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Egyesületi életünk!
Klubok, kaszinók, körök és egyletek te

kintélyes számban vannak már Magyaror
szágon, de ez a szám még mindig kicsiny 
arra, hogy jelentékeny szerepet játszón a 
mi társadalmi életünkben. Pedig a kor ta
nulságai azt követelik, bogy ezek a társadal
mi egyesületek minél nagyobb számban le
gyenek s környezetükre minél nagyobb be
folyást gyakoroljanak.

A mai kor jelszava: a közös célokért 
való tömörülés. Minden városban és minden 
taluban néprétegek élnek, amelyeknek hasz
nára válik, ha egyesült erővel törekednek a 
közös célt elérni. Az már régi dolog, hogy 
az egyes, a magára utalt ember manapság 
hasztalan küzd olyan áramlatok és törek
vések ellen, amelyek akár a megszokás, a- 
kár a tömeg által befogadtattak. Az egyes 
ember hasztalan próbálkozik anyagi ekzisz- 
tenciáját biztosítani olyan utón, amelyen a 
gazdagabbak, az erősebbek járnak Angliában 
s később Németországban már régóta felis
merték az egyesült erővel való törekvések 
szükségességét s a törzsasztaltól kezdve e- 
gész a mágnások klubbjáig számlálhatatlan 
egyesületben, szövetkezetben tömörülnek az 
egyes néprétegek, hogy közös anyagi és er
kölcsi célokat érjenek el

Nálunk Magyarországon még messze 
vagyunk attól, hogy a polgárság az egyesü
lés révén tényleges eredményeket tudjon elérni.

Fejlesszük tehát minden erőnkből ka
szinóinkat, klubjainkat, olvasó köreinket és

egyleteinket, mert manapság csakis ezek a 
helyes és megtelelő bázisai annak, hogy 
egyesült erővel közös célokat érhessünk el.

A mi meglevő ilynemű intézményeink 
két nagy alaphibában szenvednek. Az egyik 
az, hogy legnagyobb részük politikai célokat 
szolgál. Vannak liberális kaszinóink és ka* 
tholikus legényegyleteink, zsidó nőegyleteink 
és keresztény hölgyek egyesületei stb. stb 
Természetes, hogy ezekben az egyesületek
ben s körökben nem fejlődhetik ki az a 
szellem, amely a tagokat közös anyagi és 
erkölcsi célok elérésére ösztönzi. Ezek a kö
rök ahelyett, hogy egymássá? karöltve dol
goznának, egymással inkább rivalizálnak. Az 
ilyen társadalmi egyesületek csakis úgy tud
nának a társadalomnak hasznára válni, ha 
egymással karöltve dolgoznának s a tagok 
anyagi jólétének az emelését tartanák ezem 
előtt. —

A másik íőhibája a mi társadalmi egye
sületeinknek, klubbjafnknak, köreinknek stb. 
az, hogy a politikán kivül kizárólag mulat
ságok rendezésével ébglalkoznak. A legtöbb 
ilyen kőrhelyiség egész esztendőn keresztül 
— néhány vasárnap kivételével kong az 
ürességtől, élet csak farsang idején van ben
nük, amikor rohamos egymásutánban köve
tik egymást a táncmulatságok és »műked
velői előadások«, amely uMbbiair egyike a 
legizléstelenebb és leghaszontalanabb dolgok
nak A bál még csak hagyján, mert az mu
latság, a tánc szép és kellemes dolog. De a 
sok mulatság mellett nem lehetne-e népsze
rű, művelő hatású felolvasásokat tartani ? A

művelt külföld mindén egyesületében első 
sorban arra helyezik a fősulyt, hogy a ta
gok műveltségét előadások és felolvasások 
révén emeljék. S érlelme valóban csak en
nek van Hasznát a tag csak így veszi az 
egyesületnek. Nálunk azonban ezt a fontos 
célt teljesen szem elől tévesztik s a tagok 
műveltségéi hébe-hóba »élőképek és —  szí
ni előadások« révén igyekszenek emelni.

Az inlettrgensebb körök egyesületeiben 
pedig egész esztendőn át kártyáznak Г

Célszerűt len és erkölcsi tartalom nél
kül való a mi egyesületi életünk —  nagy 
hátránya társadalmunk fejlődési képességének.

— Folyékony ét romié küldoményok a 
postán. A kereskedelmi miniszter rendeletet 
adott ki, mely szerint isiiiételten előfordult, 
hogy friss husi, zsiradékokat és folyadéko
kat tartalmazó csomagok a csomagolás elég
telen volta miatt megsérültek és exálUtr más 
csomagokban kárt tettek. Ezért a miniszter 
elrendelte, hegy ka folyadékot, zsiradékot, 
friss húst stb. tartalmasé küldemény, mely 
nem előirt módon van csomagolva és ez a 
körülmény hamis tartalomnyilvánitás, vagy 
a külső burkolat egyébként kifogástatán volta 
miatt a feladásnál megállapítható oem volt, 
más küldeményekben, vagy a postahivata
lokban azok szereiben, eszközeiben stb. kárt 
tesz, úgy az okozott kárért a csomag fel
adója feleles

T Á R C z A.
K o r f u i g  é s  v i s s z a .

Irt*: dr. Ceury Jenő.

XI.
Meduát a »Galathea« éjjeli l t  órakor hagyta 

el я reggeli 6 óra tájban érkezett a legközelebbi 
kikötőbe, Durazzoha. E két pont közt az utazás 
különben sem nyüjt semmi érdekest, mivel a hegy
vidék, mely idáig kisért bennünket, Meduán túl 
hirtelen elvonul a partról az ország belsejébe s a 
hajó, mely egy óriási öböl két végső csúcsát köti 
össze, messze távozik a szárazföldtől. Durazzo e- 
gyike a rosszabb kikötőknek, mert dél felé nyiló 
s a sirocconak erősen kitett öbölben fekszik, úgy 
hogy zivataros időben nagyon nehéz a kikötés. A 
kikötő vize itt is nagyon sekély s a hajónak jó 
messze a nyilt tengerben kell horgonyt vetnie.

A város látképe igen szép. A hátteret alkotó 
zöldelő dombvidékből festőién emelkedik ki a 
tengerfeletti magaslaton fekvő, hatalmas falakkal 
körülvett, nagy háromszög- formájú város számos 
minaretljérel. A várfalak a belőlük helyenként ki
ugró s rendkívül vastag, óriási kőkockából emelt 
tornyokkal együtt bysanci időben épültek s ami 
belőlük itl-ott hiányzik, azt nem az idő, hanem a 
lörök lakosság kezdte ki, mely, mióta a város ha
dászati jelentőségét elvesztette, a falak egy részét 
házépítési célokra használta föl. A mai minden 
jelentőség nélküli kikötőváros keskeny utcáival,

szűk sikátoraival, életveszélyes kövezetével, nyo
morúságos török »bazárafval«, (melyekben semmi 
igazán értékest és eredetit kapni nem lehet), az 
utcákon tolongó, lármázó és veszekedő árusaival, 
a bazárok közt végigvonuló kecskecsordákkal, el
szegényedett népével, lerongyolt katonáival, igazi 
hű képe a mai osmán uralom alá tartozó város
kának ; és senki sem hinné el, aki moet látja, 
hogy itt egykor nagy, a szó szoros értelmében 
vett világváros ólt, mely környékével egyetemben 
nem csekély szerepet játszott a világtörténelemben.

Ott, hol a mai Durazzo fekszik, terült el már 
a görög őstörlénelmi időkben nevezete szerepet 
játszó Epidauriie városa s közvetlen közelében lé
tesült később Dyrnchium, a nagy világkikötő, ki 
induló pontja kezdetben a rómaiak görögországi 
hódításainak, majd az Adriai tengert By sánccal 
összekötő óriási hadi és kereskedelmi országúinak. 
A mily gyakran megfordultak kikötőjében a világ
hódító római hadigálják, zord harcosok ezreit szál
lítva a görögországi csatatérekre, ép oly sokszor 
kötöttek ki a nem kevésbbé hatalmas kereskedel
mi hajók, amelyek a nyugatrómai birodalom ter
mékeit rakták partra a keleti birodalom részére 
s vették át viszont emezét Itália számára. A tel
jes római fényűzést magában foglaló városban 
élt egy ideig számkivetésben Cicero; itt szálltak 
partra Pompieus és Julius Caesar seregei, amikor 
e két nagy férfiú utolsó összeütközésének helyéül 
Görögország tereit választotta ki s a nyugat ró
mai birodalom bukása után egy időben itt tartot
ta székhelyét fényes csarnokokban a hatalmas 
góth király, Nagy Theodorich leánya Amalasuntha,

kinek tragikus élete és halála oly szépen van 
megírva Dahn Felix hires regényében »Kampf um 
Bo«m ban. A fényes napok ntán sötétéit következ
tek sláv, bolgár, normán, velencei, aujon uralom 
váltakozott itt, mig végre az ozraon hatalom vert 
benne gyökeret s az egykori ragyogó világváros —  
melynek romjaiból is alig maradt valami — 9000 
lakóju nyomorúságos törők fészekké lett, világos 
bizonyságául annak, hogy igazi nagyságot csak 
béke teremthet.

