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Pályaválasztás.
Örökké aktuális téma marad a pálya

választás kérdése. Ez a probléma, melynek 
helyes megoldásától függ a jövő, a siker 
vagy a csalódás. Aki kényszerítve lép vala
mi pályára, az rendszerint nem éri el azt 
a célt, hogy jól s gondtalanul tudjon meg
élni, nem éri el az sem, aki nagyzolásból 
azon hitben ringatta magát, hogy tehetsége 
s hivatása van valamely pályára. Az ilye
nekből szerencsétlen emberek válnak, nem 
külümben azokból is, akik a szülői kény- 
szernek engedve, nem arra a pályára lép
nek, amelyhez kedvük van, hanem amelyet 
mások jelöltek ki számukra. A kényszerűéit 
pálya olyan, mint a kényszerűéit házasság. 
Lehel, hogy sikerül, de valószínűbb az, hogy 
zátonyra jutnak az ekziszlenciák.

Sok ezer tanuló hagyja el most az is
kolát, hogy kilépjen az éleibe, s megkeresse 
a kenyerét. Ebben az időlájban a legégetőbb 
a pályaválasztás kérdése s ez alkalomból 
nem lehet érdektelen a pályaválasztás prob
lémája felelt elmélkedni.

Száz és százféle pálya van. Mindegyi
ken csak ludassal, kedvvel és akarattal le
hel boldogulni. Az ipari s kereskedelmi pá
lyák még mindig nem részesülnek abban a 
méltánylásban, melyben a hivatalnoki vagy 
diplomás pályáknak van része Még mindig 
az a felfogás nálunk, hogy »ur« csak abból 
lesz, aki naphosszat az íróasztal mellett kör
möt — ha akár csak másol is. Különösen 
a vidéki városokban van elterjedve ez a 
helytelen felfogás, amelynek esztendőről esz
tendőre mind több áldozata van.

Ennek ellenében azonban azoknak sin

csen igazuk, akik a másik szélsőségbe jut
nak, s azt hirdetik, hogy nagy bűn az, hogy 
a szegényebb Géposztály tanuló gyermekei 
a diplomás pályákat özönlik el. Nincs az a 
pálya, amelyen az uj ember meg ne tudna 
élni, talán egyedül az ügyvédi az, amely a 
legalaposabban el van árasztva Mégis az 
egyetemi pályázók között a legtöbb a jog
hallgató, még mindig — dacára a folytonos 
panaszkodásoknak a jogászi pálya túlzsú
foltsága miatt. Azt hihetné az ember, hogy 
az uj jogászemberek nagyrésze az éhhalál
nak néz elébe, hololt azt tapasztaljuk, hogy 
valahány űju fiskális van, az mind megél, 
ha nem is a legfényesebben.

Nem kell tehát abszolúte kélségbeesni 
amiatl, hogy nem lehet megfelelő pályát ta
lálni gyermekeink számára. Pálya minden 
pálya, csak haladni tudjanak rajta.

Még leginkább a hivatalnoki pályától 
óvhatnók a szülőket és gyermekeiket. A ina- 
gáiihivalalnok csak ritkán és nagy cégeknél 
kap magas fizetést, legtöbb esetben csak 
annyit keres, amiből családostól szüköcskén 
megélhet. Ennek ellenében aztán bizonyta
lan az állása. Nem tudja, melyik napon 
lesz kenyérféléimé. Ez a nagy bizonytalan
ság állandón fenyegeti a kedélyek és lelkek 
nyugalmát. Mindaddig, inig a magánhivatal- 
uokok nem tömörülnek s meg nem alakít
ják a megfelelő nyugdíjintézetei, a magán- 
hivatalnoki pálya leghátul marad.

Helytelenül cselekszik az, aki az elemi 
iskolák elvégzése után nyomban inasnak 
adja íiál a bolthoz vagy az iparoshoz. Sem 
az iparosnak, sem a kereskedőnek éppen
séggel nem elegendő manapság az alapele
me az ismereteknek, amit az elemi iskolák

ban elsajátít. Jóval többet kell tudni 8 az 
általános ismeretek oly mértékével kell bír
nia, hogy világnézlete s ítélete intelligens 
legyen. Legalább négy középiskolát kell vé
geznie egy modern iparosnak vagy kereske
dőnek — de tanulnia, művelődnie még ez
után kell.

A katona pályának nem szentelnek 
kellő figyelmet sem a szülők, 9em a tanulók. 
Mostanában, amikor olyan sok a magyar 
alapítványi hely, áruikor minduntalan fel
hangzik a panasz, hogy kevés a magyar 
fiú a hadseregben, valóban nagyon he
lyen lenne, ha minél több magyar fiú 
látogatná a katonai iskolákat. Igaz, hogy 
anyagilag nem valami nagyon kecsegtető ez 
a pálya, különösen a vagyontalan fiukra 
nézve. De kényelmes, kellemes, úri, gondta
lan életet biztosit a tiszti kardbojt, ami el
végre nem elvetendő dolog.

