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

A  szarvasmarha-állomány javítása 
érdekében.

A Csáktornyái járás kisgazdáit érdeklő 
egy nagy horderejű eseményről megelőző 
számunkban már rövid hirt hoztunk. A 
nagym. földmivelésügyi m. kir. minisztérium 
100.000 korona kölcsönt engedélyezett a 
csáklornyai járás kisgazdái részére, hogy 
symenthali fajú üszőkkel szarvasmarha te
nyésztésüket javitsák.

Hogy eme kölcsön értékét és fontos
ságát kellőkép méltányolhassuk, röviden 
ismertetjük a Csáktornyái járás szarvas- 
marha tenyésztésének történetét, lőleg a 
közelmúltban.

A Csáktornyái járás szarvaSmarha-állo- 
mánya egész 1899. évig majdnem kizárólag 
zagoriai riska (valószínűleg Szerbiából és 
Boszniából inportálták) fajtából állott. A 
Polstrau felé eső pár községben kevés pinz- 
gaui, Murasiklós vidékén pedig kevés symen
thali keresztezésü állatok voltak találhatók. 
Eme zagoriai riska fajta kis testű, igénytelen 
kinézésű, setét-vörös, sokszor darvas színű 
állat, mely a vörös tarka, nyugati fajmar
hánál kilónként (élősúly) 15—20 fillérrel 
olcsóbb. 1899. év óla a földmivelésügyi 
minisztérium anyagi és erkölcsi támogalá- 
sával a járási mezőgazdasági bizottság élén 
a járás főszolgabirájával szakadatlanul azon 
dolgozott, hogy fajtenyészmarhával az itteni 
silány állományt javítsa. E czélból fél- és 
telivér symenthali tenyészbikákat szerzett 
be a jár. m. g b. a községek részére. 1899-től 
1904-ig körülbelül 250 drb. bikái. Eme 
keresztezésnek, illetve fajjavitásnak igen

szép eredményét igazolta az 1902. évben 
Csáktornyán megtartott állatdijazás.

Csak az apaállatok javításával azonban 
a kitűzött czél csak is lassan, sok számos 
éven keresztül lenne elérhető, mert az 
anyaállomány silánysága, illetve rósz tulaj
donságai még számos generáción keresztül 
láthatók az utódoknál. Kézenfekvő tehát az 
a feltevés, hogy az anyaállomány kicserélé
sével, úgy szólván egy csapásra el lenne 
érhető a kitűzött czél.

Ennek a nagyszabású tervnek financi- 
rozását teszi lehetővé a földmivelésügyi m. 
kir. minisztérium ЮО.ООО koronás kölcsöne. 
Eme összegért a jár. m g. bizottság l1/*—2 
éves symenlali fajtájú prima tenyész-üszőket 
szerez be, amelyeket a Csáktornyái járás 
kisgazdái között !i évi utólagos részletfize
tésre ki fog osztani. Minthogy az idén a 
muraközi gazdák ama ritka helyzetbe jutot
tak. hogy mig egyrészről ha bár nem bőven, 
de a telelt tésre elégséges — takarmánynyal 
rendelkeznek, másrészről, tekintettel a be
szerzési (Vas-, Baranyát-, Tolna megyék) he
lyek nagymérvű takarmány hiányára, a 
beszerzési árak relative kedvezők lesznek; 
mint hírlik 62—08 fillér a i V«—2 éves 
üszők és 70—72 fillér a vemhes üszők élő
súly szerinti kilója. Ezzel szemben ugyan
csak a fenti okokból kifolyólag tavaszszal a 
fajmarha ára fel fog szökni.

A tenyészüszők vállalalati feltételeit a 
községi elöljáróságoknak megküldött jelent
kezési iveknek megfelelőleg, alábbiakban 
közölve, még csak a következőket j gyez- 
zük meg :

A tenyészüszők elvállalásának fő felté
telei : 1) a vételár fedezetéül adós levél és

két kezes; 2) legalább 5 évi tartásra köte
lezettség elismerése.

Jelentkezhetni a Csáktornyái, d.-csányi, 
beliczai, bottor' yai és Csáktornyái vidéki 
jegyzőségekben nov. hó 8-ig, a stridói, f. 
mihályfalvi, viziszentgyörgyi, muraszentmár- 
toni, muraszerdahelyi és murasiklósi jegyző- 
ségeben november hó 15-ig a tenyészüszők 
megrendelése végett.

Minthogy a tenyészüszők utólagos 5 évi 
részletben lesznek fizetendők s ép a vételár 
és annak 5% kamata a tenyészüszők iva
dékaiból bőségesen megtérül, helyesen te
szik a Csáktornyái járás kisgazdái, ha silány 
apró marháikat akár most, akár pedig még 
jobb árban a tavasszal kassálják, ezek árát 
pedig nagy nyomasztó adósságaik törlesz
tésére fordítják, vagy pedig gazdaságukba 
beruházzák.

Az üszők kihelyezésére vonatkozó tel
tételekből a következő fontosabb pontok az 
irányadók :

Az üszők kihelyezése a járási mezőgazgasági 
bizottság által megállapított időben és sorrendben, 
az illetékes községi bíró és két elöljáró előjegy
zése és felelőssége inellett történik.

Az üszőket a j. in. b. megbízottjai adják át 
a vállalkozóknak — a járás székhelyén.

Vállalkozóknak nem áll jogában a kihelye
zésre kerülő üszőkből válogatni, hanem ki-ki tar
tozik a számára sorsolás utján kijelölt üszőt fel
tétlenül átvenni.

Az élősúly szerint megállapított vételáron 
kívül a következő járulékok fizetetendők :

a) állatorvosi vizsgálati dij, bélyegzés és 
a jegyzésért darabonkint 1 kor. 20 fill, mely ösz- 
szegben a fülgombok ára is benfoglaltatik;

b) állatbiztosítási dij: a magyar kölcsönös 
állatbiztosító társaság által felszámítandó közön
séges és járványbiztositásért járó dij és járulék 
(100 korona érték után kb. 3— 4 korona).

Az a) alatti dij á t v é t e l k o r  —  a Csák-

T  Á  R C Z  A.

Magyar regényírók.
Gyulai Pál, a magyar ízlés klasszikusa két 

hervadhatatlanul szép regényével szerepel a te
kintélyes sorban. Degré Alajos, Toldy István, Pál- 
ffy Albert iiz ötvenes-hetvenes évek érdekes re
gényirodalmát képviselik. Baksay Sándor a mostani 
dunamelléki református püspök két inagyaios lelkű 
regényével szerepel. Vadnay Károlyt, »a tizenhat 
éves leányok Íróját« egy bájos regénye mutatja 
be. Ezzel már közeledünk az újabb generáczió felé.

Az újabb generáczió felé, amelynek már 
nagyemlékű halottai is vannak : Csiky Gergely, a 
nagy drámairó, aki az «Atlasz család« kiváló re
gényével szerepel, Iványi Ödön az ő minden izé
ben elsőrangú regényével, »A püspök atyafiságá«- 
val, Wohl Stefanie, az európai műveltségű és 
gyöngédlelkü regény Írónő, Justh Zsigmond az ő 
félig kozmopolita, félig tőzsgyökeresen magyar és 
mindenképp érdekes leikével, Tolnai Lajos, akinek 
ma már a legeslegnagyobbak koszorúja jut, ame
lyet életében csaknek megtagadtak tőle

És azután a mi időnk Írói. a mi gondola
taink hordozói, akik a mi korunk képét fogják

viselni az irodalomban ! Mikszáth Kálmán a 
gyűjtemény szerkesztője két regényét illeszti be 
nagy szerénységével a sorba, de ígér egy harma
dikat is, egy egészen uj regényt ! Herczeg Ferencz, 
Bródy Sándor, Rákosi Viktor, Gárdonyi Géza és 
Verner Gyula azokkal a müveikkel szerepelnek, a 
melyek egyszerre meghódították az olvasó közön
séget.