Minden sülyedése dacára azonban Dürazzo 
részben még mindig megtartotta jelentőségét mint 
kiinduló pont a tenger felöl az ország belsejébe 
Korma úti rápoly felé, miután a török kormány 
ezen ország részekben vasutat nein építtet a így 
a kereskedelmi forgalom akárcsak 9000 évvel ez
előtt, a rómaiak á lu l épített orezágutou bonyoló
dik le. Ez az oka, hogy több ország, köztük az 
Osztrák-Magyar monarchia, consulátost állított fel 
Durazzoban. Báró Bornemissza Hkziftkflá látja el 
itt e fontos tisztet, aki amellett, hogy kitűnő hi
vatalnok, egyszersmind a legmagyaraöb házigatna 
is, akit csak kívánni lehet.

Mint idáig mindig, úgy itt is a hivatalba cadl- 
nakkal szálltam ki, feleségem és lovag Korvin, a 
Lloyd egyik főfelügyelője kíséretében, aki AdtlvÍH- 
nál csatlakozott hozzánk, t  akivel Korfuig a leg
nagyobb barátságba keveredtünk. Eltekintve most 
említett utitársunk kiváló műveltségétől s attól, 
hogy közbenjárása folytán további üUzáfeüfik fo
lyamán a Lloyd hajóin és kikötőiben mindenkor 
a legmesszebb menő előzékenységben ét kényelem
ben volt részünk: bzármazása és csatáiba i i  igen
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ITI  n N F É L É K  c) szárnyas á lla toknál, vadnál és m a- hadnagy, A m brózy és H u b n e r tüzér had iia -

Л и Ь и И Р Ы - Ь Л .  |acok n i l  két fonbonfölül ; gyök. A léghajó neve: Syrm s. Bécsböl 2b -án  
" d) zöldség, fözeléknem üek és konyha reggel 8  ó rako r indu ltak el s így Й óra  alatt

—  Áthelyezés. A vallás- és közok la- ker|észetbe vágó term elvényeknél, m in t b) tették meg az u tat Bécsböl M u raközbe  A
ttsügyi m iniszter R ónay Sándor tem esvári . leszállás a lka lm áv a l H übner hadnagy egy
á llam i tanítóképző intézeti segédtanárt a \  loj As ^  (ja ra bon fölül, lej 2 literen kissé m egsérült a lábán. A léghajosokat le-
csáktornyai áll. tanitóképzőhöz felügyelő se- (Ö|ÜJ y . gajt éa lQ‘ró j  klgr.-on fölül ; szállás és a léghajó összeesőmaglása után  
gédtanárrá áthelyezte. V  ó j á b a n  valam ely eladónak a va- Mesterieh A lad ár u iu d vari ispán m egvendé-

—  H ázasság. Loparics R. József d ráva- sárra e|adág cé|j 4bó, hozott egy nem hez tar- gelte és beszállítóba kocsin C sáktornyára,
szentm ihályi áll. isk. tanitó tegnap, tolyó hó [QZÓ árukészletének vétele. honnan nevezettek még az nap az esti vo-
29-én  tartotta esküvőjét Csemez Jolánka Egyben elrendelte, hogy M iskolc váró- nattal visszautaztak Becsbe Az összecsoma-
kisasszonynyal G yőrszentm ártonban. sáha vezető főútvonalak a heti vásárok nap- golt léghajót M uraszerdahelyen  adták vasútra

—  M egszűnt sertésvész. Hódosán koz- j;|j(t a rendörség által kellő erővel jó k o r  _  ,3  év e * többszőrök betörő  Perger
Ä t o H  ^  ^  meg8ZU eS 8 rpg8eli Órákban megszáMassanak nehogy e M,k|ós Д Д  éves T a ,®ás
6 __ » n i»«! Hránasán ellen M u ll szá- rent*‘‘ ,kezés üluzoriussá nevű fia folyó év m ájú» elején szülei házá-

inunkban röviden m enem íékeztünk a belügy- Hasonló inlézkedes C sáktornyára na- tó| ,llegszökö(| s az ,Ma részint M u raközben , 
inunkban röviden m egem lékez lü n k  a üelugy js e lke llene , inerl alig hiszem , bogy rés7Ín l S lá ie r  és H orvátorszáeban csavaraoll
m iniszternek a piaci drágaságok részbeni .  á m elvnek piacán a n n y ira  . .  x HorvatorszagD an csavargó l
tn rlíloziSsál célzó valóban üdvös rendeleté- ' °  3 . 8 ,Г ’ "  > 1 ,  , . m indenü l lopásból ta rtván  lenn m agáikorlátozását célzó valóban uavos re n a u a e  u ra ,kodn4liak „  viszonlelárusitók és lyuka - , , ki8 ro m b o ll „verm ekre  h ím
ről, m ely rendeletben az il etékes rendőrbe- szok s|bjk n ijn , it l » hoT csak lo w l l  nde i.üvé T z o S a t  ke

-  * « ■ “ < » » * '  i * * »  i * » « »  * • i S S . í S i V " 1 2 ' «
üdvös is, még s e m 8képes teljesen orvosolni [»'Y0 h ó i8-1in  Stndóii m egtartott gyűlésében а Ы 1 (iKyelle meg, hogy m it s m iképen lop 
a piaci m izériákat. E  m ellett fö ltétlenül szűk- Dé,‘"  Béla С8аьк ," гп у“ ' koziKazgalas. jegyzö  hal(ia  legkönyebben Lopott pedig ugyszól- 
séges m egrendszabályozni a tyukászokat, ко - |n d itványára elhatározta, hogy a kor h ivatalos váll m il)d e« ü ll, a hol csak m egfordult. íg y :  
fákat s á lta lában m indazokat, k ik  piaci á ru - k° z lü llY*ul » »M uraköz« -! vá laszba, s erre  Szem ecz János felsöpuszlafai lakosnál m á
kat nagyban vásárolnak s ezek eladásával la p u ,lk a l nevezet‘ kór elnöksége m ar fel is j ||s hóban szo lgálalo l keresett s m iko r ezek 
iparszeriileg foglalkoznak Szükséges ez an- ke r'**’ a m i[ azzal hozl,,lk  ,u  nyilvánosságra, ncm  v0 |(ak otthon , egy ezüst ó rá t lopott el, 
■iái is inkább, m ivel ezek befolyásolják az ho«Y 'apunk m indenkor szívesen re i.d e lke- m e|yet odább aMva, , kor. 6 Ü fillé rért el- 
ára ka l s ezeknek a kapzsisága és m indent zesé,,‘ 411 e ко.г и2Уе т е к  és érdekeinek adott. Junius hó 6 -á n  K rizsapoton a m ezőőr 
összevásárolni akaró törekvése főképeu az oka, — Jégverés. Felső M uraközben ju liu s  fára le lakasztott m ellénye zsebéből lopta ki 
hogy a közvetlen fogyasztó szegény em ber bó ^2-én dé lu tán  vészes felhők borították az ezüst órát. Jun ius hó 9-én Csulek A ntal 
sokszor még pénzéért sem kap sem m it. Hogy be az eget. Rem egett a lakosság, hogy a hétvezéri lakostól 3  kor készpénzt Junius  
hogyan lehet e viszont elárusítók hatása alól ,ábon álló kevés gabonája és egyedüli pénz- Ц -én Fran kovics  János oskolahegyi lakos 
a piacot felszabadítani s hogyan lehet azt forrása, a szőlő megsemmisül. A véletlen lakóháza zárt szobájának az ab lakát bezuz- 
m egtartani a közvetlen fogyasztók érdekei- folytán a hegyvidék jórészben m egm enekült ta , az ab lakon keresztül a szobába m ászolt 
nek, példái ad dr. Tarn ay G yula Borsód- a veszélytől, de a határszéli szőlők mégis és a ládából egy a ran yg yű rű t, egy forgópisz- 
várm egye alispánja, ki ily célból kiadott érin tve lettek. Drávacsány község h a tá ráb an  fo lyt és 9 korona készpénzt v itt el Jum us  
erélyes hangú rendeletében a m iskolci piac- a oiég lenem  ara to tt gabonában és k u ko ri- 12-én M a jo r Sán dor ie lsödoinborui lakostól, 
ra nézve a következő intézkedéseket teszi: cában tett tetem es károkat A szőlőket köz- m időn egy kis időre m agára hagyták a szó 

I. H elybeli szatócsok, tyukászok és ko- vetlen a határ m e lle tt szintén m egverte Szó- bábán, egy pénzes erszényt és egy zsebkést 
fáknak tiltva  van novem ber 1-től m árcius m orubb a határon túl fekvő S tá jer vidék, vágott zsebre, s úgy m ent tovább Jum us  
hó 31-ig  reggeli 9, a többi hónapokban pe- A dió nagyságú jég m indent elvert ott R on- 29 -én  m ár P olsztrauban keresett szolgálatot 
dig reggeli 8  óra előtt akár személyesen, gyokban áll a szőlő, foszlányokban a kuko- H erg Jakabnál Itt  két napig tartózkodott s 
akár m eghatalm azott által oly áru k at nagy- r 'ca< a gabona elmosva. A hires luttenbergi m időn e lkü ld té k , m eghúzódott az udvarban  
ban vásárolni, m ely áruk  eladásával ipar- hegyekről alig szüretelnek va lam it az idén. s m ikor a tula jdonosék hazu lró l e ltávoztak, 
szerüleg foglalkoznak. —  Léghajon Bécsböl Muraközbe. Folyó  lé trát tám asztott az ab lakhoz, az ablakon

