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minden közlemény 
H a r g i t a i  J ó z s e f  szerkeaztó 

nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
Kischel Külöp könyvkereskedése. 
Idő külden 'ők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak,

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

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztöes szépirodalmi hetilap.

M egjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
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Előfizetési érek:

Egész é v r e ........................... 8 kor
Fél é v r e ................................ 4 kor
Negyed é v r e ...................... 2 kor

Egyes szám ára 20 fii.

Hirdetések elfogadtatnak:
Hudapesten: Goldberger А. V. és 
Eckstein В. hird. irod. Bécsben 
Schaiek H., Dukes M., Oppelik A 
«Általános Tudósitó« hirdetési ősz 

tálya Budapest.

Nyilttér petitsora 20 fill.

Szt. István napján.
Zeng az ének és egekb száll a Itivők 

zsolozsmája, egy érzés, egy áhitat tölti meg 
a magyarok lelkét, semmi sem zavarja e 
méltóságteljes harmóniát, s e  pillanatban távol 
áll tőlünk minden érdek- és osztályharcz, 
hisz ennek az édes Hazának és mindnyá
junk közös ünnepét Szt. István napját ünne
peljük ! Hálánk közös a nagy Mindenható
hoz, a ki szolgája Szt. István által keresz- 
ténnnyé, nagygyá, dicsővé tette a magyart. 
Ö, aki azóta nemzetekei, világokat törült el 
a föld színéről, bennünket, bár bűneink 
nagyok vollak, mindig megtartott kegyel
mében.

Igen, meri olt voll a mi szószólónk 
Szt. István! Könyörögni nem szűnt meg 
éreltűnk és jóságos békitő szelleme felel
tünk lengett. Szt. Jobbját közöttünk hagyta, 
hozzá zarándokolunk, ha vész fenyegeti 
honunkat, hozzá sietünk békében is. miként 
az igazhivő muzulmán Mekkába és kérjük, 
kapcsolja össze sziveinket, hogy azok egy 
érzéstől hevüljenek, a hazaszeretet és Isten- 
félelem érzésétől. Kérjük a szent Jobhol, 
irányítsa tetteinket, hogy csak olyasmit lehes
sünk. a mi édes Hazánk hasznára válik

Vak, aki nem látja Isten-ujját Hazánk 
ezredéves múltján keresztül. Vak, aki nem 
látja, hogy ezen ezredéves Haza Isten alko
tása, a melyhez gyenge minden földi hatalom, 
hogy lerombolja. Nézzük csak végig törté
nelműnk vérrel irt lapjait, látni fogjuk azt 
az irányító szellemet is, a mely mai napig 
vezérelt bennünket.

Vad tatárcsordák pusztítottak végig a

hazán, szomszédaink folyton áskálódtak elle
nünk, mástél századig hordtuk a török jár
mát, sokszor, nagyon sokszor hitték szom
szédaink, hogy a magyar csak volt és már 
nem létezik a földón, és ime, aki semmi
ből teremthet száz világot, a hősök vérével 
áztatta földön utódokat támasztott, a kik 
tetteikkel is megmutatták nem egyszer, 
hogy a magyar él és virágzik az ő hazája.

Hiába áskálódtok hát ellenünk, ti por
ban fetrengök, megvéd bennünket és hazán
kat rágalmaitok ellen Szent István szelleme. 
Miként sok ellenséget mégalázott már, úgy 
— lilekel is utolér majd sújtó karja.

Szent István! Hozzád fohászkodunk, 
légy szószólónk a mindenható nagy Isten
nél, könyörögj érettünk és édes magyar 
Hazánkért; kérd meg a jó Isteni, a Mázza és 
semmisítse meg elleneinket, rágalmazóinkat: 
egyesítse szivünket a hazaszeretet érzelmé
ben, irányítsa akaratunkat, tetteinket, tegye 
nagygyá, boldoggá a magyar nemzetei! A 
te szellemed pedig lengjen felettünk, mini 
sugalmazó őrangyalunk, széni jobbod legyen 
egyetértésünk záloga szent István légy 
velünk! ! !

Mi módon védekezik a gazda a ta- 
kannányhiány ellen? 

и
A takarmányszükség csökkentésének 

másik eszköze az, hogy ősszel olyan takar
mánynövényeket velünk, melyekkel tavasz- 
szal korán megkezdhető a takarmányozás.

Ezen néhány sorban e növények ter
melését kívánom röviden gazdatársaim elé 
tárni, hogy ez által is módot nyújtsak arra, 
hogy a jövő év tavaszán se legyen kényte
len a gazda potom áron elkótyavetyélni — 
a máskülönben talán beálló takarmányszükség 
miatt —  állatállományát.

1. Biborhere. A bihorhere nevét virág
jának biborszinétől vette. Egy éves növény, 
mely nyár végén vagy ősz elején vetve, a 
jövő tavaszon egy jó kaszálást ad s azután 
elhal. Termése kisebb mint a luczernáé 
vagy a lóheréé, tápértéke is csekélyebb; 
gyorsan clfásul, az állatok sem eszik olyan 
szívesen, mert szára, levélzete szőrözött. A 
lelsorolt okokból sem a luczernával, sem a 
lóherével nem állja ki a versenyt, de rövid 
lenyészidcje folytán különösen alkalmas arra, 
kogy mint közbeszurt növény termeltessék. 
A talaj iránt e növény nem támaszt nagy 
igényeket, nem válogatós, homokon agyagon 
egyaránt díszük. Tőzeges, nedves természetű 
talajra nem való, legjobban megterem a 
tevékeny vályogón.