A Magyar Regényírók, mint ebből kitűnik, 
évszázadokra szóló ereklye lesz, amelyet magyar 
családok féltékenyen fognak őrizni könyves szo
bájukban. A gyűjteménynek nemcsak irodalom
történeti értéke lesz, hanem könyvei ama kedves 
olvasmányok közé fognak tartozni, amelyeket bár
mikor szívesen előveszünk, mert végig érdekesek.

Hozzá még a Franklin-társülat olyan bőke
zűséggel és olyan ízléssel állítja ki őket, amely 
maga is esemény a magyar könyvészét történeté
ben Kötés, papír, formátum, betű — a szép, ele
gáns Grasset-betü — mind művészi Ízléssel van 
megválogatva. Minden kötetet elsőrangú modern 
magyar művész fog illusztrálni és a hol régi érté
kes metszelek vannak, azok hü hasonmásban 
fognak megjelenni.

A gyűjtemény jelentőségét már az első öt 
kötet is dokumentálja. Ezek a következők :

Csiky Gergely *Az Atlasz család« czimü re 
génye, amely már a költő életében nagy feltűnést.

keltett és ma is mindvégig lebilincselő olvasmány. 
Ehhez Neogrády Antal készített illusztr&cziókat.

Báró Kemény Zsigmond »A rajongók« czimü 
kél kötetes regénye, a mely tudvalevőleg leírha
tatlan löllői szépségekkel a Péchy Simon és a 
szombatosok világát eleveníti meg. Ezt R. Hirsch 
Nelly illusztrálta.

PálfTy Albert »Esztike kisasszony professzora« 
czimü regénye, amely e nagyszerű regényírónk 
minden kvalitását ragyogtatja. Márk Lajos illusz- 
trácziói díszítik a felette érdekes regényt.

Radnai Károlynak, a ki a Irancziás könnyed
séget, causeriet, társalgást oly szerencsésen oltotta 
be a magyar irodalomba »A kis tündér« czimü 
pompás regénye, amelyet Nagy Sándor illusztrált 
az ő modern lelkű, teljesen eredeti rajzaival.

Mind a négy regénynek az elején Mikszáth 
Kálmán essayi tündökölnek. Ezek nemcsak a kort, 
nemcsak az írót, hanem magát az embert is jel
lemzik a psychologiai látás és a művészi előadás 
minden pompájával.

A hatvan kötetes nagyszabású gyűjtemény 
öt kötetes félévi sorozatokban jelenik meg. Ara 
diszkötésben a teljes gyüjteménnyek 300 korona. 
Megrendelhető csekély havi részletfizetésre bármely
könyvkereskedés utján.

(Vége.)



tornyai Takarékpénztár megbízottjának azonnal, 
—  a biztosítási dijak az esedékesség idejében az 
állatbiztosító társaség pénztárába befizetendók.

Az üszők vételára az átvételtől számítandó 
3 —6 év alatt egyenlő évi részletekben a Csáktor
nyái takarékpénztár r.-t. pénztárába Csáktornyán 
az esedékes részlet u»án számítandó 5 %  kamat
tal együtt befizetendő. ........

Az átvett üszőt tartozik a vállalkozó leg
alább 5 éAig tulajdonában megtartani. ,

Azon esetben, ha a vállalkozó vagyoni, vagy 
gazdasági viszonyaiban beálló kényszerítő körül- 
ínénvek miall, az egyébként tenyésztésre alkalmas 
üszőt tovább, illetve az 6 év lejártáig megtartani 
nem tudja, megengedtetik, hogy azt más a köz
ségben lakó oly vállalkozónak adja at, aki a kö
telezettségek elvállalására késznek nyilatkozik és 
aki a jelen feltételeknek is megfelelni képes. Az 
átadáshoz a j. m. g. b. és a Csáktornyái takarék- 
pénztár engedélye kérendő, ,

A vállalkozóknak átadott üszők a kihelyezés 
alkalmával a magyar kölcsönös állatbiztosító tár
sulatnál biztosíttatnak.

Ha a kihelyezett és biztosított üsző megbe
tegszik, tartozik azt vállalkozó saját költségén 
gyógykezeltetni — megbetegedésről pedig a ma
gyar kölcsönös állatbiztosító társaságot azonnal 
értesíteni.

Ha az állat felgyógyulása kétessé vallna, 
indokolt kényszervágás alkalmazandó, azonban 
mindig csak a községi elöljáróság és lehetőleg a 
hatósági állatorvos közbejöttével. Ha az állat el
hull, az állatbiztosító társaságnak és a Csáktor
nyái takarékpénztárnak azonnal jelentés teendő.

Elhullás vagy kényszerlevágás esetén ha a 
biztosítási összeg nem fedezné a hátralékos vétel
árt, úgy a különbözeiét vállalkozó az esedékes
ségre való tekintet nélkül azonnal a fenti pénz
tárba befizetni köteles.

A községi elöljáróság és a járási m. kir. 
állatorvos a kihelyezett üszőkre felügyelnek és 
jogukban áll úgy az állatok tartását, mint azok 
használatát illetőleg a vállalkozóknak utasitáso- 
ka! adni. v  N

A  Csáktornyái kisdedóvó egyesület 
f. évi okt. 30-iki közgyűléséből.

Elnöki Jelentés.
Minden egyesület évről-évre számot ad önön

magának működéséről, hogy lássa mennyiben kö
zelítette meg a maga elé kitűzött czélt s minők 
azok az akadályok, melyek az egyesületet működé
sében hátráltatják, hogy aztán ezen akadályok 
elhárításáról gondoskodjék. Ennek tudatában lesz 
szerencsém egy elnöki jelentés keretében egyesü
letünk múlt évi működéséről röviden beszámolni.

Egyesületünk 1886. január 25-én alakult s 
igy jelen évben fejezi be működésének 19-ik esz 
tendejét s VII. cyclusnak második évét.

Az elmúlt iskolaévben az egyesület egy vá
lasztmányi és egy közgyűlést tartott. Mivel az 
egyesület életében semmi rendkívüli mozzanat 
nem fordult elő, ezért több gyűlés tartása szük
ségtelen volt.

A múlt év őszén elnöki tisztemből kifolyólag 
felkértem az egyesület választmányának hölgy- 
tagjait, hogy óvódánkat meghatározott sorrendben 
hétről-hétre látogassák. A hölgyek helyt is adtak 
ezen kérelemnek s a tavaszi választmányi gyűlé
sen be is számoltak tapasztalataikról. Ez által az 
egyesület s iskolája közi még szorosabbá lett az 
összeköttetés s inig egyrészről a hölgyeknek is 
bizonyára jól esett látniok, hegy miként fejlődnek 
az ártatlan kisdedek az óvónők szakavatott veze
tése alatt, addig másfelől ez utóbbiakra is lelkesi- 
lóleg hatott, látva az érdeklődést, amit működé
sük iránt tanúsítottak. Midőn az egyesület nevé
ben ismételten köszöntemet nyilvánítom mind
ama hölgyeknek, kik nem sajnálva a fáradságot, 
látogatásaikkal az egyesület kulturális tevékenysé
gét intenzivebbé, eredményesebbé tették, egyszers
mind kérve-kérem a választmány igen tisztelt 
hölgytagjait, hogy a most folyó iskolaévben is 
látogassák óvódánkai, hisz fáradságukért bő kár
pótlást találnak, látva a kedves apróságok örömét 
s tapasztalva, hogy már itt az oktatás legalsó 
fokán is, hogy csendül meg horvát vagy német 
szülők gyermekeinek ajkán az édes magyar szó ! 
Nemcsak a női szív legszebb kultuszának : a kis
dedek szeretetének hódolnak ezzel, hanem mint a 
magyarság fenkölt apostolai, édes hazánknak is 
becses szolgálatot tesznek.