N agybani vétel : hó 26 -án  délu tán  1 órakor A lsóvéghegyen keresztül a szobába hato lt, honnan 12 ko-
a) húsféléknél ö klgr fölül ; (M uraszerdahely  m ellett) egy léghajó eresz- róna készpénzt, egy 36  kor értékű  tu la e-
b) gyüm ölcsnél kocsirakom ány, pu llo - kedett le három  em berrel. A lég utasai a züst órát és két ezüst láucot vitt el. Folyó

nyok vagy egész kosarakkal, fertályok vagy bécsi katonai léghajos osztálynak a tag|ai hó 14-én Varazsdon Popiács M á rto n n ál tett 
zsákokkal való vétel ; vo ltak, nevezetesen: M annsbarth  tüzér fő- látogatást, k inek a szobájába szintén az ab-

érdekes Mintán feltűnt a neve, kérdeztem tőle, szórakozásra az itt tartózkodók néha-néha Korfuba szavakkal bátorította . »Ne félj, Caesart és sze- 
inkább tréfából, mint komolyan, nem-e le szár ma- ránduinak át, mely innen hajón csak néhány órá- lencséjét viszed«.
zottja a Hunyadiaknak. Erre mosolyogva mutatta nyira van. Mivel Durazzo, főként nyáron nagyon Ez a laguna szerű partvidék azonban újból
meg pecsétgyűrűjét, melyen a Hunyadyak címeré- egészségtelen, consulunk a nyári hónapokat egy megváltozik a Vallonai öböl körül, ahol a hó fedte 
hez hasonlóan a csőrében gyűrűt tartó holló is osztrák bárónak a várostól 3  órányira iiugyon Chimara hegység kezd feltünedezni. Erős viharban 
rajta van, s azt válaszolta, hogy habár családi ci- szép helyen fekvő kastélyában szokta eltölteni. érkezett hajónk a vallonai kikötőbe s itt is jó
mere még inkább megerősíteni látszik a kérdéses Megvendégeltetésünk után házi gazdánk elki- messze parttól vetett horgonyt. A tenger erős hul-
rokonságot, az tényleg nein áll fenn, miután az ő sért bennünket a városba, nagy szeretetreméltó- lámzása e különben nagy terjedelmű és meglehe- 
családja lengyel származású s címerük a hollóval «ággal magyarázva annak nem nagy számú ne- tősen védett kikötőben lehetetlenné tette partra 
kimutathatólag már az 1200-as években haszna vezetesaégeit, mialatt előttünk a consulátusi kadasz szállításomat s igy csak messziről láttam azt a 
latban volt. haladt, holtai a kezében, elűzve utunkból — gyak- P»r házat, mely a kikötőt alkotja ; maga a város

Korvin főfelügyelő urat benső barátság köt- ran nem túlságos gyöngédséggel —- minden 2 és félórányira egy hegy oldal mögött terül el s a 
vén össze Bornemissza konsullal, ő is elkísért 4 |4 üú akadályt, amire a szűk utcákban valóban kikötőből csak egy-két minaret tornya látszik 
bennünket utibbihoz s itt egy nagyon kedélyes nagy szükség is volt. Miután udvarias házigazdánk, Vallonának 6 0 0 0  lelket számláló lakossága jórész- 
órát töltöttünk felfrissítve honi emlékeinket és aki aaját szorgalmából tökéletesen megtanult szer- ben zsidó, kiknek őseit IV. Pál pápa űzte ki Anco- 
számos érdekes dolgot hallva a törökországi viszo- bűi és törökül, s még albánul is, a hiyóra is ki- nából, s akik a t7 -ik században Vallonából jelen 
nyokról. Az asztalról valódi tokaji bor és hatni- kísért bennünket, ezt csak annak elindulása előtt h5s kereskedelmi várost fejlesztettek. Környékén 
sitatlan budapesti Kugler cukorka sem hiányozván, hagyta el s távozta után még sokáig integettünk nagyszámban tenyészik a Quescus Vallonia Kotschy 
egészen otthon éreztük volna magunkat, ha úti- egymásnak kendőinkkel, még csak a part el nem «evü tölgyfa, melyből az ezen városról elnevezett 
társunk kedvéért nem németül folyt volna a tár- tűnt szemeink elől. a kereskedelmi forgalomban általánosan ismert
salgás. Bornemissza úr lakóháza szép emelkedett cserző anyag készül. Vallona helyén emelkedett a
helyen fekszik, pompás kilátással a vidékre s az ^ * Krisztus sz. e. több századdal alapított korinthusi
ablakból szabad szemmel is lehetett látni a város Durazzo és következő állomás Vallona közt gyarmat Apollonia, melyből a jellenkorra mind
déli részén fekvő lagúnákban sétálgató pelikáno- a partvidék meglehetősen érdektelen; a hegység össze egy oszlop maradi fenn; itt vette hirül az 
kát. A vidék vadakban, különösen madarakban messze a háttérbe vonul vissza, a partot, pedig e helyt üdülő Octavianus, a későbbi első római 
rendkívül bővelkedik; házigazdánk, akinek egyébb egészségleien mocsár vidék környezi. E vidéken császár, nagybátyjának Julius Caesarnak meggyil- 
szórakozásokat teljesen nélkülöző szabad idejébe valahol játszódott le ama történelmi nevezetességű koltatását s innen indultak a normannok Griscard 
egyedül a vadászat önt némi változatosságot, ke- jelenet, mikor Julius Caesar Pompeius elleni ki)z Bobért és Behemund vezéreik alatt a bysánci bi- 
véssel ottlétünk előtt pár nap alatt csak schnep- delmeiben még itáliai parton időző légiónak Gö- rodalotn megdöntésére ; a város hátterében elvű
iét közel 2 0 0 -at lőtt a legkülönbözőbb fajtákból, rögországba való áthajózását sürgetendő szemé- nulo Chimara hegység szakadékai közé pedig he- 
Van azonkívül sok vaddisznó, kócsag, sas és egyébb lyesen akarván az epyrusi partokon cirkáló ellen- lyezte- az őskori mythologia a Tartarus (alvilág) 
kisebb dúvad a környéken, vadászember tehát elég séges hajóhad közt titokban átjutni, zivataros éj- bejárását
gyönyörűséget találhat Durazzobao, rnig szellemi jelen naszádra szállt s az aggódó kormányost e Ottlétünk idején egy kis törők hadi korvett



lakon keresztül hatolt be, és a konyhán ta
lált fejszével nevezettnek a pénzt tartalma
zó szekrényét feltörte, abból 58 kor. kész
pénzt lopott el. Hogy ezeken kívül még több 
helyütt is tett látogatást a jól induló cse
mete, nagyon valószínű, mert az itt elmon
dott lopásai között nagy időközök is vannak 
s föltehető, hogy ez időközöket nem töltötte 
el egészen tétlenül A Csáktornyái csendőr
ség a többoldalról körözött sokszoros tolvaj 
csemetét folyó hó 24-én délulán 2 órakor 
fogta el Csáktornyán

— Szurkálás. Grahovecz István és Fre- 
lok István muranyirádi lakosok Grahovecz 
István györgyike hegyi szőllejéből a múlt 
héten hazafelé tartottak, mikor is Muranyi- 
rád község mellett Jakobics Márton és Ole- 
tics Márton békázsdi lakosokkal találkoztak 
Beszédbe elegyedtek, a miből szóváltás lett, 
majd pedig t békásdiak a muranyirádiakat 
alaposan elverték, végül pedig, hogy egészen 
szárazon ne maradjon a dolog, hál meg is 
szurkálták Grahoveczet és Prelokol egy kicsit.

— A »Vendvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesület« saját pénztára javára Mura
szombatban 1905. évi augusztus hó 6-án, 
(vasárnap) a Dobrai-féle vendéglő kertié át
alakított udvarán és összes termeiben nagy 
nyári ünnepélyt rendez. Az ünnepély kez
dete d u 5 órakor. Belépő dij: Személyjegy 
1 korona Család jegy 3 korona Az ünne
pély főbb mozzanatai: 1 Tekeverseny, höl
gyek és urak részére 2. Tombola sorsjáték 
3 Vílágposta. 4. Virágkiállítás és eladás 5.

s egy nagyobb személyszállító gőzős horgonyzott 
a kikötőben, még pedig igen eredeti rendeltetéssel. 
Tudvalevő, hogy a török kormánynak újabban sok 
baja van egyes felkelő arab törzsekkel; minthogy 
az ottani mostoha ellátási viszonyok folytán a 
rendes hadsereg nem akar odamenni, egyes erő
szakkal odavitt ezredek pedig fel is lázadtak, a 
török kormány a tavasz folyamán emissáriusokat 
küldött ki az albánok közé, kik azon Ígéretekkel, 
hogy elviszik őket Macedóniába a keresztények 
ellen s ott szabad rablásban lesz részük, hajókra 
csábítják a fegyverfogható népet s a szerencsét
lenek csak akkor veszik észre inegcsalatásukat, 
mikor Arábiában partra rakják őket, honnan az
tán rendszerint nincs visszatérés. Régebben ha
sonló esetekben előfordult, hogy a becsapottak 
már útközben tudomására jutva sorsuknak, fel
lázadtak s a hajós népet fegyverrel kényszeritet- 
ték, hogy szállítsa őket vissza hazájukba ; ezért 
újabban az összefogdozott legénységet a hajó fe
nékre zárják s csak a rendeltetési állomásnál bo
csátják ki és látják el fegyverrel Az említett 2 
hajó is hasonló célzattal időzött e vidéken.