A biborlierét mindig csak augusztusban
szeptemberben és soha sem lavaszszal kell 
veim, mert a tavaszi vetés legföljebb lege
lőt ad, kaszálást nem A bihorhere alá a 
gabona lat lót csak egyszer és csak sekélyen 
szántják meg. E növény igénytelenségét 
mutálja, hogy ily művelés daczára is ad 
kielégítő termést Azonban, ha csak lehet
séges, kétszer szántsunk alája. Vetőmag
szükséglet kataszlrális holdanként: a szórt- 
vetésnél l ő — 20 kgr., sorosnál 12 — 17 kgr. 
A biborhere akkor kaszálandó, ha teljes 
virágzásban van Kaszálás ideje rendszerint

T Á R C Z A .

Töredék.

»Holnap, holnap!» mondja az ifjú, 
S a lány * igen «-t int fejével.

Röpke levelek.
Krancziáhól irta Mendés Catule.

Sokáig elnéztem méltatlankodva, és magya
rázatot kerestem magaviseletéhez. Hiába töpreng
tem rajta, nem tudtam megfejtését találni a rej
télynek, az emberi lélek e kifürkészhetetlen meg
nyilatkozásának.

KI végre is nem tudtam megállni, hogy hozzá
ne közeledjem.

Le Bois

Együtt sétálnak löl és alá 
Az ifjú és a szép leány,
Az ifjú hallgat és a lányka 
Mélázik szólni nem kíván.

Közben a lányka néha-néha 
Az ifjúra fel-feltekint;
Ez fonja, szövi gondolatit,
És arcza vált majd ezer szint.

Mint a hivő az oHár előtt:
Csak némán sóhajt és remeg;
Mert hogy is ne, hisz a kit szeret, 
Mellette van a szép gyermek.

Föl s alá járnak némán, szótlan,
S az óra üt. már válni kell,

I.

Nevet ;i síron.
A kis temetőben, melynek sírbantjait fehér 

rózsák ékítik és verőfényes napsugár aranyozza 
meg, láttam tgy fiatal leányt olt a temető köze- 

' pén emelkedő templom mellett fekvő gondosan 
I ápolt sirhuntnál.

Óh, milyen ifjú voll, ez a leányka! Alig le- 
' hetett tizenhét éves, talán annyi sem volt még. 
Olt ült a sirhant mellett egy kőpadon és nevetett, 
hangosan nevetett . . .

Nem lehet bájosabbat képzelni, mint ezt a 
kedves, gyöngéd gyermeket arany szőke hajával, 
ártatlan hűséges sugárzó kél szemekkel és kisded 
cseresnyi-ajkakkal.

De a mennyire elbájolt az alak »annyira 
bosszantott, hogy a kicsibe nevetgélt.

Nem illik e helyen hol a holtak nyugosznak,
1 vidámságot s örömet mutatni.

— Kisasszony, Ön nevet itten . . . Bizonyo
san nem ismerte a halottat, kit ez a sírkő takar.

— Én nem ismertem volna? nevetett meg
indító gyöngédséggel. Hiszen barátoita jegyesem, 
vőlegényein volt. Nem volt más boldogságom, mint 
az övé, más örömem az övénél, és a mikor meg
halt, azt hittem, hogy legalább kőnyötűlelből el 
fognak temetni vele, egy sírba.

— És ön mégis nevet! vetémoda némi szá
nalommal.

— Ah! sóhajtott fel. Nevetek, igen. mert
minden gondolatom, minden érzésem emlékének 
v, n szentelve. A mikor még élt, az volt az egye
düli öröme, ha engem vidámnak látott, ha nevetni 
hallott. És ha most a sírjánál sírnék, ez őt bizo
nyosan szomoritaná Inkább nevetek . . . . .  és 6 
látja és hallja azt ott fenn és tudja, hogy még, 
mindig szeretem és szeretni logom utolsó lehele
temig . . .  I
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Englezi vu Tibetu. Dalajska lama tojest 
vladar Tibeta i glavni pop tibetske vere je 
skoőil iz svojega glavnoga grada Lhassa i 
samo svojega peéata je ostavil. Yonghusband 
oberster je sa svojom pratnjom osvojil 
Lhassa va:*aéa. Sada ie pogodba pornirenja 
med englezi i tibetanci jóé né sklopljena

Kaj je novogaV

Blharvárntegylja  p re d  g  tudom.

Zalostni glasi dohadjaju iz Biharvár- 
megjije. Velika suáa i vruCina doli je poSela 
gospodarom njihovo ufanje vu svakoj okolici, 
na tuliko, da varmegjije vu viée kotarov svi- 
kak gladuvati morali budu. Od Nagyvárada 
do Vaskóha je polje milota bila glodati vu 
naravskoj Ijepoti. Sad sa plaöom gledi na 
nikaj spravljene okolice Gde je do sada ze- 
lena trava, izvrstna kuruza, répa, krumper 
raslo, sad 2uta zgoretaje zemlja, od 2ivlenja 
nit spomenka néma. Kraj 2eljeznice veliki 
paéniki na pustinju se obrnuli jesu. Marvu 
nit ni moéi videti, a éoveka jóé menje. Med 
muéniénatnim siljem naj preétimaneéi njim 
je grah, kojega lakaj néma. Ősim toga jóé 
se njim grozi pomenkanje krme. Za lal cenu 
morali budu prodati svoje vole, konje, nego 
как budu mogli na novo si nje spraviti, to 
je veliko pilanje. Nagyvaradinska financdi- 
rekcija je veC dobila izveslje od Lukács mi- 
nistra, da kod zadnje rate porciji, spomilu- 
vanjem naj bude prama glada trpeéem puku.