Sajnálattal vette tudomásul az őszi közgyű
lésen az egyesület, hogy tevékeny, ügy buzgó tit
kára Hrauner Lajos, betegeskedésére való tekin
tettel állásáról lemondott, Brauner 1900 elejétől, 
tehát csaknem 4 évig volt titkár s e/en idő alatt 
mindig fáradságot m m ismerő szorgalommal, oda
adó lelkesedéssel szolgálta az eg\erntetet. Kijó 
szívvel velto tudomásul az egyesület a titkári 
állásról való lemondását s neki önfeláldozó mun
kásságáért jegyzőkönyvi köszönetéi nyíl vám tolta.
A megüresedett titkári állásra Háncsuk Hicliaid
választatott meg. . . «

Itt kell megemlékeznem I robszt 1 erencz 
elhunytéról is, kiben az egyesület választmánya 
egy érdemes, odaado, ügybuzgó tagját vesztté el.

Az őszi közgyűlés egyik fontos tárgyát ké
pezte a múlt évi számadások felülvizsgálása, a 
közgyűlés a számvizsgáló bizottság jelentése alap
ján meg adta Pólyák Mátyás gondnoknak a felmen
tést s neki a számadások gondos vezetéséért kö
szönetét nyilvánította. „пло/nn/

Ugyancsak itt lett előterjesztve az 1903/904. 
tanévre szóló költségvetés s határozatba ment, 
hogy az előrelátható hiány fedezésére az egyesü
let 000 kor. államsegélyt kér. A kért államsegélyt 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 
Öméltósága 1904. márczius 31-én 17.408. sz. alatt 
kelt rendeletével ki is utalta.

Az 1904. máj. 27-én tartott választmányi 
gyűlésre Hüli Czili másodóvónő kérvényt nyújtott 
be flzotésjavitásért. A választmány tekintettel 
arra, hogy a gondnok jelentése szerint majdnem 
400' korona tölöslegre van kilátás, elhatározta, 
hogy mindkét óvónő fizetését 100— 100 koronával 
emeli s ezt a magasabb fizetést szept 1 tői — 
mikor az uj költségvetés életbe lép — folyósítja.

A múlt tanévben 205 kisded iratkozott be ; 
az elemibe átment 1, meghalt 3, igy maradt 201 
és pedig ló i fizetéses és 50 ingyenes. 10 fizetett 
havonta 2 koronát, 39 1 koronát és 102 40 fill. 
Rendesen eljárt 100— 140 A gyermekek egészségi 
állapota elég kedvező volt, csak május havában 
lépett fel a kanyaró s bár enyhe befolyású volt, 
mégis egy hétre óvodánkat be keilett zárni. A 
halál angyala 3 kisdedet ragadott el társai 
köréből.

Az évzáró vizsgálat julius 31 én lett meg-1 
‘ irtva, amikor nemcsak az egyesület tagjai, hu 

ema nagyközönség is meggyőződhetett róla, hogy 1 
kisgyermekek ápolása és oktatása a legjobb j 

ízekbe van letéve s hogy mindkét óvónő váll-, 
ílve működik közre azon, hogy az óvóda nem- 
jak a kicsinyeknek legyen igaz. meleg otthona. 
Einem egyszersmind a magyar kultúrának is és 
3gy iunen indul áldásthozó, diadalmas kőrútjára | 
magyar érzés és a magyar szó !

Köszönetemet kell még itt nyilvánítanom 
lindazoknak, kik egyeseletünket hazafias mükö-1 
lsében támogatják. A magas kcrmány által e r - j 
ályezett 000 korona államsegély mellett még 
következők adakoztak egyletünk javára: 

estetich Jenő gróf ur Öméltósága 100 kor.
Csáktornyái Takarékpénztár 2<HJ *
Muraközi Takarékpénztár 40 *
Csáktornya Vidéki Takarékpénztár 80 »

Midőn mindezeknek hálás köszönetünket 
yilvánitanám, egyszersmind kifejezést adok ama 
»menyemnek, hogy támogatásukat továbbra se 
igják tőlünk megvonni.

Köszönetemet nyilvánítóin Csáktornya társa- 
nlinánuk, az egyesület összes tagjainak s kérném 
kel továbbra is melegen támogatni azt a nemes 
gyet, melynek zászlaján ott ragyog e két magasz- 
>s jelszó :

Kisdednevelés és magyarság!
Kérném elnöki jelentésemet tudomásul venni.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  A sírok között.Mindenszentek nap

ján, halottak ünnepe alkalmából mindenki, 
kinek csak elhunyta van, a temetőbe siet 
elhalt szereltének sirhanljához. Csáktornyán 
is valóságos népvándorlás volt e napon a 
drávaszenlmihályi temetőbe. Л község apraja- 
nagyja, szegénye és gazdaga egyaránt vitte 
kifelé kegyelete jelét, a koszorút s diszitette 
fel szeretténck a sírját. A Csáktornyái állami 
tanítóképző intézet ifjúsága délután 2 óra
kor vonult ki zászló alatt, testületileg a te
metőbe, hogy az intézet elhunyt tanárainak 
és tanulóinak a sírjánál lerója kegyelet

adóját. Először Bárány lgnácz, az intézel 
volt első igazgatója sírjánál állapodon meg 
az ifjúság s azután Bányay Jakab tanár sír
jánál, mindkét helyen gyász énekek elének- 
I és vei adván kifejezést kegyrleles emlékezé
sének

_ Esküvő Pintarics Pál orohoviczai
körjegyző folyó hó 5-én tartotta esküvőjét 
Náday Id t kisasszonynyal Perlakon.

— Kinevezés A vall. és közoktatásügyi 
miniszter Buday László okleveles lanitol a 
kisszabadkai állami népiskolához tanítóvá 
kinevezte,

—  Áthelyezés. A király Kilián Hugó 
Csáktornyái uhlánus ezredorvost elsőosztályu 
ezredorvossá léptette elő és szolgálattételre 
a közös hadsereg zágrábi gyalogezredéhez 
helyezte át. Helyébe Genger János varazsdi 
ezredorvos lett áthelyezve Csáktornyára.