Kilépve a vallonai öbölből, hnjónk a Joniai 
tengerbe jutott Mig a part felöl hatalmas hava 
sok kisértek bennünket további utunkban, addig 
a tenger felőli oldalon már messziről megpillan
tottuk Korfu szigetének legmagasabb hegyét, a 
gyönyörű kúp alakú Pautokratoi t, de mielőtt Kor
fuba érnénk érintjük még Santi-Quaranta kikötő
jét, melynek a tengerpartról a környékező hegy
oldalra felvonuló őrségi várfalai mellett néhány 
nyomorúságos viskó szégyenkezik. A kikötőből egy 
hegynyergen át Janinába vezető országutat segély- 
ző két hegyorom mindengyikét festői várromok 
ékítik, melyek egyike Amalasuntha góth királynő 
várának maradványai. Santi Quaranta vidéke na
gyon egészségtelen s környékén a normannok, a- 
kik a közeli Butrintóból a szárazföldtől csak pár 
száz méternyi széles tengerszoros által elválasztott 
Korfu szigete ellen támadást terveztek, 10.000 
embert vesztettéi mocsárláz következtéken.

Innen a Korfui csatornán át már csak rövid 
másfélóra utunk végcéljáig s mialatt előttünk 
Korfu városának remek látképe emelkedik ki min
dig szebben és szebben, addig az albán parton 
óriási havasok csillogása, a Korfui parton pedig 
a hegyoldalokat boritó buja zöld erdők közt elő- 
fehérlő falvacskák elragadó panorámája gyönyör
ködtet.

('Folytaiés« köveik esik)

Virág és confetti csata. 6. Tarka színpad, 
állandó szenzációs varieté előadásokkal 7 
Pezsgő és szivarsátrak.

— Nyaralni menők figyelmébe. Azokra néz
ve, akik nyaralni mennek fontos, hogy élelmezési 
és élvezeti cikkekben * kellő mennyiséget vigyenek 
magukkal. Ezek közül ne hiányozzanak a Maggi- 
féle különlegességek. A Maggi-féle ízesítő segítsé
gével minden gyenge leves íze és tartalma javít
ható, Maggi bouillon-tokjaiból pedig csapán forró 
víz ráönlésével kitűnő erő — vagy húsleves ké
szíthető.

— Lopások. Vidovics István Csáktor
nyái péksegédtől Golob Péter 8 kor. 40 fil
lért ellopott

Blasek István drávavásárhelyi lakostól 
Péter Péter ugyanottani lakos, kocsilegény 
egy ezüst órát lopott.

Ivacsics István felsőpusztafai lakostól 
folyó hó hó 26-án Ehrenreich Gyula ugyan
oda való cigány 8 darab tyúkot lopott el.

— Szölőgazdák harca a filloxerával 
címen mull számunkban hirt adtunk arról, 
hogy egy zalaegerszegi szőlősgazdának si
került egy uj keverékei előállítani, melylyel 
bekeni a szölőgyökeret, a miből a filloxera 
elpusztul és a szőlő egy-két nap alatt fel
vidul, friss lombozata fejlődik E szeréről 
maga a gazda, Záborszky József most a kö
vetkezőket írja : Az anyag, mivel a gyökér 
bekenetik, a hézagok megtöltetnek a gyökér 
éleiére egy parányi vészéi у lyel nem jár, sőt 
tartalmaz olyan anyagot is, mely a gyökér 
fejlődését előidézi Ezt a védőanyagot ma
gam állítottam össze és szőlőmben egészen 
nyomorék s filloxerával borított tőkéken tet
tem kísérletet és arra a kedvező eredmény
re jutottam, hogy ezen év junius haváig 
csak 10— 12 cm. magasságra nőtt tőkék, 
melyeken a kísérletezési végeztem, ma, vagy
is csak egy és fél hónap leteltével, a vesz- 
szőtejlődési időszak majdnem utolsó harma
dában 40— 80 centiméter haladást tettek a 
vesszők — Most, hogy mások is megyőző- 
dést szerezhessenek, összeállítottam egy na
gyobb mennyiségű anyagot és készítettem a 
kezeléshez szükséges eszközöket is és meg
kértem Gráner Lipót Fia zalaegerszegi ke
reskedő urat, aki majd a jelentkezők részé
re beszerzési áron kézreadja a mintacsoma
gokat a kellő nyomtatott utbaigazilással. — 
Próbáljuk meg minél többen«

—  Aljegyző választás. Az alsóleudvui 
községi képv. testület a folyó hó 15-én meg
tartott községi aljegyző választáson Pérényi 
Ödönt választotta meg egyhangúlag Alsó- 
lendva nagyközség aljegyzőjévé

—  Murába fű lt Vucskó Iván аIsóhiszI- 
ricei lakos 7 éves István nevű fia, mig a 
szülők a ház melletti kertben dolgoztak, ha
zulról megszökött s a murai hajó-malmok
hoz ment. — Éppen apja hajó malmába 
akart bemenni mikor megcsúszott s a Mu
rába esve, annak árja magával sodorta. A 
gyermeknek már csak holttestét halászták 
ki a vízből

ó v a t o s .
1 I I / . / .

Házasságközvetitő: Ext a kisasszony!
nagyon ajánlhatom. Szép földbirtok vár reá 

Fiatal ember: Én nem vehetek zsákban 
macskát. Előbb látni akarom . . .

Házasságköz vetítő: Oh, majd találkoz
hatnak a kisasszony nyal, például . . .

Fiatal ember: Ki beszél a leányról? Én 
a birtokról beszélek.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonaim, jó barátaim éa 

ismerőseimnek, egyszóval mindazoknak, kik 
felejlhetlen jó fiam Pál elhunytékor koszo
rúk küldése, vagy bármely más alakban ki
fejezett részvétük által mélységes fájdalma
mat enyhíteni iparkodtak, ez utón is hálás 
köszönetét mondok.

• *4
Csáktornya, 1905. julius 26-án.
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Sve pofii ljke se tiéué zadrftaja 
aovinah, naj эв pofiiljaju na 
iine, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

• I / ü l 'H 1 -
Izá a ta ljs tv o :

knjiiara Fischel F ilipo va, 
kam se predplate i obznane 

pofiijaju.

na horvattkom i magjarakom jaziku izlazeói druitveni, znastveni i povuöljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden Jedenkrat i to: vu avaku nedelju.

Predplatna сапа ) • :
Na celo leto . . .  8 kor 
Na pol leta . . . 4 kor.
Na éetvert leta . . 2 kor

Hojedini broji kofitaju 20 fill

Obznane se poleg pogudbe 
i fal raőunaju.

Sluíbeni glasnik: tCsáktornyíii takarékpénztár» «Muraköz takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

Pötepúbi.
Na znanje dam svakomu, koga se tiée, 

(Цд qd agentov, i qd onih puntarov hoéem 
pisait, kojih, balost no, je pun céli orsag. Vu 
8М Щ  forrni se skafceju té ftiéeki, jedni tu, 
drugi tam, svi sü si Vu tém spodobni, da 
IjtaejÜ vkaoiti neznanoga siromaákoga puka. 
Pák jer su si tak spodobni, nazovimo je  
jédoita imenom, как smo nje i odzgur naz- 
vftli: potepuhi.
gao*, íffc, me8t0 da J “ je opiáuval, budem 
vám povedal j^p ^ d ru g u  priliku, kaj sve 
moremo agentom zahvaíiti.

Ravno Ijetos smo vidéli straánu peldu 
kaj sve moreju MÍpraviti agenti. Tu med 
Dunavom i Dravom je na vnogo mestah 
vun vudnl Zetveni strajk. TeZaki su se vu 
simi pogodiii sa gazdom, vezda kada je do- 
dlo vréme, da ee pogodba zvrái tak iz jed- 
ое как iz druge strani, su se najedenkrat 
teZaki suprot stavili i zahtévali su od gazde 
vékái reá, vekáu plaéu. Prije njim je ne lálo 
to vu pamet nego ravno véé onda, kada je 
véé Zito za Znjeti btlo. Ako bi i praviéno 
aahtevali vekáu plaéu i onda je to ne po
l t e r n ,  drugomu nepriliku napraviti i kada 
ga vu sili vidimo, to na svoj hasén hoée- 
mo obrnuti. Jer kad je véé Znjeti btlo treba, 
oada su si misliíi, da bud«' gazdu lehko vu 
»ákripce» dobiti.

Ali nije to tak iálo как je njim agent 
povedal. Gazdi su se drZali pogodbe t ne su 
hoteTi vekáu plaéu dati. 1 vezda je doálo 
glavno. »Gospon» agent je véé Bogznagde

vu kavani sedel a teZaki pák su napravili 
takvu bunu kaj je céli svét govoril od nje. 
I soldate su takaj boteli vred postaviti tekla 
je krv, nekoliko njíh je mrfvi ostalo na je- 
zere i jezere kvara su napravili. 2ilo su 
zgazili, iz jala su na pol zeleno Zito poko- 
sili doli. Vu pet varniedjijah je bil táj strajk 
ta buna, koja se je hvala Bogu ipák vtiáila. 
Vezda je véé sve mirno. Zmed siromaákih 
teZakov su nekoliko oranjeni, nekoliko njih 
je vumrlo prilikom bűne i dosta njih je za 
Ijetos kruha zgubilo. Hej, nebude ovim ne- 
sel pontod »gospon» agent!