Naj vléeén  b iiu .
Iz Newjoika telegrafiraju: Sad su poéeli 

jednu Ыйи zidati, koja dvadeset áest kondi- 
nacijah bude visoka. Hi2e visina je 117 me* 
trov.

A u stria n skJ ép lőni vu Tnllnnskom  
orsagu.

Poljeg Verone taliansko 2andarstvo Iri 
гпийкагсе prijelo je zbog épionstva, ali su je 
drugi dán slobodno pustili, jerbo se videlo 
iz 2njih, da su iz Ulma ne du2ni turiéti. 
Sad pako javiju iz Venecije, da je viácáe 
poglavarstvo uslanovilo bilo, da prijeti doista 
austrijanski oficiri bili jesu.
tz  é tra ia m eé tr a  ru xbojn lkrvoloén lk .

Íz Asch zvanoga nemékoga varoéa je
den brzojav javi, da jeden Sramm zvani 
étra2ameéter vu Krottendort saskom mestu 
juliuéa 18. vdrl je vu obéinsku Ыйи, gde 
peneznika sa sekirom je bil vmoril pák iz 
kasé ft jezer korun je pokral. Hazbojni kr- 
voloénik je  zatim pobegel. Od onoga vre- 
mena su vu susedskoj Sütni skrivaéka, gde 
öve datie jednoga Süss zvanoga vlastelma 
je napadnul i od njega sve peneze vzel bil. 
Zandarstvo celo zganjanje dr2i proli Sraammu, 
kojega jóé do sada nije moglo vloviti.

Z a lju blen l ob eréter.
Iz Pariza javiju, da Wilson 70 Ijel star 

amerikanski oberéter na vulici napad naéi- 
nil je proli Mürmann Charlotte uéiteljici, 
koja ni mu hotela йена biti. Navuéileljica 
samo neka malo je ranjena postala. Poslje 
naéinjene napade oficer sam sebe streli i 
vumirajuéega odpeljali su ga vu épital.

E r z s é b e t  n a d berceg lce  d éie .
íz Rózsahegy inesta telegrafiraju, da 

Seefried grófiéi öve da ne vu zorju ob tret- 
joj vuri se njoj sínek narodil. Novo rodjeni 
je kralju naj noviéi prevnuk.

Naé kraJj I E dvard k ra l/.
íz Marienbada javiju, da ondaán; pur- 

garski meáter slufcbeno javlenje dobi! je da 
Edvard anglezki kralj i Ferencz Józsel kralj 
na koncu augustuéa tamo se budu sastali.

Na p e p e l z g o re te  obélne.
íz Esztergoma telegrafiraju: Veliki ogenj 

je bil öve dane vu Madar zvanoj veliki ob- 
éini. Ogenj se okolo poldneva bil zapoéel i 
do polnoéi je trpel. Céla obéina je povsema 
uniáéena na tuliko, da samo sedem hi2 os- 
talo je. Stanovniki pod vedrim nebom stanuju. 
Susedskih selah stanovniki hranu nosiju si- 
romakom, kojim je sve zgorelo. Ober dvesto 
hi2 viée cirkva takaj mnoZina Sitka i vozne 
marhe je uniélil ogenj. Poljeg Nagybanje 
^eéega  iz Koito zvanoga mesta piéeju, da 
tamo juliuéa 25. dneva za nekuliko vur 
dvadeset pet famíliám se je pogorelo. Kvara 
ober éestdeset jezer korun céniju. Asekule- 
rano je samo sedem hiz bilo.

Izgu blen o.
Od éakoveéke velike oélarije do 

Vara2dina pelajuéoj cesti zgublena je jedna 
ze!ene farbe sa V. S. slovami zaznamenu- 
vana кийпа1а novéarka, (bugjelarié). Poáten 
najdjenik dostojan prikaz dobije, ako nju 
kod ovih novinah izdateljnomu uredu préda.

Sm rtna n esreéa .

Puku je jedna najdragéa zabava ringl- 
épil. I pojavi se takaj ov svigdar koliko 
guderkrat sejme ili proééenje imamo. Bedasla 
jedna zabava je ovo Na njoj sedeéi omami 
se, hudo mu bude i vu dojduéoj priliki se 
ipák opet sedne nanjega, da se jós bolje 
omami. Na porcinkulovo na éakovski sejem 
je takaj doáel ringlápil, samo to je falinga 
da se Salosl takaj pomeéala med zabavu. 
Najmre tekuéeg meseca 2. dneva Super 
Ivan vara2dinski stanovmk, vu pijanim 
polozaju, iz ringlépiela je dob opal bil ali 
iz prevzetnosti doli je ékoéil, med óim na 
blizo tamo slojeéega Novak Konrad zvanoga 
7 Ijet staroga deéeca je opal, kojemu od 
teÉkoga vudarca je glavu razbil, radi Cesa 
siromaéko délé drugi dán iliti augustuéa 3 
dneva po nőéi ob 11 vuri je vumerlo. 
Iztragu síiéi s d zeznati, jeli iz nenadne nes- 
reéa, ili odnepremiélenosti tojest vu pijanim 
pclo2aju iz hadjajuéoj prevzetnosti poslalo 
je Érlvom siromaéko déle.