— A Csáktornyái kereskedő ifjak ön-
képző egylete október hó 29-én este 8 óra
kor tartotta rendes évi közgyűlését Dr 
Kovács Lipót elnöklete alatt. A titkári jelen- 
tés felolvasása ulán a közgyűlés tudomásul 
vette a pénzlári számadásokat, mely szerint 
az évi bevétel 1126 kor., kiadás 95260 kor. 
volt s igy a pénztári maradvány 17340 kor 
Ezután a tisztviselőket választották meg. 
Elnök leli: dr. Kovács Lipól, alelnöki Neu
mann Róbert; titkár: Korpitsch Rezső; ház
nagy. Vajda Andor és Tódor Lajos: könyv- 
tárnok; Hen rich Alfréd, Krausz Jakab; pénz- 
tárnok: Vajda Elemér; számvizsgálók: Óriás 
János, Godina lgnácz. Választmányi lagok: 
Lukovnák Bernát, Dreisiger Izsó, Bárány 
Béla, Stöger Béla, Ebenspanger Samu, Hirsch- 
sohn Manó. Póttagok; Mayer Lajos, Blau 
Antal A lúgoknak 420 kötetből álló könyv
iár áll rendelkezésére. Könyvtári óra lieten- 
kint kétszer van, hétfőn és csütörtökön. Az 
egyletnek jelenleg 45 rendes tagja van.

—  Megyebizottsági tagválasztás Per
lakon. Perlakon október hó 29-én volt a 
megyebizottsági tagválaszlás. Megválasztattak: 
dr. Zakál Lajos, Verly Ernő és Lange 
Kelemen.

—  Az ujonezok esküje. A Csáktor
nyái uhlánusokhoz az idei októherhen be
vonult ujonezok a katonai sz kásokhoz hí
ven november l-én telték le az ünnepélyes 
esküt. Az eskütétel elölt a katonaság ünnepi 
misét hallgatóit a rom. kalb, templomban 
Mise ulán a kaszárnya udvarára vonultak, 
hol Wellebit hadnagy olvasta lel az eskü 
mintát, a katonák pedig hajadon fővel 
mondották utána.

—  Köszönetnyilvánítás Mindenszentek 
és halottak napján a drávaszentmihályi te
mető bejáratánál elhelyezett perselybe 74 
korona gyűlt össze a szegények számára, 
mely összeget Csáktornya nagyközség elöl
járósága már szét is osztotta a szegények 
között. Az elöljáróság őszi nie köszönetét 
mond e helyem a szegények nevében is a 
jószivü adakozóknak.

—  Felhívás Az 1889 é\i VI. l.-cz. 35 
§-a értelmiben (elhivatnak mindazon Csák
tornyán tartózkodó hadkötelesek, akik a leg
közelebbi ujonczállilásta felhiva vannak, hogy 
beírás végett a nagyközség elöljáróságánál 
a hivatalos órák alatt e hó folyamán akár 
írásban, akár személyesen (a vidéki szüle
tésűek kezeik közölt lévő okmányuk elho- 
zatalával) annál is inkább jelentkezni el ne 
mulasszák, miután az említett törvény és 
szakasz a mulasztókat 10—200 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel sújtja.
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mult hó 30-án tartotta ez évi közgyűlését 
Alszeghy Alajos elnöklete alatt. A közgyűlés 
első pontja volt az elnöki jelentés, melyet 
lapunk más helyén egész terjedelmében 
közlünk. A közgyűlés az elnöki je
lentést tudomásul vette. A közgyűlés 
a számvizsgáló bizottság jelentése alap
ján a múlt évi számadásokat elfogadta, 
Pólyák Mátyás gondnoknak a felmentést 
megadta s neki a számadások gondos ve
zetéséért jegyzőkönyvi köszönetét nyilváni- 
tott. Elfogadta a közgyűlés a jövő évi költ
ségvetés tervezetet s elhatározta, hogy az 
előre látható hiány fedezésére 600 kor. állam
segélyért folyamodik. — Óvónő jelentése 
szerint most 119 növendéke van az óvónak: 
60 fiú és 59 leány. A közgyűlés legfonto
sabb tárgyát képezte egy Búzáson felállí
tandó óvódénak és egy Csáktornyán létesí
tendő második óvónak a kérdése. A köz
gyűlés beható vita után elhatározta, hogy 
mozgalmat indit az jrjjmt, hogy a vallás és 
közoktatásügyi magyar királyi miniszter ál
lítson fel Búzáson is egy óvót és Csáktor
nyán egy másodikat. Ugyanis városunk
ban oly nagy az óvókötelesek száma 
hogy az egyesület óvodájába valamennyit 
beleszoritani nem lehet, Búzáson pedig nem
csak azért van nagy szükség egy óvóra, 
mert se a buzási, se a battyáni, se a felsö- 
pusztafai kis gyermekek nem járhatnak be 
Csáktornyára, hanem magyarosodás szem- 
pontjáböl is feltétlenül szükséges ott egy 
kisdedóvó létesítése. Ez iránt tehát a Kisded
óvó Egyesület kérvényben fordul a minisz
tériumhoz s a szükséges adatok beszerzésé
vel s az egész mozgalom vezetésével az 
elnökséget bizza meg. A közgyűlést megelő
zőleg a választmány is ülést tartott.

—  Kirázta belőle a lelket Zsálik An
tal cserencsóczi születésű 17 éves suhancz 
Szmolkovics Ferencz ligetíalvi lakosnál volt 
szolgálatban s e közben megismerkedett 
Szitár Ferencz 21 éves ligetfalvi suhancz- 
czal. Eleinte jó barátságban voltak, később 
azonban valami fölött összekülönböztak s 
ettől kezdve mindig feszültebb és feszültebb 
lelt küztük a viszony. Október hó 8-án 
azután kitört a háború. Este 8 óra körül 
találkoztak, szóváltásba elegyedtek, ami
nek a vége dulakodás lelt. Szitár nagyobb 
és erősebb is volt s a gyengébb Zsálikot 
megfogta s úgy megrázta Isten igazában, vé
gül pedig a földhöz vágta, hogy a gyerek 
belebetegedett. A beteg fiút apjához szállí
tották Cserencsóczra s itt pár napig húzta 
a betegséget, végre azonban belehalt a ka
pott belső zuzódásokba.

—  Csendélet Dravaszentivánon Hérák 
János és neje Derk Anna drávaszenliváni 
lakosok folyó hó elsején Derk Balázs dráva- 
szentiváni korcsmáros korcsmájában mulat
lak, miközben beiért a korcsmába Terszte- 
nyák József ugyanoda valő 19 éves suhancz 
is, ki egyébkent Hérákkal rokonságban van. 
A mulatság előhaladtával táncra perdült a 
házaspár, Tersztenyák pedig asszislált. Táncz 
közben az asszony Tersztenyák lábára lépett, 
miből szóváltás keveredett s nagyon termé
szetesen a férj a leleség pártjára állott. Mi
kor Herákék látták, hogy a duhaj legény 
nem csillapodik, éjfél tájban eltávozlak a 
korcsmából, hogy haza menjenek. Terszte
nyák azonban akkor sem nyugodott meg, 
hanem utánuk ment s az asszonyt bicská
jával meg akarta szúrni. Miközben a férj a 
feleségét védte, ennek a czombjába döfte a 
bicskáját a dühöngő oly erősen, hogy a nagy 
bicskának a vége egészen meggörbült a

csontba ütközéstől. Szerencse, hogy nem 
feljebb hatolt be a bicska, mert akkor köny- 
nyen végzetessé vállhatott volna a meg- 
szurtra nézve. így is legalább két hétig tart, 
mig a seb beheged. A bicskahőst természe
tesen feljelentették a bíróságnál.

