonóati, jerbo, élő se penez tiée, 
navek mu neprijateljica bila Redarslvo je 
velikoga (ruda imalo da je krvoloCnika mo- 
guóe bilo obraniti od puka, koj ga je hotel 
zkonCali od srditosti.

Z  А  В  A  V  A .
* -  I

Zginjeni strazar.
Spisal Wickede C. F

Krasna noCje bila Ijela 18li2-ga augusta 
4-ga, kada je osrni Ohio régiméül prék Chi- 
ckahoniyna kraj Blue—Rivero podigel svoj 
logor Srebrni sjaj meseca je predrl Cez bo- 
rovih drevjah, pod kojimi su bili Sátori, i su 
jednoglasnoin popevkom wipporvillia se na 
proli lak Cudnovatim culo brekelanje éabah 
vu susednoj miaki. Na bregu mlake je stal 
strazu Dick Tompson i sa puékoin na pleCi 
je poéel gore-dole hoditi. Njegov pajdaé Ha
rry Meeks je íz áalora videl ga i sa svojim 
pajdaáom Tom Ware-om su zaCudjeni gledali 
na lepog Coveka, koj je vu plavim kapulu, 
na glavi sa épiéaslim skrljakom i vu dnge 
sare Ciéinah se gori, dőli éelal. Na jedenkrat 
su samo lo vidli, da sa hrbtom к jezeriéCu 
obrnjeni, se nalehkoma na puéku naslonil

«Dick je znam vec truden,» rekel je 
Тош к drugomu, lo bi piko zagod bilo, jer 
Celiri vure, kője je zalo dobd, da mu je puéka 
neCisla bila, se samo sada poCneju.

♦ Misiim si, da bude dobro, ako prije, 
как se leZemo, mu odn̂ semo jeden falat, jer 
se je lak srdil. da je ne jel nikaj, kada je 
otiéel Imáin iééc jeden komád belnga к ruha,» 
rekel je dobrostivi Harry.

♦ A ja pák imám jóé malo sira.* dodel 
je Tom Warre.

Harry Meeks je к sebi zel к ruha i od- 
pulii se je. Komaj desel koraCajov je bil jóé 
od éatora, kada je strain stojeCi sóidat zgi- 
nul mu spred óéi.

Postal je i óéi si je poCel ruliti, da se 
osvedoéi, jeli je dobro videl, — all mesto, 
gde je Dick Thompson stal, je prazno bilo, 
pak se je za to ne mogel vkaniti. Ali nikak 
si je ne znal premislili как je zginul straZar 
i na rneslu, kam je laki beial, je nikaj ne 
naéel takvoga, iz Лева bi si mogel razluma- 
Citi celo stvar

Na hilr.rna se je odluéil, da zo\e ka- 
prola palrole, ali prije, как bi bil usta odprl, 
je nekaj doli opalo kraj njega. Okoli je pog- 
ledal i nekakovu stvar je videl na zemlji. 
koja se je laki posmeknula z pred njega i 
koju je on za veliku kaéu drZal. éuélanje 
trstike kraj jezeriéla, kője je jóé nekoj éas 
Cul, ga je jóé bolje potvrdilo vu njegovoj 
misli.

♦ Ali to znam nemre biti sklopleno sa 
mojega pajdaéa zniknjenj m.» mrmljal je vu 
sebi, »im je kaCa znam necoprnica, pak i 
spameten éovek ved niti nesme vu éudesah 
veruvati.»

Zakriéal je kaproln, koj je nakratkoma 
doáel. Ali ovoga je lak prestraéila ceia stvar 
i zaCudjenje je tak glasno javil, da za 
kratko vreme je na nogah bil celi regiment. 
Nahitroma su spreiskali celi prostor i pre- 
gledali su svaki pojedim grmCiC, ali ne su 
doáli do svrhe tak, da je oberst i major, koji 
su med vremenom takaj doSli zaéudjeno gledal 
jeden na drugoga.