D rxovlta  raxbojnn napadnost.

Hingyes Jo2ef babszkaiski (Sremska- 
varmedjijh) dobrostojeéi gospodar tekuéeg 
meseca l. dneva sa nocnim brznim cugom 
je vu Cakovec bil doáel, da augustuéa tretjega 
na orsaékim sejmu rogovatu marhu kupi. 
Od fcelezniékoga kolodvara ni po peékim 
puto, nego po orsaékim putu vzeme se vu 
váróé, jer polieg tgegovoga uslanovlenja jóé 
nikada ni bil vu Cakovcu i po takvim ni 
mu bil póznát vu Cakovec peljani put, nego 
da ne zabludi, za pet pre dnjim iduéi ljudmi 
iéel je polagano. Kad medjutim poljeg йе1ейпе 
ceste slojeéega mosta jóé nije dosligel med 
mostom i 1 laki zvanom oétarijom pred njim 
iduéih jeden se nazat obrne, iz йера uaprvo 
vzéme revolvera na pr«a mu podrÉi i 
peneze potrebuje, nato prije neg bi mogel 
bil odgovora dati, ostali őetiri su ga prijeli 
na zemlju hilili i iz йера po silnim naCinom 
1300 korun sa bugjelariáom vzeli i «njim 
na hitroma dalje pobegli jesu. Dok je к 
sebi bil doéel od nenadnosti, véé tora, ni 
glasa ne bilo ljudem. Sad йandaгstvo zaz- 
vedava za zloéincim.

Ix  h u sxársk oga  oflclra vkanjllvec .
Iz Arada piéeju od ntóeéega, ni svagda- 

naénega pripeéenja. Véé od viée Ijet hódi 
po okolicah i po tudjih zemljah jeden pogi- 
beljni vkanjlivec Bottkói Sándor bivéi 
kolozsvárski huszárski leitinant, Bottkói radi 
nedostoinoga oponaéanja presiljen je bil osta- 
viti oficirskoga staliéa predpelimi Ijetmi prije 
toga; i od onoga vrémena se sa vkanjlivostjom 
gori drfcal. Za ono vréme doáel je gori vu 
Budapest kakti jeden gavalir i koj sebe za 
Rózsa Miklós zemelskoga gospona bil nazval. 
Vugodno oponaáanje i izobraienost vrata 
su bila odprla njemu к nekoji odliéni 
famii iji. Na jednoj margilsigetski zabavi 
spoznal se je sa jednoga bogatoga buda- 
peétanskoga fiékaliuáa i vlaslelina njegovom 
éerkom, koja se do konca bila zaljubila 
vu snaSnoga mladiéa, koj nije bil drugi nego 
Bottkói. Samo za peneze boleli su njega bili 
zubi. Da eil ja svojega postigne, skoéi sa 
pucom. Так je bil raéunal, da onda bude 
povedal, da gdo je i otec presiljen bude 
njemu dali svoju kéerku. Nego zlo je 
raéunal. Pamelni otec sa pomoéjom detek- 
tivnom prepreéil je da zaljublenost pogi- 
belna postane i na brzoma odkrije vkan- 
Ijivca, na éto i puca je takaj bila odstupila. 
Onda je na okolice bil odputoval iz soldaé- 
koga oficira 1оЬой sadaánji zemeljski pospon. 
Malo vrémena se vu Aradu, Szegedu i 
Temesváru bil zd^aval. Svigde je vkanjlivo 
Zivel, nego tak pamelno, da nisu ga bili 
moguéi vloviti. Kad niti po okolicah nije 
imái véé sreée, otíáel je vu Béé. Tamo kaj- 
kakuve vkanjlivostí naéinilje. Skoro, da mu 
sreéa ne posluSi, da odjedne vdovice do 
300 jezer korun nevkani. Nego ovdi se bil 
vkanil i vu Arad pobégne, gde su ga na 
zadnje prijeli.

P rep á d  oranlcab.
Velika strahovitost bila je öve dane 

vzorju poljeg Tisza vode leZeéoj Magyar-Ka- 
nizsi. Vu zorju najmre poéel se je gibati od 
öve strane Tise breg, i Barath János gospo- 
dara njegova oranica strahovitim átropotom 
prepadati je poéela. Za nekuliko minut od 
pel metrov gliboko leíala je velika oranica, 
na kojoj jóé vkrifcaki le2alo je 2ilo. Okolo 
prepada pako pod jednom rezpukava sezem- 
Ija i za bojati se, da i na dalje bude takaj 
prepadala. Púk je vu velikoj slraholi. Od 
ovog velikog prepada zrok jóé do sada nez- 
naju.

R om anska kraljléna vu ilvota  
p o g lb e /jl .

Maria romanska kraljiéna, как iz Buka
rest« piéeju, öve dane vu pogibeljnosti 2iv- 
lenja se bila obraéala. Kraljiéna vu juliuáu 
iz Smaje med brege je jahala, gde nju na 
brzoma bura bila dosligla. Od velike grmla- 
vice se konj bil splaáil i sbrzimi koraki be- 
2al prama dobni. Sprevoditelji su za njom 
ja hali ali nikakvo pornoé nisu njoj mogli 
skazali, Kraljiéna mebjutim nije zgubila pri- 
sulnost doha, nego skoéi dőli iz prestraée- 
noga kunja. Vu ovim éasu konj vu glubiinu 
se zruái, gde smrtno tani sebe. Kraljiéna je. 
samo neka malo oranjena.