—  Meghívó. A »Csáktornyái Jótékony-
czélu Keresztény Nőegylet« választmánya 
ma vasárnap d. u 2 órakor az állami elemi 
iskola tanácskozási termében, (földszint, 
balra) ülést, tart, melyre a tagok ez utón is 
tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat : 1)
Titkár beszámolója a nőzgylet által rende
zett tárgysorsjátékról. 2) Pénztárnoki jelen
tés. 3) Számvizsgáló-bizottság kiküldése. 4)
A közgyűlés napjának meghatározása. 5)
A karácsonyi segélyezés ügye. 6) Indítvá
nyok. Kérjük a választmány igen tisztelt 
tagjait a minél nagyobb számban való meg 
jelenésre. Az elnökség nevében: Bencsák 
Richárd, titkár.

— Meteorologie. Csáktornya állomás mete
orológiai feljegyzéseinek október havi eredményei 
a következők :

A redukált légnyomás maximuma: 756.9 
mm. 19 én.

A redukált légnyomás minimuma: 736.7
mm. 7-én.

A 0° fokra redukált légnyomás havi közepe 
748,7 mm.

A száraz hőmérő maximuma: 23.2 C° 7-én.
A száraz hőmérő minimuma: 35  C0' 31-én.
Páranyomás havi közepe: 8*5 mm.
Nedvesség havi közepe : 90 százalék.
Felhőzet havi közepe: (derült —0, borult 

— 10) 6*5
Uralkodó szélirány volt az északkeleti, északi 

és keleti.
Szélcsend 7 esetben észleltetett.
A csapadék havi összege : 143 8 m. .volt.
Legnagyobb csapadék mennyiség 55.5 mm. 

10-én.
A csapadékos napok száma nagyobb volt

01 min.-nél 18 s nagyobb volt 10 mm.-nél 11 
esetben.

24-én este holdgyűrü, 2 esetben villogás 
észleltetett.

— A Zoltán-féle csukamájolaj tápereje igen 
nagy s mivel egy tápszer sem emészthető oly 
könnyen, mint ez s kellemetlen szaga, ize nincsen, 
azért ez fölébe helyezendő minden másnak. Üvegje
2 korona Zoltán Béla gyógyszerésznél, Budapesten 
s a helybeli gyógyszertárakban.

— A gondatlanság áldozata A szülői 
gondatlanság és fölületesség nap-nap után 
megtenni szomorú gyümölcsét. Német Já- 
nosné gelsei lakosnő is Balatonszentgyörgyre 
ment a múlt héten, hogy ott dolgozó férjét 
meglátogassa, mely idő alatt 14 éves leánya 
gondjaira bizta egy éves kis gyermekét. A 
leányka az egyik délután burgonyát főzött 
nyitott tűzhelyen és hogy a kis fiú meg ne 
hüljön, rá tette a tűzhely peremére. Közben 
a leány egy pillanatra kiment a konyhából, 
de ezen idő épen elég volt arra, hogy az 
izgó-mozgó kis fiú az egyik forróvizes fazék 
tartalmát magára öntse. A leányka csak a 
sikoltozásra futott be, de ekkorra mar a 
kis gyermeket úgy össze égette a kiömlött 
forró viz, hogy a szenvedett égési sebekbe 
másnap belehalt.

—  Uj postahivatal felső Muraközben
Miksavár községnek régi óhaja teljesül most 
azáltal, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
a nevezett helyen egy lll-ad osztályú posta
hivatal felállítását elrendelte és a posta- 
mesteri állásra a pályázatot már ki is 
hirdette. A pályázat folyó hó 11-én jár le. 
Pályázhatnak mindazok, kik 4 középiskolát 
vagy ezzel egyenrangú 4 polgári iskolát 
végeztek s egyébként a postamesteri hivatal 
vezetésére alkalmasak. A kmevezettek kész
pénz biztosítékul 200 koronát kötelesek le
tenni. Járandóság 450 korona évdij, 80 kor. 
iroda, 35 kpr. kézbesítési és 150 kor. szál

lítási átalány, melynek ellenében a kineve
zett postamester naponkint kétszer köteles 
az ugyanott levő vasúti állomáshoz a pos
tát szállíttatni.

— Mire nem jó a favilla. Mihalecz
Benedek és Cserép János drávaszenliváni 
lakosok folyó hó 2-án délután Drávaszent- 
íván község határában a községi legelőn 
legeltettek, miközben délután három óra 
körül a legeltetés miatt úgy összevereked
tek, hogy felindulásában Cserép János a 
nála volt tavidat felkapta és Mihalecz Be
nedeket arczon szúrta. A jó Isten őrizte 
csak, hogy a szegény ember szemevilágával 
nem fizette meg a másiknak hirtelen fel
lobbanó indulatát.

—  Választás A muracsányi üresedés
ben levő óvónői állásra Haldin Hermin ok
leveles óvónőt választották meg.

— A tapolczai borvásár ügyében a 
a megválasztott bizottság folyó hó 5-én 
gyűlést tartott, melynek tárgya a borvásár 
megtartásának részleteit tárgyalta. A vásárra 
úgy a vásárlók, mint a kiállítók nagy szám
ban jelentkeztek, ami biztosítékát, illetve 
sikeres működését igazolja a szövetség állal 
rendezendő borvásárnak, ami a Balatonvidék 
borkereskedelmére nagyon is óhajtandó volna.

— Uj gyorsforraló. Gróf Tivadar sü
megi órásmester a nyilvánosság elé uj ta
lálmánynyal lépett. Tudjuk, hogy a gyors- 
torraló már számtalan balesetet okozott. Ez 
gondolkozásra birta Grófot: miként lehetne 
elejét venni e szerencsétlenségeknek. Ter- 
vezgetésének immár megvan az eredménye. 
Olyan gyorsforralót talált föl, amelynek 
spirituszlángját a forraló legkisebb érintésére 
el lehet oltani. Ügyes szerkezettel egy szem- 
pillantás alajt sárgaréz lemezzel zárja el és 
oltja ki a lángot. Gróf legközelebb a talál
mányára szabadalmat kér. A családok kö
rében bizonyára kedvesen fogadott s fölka
pott házi eszköz lesz ez az uj forraló, amely 
nemcsak a bajtól, hanem a szeszláng el
fojtásának kellemetlenségeitől is megóv.

— Névmagyarosítás Pollák Adolf mura
csányi illetőségű budapesti lakos családi 
nevét belügyminiszteri engedélylyel Bán-ra 
iá változtatta.

— Gazdák figyelmébe. Az állami köl
csön utján beszerzendő tenyészűszők beje
lentésének határideje részben folyó hó 8, 
részben Ibikében van megállapítva. Mind
azon által a járási mezőgazdasági bizottság 
figyelmezteti az érdeklődő kisgazdákat arra, 
hogy ha ezen határidők leteltével a jelent
kezések által nem volna kimerítve az enge
délyezett 100000 korona kölcsön, úgy utó
lagosan is lehet jelentkezni bármelyik jegy- 
zöség területéről a Csáktornyái községi jegy
zőnél.

— Megszűnt forgalmi akadály A magy. 
kir. államvasutak igazgatóságának értesítése 
szerint a Csáktornya—zágrábi vonalon Novi- 
marof és Varasd—Teplicz állomások között 
fennállott forgalmi akadály elhárittatván, ezen 
a vonalon az összes forgalom újból felvétetett.

— Érdekes fogadás. Budapestről értesülünk, 
az osztálysorsjáték főelárusitóinak nagyszabású 
reklámozása folytán a közönség körében heves 
vita támadt, hogy a most következő sorsjátékban 
melyik főelárusitónak jutnak majd a nagyobb nye
remények. — Egy előkelő klubban H. gróf és az 
ismert Sz. sportman fogadott is lOO.OtX) koroná
ban erre vonatkozólag. Mint tudósitónk Írja, az 
általános vélemény szerint a Kiss Károly és Társa 
bankháza fogja a legtöbbet nyerni, minélfogva 
ezen .őelárusitó sorsjegyei óriási kereslet tárgyát 
képezik.