Zna on, gda se je treba spommati sa 
siromaákim teZakom. Gda kaporu dobi i pe- 
neze ima. Onda tak hvali teZake, siromaá- 
koga puka, pove sve kuliko trpimo, как vé
ka |e porcija i Bog zna kaj sve. А кик mu 
nebi znal Clovek veruvati, kada tak lepő zna 
ápotati gospodu Kuné ministre ablegale, pred 
ávabom i hrvatorn kuné magyara, pred ma
gyarom kuné ávabu, pred katolikom kuné 
kálvini a pred svakim kuné Zidova, akoprem 
je I on — Zidov

Takov agent spobere siromakov njiho- 
ve krejcare i gda véé vidi, da se juha vri, 
onda pobegne

Druga forma agentov su ont, koji puce 
poáilaju vu — pekel. Tojest vu druge or- 
sage a najviáe vu Ameriku Bog zna kaj 
njim sve obeéa tu, a kada ta dojdeju, pos- 
taneju noéne apatice Znjth Jer onda si veC 
nemreju pomoéi Peneze neimaju na cug, 
pák onda si i misliju, da itak riigdo nezna 
gde su A mi znamo da je tam na lebud-

kakvo delo hasnujeju i pokvariju njim éiste
duáe.

Od onih agentov, koji teZake poáilaju 
jedrtoj ili drugoj fabriki niti nebudemo go- 
vorili Takov je on agent mogel biti koji je 
one siromaáke rurnane vu Kamenicu postai 
i od kojih smo se t mi spomenuli vu proá- 
lim jednim broju.

Vezda dojde broj onih agentoV. koji vu 
Ameriku poáilj.iju ljudi. To vám je jedna 
banda! Nevűéi se uigdar nikaj, morebiti mé
nje ákole ima как selski vabtar, pák evő 
sluZba njegova je lepáa i vekáega dohodka 
dobavlja как jeden ákolani navuéitelj. Pák 
skim se barati táj agent? Sa tem da vka- 
nju|e ljudi, как dober Ziveá je vu Ameriki 
tam na mesto trave zlato raste iz zemlje iz 
neba vino curi na mesto deZdja, i vu zraku 
pohani piceki lééeju Pák to sve mu veruje 
púk. Istina ne véli ravno tak sa ovimi reé- 
mi, как mi nego iz celoga je to moét raz- 
meti, как da Ы г osto tak bilo. On рак la
ze za plaéu, to mu je kruh, éirn viáe ljudi 
poále vu Ameriku stem vekáa mu je plaéa 
jer od svaké »glave» dobi extra plaéu.

Ali ne samo agentov nego i puntarov 
je pun svet Vu novinah vu knjizicah pun- 
taju ljudi, sigurno sve za peneze. Govoriju 
od naáih »pravicah,» kője oni sami neve- 
rnjeju Larmaju, puntaju, a one peneze kaj 
dobiju, po kavanah zapijeju i zakartaju — 
pák se izsmehavaju iz siromaka.

Ka| se sve iz toga moremo vuéiti? To 
da neverujmo svakomu potepuhu i puntaru 
koj nam lepő do srdca zna — lagati. Po- 
pitajmo po takvoj stvari druge spametn

Z  А В А V A.

c É jfa W i t ó i j .

Kralja tak obljublenoga u puku как je 
\ bij bavarski kralj Maximilian I. naáa poviesl 
I nepozna. On se je znal u puku tan popu- 
I larnim uéiniti, как da nije kraljevske tanji- 
I lije, véé ka*k da se je iz puka rodil. Prfte

2— 3 godine sam о njem u Muraközu pri- 
■ poviedal, как je niekog dijaka ákolal, Iroj 
ga je drZal za skupca, kad se je ánjim ! о 

I svojem siromaátvu apómmal, dakako nepóz- 
navajuéi да, pák kad mu je kralj, kojAa 
je &  htekig nepoznatog gradjana dr-

J g l ^ e l j j t t L se svojom molbom za
podporu oSirne na kralja, mu je dijak smi 
ejué se odgovof^ *£ía kralja neka seobra- 
tim? — Na naáega fllaxa? — Oh BoZe! Em 
on nití sem Viifta) nedűiéi, a he davbi stranj- 
akomu!* — pakako da je drugi dan bil 
drugog mnienja, kad ga je ov toboZnji grad- 
janin'pózzal, da sutra neka satöo dojde u 
grad, on je tam póznát sa oíficiri, pák bude 
gledal, da dojde pred kralja. I kad je onda 
doáel te stupil po officiru vöd jen pred kra

lja, kojega je odmah kakti svojegi véeraá 
njega prijatelja prepozn^l, dakako da je on
da spomenek drugéije tekel i dijak je dobil 
za svaku godinu ákolanja izdaánu podporu

Takovih pripoviestih о Махи ima na 
stotine. Max je bil ljubimac narodni osobito 
и okolici Tegerneee, gde se je rado zadrZa- 
val On je med pukom okolo hodal batmom 
и ru^i, odeven как svaki drugi te se je 
ánjim как stari poznanec spomenkuval, da- 
раС«л je Cesto znal i zalaziti и privalne sel- 
ske kuée pák se je sa seljaci znal spomen- 
kuvati sedeé na klupi pod lipom и dvoru 
ili vani pred kuénemi vrati Dakako da su 
to seljaci strahopoéitanjem naprama kraju, 
éinili te nisu radi njegove liezkrajne Ijubez- 
nivosti nikada prevzetni postali te se moz- 
bit и govoru nepristojno izrazivali No, je- 
dan krat mu se je dogodilo, da je gore на 
f»riegu, gde su sve krave ciele godine na 
paái, dók se je áetal i zatrudnel od jedne 
mliekarice zaprosil áalicu mlieka, a ova, kad 
ga je prepoznala, je zaviknula: »Ojjeee! — 
naá gospodin su3ed!*— I ovak je znal viáe 
tako smieámh stvarih doZiveti

Jednoé mu se je meki seljak prituZiel,

da s i svojim velikim gruntom teZko uprav 
11 a, puno je druZme a svaki Ы rad po svo 
joj glavi raditi. — »A kaj bi onda ja го- 
kel» — odgovori Max — *ja moram cielo 
kraljestvo ravnati i ánjim upravljati.» -  
»Znaju kaj, njihovo veliéanstvo, da sam ja 
na njihovom miestu, ja Ы na dvie tri beta 
izarendiral, pák kad bi se natrag popra ilo, 
onda bi opet prijel и гике!» —

Mnogokrat kad je videl iz dimjaka se 
kaditi, je pristupil к obloku kuée tezapit'i 
»Kai imate dan'as?» — »Danas su Knödlim 
i prevudjena rebra sa zeljem.» —  »No, to 
je baá pametno!» —  znal je ougovoriti 
»dánas budem ovde na obedu Toliko soka- 
éev imam ali Knödle sa zeljem i prevudje 
nim slaninskim mesom nezna nijedan sku- 
hati!» —

Poáto je anda kéalj Max sa svojimi se
ljaci и takovom odnoáaju stal, posve je Yia- 
ravno, da mu je svaki iz oéiuh Zelel njego* 
ve Zelje i misli éitati i sve mu po volji 
uéiniti. Ako bi mu se n pr kője drevo do- 
palo, to n.u je vlastnik odmah isto prikazal 
a ostali seljaci su odmah kola slagali, za 
da mu je odvezu



Ijudi. Neíitajmo takve knige i novine, kője 
nas pun'aju, nego je hitimo ta, gde njim je 
mesto vu ogenj ili na smetiále. Fák onda 
da Boga molimo i zdehnemo si: »Oslobodi 
nas od zla!» dodenimo tu reCi:

I od svaké fele agentov i puntarov!

Tábor vu A2iji.

Vu MandZuriji как se vidi bude se 
opet obdrZal glavni rat. Japanci se ufaju, da 
budu rusi opet poőeli beZati как su pri 
Mukdenu. Nadalje se ufaju i na to japanci 
da budu rusku vojsku uniátili. Zato Ci sve 
na vékáé i dugáe delaju japanci front. Za 
malo vreme moremo tekati bitku. Japanske 
novine javijo da japanski front na sto mi- 
riametrov duzirie traja.

Vladivostok« budu vei japanci obkolHL 
To íz toga si moremo misliti, da je ruski 
zapovednik grada Kasbek general zapovedal 
SVim Zenskam deci i starim, da uaj ostaviju 
grada, jer как se vidi japanci ga hoCeju ob- 
koliti. Как smo veó pisali Japanci budu Vla
divostok a vnogo leZeáe osvojili как Porth- 
Arfhura.

Na Sachalin otoku budu takaj za malo 
vreme Cista sami japanci gospoda.

Car je hotel pohoditi nemákoga cesara 
ali su takvi glasi doáli iz bojnog polje, da 
je nekoji dan potlje moral iti na taj put. 
Vu MandZuriji najme i ruski soldali su zaz- 
vedili, da je blizu razpravljanje mira. Zato 
anda ruski soldati veliju, da se nebudu da- 
Ije harcuvali. I to bude sigurno zrok, da se 
sada i rusi Zuriju mir sklopiti.