R a xbojn lék l k rvoloén lk  vu kanala.
Íz Temeávara telegrafiraju: Karlovszlu 

Endre sedemnajst Ijet star cipelarski delié sa 
svojom baltorn napal je Prohaska Agneé 
vdovicu i svojega arendalora Bavariju Petra, 
da vmori i porobi nje. Vu spavanju ide nad 
nje i sa viée vudarci rani takaj nje. Ranjena 
2ena odide na dvor i na kriku pobegne na- 
padnik. Cipelarski detié, videói da se nemre



skrili, рак skoói nuter vu Béga zvani kanal, 
nego vu samoubojnim pokusu se bil vkanil, 
jerbo vu kanalu tak malo vode ima, da se 
ni bilo moguőe vtopiti. Zatim se sam bil 
javil kud redarstva Obodvojim Zrtvam rane 
su smrtne

Vu dim spuäöenl milliuni.
Covekkomada bi mogel veruvati, kakova 

velika vrednost se vu diin spuáóa, nego med- 
jutim da duhansko ravnateljstvo sluZbeno 
izkazanost izdalo je od toga, tak ipak je 
istina. Po celim Magjarskim orsagu ovog 
tekuóeg Ijeta vu prvih petih mesecih najmre 
da vu maioj meri od lanáega Ijeta manje 
bilo je potroäeno. Od tubaka prodano bilo 
je 17 jezer 60 kiiogramov, lani pako 17 jezer 
250 kiiogramov.— Od svakojaókoga duhana 
177 milliun 243 jezero kiiogramov i 212 
milliun 819 jezer 407 paklecov, lanskoga 
Ijeta 189 milliun, 634 jezero 208 paklecov. 
Od svakojackih cigarih do majuäa zadnjega 
potroSeno je 216 milliun 990 jezer 62. 1903 
Ijeta pako bilo je potroSeno 200 milliun 715 
jezer 775. daklje menje. Od svakojaóKih 
cigaretlinov spuSeno je 580 milliun 90 jezer 
395. proSastoga Ijeto pako 520 milliun 208 
jezer, 850. Za sve skup dobleno je bilo 42 
milliun 359 jezer 143 korune i 38 fillerov. 
Lani pako 44 milliun 576 jezer 127 korun 
i 29 fillerov.

ir tv a  kupául a.
Peróié JoZefa békásdskoga stanovnika 

11 Ijet star AndraS i 9 Ijet star Ignác zvana 
njegova detca tekuóeg meseca 7. dneva pos- 
lje podne okolo dviuh vur 5 komadov ro- 
govate marhe gnali jesu na poltg Mure le- 
Zeóu gmajnu, kamo sbrodom morali se jesu 
voziti prek Műre na levő stran, gde je bila 
— voda plitveSa, tamo se kupati poóeli jesu. 
MlajSi Ignác zvani je segurneSi bil od svo- 
jega stareSega brata pák se prama serdine 
Mure bil na pulii. Ovdi ga je silna voda 
sobom bila zaniela i buduó nikoga ni iinalo 
blizo, koj bi mu na pomoó bil priskoóil, pred 
svojega brata oőigled vtopil se vu Mure 
glublini. Tekuóeg meseca 9. dneva poljeg 
Muraszerdahelja prijelí su van mrlvo nje- 
govo telő, kad se na Gall Vendel muraszer- 
dahelyskoga mlmara namelinsko kolo biloza- 
petilo.

K rxoioén i íuvaros.
íz Kecskeméta telegrafirajii: Kurucz Ist

ván poljodelavec vnedelju sa jednim kuhins- 
kim noZom prebol je svoju Zenu zato. kajti 
Zena radi grubianskoga postupanja ga osta- 
vila i k-svojoj rodbini jeotiSla. Zene rana je 
smrtna. Napadnika su prijeli.

Proánja.
К onih obóinah stanovriikom preko kojih 

obóinah drZavni put vodi Zalavármegjije 
kr. ug. drZavno graditeljstva uredniólvo prosi, 
drZavnih putah susedske gospodare, da radi 
drZavnih medjah zabile stupe joS vu lom 
sluóaju takaj vu nuru naj oslaviju, ako 
poljeg njihovoga mnenja naóinjt ne medje 
na nje gledeó bi i Skodljive bile. Sada 
naóinjene medje najmre jesu samo privre- 
menu i na ono sliSiju, da к glavnim knji- 
gam spadajuóe mappe naóiniti se budu 
mogle i da dotióni sebe vu svojem i relku 
za Skodljive iliti kvarne spoznani prigodom 
budu imali priliku sebe obraniti. Pred viSe- 
fteg poglavarstvenog ovjerovlenja najmre 
mernikov jeden primer vu svakoj obóini bude 
na videlo dani ovjerovlenja terminus pako 
strankam bude preglaSeni i onda svaki obilnu 
priliku imái bude proli Skodljivosti pomoó

si priskrbeti. Sada nabite stupe premiru vre 
zato je dobro ostaviti, da stranke na videlo 
van detih mappah gori vzele medje spoz- 
naju i tak presuditi mogli budu ono, da na 
rnapi néma li na njihovom imelku skod- 
Ijivih medjah zaznameuuvano.