—  Fogfájást ét szájbűzt azonnal megszűn
tet a »Plombus« amerikai önplotnbázó szer. Bőveb
bet a lapunk mai számában közzétett hirdetésben.



Poboláanje rogovate marhe.
Od zanimive stvari, koja se osobito óa- 

koveókog kotara gazdov tióe, smo veó u 
proélim broju mali glas donesli Gosp. mi
nister poljodelavskih poslov je 100 jezer 
korun na posud dal óakoveókog kotara ma
lim gazdom, da si sa simenthalne fájté teli- 
cami popravljaju plodjenje rogovate marve.

Da ovog posudjenja vrédnost i vaZnost 
dosta prirazmemo, na kratkoma opiSemo óa- 
fcoveókog kotara plodjenje glede rogovatu 
marvu, osobito pák vu ne dugó minuóoj 
proSloSti.

Cakoveókog kotara rogovata marva je 
do 1899 Ijeta skoro eveposvud zagorska 
riSka fajta bila (vjerojatno je, da su ju iz 
Serbie i Bosnie dognali sem.) Prama Pol- 
straü je vu nekojih obóinah pincgauska a 
vu Murasiklósu i na okolici pák né éista 
simentalska fajta bila nadjena. Óva zagor
ska riSka fajta je ma log tela prosta érlena 
ili barnasta Zivinica, kője meso je od zapad- 
ne órleno pisane íajte mesa pri svakoj kill 
16—20 fillerov faleSe. Od 1899. Ijeta je sa 
materialnom i duSevnom pomoéjom minis- 
teriuma poljodelavskih poslov, kotarsko po- 
Ijodelsko i gospodarsko poverenstvo, sa pred- 
posluvanjem kotarskog velikog sudca pod 
jednim na to se trsilo, da sa dobrom fáj
lom ovdeSnji plod popravlja. Zbog toga su 
pol i óiste krvi simeuthalske bike pribavili 
za obóine. — Od 1899 — do 1904-ga — 
— popriliki 260 bikov. — Ovog kriZanja 
tojest popravljenja fájté je jako lépu svrhu 
kazala 1902-ga Ijeta vu Cakovcu drZajuéa 
izloZba Zivinah.

Ali samo sa popravljenjem bikov bi 
samo pomalom i na duga Ijeta doéli do 
cilja, jer hudnost kravah i njihove liude 
posledice se vidiju i pri odvetkih. jajból je 
bi anda bilo, da bi i krave premenili, po 

_ tem bi najedenkrat postignuli cilja.
Ovu vaZnu smisel dene moguónom 100 

jezerno posudjenje magjarskoga kraljevskoga 
poljodelskih poslov ministra. Za öve peneze 
kotarsko poljodelavsko-gospodarstveno po
verenstvo samo prvog reda telice kupi, kője 

( med malimi gazdi óakoveókog kotara na 6 
Ijetne rate, kője je svigdar potlam treba 
platiti — bude vun razdelilo. Jer pák su 

'Jljetos medjimurski gazdi vu redku sreéu 
<doSli da dók oni, ako i ne preveó — ali 
пса zimu dosta krme imaju a sdruge strani 
•‘toak ondi, gde telice hoóeju kupiti (Vas, — 
B̂aranya-, Tolna vármegjija) na ovih mestah 

Sf|e jako malo krme i tak cene nebudu dra- 
r.#e, как se óuje 62—68 filléri 1 7 , - 2  
лIjiBli stare telice i 70—72 filiere brejah teli
b b  Ziva cena na kile. Naproti tomu ravno 
zbog zgornjih zrokov, bude Ciste fájté mar- 
ve cena naprotületje sa 10—20 filleri na kili se zdigla.

Kondicije za odgojanje, как su to i 
obóinska poglavarstva dobila, i mi tu ta- 
kajSe izpiSemo vu sledeóimi:

1. Za pokrivanje duga jedna obligatoria
sa dvema svedoki, 2) najmanje na 6 Ijet 
obvezano zdrZavanje.

Moói se je javiti pri óakovski, dráva- 
vá9árhelyski, drávacsányski, belióki, bottor- 
nyaiski, i Cakoveéke okolice notariuSiji do 
novembra 8-ga, a vu Strigovski, mihaljov- 
ski, svetojurjevski, i svetomartmski notari
uSiji do novembra 16-ga za pribavljanje te- 
licah.

Jer pák je telice vu potlaSnjih 5 letnih 
ratah treba platiti, pa lak cena i öve 5% 
intereSi se iz potomkah telicah dosta naplati, 
dobro éiniju gazdi, ako bude kravice ili ve, 
ili pák na protuletje prodaju i nekaj si к 
gospodarstvi kupiju ili pák za naplaéanje 
duga pohasnujeju. v. N.

Íz orsacke bize.
(Vu proliim tjednu.)

Oktobra 27-ga su zakljuéili ablegali 
razpravljanje zvrhu pogodbe sa Taljanskom. 
Pogodbu su tak prijeli, как nju je kormán 
nutri dal. — Zatem je doSel red na raz- 
pravljanje regulacije Rabe vode II tóm je 
napredavatelj bil Holtai Ferencz ablegat. On 
je preporuéal orsaékomu spraviécu, da pri
me táj zakonski clanak. Sednici je konec 
bil ob 2 vuri po poldan.

Oktobra 28-ga to jesl vu petek je mi
nister financialnih poslov nutri dal — raz- 
meéek na 1906. Ijeto. Poljeg toga razmééka 
ima vlada dohodka 1 288 079.849 korun a 
stroSku ima 1.287.881.488 korun, Preostane 
joá 198.411 korun. Véli minister, da je Ije- 
tos dosta huda leli na bila, potrebno je da 
sa stroáki sve posvud Sparamo i éuvamo 
se da preveó vun damo.

Zatem je bilo dalje razpravljanje za- 
konskog ólanaka zvrhu regulacije Habe.

Oktobra 29-ga su dalje razpravljali re- 
gulaciju Habe. A zatem su odredili, da tri 
dni nebude orsaőko spraviáóe.

Tabor vu A 2iji.
U MandZuriji se je opet zapoóela bitka. 

Oktobra 80-ga je pri Ausantaju vekäa ruska 
trupa navalila na japance i po velikim hr- 
vanja su japanci nabuhali ruse. Husi su 
teZki zgubitak imali. 18 mrlvih rusov i vise 
oranjenih je ostalo na bojnim polju. Kusko 
konjaniótvo je neredno beZalo nazad. Pet- 
deset ljudi je konje svoje zgul̂ ilo.

íz Porth-Artura nikakovi glasi nedoj- 
deju. Samo iz Cifu-a telegratiraju, da ta ve- 
liko strelanje óujeju iz Porth-Artura.

Zbog baltióne flotte, koja je nekuliko 
englezkih ribiőov sposlrelala su se pogodili 
rusi i englezi. To zglihanje tak glasi, da 
— bude zvrhu flotta internacionalni mira 
sud izrekel suda i ovoga suda budu lak 
englezi, как rusi morali prijeli.

Kaj je novoga!

Od med/intursAe rogovate marhe od- 
yojivanjn.