Vu Ruskoj je med tém pod jednim 
gde tu gde tarn buna. Vu Moskvi su se zi- 
9li skup (tani »zemstva» i razpravljati su 
poCeli, как bi se napravil mir vu orsagui 
Na to su jim redari zapovedali, da naj taki 
ostaviju Moskvu, ali ovi su skup ostali i 
rekli su ako nje bantujeju, tak bude drug, 
dan cela Ruska na nogah 1 skup su ostali 
dalje su razpravljati.

Pobjedonoaceva, koj je predsednik sve- 
toga sinoduáa je jeden buntovnik hotel vmo- 
riti, ali Pobjedonoscev, koj je vnogo nevolji 
zrok, je vuáel

Vu Kovno varaSu je jeden regiment 
peáiókih soldatov zapoved dobil da idejű vu

AZ*iju na bojno polje. Na to je buna nas- 
stala med soldati i svi su kriéali:

—  Nebudemo isii vu Aziju! Rajáé tu 
vumremo.

Soldate su potiäili i ne su je poslali 
vu Aziju

*

К а к  v u m r e  /а р а п е с ?

Japancov od njihovoga viteltva su vei 
vnogo pisali. Koji su bili videli nje voju- 
vati, tak veliju, da europanski soldat na ta- 
koVo viteZtvo nit nije moguien. Neka izvan 
rednoga glasa davaju na znanje, od jednoga 
parobroda, od njegovoga vtunenja. Joá vu 
minuiem Ijetu decembra dvanajstoga se pri- 
petilo bilo, da Tagarago zvana ladja na áest 
stopah veliko luknju je dobila ober vodo- 
ravnosti i voda je grozovito tekla nad luk 
nju. Noi je bila i sneg je strphovito padal ” 
Ladja se pribliZavala prama bregu Najeden- 
krat samo posvet vgasi, samo na mostu je 
gorel. Na ladji bivajuii, vtunenje nikak nisu 
mogli prepreiiti. Iáhibaáhi kapitan ladje na 
njegovem mostu stojeii skup je spravi! pet 
stotin momakov i о vak véli njim:

Nigdo nemre ostaviti ladju dók se ne 
vtune. Razdeliti sa moramo ladje vu njenoj 
sudbine

— Govora su vu najvekáoj tihoii bill 
sluáila, zatim okolo polnoii viteZki mórnaki 
su poCeli narodnoga himnusa popevati i 
Iáhibaáhi kapitana na ojegovo zapovedniótvo 
banzaja su vikali na cesara, na domovinu 
i na mornarstvo. Zatim su iz nova poieli 
popevati, na áto segurnim mornarom bilo je 
dopuáceno da puáiju. Mornari se jesu spra- 
vili na most na jedrilo i iekali su onoga 
hipa kad se bude ladja vtaplala Slapi se 
vse viáe zdigali jesu, sneg je neizmerno pa- 
dal i ob pol noCi ob jednoj vuri se ladja 
na hitroma nagnula, vUplati poöela. Tri iu- 
ne kője su oslobodili od parobroda su iz 
momaki napunili i s nesegurnom osnovom 
su poieli idti. Vu ovim hipu iz juZnoga 
kraja spazili su nekakvo svetlost. Otorda 
parobrod se pribliZaval knjim na pomoi 
Parobrod na 330 metrov daleOine postane 
iz zevsum moguönostjurn svetlost daje pra
ma njim i 133 mornarov je takaj i oslo- 
bodil bil. Ishibashi kapitan je méd oslobod* 
jenimi bil Ovi drugi se spotopili jesu.

Politiőki pregled.

Так je как je bilo. Jedino to se je vu 
noyeäe pripetilo, da minister nijtraäujih pos- 
lov uniátíl odluku odbora slolnog i glavpog 
varaáa Budapeáte, poljeg kője niti porciju 
niti soldale npdp Vla4u Róasgyölgyi podpur- 
garmeáler je tojavil glavnomu purgarmeátru 
i rekel je da ministrova naredba je nemo- 
guca tak dugo, dok nebude odbor glavnog 
varaáa drugu odluku donesel.

A med lem se politikusi hrvaju vu no- 
vinah i na prodekalnicah. Tisza István gróf 
piáé veC sedmi őlanak od staliáa, takajáe 
piáé i Andrássy gróf proli vladi a Apponyi 
Albert gróf pák piáé vu domaCe i vu stranj- 
ske novine a zvun toga hódi od varaáa do 
varaáa i govore drZi.

Kaj je novoga I
B ű m b e n л  nnpndm oat.

íz Petrozsénya telegrafiraju: Vnedelju 
veéer pred Veismar rudarskoga óinovnika 
Leva у I Kovács uCitelje nepoznani Cmdelji 
bombu su bili hitili. Imenuvane prsnutje 
je na zemlju hitilo. Levay je teZko, Veismar 
i Kovács pako manje postai runjeni. Cini- 
telji su pobegli.

Óude п л  b tin Jm  k ro v u .

Iz Berlin« piáeju, da tamo öve dneve 
vnoOi se vnogo l|udi skupa ziálo Königrätz 
vu lice pred njénom jednom hiZom. Na hiZ- 
nim kruvu najmre, vu dugoj bjeloj opravi 
je jedna meseCnata Zenska stala i vu sva- 
kim hipu od toga se bilo bojali, da Kristuá 
zvane cirkve vu njeni vrt opadne. Bez na- 
vuka stali jesu pred hiZom, ar najmre tak 
su videli, da nigdo nije zn$l pomoCi. Vezda 
dojde kap роцюСш angelski őuvarov neku- 
liko redarov. Na brzpjna zbudili su kapuáa 
jeden iz med njih ide nuter vu stan i taki 
se popaáéi nesreCno da oslobodi Nekuljko 
od onih koji se jesu vu kafanah i teatrov 
zamudili bili, na meseénate Zenske njeno 
telő vuprejo svoje perápektive i posvedoéi- 
vali jesu, da óisto dobro vidiju как se gib- 
Ije. Napokon doáli jesu segumi ognjobranci 
koji su na hiZni krov táli gori, nego su od-

Ako si je Zelel gde kakovoga puta ili 
stezu naCiniti dati, to su mu seljaci odmah 
badava odstupili miesto kroz svoja polja, 
sienokoáe ili áume; tak si je n pr Zelel 
stezu imati к svojemu miestu u áumici, ka- 
mo se je rado áetal, i ito, seljaci su se od
mah zveseljem poprijeli posla i za nekoliko 
dni je steza bila gotova. I kad je onda kra|j 
prvi kral po njoj iiel i do svog rniesta u 
áumici doáel, naáel je tu novoga hrastovoga 
stola liepo stolnjakom pokritoga a na njem 
je bilo u posudah poredano: rnlieko, sir, pu- 
ter Oreánje i jagode, a pred stolom je bil 
postavljeni veliki stolac naslonjaé, ali nikoga 
nigde njje bilo videti. Anda se kralj pos- 
miehavajuC sedne u naslonjaí te su mu za- 
logaji baá u tek iáli; seljaci pako su se na 
okolo po áikarju sakrili te su svojega Iju- 
binca od onud zalukavali i se raduvali, da 
mu sve lakó u tek ide Stoprv onda kad 
se je okriepil, doáli su iz svojih skroviátih 
napred te mu je jeden u ime svih zaZelel 
«■na zdravlje juZine».

Posle njegove smrti su njegovoga zve- 
riu ika u Nimphenburgu razprodavali, raz- 
nov/stne i riedke Zivotinje. Tu su bile raz- 
ne Cetverono£ne riedke Zivotinje, prekomor-

ske papige, razne druge ptice a i naái do- 
maói slavulji, kosi i ákvorci. Ptice su veó 
sve bile razprodane, samo je joá |edan ákvor- 
óek bil u svojoj karletki u kutu Nakuálra- 
nim perjem posve tiho je sedel na svojem 
ferlióu, как da se za svojim gospodarom 
Zalosti; onako na primer, как stari sluZbe- 
nik, kada se poslie gospodarove smrti sve 
pohiztvo i druge stvari raznaáaju, med ko- 
jimi je on do starosti doáel, memo okolo 
hoda te se Zalosti, da je to sve doZiveti 
moral. Kada je anda taj stari ákvoróek na 
draZbu doáel, nitko nije hotel za njega niáta 
obeCali, pák kad je na trostruko pozivanje 
licitirajuCega komiáara sve muCalo i nitko 
nikaj za ákvorfeka nije hotel ponuditi, bude 
karletka sa pticorn u kút metnuta.

Dok su se sad druge stvari rázni zaj- 
óeki, mlade srnice, papige trZile, zaCuje se 
na iedankral iz ákvoréekovog kuta glas, 
posve razgovetno izgovarajuéi rieCi: »Max 
JoZef, — japek Max —  gde si bil ?» —  
Svih* prisutnih se glave tamo obrnu, odkud 
je glas dohadjal iz ákvorCekove karletke. 
Najprije su jedan drugoga pitali, odkud taj 
glas, a onda su si odgovarali, da to mali 
ákvorCek izgovara. (Poznato je, da jeákvor-

ca moCi nauCili, da pojedme rieöi podpuno, 
как óoviek more izgovaraU) »Simo ákvor- 
Cekom! — Simo ákvoröekom!* — fyriCe svi 
jednim glasom I ovak je mali neznatni 
ákvorc doáel do poálenja, jer se je svakomu 
u srdcu na novo genula ljubav profi svoje
mu pokojnomu kralju, a tu ljubav je gébül 
glas ákvorca. Sad su se svi navrpili okolo 
karletke i hvalili ákvorteka, a ov je na to 
postal Ziv, te je iz svega grla kriCal: »Max, 
japek Max — gde si bil? — Max Joáef, 
dobar dán!» i. t. d.