«Jeden z med najéudjenovateéih sluéa- 
jih je to, kojega sam da bil videl,» rekel je 
prvi. «pak Harry Meeks prisegne na to, da 
je slrazar ne otiéel.«

«Harry sigurno bludi,ga jesvetlosl mese- 
jca vkanila: Covek je sigurno na rukah i no
gah plazuC otiéel i velika trava ga je skrila 
pred njim. Gdo zna, dák kojemu kraju áume 

jje otiéel.»
«Trebalo bi mi ga bilo videti onda gos- 

podin major,» odgovoril je Meeks «pak niti 
! Dick nemre bili dozentérec.«

Obersla bistro око se je zadelo na drugi 
strani IrZecoj lepoj suhizemljici, koja je puna 
bila guslih grmov. ono je ne veC как 10 
koraéajov bilo od onoga mesta, na kojem je 
stal

«Kaj je toV Kaj vidite?» Pital ga je ma
jor. «Sigurno se jeskril tarn gde dok bude 
priliku imel skodili.»

« Morebili kaj se vkanjujem» rekel je 
oberst, «ali tak sc mi vidi, как da bi na 
malim siskn lain prek na jednim grmu jed- 
noga ékrljaka videl viseli.»

«On je, sigurni morete biti vu tem,* 
i zakriCal je m ajor» skril se je tarn i poCeka 
dobru priliku, kada bude skoCiti mogel.»

«Tezko nnslim,» odgovoril |e oberst, jer 
je ne bil moguCen prek iti Cez jezeriáée, da ga 
nebi videli, pak — Vidile? Vezda le véé Cis- 
ta dobro moci videti ékrljak. Svikak, da lam 
prek rnora bili negdo »

«Ali gdo bi bil drugi, ako Thompson 
ne? Holla, Thompson, vi ste tarn prek?»

I zakriCal je  m ajor all ne je  dobd odgovor.
«Napre ljudi, hodite za menőin!» Zakri

Cal je major к okoli njega slojeCim. Sada se 
je nahitroma |edno strelenje Culo i majoi se 
je doli zruéil. Gori su ga zdigli i odnesli vu 
logor; kuglja se mu je vu nogu zavrtala.

Ljudi su za obrslom napre iáli. Nakrat- 
Koma su do suhe zemlje doáli, ali ravno onda 
se je zdignula jednog Coveka silna spodoba 
Vu ruki je nesel puéku i okoli pleCah je vu2u 
nosil. Na drugi strani jezeriééa je hotel po- 
begnuti.

«Piimde decki nevaljanca!» ZakriCal je 
oberst. — Komaj kaj je zapoved dal, veC 
su lam viseli na pobegnjencu Ohio-regimenta 
soldati.

Sjajnosl meseca mu je obsvetila temni 
i lukavni obraz, iz kojega su se dve Zareée, 
érne óéi lak rekuc svelile.

«Gdo sie vi?« pital je od njega oberst.
«Pobunjenik sam!» odgovoril je gizdavo. 

«Pobunjenik, koj je vuCen, da se sa indiauci 
I yanckei luCem. Iz Texasa sam!»

«Pak kaj delate vi poleg naáeg logora?»
«Vadasim,» odgovoril je pobunjenik bez 

straha.
Oberst je iz pleCah Coveka zel voZu.
«Jeden átrik,» zakriCal je, «za kaj je to?»
«Da yankee- slraíare prímem i nje za- 

gutim,» rekel je lukavno se smejuói.
Oberst se je stepel. «Jeden naá sóidat

je straÄil tu kraj jezeriáta,» rekel je, «nebi 
mi mogli dati obavjesl, kam je zginul?»

«Mogel bi povedati, ako bi hotel,» od
govoril ie pobunjenik Cista rnirno, «kaj né, 
da je na hitroma zniknuli»

«Jest.»
«Povem как se je pripetiló, jer itak 

mi nikaj nepomore, ako zamuknem.»
«No dakle?»
»Doéel je vrag i od nesel je sobom svo

jega áogora,» odgovoril je vlovljeni pobunje
nik sa piskullivirn smehom. Na druga pilanja 
je ne hotel odgovoriti.