Tekuceg Ijeta Ijetne dobi teóaju veó je 
bila rec od log •, da po odredjenom zakonu 
znamenito Ijepa áuma penez bila je gori 
vzeta za rogovatu marhu odgojivanje i od 
gori vzete Sume p?nez poljodelstva poslov 
minister, po potvrdjenju zakona, namah tri 
sto jezer korun za posudbenu stran je od- 
redil onim, koji vu tóm poslu delniki Zeliju 
postati. Íz tcmelja Medjimurja mali gospo- 
dari su takaj bili prosili i dobili su takaj i 
to Ijepo svotu. Sobotióke obóine mali gos- 
podari, vre Ijetne dobi leóaju dobili jesu 10 
jezer korun na pusodbu. Sad pako poleg 
szombathelyskoga odgojivanja marhe inspek
tora poleg njegovoga javlenja poljodelstva 
poslov minister je óakoveókoga kotara ma
lim gospodarom veó od viáe Ijet proseóim 
odgojitelom je 10f; jezer korun posude od- 
redil. Za odredjene Sume penez prvlje, neg 
budu gori vzeli, óakoveókoga kotara poljo
delstva gospodarstveno odborstvo oktobra 
29-ga dneva pri je podne drZalo je skup- 
Stinu.

Snmouhojni kapc/an.
• Öve dane pred poldnevom okolo jede- 
najste vure pred Gellért spornemkom vu 
HudapeSli vu sluha se slrelil jeden mladi 
kapelan i laki je vumerl, kojega muóena 
njegova razdraZljivosl pregnala je vu sanio- 
ubojstvo. Samoubojnik se zove Csizmadia 
Pál iz Veszprém» rodjena 87 Ijet star ka- 
tolióke vere kapelan, koj za jedno vreme 
vu Győru bil je za kapelana, sada pako su 
ga premestili vu Budafok vu istu onu óast. 
Vu minuóim mesecu doSel je gori vu Buda
pest gde se dal vzeti vu sanatorium da se 
tamo vraói. Za par dnevov zatim odputoval 
je к svojemu Sogorii vu Budafok, kad je 
onde nazat bil doSel, rekel je, da ide na 
katolióko veliko spraviSóe, nego ta nije bil 
iSel, mesto toga ide med Gellért spomenika 
I tarn se streli. Vu samoubojnika njegovem 
Zepu naSli jesu viSe listov i 460 korun go- 
tovih penez i zvan toga viSe doktorskih 
receptov.



IfeéJnJi raj.
One navadne male neprilike, kője med 

stanovniki i med hiZnimi gospodari zbog de- 
ce za dosta gustokrat navadne se jesu pri- 
peCati, ni samo prinas nego vu Ameriki la
kai póznáié jesu. ViSe hiZni gospodarov vre 
lám lakaj uztanovili su ovu narodbu, da 
decu imajuCi famíliám nedaju slana, da od 
deCinje larme как od svoje tak od ostalih 
slanovnikov strani njihovoga mira obrane. 
Tim veCu pojavljenosl naCinilo je sada dakle 
vu Nevjorku jednoga prebogatoga hiZnoga 
gospodara smeSna misei, da jedna na áest 
kondinaciju hiZu dal je zazidati za sa vno- 
go deca blagoslovljene zakonske ljudi slran 
Za svako dete kője bude se vu ovoj hiZi 
narodilo, jeden meseCni slobodni stan mo- 
reju si vu2ivati roditelji, za dvoju troju de
cu pako tri, őetiri meseCno. Na hiZnim 
krovu pako izvrslno lepi za zabavlenje vrt 
je ufedjeni za deCinju stran. Nego ovoj 
smisli neprijalelji se naáli jesu lakaj vu 
Ameriki, koji lo veliju, da ova smisel na 
prekomernu produkciju vodi decu vu njilio- 
vim роИи. Od ovoga medju tim samo onda 
bi se imalo bojati, ako i ostali drugi hiZni 
gospodari nasleduvali bi Schmita primer, 
áto medjutim se nebude tak brzo pripetilo.

PrJJetl beéki pokradica.

BeCko redarstvo prijelo je Jenner An- 
lun sluZbenoga slugu, koj septembra 13 od 
nemSko orsaCke Sparkasse 235 jezer korun 
penez vkral je. BeCkoga redarstva kurenta- 
•cíja je to svrhu bila posligla, kaj se zez- 
nalo da Jenner nijc sarn jedini naCinil fer- 
talj millionsku kradljivost. nego jedna cela 
kompanija pomagala je njemu. Ove dane 
zadrZali su jednoga Schödel Lipot zvanoga 
od Sparkasse Cinovnika takaj, koj je veliki 
delnik bil vu pokradictvu. Redarstvo jecelu 
noC bilo iskalo vu Prateru, gde je kompa
nija zakopala Cetvrt milliuna nego sve ba- 
dava bilo. Sad se bilo ipak zasnalo, da Jen
ner nije zakopal Cetvrt milliuna nego je 
med svojimi pajdaSi bil razdelil. Kradljivosti 
kompavar je jeden Bruchbucbner zvani de- 
tiC bil, koj kroz tri mesecov nagovarjal je 
Jennera na kradljivostni Cin. Do sada sve 
skup samo do devetdeset jezer korun doSlo 
je na prvo i как se sada bilo saznalo Jen
ner je osim ovih, joS druge vu listih zape- 
CaCene peneze takaj bil spokral. Poleg jed
noga beCkoga telegrama vu pokradiCtvu, как 
do sad uslanovili jesu, najmenje do deset 
osobah bili su delniki. Jennera je to bilo 
nakanenje, da dotCas ostane na Bruchbuch- 
nera stbnu, doklam iz hiZne kure pomoC- 
jom svoju spodobu za nrpoznanoga nepre- 
meni. Kesno po poldanaSnjili vurah iz Alt- 
Siadta poljeg Tranlenau javili su beCkomu 
redarslvu, da GottSteina jednoga njegovoga 
brata, koj je tamo oStarijaS, su ga prijeli i 
pri njem devetdeset jezer korun su bili 
naSli, koje njemu podkradica bil dal na 
sranjbu. Peneze su bili vzeli i na doliCno 
meslo nameslili.
Hooaeveltova kéérkn Je Marconija 

zaruönlca.
Od zanimljivoga zaruCenja daje glasa 

rimska Inbuna. Poleg takvoga zaruCnik je 
Marconi, koj bezdrotni brzojav iznaSel je, 
zaruCnica pako Roosevelt Alice amerikans- 
koga predstojnika kCerka bude. VenCanje 
veC za kralko vreme se pripetilo bude. Ro
seveit gospodiCina se vu Nevyorku bila 
spoznala sa Marconicom.

Mand&urskc pralje.
Vu MandZuriji bile jesu male pralje, 

nego sad jih vise nema. Na stotine isle jesu 
iz Japana, da rusom njihovo flaCno opereju 
poStlrkaju i popeglaju. Nego sad su nje di- 
mo pozvali i male pralje na parobrod si 
sele jesu i nazad odputovp.Se vu izhodno 
kraljestvo. Ova prememba je jako veliku 
Zalost naCinili vu MandZuriji, gde se male 
pralje, tak jako rado imali, da od bojne 
svoje strahovitosti Cisto su se spozabili. Valj- 
da je dosta ostalo praljih kinaiske pralje. 
Nego kinaiske neznaju na tak belo oprati 
rubaCu i na tak lesCeCu popeglati góléra. 
Sad veC ruski oficeri pretrucani jesu Cisto 
novo flaCno kupiti si, kaj je zadosta veliki 
izdatak i svoju zamazanu opravu jedno- 
stavno odhitiju kaj je razsipnost, nego pre- 
StimaneSi ruski oficiri sad veliju da samo 
male japanske pralje znadu opratu Cisto od- 
rekuju se sada i za naveke od kinaiskih 
njihovih kollegih.