Ali da ste videli sad licitiranje na tu 
uCenu pticui Jedan je nad drugim obeCaval 
te je konalno doälo, da kad se je rekio: 
prvi— drugi i tretji kral? — da je bilo jas- 
no, da joá nikada ni jedan ákvorc nije bil 
za tak skupe novce prodan. On, koj ga je 
dostal, nosil ga je slavodobitno domov, a 
ont drugi su mu bili nad sreCom jalni. —  
I to je bila nieka fela izkaianja pietkta na- 
prama pokojnomu Ijtibincn kralju i bi reCi 
ne najgora fela. —
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prto bili povedali da nisu moguCi dotiCnoj 
pomoCi, ar ona koju za meseCnato Zensko 
mislite, je  jeden na novo poliCeni dimnjak. 
Vu meseCnoj svetlosti se za meseCnu Zeusku 
telő bil videl. Oni koji su na perápektive 
iliti na dalekozor gledali sada nje kriviju.

Krvoiofinoat vи Zagrebu.

íz  Zagreba javiju . Jednoga kanonika 
Marko Fuges zvanog njegovoga slugu öve 
dneve na njegovem stanu straáno okrnjav- 
Iю mrtvoga naáli jesu. Njegov krvoloCmk 
vjerojatno je  jeden teZak, kojemu je Fugeá 
noCnoga stana bil dal. BliZeáe strani su joá 
ni doále. Iztraga m edjutim teCe.

Jiamuin glavu vu Tlai.

Stanovito da redko dugovanje vlovili 
eu pred nekulimi dnevi iz Tise. Tri ribici 
po imenu: Gulyád Jánod, Balogh Ferencz i 
Csabi Mihály jednu straSnu veliku mamuta 
glavu potegli su van iz Tise NegdaSnjega 
sveta stvari njena lubanja se veC viáekrat 
zadela vu njihovu mreZii nego svigdar je 
raztrgala mreZu. Sada pako ribici si jesu 
jedno takvo mreZu dali napraviti, koja ne- 
kuliko metercentov more nősíti, i s ovom se 
uspjesilo straáno vehke stvari glavu na zem- 
Iju potegnuti. Iz vanredno zanimivoga na- 
laza njegove mere jesu sledeCe: jedne oCne 
jame njena veliCina vCini 20 centimetrov 
nosna Inknja 13 cm zubi 20 centimetrov 
su áiroki i 9 cm debell Od glave kosi je 
1 meter i 46 cmetrov duga, dől nje strani 
njena áirina pako 83 cmtrov. Ovo n«*s|>o- 
dobno veliku lubanju iz jedne pogibelue 
gliboke jamine potegli su van i cele okolice 
njeni stanovniki na njenu Cudo hodiju

Nap adna puca.

Sarvajcz Róza osemnajst Ijet stara sluZ- 
kinja öve dneve iz svojim malim detetom 
na naruöaju dojde Hirling Lajos teZaku i 
potrebuje od njega da malo dele, kője je 
Hirlingovo da ga neg zdrZava. Prije med
jutim neg bi Hirling poCel govorili, viteZka 
puca pograbi na stolu stojeCu pivinsko flaáu 
i nju Hirling.i vu njegovo glavu hiti Hirling 
je van odbeZal iz stana, puca ga preganjala 
i skiáobranom tak dugó tukla dók je о ned- 
lel Hirliiiga su izbavitelji vzeli pod ob- 
rambu.

Koma je  решете pojeia.

Zanimivom pravdom bavi se sada si- 
lágysomlóiski kotarski sud. Vu minuCem 
tjednu najmre jednoga tjedenskoga sej ma 
prigodom jeden Pásén Józsin zvani selski 
Clovek sedem kozah iz Cetiremi janjiói dog
nál je vu Silágysomlyó na senjem Разе je 
od jutra bil stal na pijacu bez toga, da bi 
gdo bit pital od njega da kuliko ceni köze. 
Napokon okolo jedne vure, dojde jeden Clo
vek, koj se poCne pogajati za köze i na 
hitroma se jesu i pogodili takaj za jedenajst 
kozah 120 korun. Po naCinjenoj pogodbi 
Pasku sí dőli prestre s\ ojega rubca na zem- 
Iju, как je to ovoj okolici navada, da kupec 
na njega broji peneze. Dragutin Nikolaj ku
pec, poCne na razprestrti rubec peneze bro- 
jiti. I i  desetkorunastimi banknotanu plaCal 
je i как kupec i prodavec poleg rubca Се
рее brojiju banknote, jedna koza od glada 
zmuCena, friáko dve banknote vu svoje zube 
pograbi i skup zgrize. Kupec je öve dve po- 
jedjené banknote vu prodaju zraCunal, ali 
prodavec je nato ni privolil, nego potrebu-

val je vsih 120 korun. Pravdeno pitanje 
ovi dva Cloveki su pied redarskoga kapita- 
na neeli, on medjutim nije znal reda med 
njimi vCiniti, pák je kotarskomu sudu pos
tai obodve stranke. On bude sada suda iz 
rekel, da koj bude kvaruval po közi po jed- 
jene dve deset koronaste banknote

Amerika vu Kuropi.

Iz Londona javiju, da Ijetosjako vnogo 
amerikanskih familijah se odluCilo vu Eu- 
ropu na Ijetovanje dojti. Vu Europu pliva- 
|uóih parobrodov boláa mesta, su veC mi- 
nuCeg jljeta seplembru inesecu zavzeli. íz 
samoga NewJorka dvestojezer amerikancov 
se spravla vu Europu na putovanje, zvan- 
toga iz Bostona Filadelfije i íz drugih aine- 
rikanskih varaáev takaj zvanredno vnogo 
njih ide na putovanje..

K olera  vu Atrlkl.
Íz Afriké, как jeden preko Londona 

knam doáavái telegram javi, straáni glasi 
dohadjaju od mrtviluog njegovoga haraCe- 
nja. Vu tako zvanoj Uganea drZavi osem- 
deset sedem jezer ljudi spomrlo je vu ovim 
táj nini betegu, kojemu njegovoga zroka vra- 
Citelji zeznati i proli njemu vraCtvu najti 
neznaju. Beteg se na tak naglo pojavi, da 
ljudi vu áuini, na polju, med sadovenimi, 
drevi i po vulicaj se skup zruáiju i viáekrat 
samo mrtva tela najdeju.

VlovIJeni Spion.

íz Tarnoberg varaáa javiju, da su pri- 
jeli Fahno Vladimir merniCkoga pomoCnika, 
koj je Ruskoga orsaga vu njegovoj áluZbi 
ápioneral. Fahno na njegovem stanu, redar- 
stvo je mappe, risarije i otrovna dugovanja 
je naálo.

Tajnoat vu deötnjem utoőláéu.

Vu budapeátanskom deCinjem utoCiátu 
öve dneve na veöer vumrla je jedna mala 
cecatna pucica, koju za RoZa Jola imenu za 
pisali jesu pred nekulikimi dnevi vu glavnu 
knjigu NesreCno malo dete po tajstvenim 
okolnostjom doálo je vu uloCiáte i redarstvo 
íz ovom tajstvenom delom se sada bavi Vu 
ovih dnevib najmre jedna redovito oprav- 
lena srednje dobi Zenska doála je nuter vu 
utoCiste, vu svojem naruCaju iz jednom ce- 
catiiom pucicom. Zenska je za ovo prosila 
direktora, da neg vzemeju gori dete vu u- 
toCiste i к detetu nju takaj, jerbo jako vu 
velikoj nevolji biva* DeCinjega utoCiátva di- 
rekcija ovo nenavadno i nemoguCno proá- 
nju naravski je odhitila. Dete je zavodni vra- 
Citelj previzitiral, nego pokehdob pucica na 
cecanje neprikladna bijaáe, nisu nju mogli 
gori vzeti. Nato Zenska vu svoj naruCaj vze- 
me dete i Znjim se van odpravi. Vu prvoj 
hizi je jedna tudja Zenska sedela. к kojoj 
tak je bila rekla po nemákem jeziku:

— Pariié prosim jedno malo na moje 
dete .J a  odmah nazad dojdem.

— Dobroduána Zenska prek vzeme de
te i Ceka nazat njenu mater. Jedna vura 
za drugom miujavala, nego Zenske ni bilo 
nazad po dete. DeCinjega utoCiáta direkcija 
na zadnje takaj je presiljena bila neduZno 
malo deteáCe pod obrambu vzeti, nego za- 
jedno javlenje naCinila je na redarstvu. Iz
traga do vezda je toliko ustanovila, da bez- 
duána mati je jedna ruska teZakinja, koja 
vu Moskvi iz jednim muZikaáom Zivela je 
ekupa i sad ni davno doáli jesu vu Budim-

peát. Mala pucica kojoj RoZa Jola ime dali 
jesu ove dneve na veCer vu utoCiáto je vu
mrla.