A eposlu sn ostJ  konec.
Hius JoZef straze voditelj i Abola Zan- 

dar ovoga meseca 5. dncve vu Legradu su 
óetovali, med ostalemiono takaj su bili pre- 
gledavali, da jeli ognjenim duZnostjom svaki 
zadosta vóinil je. Kod Zsumer Mihalja nikakvo 
od zakonov duZnost naSli nisu i zato su ga 
bili na odgovor vzeli. Zsumer medjutim 
grubjanski poóel biti sa Zandari; «Van odo- 
vud Zandarski psi! Meni ne zapovedajte!» 
Badava su Zsumera opominali na posluSnost, 
on I dalje je grubjanski b'l, dók Hius SlraZe 
voditelj njega naprvo doknati naredbu ni 
odredil. Odegnali su njega vu obóinsku hiZu, 
nego 72 Ijet star Zsumer tamo je takaj pod- 
jednom grubjanSóuval. Onda mu straZavodi- 
telj iz javi, da ga zatvoriti dade. Kad Zsu
mer to poóuje na kanil jé pobeói, neg Abola 
Zandar mu puto prepreói Stari ólovek sa 
ovima reóima, «pesji Zandar sada vumreS* —  
к Aboli skoói I poőne njega gutiti. Niegove 
bajonéte Spica ruóne kosli dosegne, odonut 
pako gliboko vu golenice. Zsumer namah se 
sruSi skupa. Taki su leónika bili dozvali, 
koj njegove teZke rane je svezal. Sauer J^nö 
nagykaniZki namesnik joS on dan je vu Leg
rad odpoutoval i iztragu je vodil.

E lek trién o ya  kalauza zenu.
Plaóuó doSel je ovedane na redarstvo 

Takács Imre eleklrióke Zeleznice kalauz. 
PrituZil se je, da trideset jedno Ijeto stara 
njegova Zena sa kojom preko deset Ijet vu 
blaZenim zakonskim slalisu Zivel je, bez 
traga je izniknula. Vjutro, kad je on na 
svoj posel bil iáéi, Zena joá ljubezno pita 
njega: — Kada budeá dóé-*1 danas dim o? 
Ob poldan veó pr: zen je bil stan, Zena je 
pobegla i vu za sobom ostavlenim listu 
izjavi, da van ide sreóu probat vu Amerika 
— Так anda sama jedina otíéla je vaáa 
Zena? pita njega redarski óinovniK. —  Ovo 
ravno neznam, nego luliko znam, da svu 
moju opravo i pohiZtvo je izprodala, na 
tubko; da sada na prostom átrozoku spavam. 
Redarski óinovnik napiáe protokola, nego 
tuvaruá za nekuliko vur opet se povrne 
knjemu, javi, da Zena, koja je prostira- 
őinja bila kod L)öry Anion barona, iz baro- 
novoga slana je takaj iznosila do 700 korun 
vrednoga dugovanja i radi ovoga sada njega 
takaj hoóeju javiti za kradljivosl. Redarstvo 
je sad sve povsud potraZivanje podiglo, i 
odredilo je na Takács Imrija Zene orsaóko 
iskanje.

S to Ijet no b ilje ie n je  od su sc .
Vu Nagybánya varaákoí bibliot ki jedno 

zanimljivo starirnku knjigu óuvaju, vu koju 
Kun JoZef zvam gospodar biljeZil je od 
1773. Ijeta poóernái njegove opaZnje. — 
Od 1834. Ijeta — piáé knjiga — za pameliti 
si potrebno, da celo Ijeto jako suáno je bilo 
i deádj vu célom Ijetu naj viáe ako na tri 
mähe je padal, silje u obóe rodno i Zmehko 
bilo je : kuruze samo po srednjem rodile 
jesu, da paóe po viáeáih i slabi zemljah 
jalove su ostale. Gorice jako Ijepo lodne 
bile jesu, na tuliko, da poljeg gornice na 
petdeset jezer veder kalkulerali jesu prir da 
Oktobra 15. dneva vjutro med 7 i 8 vurum 
jeden izvanredni potres varaiké stanovnike 
vu strah nagnul je na tuliko, da ljudi su 
oman.ili: velike zidine sve su spopucale,

vnogo dimnjakov je doli spokapalo i to je 
trpelo sa velikim ropotanjem cele dve minute. 
Pred 100 Ijetmi pako poálje 1804 Vu 1805. 
Ijetu velika dragoőa je nadvladala. Ovo piáé 
od nje óva starinska knjiga: 1805. Vu ovom 
Ijetu, tak velika dragoóa je nadvladala, na 
koju se vezdaánji ljudi ne seiaju. Páenice 
kebel je dvadeset óetiri, kuruze pako áest- 
najst lorintov srebra koátalo. sa jednom 
reójom svakomu dugóvánju na naj viáeéi 
graduá slupila je céna.

Z А В A V A.

Perzianski Sah.
Perzianski Sah, ili как se on sam, a i 

njegovi perzianci ga nazivlju: »kralj kralj- 
evali« podhadja i Europu te baá i godine 
1902 bil u Europi. Dakako, da se puno 
pripovieda i piáé о njegovom naóinu Zivlenja 
i о njegovih navadah, a i mnoge notice, 
anekdote i kauzerije se о njem po svih 
novinah onda spisavaju, pák jer su nekoje 
baá liepe hoóu je onde pripoviedati. Za 
zabavu su baá lak shodne, как svaka druga 
pripo\iest, koju u torn listu za óitatelje 
piáéin.

Sah anda ostaje posvuda, kud goder 
putuju, svojiin navadam vieran. On se u 
juiro kasno diZe iz postelje, onda diktira 
svojemu lajniku Zifriranu depeáu a pri lom 
veó »nargileh« puái. napunjem najfinijim 
perzianskiin duhanom sa nekoliko kaplicami 
ópiuma nakvaáen. Oslali njegovi okolo njega 
si lakodjer svi slobodno svoje lule zapuáe 
i onda kade svi zajedno koj bolje táj bolje!