Svoje matere ubojnik.
Meszär Csiha JoZef ovog ljeta julius 

jedenalstoga veCer je vmoril pravu svoju 
mater. Poslje podne prosil je peneze od 
svoje matere, nego ona ni mu hotela dali, 
neg ga zeépotala. Kesnije sin videvSi, da 
njegova mali spr, knjoj ide i Znjene moS- 
nje dvanajst korun vkradne. Sa ovimi otide 
к svojim pajdaSom i peneze potroSi, samo 
okolo jedenajste vure dojde dimo sa pija- 
nom glavorn. Na putu doSlo mu je na pa- 
met, da ga njegova mali Spotala bude i od- 
luCil se je da ju vmori. Nuter ide vu hiZu 
pogledne da jeli mu mali spi, nato iz kuh- 
nje donese jednu baitu, i s njom trikral vu 
glavu za seCe staru Zensku. Ona doli opad- 
ne na zemiju, nego nije vumrla, nato me- 
sai jedroga rubca vzeme naprvo svojemu 
aldovu okolo vrata za suCe, nju zadavi. 
Nato si doli legne i do pete vure vjutro je 
bil зра!. Drugi dan se bi!o zeznalo pripe- 
Cenje i mesar Ciba JoZefa su prijeli bili. 
Ove dane drZal je suda sabadkaiski sud- 
beni sud i greSnika polag zakona zbog kr- 
voloCnosti na galge je odsudil. TuZbenik 
obznano suda je neprijaznom nehajstvom 
primil bil.

Matere umorstvo.
Iz Szekzarda piSeju: Sáfár László pak- 

läiiski propadjen Clovek tekuCeg ljeta márci
usa 25 dneva vnoCi je pijan doáel dimo i 
kad je njemu za ovo njegova mati predba- 
Civala, nju je za gutil. Szekzárdski kraljev- 
ski pravdeni stol kao sudbeni sud tekuCeg 
meseca 15 dneva je suda bil drZal vrh 
propadjenoga krvnika. kojega na sedem Ijet- 
no vuzu je od sudil.

Zanlmlvo vcnöanje.
Так vu budapeStanskom, как takaj i 

vu beCanskom odiCanom druZtvu obCenitu 
senzaeiju naCinilo je pred poldrugom Ijetom 
jedno venCanje, koje se vu BeCu bilo pri
petilo. Grof Taaffe Edeja,pokojnog austrijan- 
skog ministrov prezidenla njegove к Cere 
TaafTe Hone od njezinoga venCanja biva 
reC. Gospa tuvaruäica bila je Mattenchloid 
Rickhard baruna. Nego spoznala se bila sa 
dr. Feldmann stoZernoga lieCnika njegovem 
sinom. Mlad Clovek koj vu Kassa varoäu se 
bil narodil, za ono vreme lieCniCki uCenik 
bil je i vu BeCu zvrSil je svoje navuke. 
Barunesa se smrtno bila zaljubila vu mla- 
diCa i buduC je ov svoju zaljublenost od- 
vratil bil, barunesa podigla je rastavno prav-

du proti svojemu tuvaruSu. Do toga vre- 
mena Feldmann si je priskrbel doktorsku 
diplomu, svoje ime je na Demko [pomagja- 
riziral i rastavna pravda je takaj dokonCa- 
na bila. TekuCeg meseca 18 dneva ob 11 
vuri bilo je zdavanje vu Budapeätu pred 
VII kotara matice voditeljom. Posle zdava- 
nja novi par je vu Talijanski orsag bil oli- 
Sel na svatuvanje i как odonut javiju vu 
Düsseldorfu nakani se stalno nastaniti.
Za/Jub/Jena drama va JednoJpeitan- 

skoj oätarijl.
Vu minuCem tjednu zadnjih dnevov 

jedgoga jutra okolo 35 Ijet star muZkarec 
sa jednom Zenom dojde vu Két korona zva- 
nu oátariju. Jednu sobicu si jesu vzeli, ka- 
mo se nuter bili zaperli i poslje podne do 
ti vure nikakvoga glasa njim Cuti bilo nije, 
onda dva streljbeni glasi poCili se jesu vu 
hiZi, na Sto potrli su vrata. Neka strahovi- 
toga spaziju nuter dojduCi, na zemlji mui- 
karec, na divano pako Senska Ie2ala je mrt- 
va sa prestreljenom Célom. Po iztragi se 
sasnalo, da muäkarec je Jámbor István 
te2aCki Clovek, Zenska pako Pap Istvana 
Zena rodjena Fekete Terezija 40 Ijet stara 
kuharica. Samoubojniki su lista bili ostavili 
za sobom, vu koiem izvestiju, da zajedniC* 
kim odluCenjem iáli jesu vu smrt.

Duinikn nastanenje.
Lachmann Adolf braunschveigski tergo- 

vec nije bil moguCen svojega duga izplatiti, 
ove dane ide vu Berlin da se tamo sa svo- 
jjimi verovniki po prijateljskim poravna. Po- 
lovicu je ponudil verovuikom, koji nisu ho- 
teli privoliti. Lachmann nato vu dvojnosti 
pred verovniCkim spraviSCu sa svojim revol- 
verom vu prsa streb sebe. TeZko ranjeni к 
obloku se do vleCe i van je hotel skoCiti 
preko njega. Ovo medjutim su pripreCili bili 
njemu. Lachmanna su vu Spital odpeljali, 
gde se sada smrljom bori.

Odblóena pozlvnica.
Vu prveáih brojih naáih novinah veC 

pisali jesmo, da Peter kralja teCaj poziva, 
nekuliko francuskih oiiicirov, koji srbskomu 
kralju negda njegovi uCevni pajdaSi bili 
jesu, sad se vu Belgradu zdrZavaju. Belgrad- 
sko straZarno mesto sa ovom prigodom na 
goSCenje je pozvalo francuske oficire. Ovi 
medjutim, как belgradski obaveslnik javi. 
nisu bili prijeli poziva, jerbo nisu hoteli 
kralja iz njegovemi krvoloCniki 'pri jednim 
stolu sedeti. OdhiCenoj pozivnici medjutim 
toga zroka su bil» dali, da oni samo svoje
ga negdaSnega kollegu Peter kralja dodli 
jesu pohadjat i pozivnicu nebudu prijeli. 
OdhiCena pozivnica med belgradskimi ofi
ciri je veliko razdraZenost naCinila.

ialostno ffostuvanje.
Vu fehérvármegyinskim Pazmándu pri 

jednog svadbeni hizi, poleg navade sa piäto- 
!om strelali jesu. Kerkuska Ignaca ruki piS- 
tolp se iz nenada sproZila i hit je Fodor 
AndraS mladoga deCka preko njegovoga 
srdea pogodila. Fodor je vumerl, Kerkusku 
pako su prijeli.

Kralja sreéna vada alja.
Kralj, как iz Gödölle telegrafiraju, ove 

dane vu valkoiskog pogonyba ördöngös zva- 
noj 3umi jednoga silovitoga dva metra i 
dvadeset centimetrov dugoga i jeden meter 
i dva ceutimetrov visokoga divjega kanZora 
je strelil. Vu Gődöllu veC od vise deseticah 
Ijet takvoga nisu bili strelili.
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