Újabban bizonyos stagnálás észlelhető 
a mérnöki palya körül. Az építkezések pan
gása, a kedvezőtlen gazdasági viszonyok első 
sorban a mérnökökre is kihatott akik kö
zül sokan járnak a fővárosban állás nélkül. 
Sokan már ki is mentek a külföldre. De 
azért eszünk ágában sincs lebeszélni sem 
szülői, sem tanulói arról, hogy mérnökké 
legyenek. A közgazdasági viszonyok egy-ket- 
lőre megváltozhatnak s ha esetleg idehaza 
nem találnak megfelelő alkalmazást, kímé
lteinek küllőidre, ahol az ügyes mérnököt 
tárt karokkal fogadják.

A fő az, hogy bátran s a gyermek 
kedve s természete szerint válasszuk meg a 
pályát — mert boldogulni mindegyiken le
hel Még a leglulzsufoltabbon is.

T  Á R C Z A.

K o r f u i g  é s  v i s s z a .
I r ta : d r. C eury Jenő.

XI.
Korfu a joni tenger legészakibb szigete, 

719 □  kilométer területtel, rendkívül változatos 
földrajzi alakulással. Sarló alakjáról Drepanének 
is nevezték, a történelmi idők óta Korkyra vagy 
Kerkyra elnevezés alatt szerepel. Legészakibb ré
szén van legmagasabb hegye, a Paulokrator, mely 
940 méterre emeli fel erdőkoszoruzta csúcsát. In
nen délfelé a nyugoti part mentén mindig alacso- 
nyodik a hegyvidék körülbelül a sziget közepéig, 
hol a gyönyörű alakú Monte Deka ismét 580 mé
terre emelkedik, rajta túl pedig a hegyvidék las
sanként teljes síkságba megy át úgy, hogy a szi
get déli csúcsa teljes«*» ellaposodik. Viszont észak
ról délkelet felé a sziget inkább sík, sőt a keleti 
partvidék, a Monte Deka környékét kivéve teljesen 
elsekélyesedik annyira, hogy ntin egyhelyen állan 
dúan uralkodik a láz.

A sziget ős története a görög mondakorba 
vész в Homer legérdekesebb hőseinek kalandjaival 
áll kapcsolatban. Odysseus vagy Ulysses miután 
Zeus parancsára őt Kalypso tündér, kinél 7 évet

töltött, elbocsátotta, tulajával szerencsésen meg
érkezik a Pheákok szigetéhez Scheriához a mai 
Korfuhoz, de mielőtt kiköthetne Poseidon ujből 
vihart bocsát rá, melyből a hős egymagában me
nekül meg és isteni segítséggel partra jut. A sás 
és bozót közt hujdosik aztán, inig Nansika Alci- 
naus király leánya, ki ép ott fiirdőzölt társnőivel, 
rá nem talál és haza viszi atyjához, ki aztán a 
hőst, miután lassankint megtudja kilétét, saját ho
nába, Itáliába viteti. A mytholcgia ködös, de ked
ves világából Korín szigete csakhamar kilép a 
történelem színpadára, mint Korinth városának 
gyarmata Krisztus születése előtt Vili ik század
ból. Korfu szigete körül vivatoll t>Ö8-ban Kr. e. 
az első görögországi tengeri csata, a teljes függet
lenségre törekvő gyarmat és az anyaország közt, 
a melyben az előbbi lett a győztes kiválóan ked
vező fekvésénél fogva, a mennyiben mintegy kö
zépen fekszik Itália és Görögország közt, egymás 
után esett a rómaiak, majd a Normannok, aztán 
Velence és végül a törökök hatalmába, inig az 
182l-iki görög szabadságharc idején az angolok 
kezébe jutott, kik 1863-ban véglegesen átengedték 
Görögország részére.

A lakosság, mindenféle keleti és nyugoti né
pek keveréke, számtalan kisebb nagyobb, de kivé
tel nélkül páratlan festői módon többnyire hegy
tetőkön és hegyoldalokon vagy idillikus tengeröb
lökben és völgyekben elhelyezett városkában és

faluban szétszórva lakik ; maga a főváros Korfu 
30,000 lakóst számlál. A nép, — melynek közép- 
terinelü, barna bőrű, tüzes fekete szemű, erősen 
fejlett leányai és asszonyai bár általában igen 
szépek, de korán vénülők, — tunyha és dologta- 
lan, különös nemzeti sajátsága vagy öltözködési 
divatja nincsen. Piszkos, bűzös házai olasz módra 
vannak épilve, ezek előtt ül egész nap apraja nagyja, 
fecseg és alszik a helyett, hogy munkához látna 
Mint nálunk a cigányok, úgy futnak az ember mel
lett vagy az elhaladó kocsi után nemcsak apró 
gyerekek, hanem felnőtt fiuk és leányok is, foly
tonos »Pentara« vagy »dacara« kiálllosásea), (a 
mi f> illetve 10 fillér értékű réz pénzdarabot je
lent) addig, inig meg nem sajnálva őket, a kért 
pénzdarabot odavetjük nekik. A velenceiek annak 
idején a szigeten az olajfa termelést honosították 
meg, mely a narancs és citrom termelésen kívül 
a lakosság egyedüli keresetforrása. Minthogy azon
ban a köznép nem gondoskodott arról, hogy a 
régi fák helyett okszerű gazdálkodással folyton 
újakat ültessen, az elvénhedt olajták termése mind
inkább csökkenik és csak minden 6 , 6 évben van 
egy-egy jó termés. Kzt tapasztalva az angolok, a 
népet gabona termelésre akarták szoktatni.