*U jedan sat po poldan je njegov zaj- 
trek — naravski. kad se je tekar okolo 
jedanajsl satili iz postelje stal —  a poslie 
zajtreka je »siesta«, kralko driemanje, i to 
njegove cicié okoüce. t. j. ministrov i dvor- 
jamkov, jedini soldati garde su u to vrieme 
builui. Oni paze na áahove dragocienosti: 
kassette u kojih su njegovi miliőm i drago- 
cienosti, medju njimi i bajna »aigretta« za 
pokrivati glavu. Oáterjaáovomu tresoru öve 
kolosalne dragocienosti nisu bile povierene, 
na nje pazi perzijanska garda, a u oáter- 
jaáev trésor je áah dal samo diplomatióka 
pisma spravili, jer za nje toboz nije ákoda.

Sah je takaj piesnik; dakako, da nije 
»Poéta laureatus« как je bil pokojni Jókai, 
ali on si utvara, da je piesnik jós nad 
Jokaia i Vörösmarlya, Kakti njihov piesnióki 
kollega je sigurno о njili nekaj i óul i sobom 
prispodablal On na svojem putovanju ima 
sobom i svojega dvorskoga piesnika, koj 
onda mora njegova piesnióka diela izprav- 
Ijati i ocienjivali.

Jedan kral na svojem putovanju, napi- 
sal je táj aziatski »kralj kraljevah« opet 
nckakovu poeziju skojom se je vrlo gizdal, 
akoprem nije niát znamenovala. Pozove anda 
svog dvorskog piesnika, da mu to mudro 
dielo ocieni. Kad pák je piesnik lo dielo 
proóital, na pitanje áahovo, bez straha je 
odgovoril: »Vaftemu Velióanstvu na zapoved, 
makar da si i zlovolju Vaáeg Velióanstva 
na glavu naprlim, ali istini za volju moram 
reói, da je ovo literal no dielo sve prije nego 
li poezija«.

Dakako, da se je lim áah duboko 
uvriedjenim naáel, álo dvorski poéta njegovu 
poeziju nije priznal, kakti najbolju ovoga 
stolietja, ili barem izmed najboljih jednu, 
te je опак u srditosti svojiin straZarom



su ponudili stau u drugom spratu. »Moji 
novci su toliko vriedni, koliko i oni kinezkih 
princevah«, —  je rekel te je odmah odputoval 
u »Vichy«, a u drugi spral, — je rekel — 
neka si sami idu.

Kad pak je puslie odhodka princovog 
doSla naruéba iz Teherana za iste prostorije 
za Saha, je direkcija hotela telegraphirala 
cielu stvar u Vichy, da su opet prostorije 
za Saha naruéene; ali je od onud odmah] 
doSel lakoniéki odgovor: »Moji novci su ; 
toliko vriedni koliko kraljevskih! Ja hoéu 
moj kvartir!« — 1 ovak |c taj diel hotela 
kroz pet tjednih stal prazen, dok je Walsch 
iz Vichya doSel, all je on za Io svejedno 
plaCal éetiri slo franka na dan za njega, 
makar je i prazen stal. I baS u to vrierne 
je Sah doSel u Pariz pak je onda na taj 
naőin ostal b z kraljevskog stana u Elyséeu.

JoS je jedna Мера anekdota о Sa hu: 
On je najme, bivSi u Parizu ima! zubnu bol 
pak si je dal zubara dopeljati, za da mu 
bo!eCega zuba zpukne. Kad je zubar doSel 
i svoje instrumente po stolu poredal, pre- 
stala je Sahn zubna bol od samog straha 
pred instrumenti te si nije dal zuba zpuk- 
nuti. ali je velikom znati^eljnoslju preg- 
ledaval te razne kleSöice i Saraié, a na znd- 
nje je zubara naputil, da njegovim nekojim 
officirom, koji lakaj na zubnoj boli viSe 
krat trpe, neka boleée zube izpuCe. Komaj 
da je Sah svoju coviekoljubivu Äelju izrazil, 
da zubar nj°govu pratnju od zubne boli 
oslobodi, kad se je za njegovimi ledji jedan 
za drugim iz sobe van odSuljal lak, da je 
u sobi sam veliki vezir sa Sahom i Ijeénikom 
ostal Sah se na Ic srdaCno nasmije. plati 
zubaru vizitu te ga odpusti.

Vriednost zareza iliti komme (,)
U pisanju mnogi nepaze na interpunk- 

ciju, pak ju izpuSöaju какti tobo* nepo- 
triebnu stvar; ali selski sudec iz Zibrovca 
se je osviedoCil, da kommá u izreki nije 
baS mala stvar. A to pak je ovak doSlo:

Nieki Skolski nadzornik je doSel ц Zib- 
rovec к selskomu sudcu, pak ga je zamolil, 

Ida ga sprovadja u Skolu, gde bude inspek- 
jciju obavljal. Selski sudec je baS nekaj bil 
zle volje, pak dok se je iSel u drugu sobu 
preobleöi je zmrmlal: »Ja bi ipak rad znal, 
kaj ov osel opet hoCe.« Nadzornik je imal 
dobro uho, pak je óul sudéevo mrmlanje, 
ali nije nikaj rekel véé je poéekal za to 
prikladni moment.