& ingom o b ierien i ljudi.
Fronek JoZef fiumeiski bez sluZbem 

maáinista, как iz Fiume telegrafiraju, ove 
dneve ob poldan na svojem stanu je na 
svoju Zenu bil strelil nego kuglja nju ni 
popetila Onda Fronek proli sebi je obrnul 
oruZje i vu sebe se bil strelil. NesreCni Clo
vek je odmah vumerl I to tako iz Fiume 
javiju, da Stiglic Ferenc.z bez sluZbe biva- 
juCi Clovek, bez dugoga svojfga beteguvanja 
ua luliko se j** razZalostil, da je nad ápi- 
talskoga obloka van skoCil i vumerl je

Pape aloboda.

Pisali govonli jesu, da X. Pius papa 
nebude sebe navek sa suZna drZal i stupi 
Vatikans prek njegovoga praga. Sad ni dav- 
na kad je bil prinjem na audienciji brazi* 
liaiski konzul najmre ovo je bil rekel papa

— Kak sam vam jalen da se slobod 
no giblete i lain idele kain se vam dopada 
dók ja jós na dalje za suZnoga muráin os- 
tati.

— A ko bi sveti otCe hotel i — odgo 
vori nato konzul, onda bi takaj idti mogli 
kain se njim dopada.

— Ovo je istina, veil nato papa, i ja
ko bi hotel — nego ni moCi.

Odaudjenl dje\ ojaékl Irgovcl.

Sedmoga kotara kapitanstv* vu Buda- 
peáti osem ljudih je naprvo pozvalo na od- 
govornost, koji su iz onim grdim grehom 
bili obtuZeni, da |>o vulicah na neduZne 
djevojCice su lesuvali i s lepim sladkim o- 
beCanjem odvabili iesu nje. Celu trgovmu 
tirali su stem i to iz dobrim uzpjehom kaj 
najbolje posveduCuje to, da vnogi vu dvoj 
nost roditelji turobno plaCeju se za svoje 
mlade djevojCice za njihovo izniknutje. He- 
darstvo po dugim pretraZivanju zazvediloje 
da iz osem p ráon bivajuCa banda bavi se 
iz devojaCkom trgovinom med koje spadaju 
muZkoga i Zenskoga spola zle osobe i koje 
ove dneve vsih osem dognali su pred sed- 
móga kosara kapitanstvo, koje zbog ovoga 
njihovoga greánoga Cina svakoga pojedinoga 
na pet dnevni reát i na sto korun peneznu 
kaátigu je odsudilo

Poparjen! teiak i.
Na budimpeátanskim dotiCnim mest i, 

Zelezne ceste prometa na njegovoj naselbi 
ni ove dneve jednoga poldneva se velika 
nesreCa zgodila, kojoj Cetiri jako ranjenih 
imade. Na selbini okolo pol dvanajste vure 
Cetiri teZaki nato su bili odluCeni, da van 
lizCistiju jednoga parovnika, kojega pri Ze- 
leznici hasnuju. Vsi Cetiri ljudi nutri bili 
jesu vu kotlu, kad je Karsai István kuriteli 
s|uCajno mesto mrzle vode vrelo vodu pus- 
til nuter TeZaki vsi Cetiri jako se jesu po- 
parili med njimi Becker Mihály petdeset tri 
Ijet staromu teZaku jak > pogibelen je polo- 
Zaj nego jak j su ran jeni ovi drugi njegovi 
pajdaái takaj. Ranjenike izbavitelji dopeljali 
su vu glavni grad i vse su vu ápital bili 
namestili

Odgovorni urednik: 

M A R G I T  A I  J Ó Z S E F
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Schicht-szappan!

# # # # # # # # # # # # # # # # # #
142 az 1905. végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1 8 8 1  

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir járásbíró
ság 1905. évi 72/4 számú végzése kövsel- 
kéztében D— D—J Braun és Ur J Ornstein 
becsi ügyvéd által képviseli Max Igénké 
bécsi, Ornstein Со. trieszti cégek javára 
tíenkovics Ferenc ellen 2'14 к 165 к s jár. 
erejéig 1905. évi március hó 21-én fogana
tosított biztosítás végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 970 kor. becsült kővetkező in
góságok, u m.: szobabútorok, állványok, hin
tó és vasáruk nyilvános árverésen eladatnak ;

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbi-1 
róság 1905 évi V 72/4. sz végzése foly
tán 214 к 165 к tőkekövetelés, ennek 1904 
évi aug. 7-től illetve 1905 jan 3-tól járó 
6*/o kamatai, és eddig összesen 66 k. 29 f. 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
Perlakon, a helyszínén leendő megtartására

1905. éti augusztus hé I. napjanik délelőtti 8 érája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-j 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 
évi LX t-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbel ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el lógnak 
adatni 977

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatlak és! 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 évi LX. l.-cz. 120. § értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Perlakon, 1905 julius hó 14

(„Szarvas” vagy kulcsszappant)

a legjobb éd használatban a legolcsóbb, min

den ruhanemű és m osási módszer részére.

I ^ x ^ r í j  25.0 о kor nát fixet Schicht György cég Ausmigban bárkinek, a ki bizonyítja, bogy szappana a
J O l é J I l ö S * ----------------------------„S c h ic h tu névvel, valamely káros keveréket tartalmaz. -------------------------------

Egy jó erkölcsű fiú

ta n u ló -*
felvótetik

Gráner Testvérek
fűszer és rövidáru kereskedé

sében

Csáktornyán.



Egy jó erkölcsű fiú ta nulóm к 
felvétetik Fischei F. (Strausz
Sándor) könyvnyomdájában < 'sák- 
tornyáu.

Szőlő-sajtók, Gyümölcs-sajtók
„H ER K U LES” kettős nyom ószerkezettel kézi hajtásra

Hidraulikus sajtók pesség szá m á ra  -- - - - - - - - - - - - - - - - -  j
Gyümölcs-zíizók, szőlő-malmok, bogyozó gépek

Celjtecn fölszerelt szüretelő készülékek ál-
------- landóan és kocsira szerelve--------

l é - s a i t o l ó k .  bopvó őrlők.
Hezató hcniOichíli qyOmölce ée főzdeh ezámára.qyOmölce hámozó «в \>ago g«p«á 

S z a b a d ,  ö m n t t k ö ü ß ,  h ordo zh ató  és s z á llíth a tó  
1 „ S  Y P H О N IA  “ -perm etezők .* sző lők , gyüm ölcsfák, ko m ló - és szegecs

perm etezésére.
u r / / \  I  /  V 1 1  I  y  I  I  I T  g y árta tn ak  é t  s z á llítta tn a k  jó tá llá s  m e lle tt  k ü - 

J  1 Л  N  F i  I V  F i  1 \  lőnie  ge »bégként leg ú ja b b  saerkesatés  ««é rin t

MAYFARTH PH. és TÁRSA
= = = ^ = = = = :  gazdasági gépgyárai, vasöntödéje és gőzhám orai által ---------- - . . .

WI EN,  ll|i Taborstrasse 71.
Kitüntetve 550 arany, ezüst éremmel stb. C i 'Ä Ä “

si.l » 12 _______  ____________ -- ____-

W w W W w  W W W  W W W  W  W  W  W

Ё  Haszonbéri hirdetés. Zakupnina objava. ^
Szoboticza község tulajdo- Szobotica obeini vlastniét- ^  

nát képező vo stojeéa
w  ЩЩVendéglő Jöttös-zVatia trcvM  &

hozzátartozó helyiségekkel, i ktomu spadajuée prostorije,
Ц  istáló, kert stb. folyó évi Juli- dvé stale, vrt, i t. d. teku-

#’ ™  us hó 30-án d. u. 4 órakor cég leta juliuá 30-ga dana ^  
a helyszínen nyilvános árve- posle podne u 4 vuri na lice У  
rés utján 4 és y, évre bér- mjesta se bude na 4 i fertal 
beadatik. godine polegjavne drazbe na ж

jggk Bartal György, rendo davala.

# ' ' r'  . . . Bertát György, nótárius. gfc
í v ,  bmv Goricsánecz István, ow . forov. ä

W W W  w w w w w  W W w w w w  w w w W

Hirdetések kÍadúhivatalAban.
__

Egy jó  erkölcsű fiú TANONCUL fe lvé

te tik  T o d o r  R . u tó d a  fű s ze r-, gyar

m a t- , üveg- és porcellánkereskedé- 

sében C sáktornyán. M2 8_.

8 к w 683/90Ü H ird e tm é n y .
M u ravid  község tu la jdonát képező

nagykorcsma
1 9 0 5  évi augusztus 'iő H-ik napján délután  
2 órakor a községházánál ny ilvános á rv e 
résen 19 0 6 . é v i j a n u á r  h ó  I n a p já t ó l  
kezdődő в  évre haszonl»érbe adatik

Bánatpénz 100 korona —  Az árverési 
feltételek a jegyzői irodában b á rm iko r m eg
tekinthetők 9HO 3 — 3

M üravid , 1 9 0 5  jú lius 10

Babies Gábor, jegyző. 
Subosa István, bíró.

N yom aton  Kischel Fü löp  (S trausz S án d o r) kö n yv n yo m d á já b an  C sáktornyán
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