Kada su ga soldati kraj sadaénjeg mu 
skrivnog mesla odpeljali, na zemlji su spa- 
zili jednu puéku, koja njim je do sada vu 
velikim zmeéanju né opala pred oCi. Harry 
Mecks nju je gori zel i spoznal nju je. Dick 
Thompsonova puéka je bila.

Kada su lo povedali obrslu, onda je on 
sam zgrabil pobunjenika za pozirak. —«Ako 
neCete za deset minut na svojim vuZincu vi
seli, tak povecle, kaj se je pripetiló sa slra2u- 
stojeCim soldatu?»

«Obesili me morete gda vam je volja,» 
odgovoril je vlovljeni Cista mirno, «ali od 
mene nebudete dobili niti jednu reC.»

«Pak zakaj ne? Kakvoga zroka morete 
donesti. kaj tak proti sto|ite?»

«Jer lo mene veseli, kaj vas vu zme- 
éanosti vidtin; s Cim samo morém yankee 
srdili, to sve meni jako veliku radosl napra vi.»

Vu tem Casu je jeden zmed soldatov 
preslraéeno zakriCal i na zemlju pokazal. Svi 
su la gledali i vidli su, da se jedna ruka 
zdigava vun iz mlake. — «Sveti Bog, kaj 
je to?» ZakriCal je oberst. «Zdignite ga vun 
ljudi!» Podsukali su si rukave i prijeli su 
se dela. Za nekoj Cas je pred tijuni leZalo 
Dick Thompsona blalno, mokro mrtvo-telo

«Vi znate, kaj se je zgodilo,» rekel je 
oberst к pobunjeniku se obrnuCi, «jeli ste 
segurni, imale kuraZ da sve valujete?»

«Китай! Boga mi, to ne lali niti vu ni- 
jednirn pobunjeniku!» ZakriCal je divje vljov- 
Ijeni. «Znam celu sivár. Prek sam hilil vu- 
Zinca na stradu-slojeéeg solZata i jer se mu 
je ravno okolo áinjaka namotal, napol zagut- 
jenoga sam ga lehko к sebi potegnul.

Drugo véé znate. Okolo sam gledal, jeli 
nebi videl jóé drugu zver gde i hitil sam 
vuZinca i za drugiin, koj je hotel poglednuti, 
kam mu je zginul pajdaé.

Ali Zalostno je, nééani tréfli, jako sam 
zagod potegel nazad vuZmca, tak da je on 
niti ne mogel spaziti, kaj éuénja pred njim. 
Kada pak je kaprola zval, sam si mislil, da 
hude najbolje, ako se liho sknjein, i samo 
onda sam strelil, kada sam videl, da ste me 
spazih.»

«Lopov ste vi,» rekel je oberst, «i zu- 
tra bildete lain viseli na drévi. Takva isiina 
je lo, как je meni Schmidlh irne.»

«Texaski Covek se neboji smrti,» bil je 
kralki odgovor.

Rano vu jutro su zakopali Dick Thomp
sona, jeden maii grob i jeden érleni kri£ 
znaéiju mesto, gde poCiva, a wiporwil pak 
mu veéernu pesmu speva.

— Po ujegovitn sprevodu, dalko od groba 
su obesili pobunjenika. Drugi den je bil boj 
pri Gaines-Mills-u, vu kojim je i Schmidlh 
oberst opal.

Odgovorni urednik:
M A R G I T  A I  J Ó Z S E F .



Q g y e e  k é p v i s e l ő k  k e r e s t e t n e k !

Bzcözt
a legjobb likőrök, pálinkák min
denféle spiritusz és ecet készí

téséhez felülmúlhatatlan 
minőségben szállíthatok.

Nagy megtakarítást mesés ered
ményt biztositok.