Kad su doSli u Skolu te je uéitelj diecu 
izpitaval, zafcelel je nadzornik, da dieca 
pokafcu svoj napredak u mlerpunkciji kod 
sastavljanja pismah.

»Mi nepitamo puno za komme, punkte 
i как se véé te sve malenkosti zovu«, —  
veli selski sudec z lovoljn o—  »nam jedosla, 
da si dieca zapis'ti znadu kaj im je pot- 
rebno.«

Nadzornik pozove jednoga deöeca к 
tabli pak mu diktira stavak: »Selski sudec 
Zibroveéki veli, nadzornik je veliki osel.« —  

ÍDeéec to napiSe. Dobro! —  A sada nadzor- 
nik dade u istom stavku inlerpunkciju na 
taj nácin promieniti, da je zarez iliti kommu 
dal postaviti odmah za neéju »ZibroveCki« 

la drugu kommu je dal metnuli za rieCju 
»nadzornik«. 1 sada je stavak ovak glasil: 
»Selski sudec 2ibroveCki, veli nadzornik, je 
veliki osel.«

Valjda je poslie toga selski sudac promi- 
ienil svoje nazore i mnienje о vriednosti 
I interpunkcije. Ern. hol/ay.

G a b o n a  á r a k .  — C ien a  in k a .

(tgyee képviselők kerestetnek !

Szeszt
a leg job b  likőrök, pálinkák min
d en fé le  spiritusz és ecet készí

téséh ez  felü lm úlhatatlan 
m inőségben  szállíthatok. 

Nagy megtakarítást, m esés ered - 
m énat biztositok 

M egbízható különleges receptek.
Árjegyzéket ée proepectuet 
|L̂ r* ingyen küldök.

pollak fülőp Károly
^ szeszgyára

Prága (Csehország).
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I Ügyes képviselők kerestetnek !
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkv. ható

ság közhírré teszi, hogy Kurdi Imre doma- 
sineczi lakosnak Biber Ignácz és Biber

Szaniszló domasineczi lakosok elleni végre- 
hajlási ügyében 26 kor. költségtőke, 8 К 
10 fill, eddigi és 11 K. f. árverési kérvényi 
köllség kielégítése végeit a nagykanizsai, kir. 
lörvényszék a perlaki kir. járásbíróság terü
letén fekvő következő ingatlanok úgymint: 
a domasineczi 1267. sztjkvben foglalt f  153. 
hrsz. 143. népsorsz. ház és udvar a végreh. 
törv. 156. §-a alapján egészben 800 korona, 
ugyanottani 1207. szljkv.-ben foglalt f  285. 
hrsz. szántó 12 K, az 1207 sztjkv-.ben f  
593 hrsz. szántó 59 К. a 873. sztjkv-.ben 
foglalt f  2355. hrsz. rét 359 К., a 964. sztjkv
ben foglalt 1312. hrsz. szántó 296 К. a 
499. szíj к v ben f. f  1045/c hrsz. szántó 119 
К és az 556. sztjkv.-ben f. f  1566. hrsz. 
szántó egészben 8 K. kikiáltási árban mint 
becsárban

az 1904. évi szeptember hó 16-án d. e. 10 órakor
Domasinecz községházánál Dr. Kemény Fülöp 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbejötté
vel megtartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a lenti 
kikiáltási ár 10% -ál bánatpénz fejében 
letenni kötelesek.

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Poriakon, 1904. évi junius 27. 7 5 9

Csáktornyái takarékpénztár részvénytársulat.
V an  szerencsénk a n. é. közönséget értesíteni, hogy  heti 

betétüzletágunk 156 hétre terjedő II csoportját f  hó 31-én 
léptetjük életbe - Bővebb  fe lv ilágosítássa l sz ívesen  szolgálunk. 

Csáktornya, 1904. au gu sz tu s 10.

766 2—3 CsáKtornyai ta M p fn z tá r  rfczVfoytárselat.
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A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy a »Zalamogyei 
Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság«- 
nak Nagykanizsán Golubics Vincze ismeret
len tartózkodásul részére kirendelt ügygond
nok Dr. Bród Tivadar ügyvéd nagykanizsai 
lakos elleni végrehajtási ügyében 200 korona 
tőke, ennek 1903. évi május hó 25. napjától 
járó 7 %  kamatai 65 K. 60 fill, eddigi és 18 
K. 45 t. árverési kérvényi költség kielégítése 
végett a nagykanizsai kir. törvényszék a 
perlaki kir. járásbíróság területén fekvő 
következő ingatlanok, úgymint: a kotori, 
4065. sz tjkvben foglalt f  4271. hrsz. rét, 
egészben4 6 K.,ugyanazon sztjkvben foglallak 
u. m. f  4278 hrsz. a. 68 korona, f  4115/b j 
hrsz. a. 56 K., f  10742 hrsz. a. rétek 30 
kor. és a kotori 347. sz. tjkvben foglalt 
I. 403/b. hrsz. 298. népsorsz. a. ház, udvar, j 
és kert a vhajt. törv. 155. és 156. §-ai 
alapján egészben 429 K. kikiáltási árban 
mint becsárban

1904. évi szeptember hó 19-ik napján d. e. Ш órakor 
Kotor községházánál Dr. Tripammer Rezső 
nagykanizsai ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöltével megtartandó árverésen eladatni log.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése elölt a fenti 
kikiáltási ár 10-%a bánatpénz lejében 
leteendő.

A perlaki kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlakon, 1904. június 29 752

579 sz. 1904.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság

Nyomától Fischet Eülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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