Megbízható különleges receptek.
árjegyzéket és prospectuet 
|^T' ingyen küldök.

pollak fűlőp Károly
s z e s z g y á r a

Prága (Csehország).
Г  Ü g y e s  k é p v i s e l ő k  k e r e s t e t n e k  !O

12708 sz. tk. 904
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mini tkvi haló 
ság közhírré teszi, hogy Hermann Imre 
Hermann Mátyás. Hermann Lörincz és 
Hermann Ilona novákoveczi lakosoknak vala
mint csatlakozott társaiknak, Sánták Antal 
novákoveczi lakos elleni végrehajtási ügyé
ben 420 korona löké, ennek 1908. évi 
május hö 0 napjá’ól járó 5% kamatai 56 К 
eddigi és 24 K. 40 t. árverési kérvényi költség 
továbbá 801 kor, 89 K. 84 f. és 600 К 
К. tőkék s járulékaik kielégítése végett a 
a nagykanizsai kir. törvényszék a perlaki 
kir. járásbíróság területén fekvő következő 
ingatlanok, úgymint: a novákoveczi 29 
sztjkvben foglalt f 88 hrsz. kert a vhajl. 
lörv. 155. és 150. g-ai alapján külön és 
egészben 16 K., u. a. szljkv-ben l. 99 hrsz 
rét 48 korona, 1895 sztjkvben I. 1828 brsz. 
szántó 204 K, 982 sztjkvben f 578 brsz.

W A R A Z S D O N ,
a város közepén egy tehermentes ház, 
szabadkézből azonnal eladó. A vevő 
a vételnél esetleg fenmarado hátralé
kos összeg után csak 4n n kamatot fizet. 
Bővebbet Lowrencsics Lukács kerek 
párgyárosnál Varazsdon, Draugass IQ.

rét egészben 177 korona, 985 sztjkvben j 
2087 brsz. kert 82 korona, 951 sztjkvben 
f 1407 hrsz. szántó 40 korona, 954 szljkv. 
f 440 hrsz. rét 72 korona, 954 szljkv. j 
042 brsz. rét 50 к rima u. o. 008 szljkv.- 
ben f 1836 brsz. szántónak Sántek Antal 
(nős Herman Ilonával) nevén álló В 19 sorsz. 
alatti 2/10 része 297 K. u. o. 960. szljkv- 
ben I. 700 brsz. rét 80 K. u. o. 905 sztjkvben 
I 2075 brsz szántó 90 korona kikiáltási 
árban mint becsár

1904. évi augusztus hó 23-lk napján d. e. 10 órakor
Novákovecz községházánál Dr. Kemény Fülöp 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbejöttével 
megtartandó árverésen eladatni lógnak.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti 
kikiállási ár M-°/oa bánatpénz lejében 
létéi ndo.

A perlaki kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlakon, 1904. márcz. 21. 7 и;

U V A R A Z D 1 N U
sredina varasa jedna raztereta hiza, iz 
slobodne ruk je odmah na prodaju. 
Kupec pri kupuvanju na slucajno pos- 
tojecu posbe zaostatnu svotu samo 
4° о kamaté plati. Obilnost pri Lowren
csics Lukács dvokolice tvornicaru u 
Varazdinu, Dravska-ulica, broj 10 ==

C y iim ö lc s « szőlő sajtók,
«HERCULES» folytonosan halé» kellős emeltyű szerkezettel és 
nyomóerő szabályzóval a legmagasabb munkaképesség biztosítva

«tfflt'afflllflK /Jl/különösen magas nyomás es nagy
/IJUl AUtltytl} /AJIUty munkakepesseg elleresere

Szőlő és gyümőlcszúzók és bogyémorzsolék.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek fekvőén 

és kocsira szerelve.
Lé-sajtölók és a gyümölcslé készítésére szolgáló bogyóőrlők. Aszaló 
készülékek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek
legújabb szerkezek! szabad, önműködő „Syphonia“ permetezők, hordozhatóan 
és kocsira szerelve a szőlők és fák permetezésére, a szegecs és lormáncs. vala
mint a vértelű kiirtására; szőlőekék gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett

a legjobb kivitelben
M A Y F A R T H  PH.  és T Á R S A

gazdasági gépgyárai, vasöntödéje es ekegyára által 
743 3—12 B É C S , II Taborstrase  71.

Kitüntetve 500 arany, ezüst éremmel stb 
Részletes árjegyzékek ingyen és bérmentve. Képviselők és viszontárusitók kerestetnek.

Nyomatot Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán


	31