Igaz ugyan, hogy gabonatermelésre alkalmas 
földterület aránylag kevés van, és a réteknek majd
nem teljes hiánya folytán a szükséges marha ál
lomány úgyszólván egészen hiányzott, mégis az



K Ü L Ö N F É L É K .
__ Meteorologie. Csáktornya észleld állomás

július havi meteorológiai feljegyzéseinek eredmé-

* Légnyomás (0*-ra redukált) valódi havi 
közepe: 747*5 inra., 30 évi julius havi közép: 
74629 mm. Maximuma 7523 mm. 3-án.

Hőmérséklet valódi havi közepe: 22*6 G*, 
30 évi julius havi közép: 2Г7 СЛ Maximuma 
35*2 C*. 6-án, minimuma 13 8 СЛ 20 án.

Páranyomás havi közepe: 15*4 mm
Relatív nedvesség valódi havi közepe: 

76 •/••« minimuma 41 % 20-án.
Felhőzet (0— 10 skála) havi közepe: 30.
Szélerősség valódi havi közepe: 1*3 méter 

másodpercenkint.
Csapadék havi összege: 796 mm, 30 évi 

julius havi közép: 94'4 mm. legnagyobb csapadék 
24 óra alatt 25*8 mm. 24-én, csapadékos napok 
száma 8.

Zivataros napok száma 5.
Viharos napok száma 0.
Jégesös napok száma 1.
Villogás 6 nap jegyeztetett.
E hó 15-én a 971 sz Kappeler barometer 

az 1592 sz. Fuess barométerrel cseréltetett ki.
— Házasság. Grész Ernő Csáktornyái 

áll. tanitóképezdei tanár folyó hó 3-án es
küdött örök hűséget Láng Teruska Csáktor
nyái polgári iskolai tanítónőnek, Láng Mi
hály pápai áll. tanítóképző intézeti igazgató 
kedves leányának Pápán. Tarlós boldogsá
got kívánunk az uj párnak !

— Közgyűlés. Csáktornya nagyközség 
képviselő testületé julius hó 31-én délután 
rendkívüli közgyűlést tartott: I A községi 
elöljáróság javaslatára elhatározta, hogy az 
államkincstártól 1906. és 1907. évekre is 
megváltott fogyasztási adókat a megváltási 
szerződés 13 pontja alapján a kincstárnak 
felmondja és a felmondás eszKözlésére a 
községi bírót és jegyzőt utasította 11. Böősz 
Károly és leánya Amália kaproncai lakosok 
Csáktornyái illetőségéi újabban is egyhangú
lag megtagadta. Hl. Weisz Miksa könyvelő
nek leirt állami adója ulán 20 К 70 fillér 
községi pótadó törlést rendelt el. IV A köz
ségi közutak építésére, kezelésére és fenn
tartására az 1906-ik évre az elöljáróság ál
tal készített és bemutatott költségvetést el
fogadta, mely szerint egy kettős fogas váll- 
ságára 4 kor., egy egyes fogat váltságára 2 
kor és egy kézi napszám váltságára 1 kor 
állapittatik meg Elrendelte továbbá, hogy a 
kézi napszámok azon árban a jövőre is 
megváltassanak, míg a vonós állatok ulán

kivetett igás napszámok az eddig szokásban 
volt módon a jövő 1906-ik évben is terme
szeiben leszolgálandók. V. Utasította az elöl
járóságot a képviselő-testület, hogy a Szei- 
verth Antal hagyatékához tartozó azon 
szántóföldet, melyet a nagyközség kórházépil- 
zésre már korábban is megvenni szándéko
zott, ha az mérsékelt áron megvehető, a 
legközelebbi önkéntes bírói árverésen a jel
zett célra a kórház alapvagyonából vegye 
meg. VI. Végül utasította a képviselőtestület 
az elöljáróságot, hogy a községi és megyei 
pótadókat hajtsa be.

— Változások a Csáktornyái szentfe 
rencrendüeknél. A szenlferencrendüek zág
rábi vezetősége Matyasecz Mátyás Csáktor
nyái vikáriust Veröczére és Tischler Timo- 
theust Verőczéről Csáktornyára helyezte át 
Csáktornyái vikárius Lack Landulf Csáktor
nyái szerzetes lett.

— Ismét gyufa a gyermek kezében.
Heyenecz János gáborvölgyi lakos mull hó 
28-i к én csépelteiéit a pajtájában. Mikor dél
ben ebédelni mentek a gazda és a munkások, 
a gazda Koczén Mihály nevű 6 éves örökbe 
fogadott fiát a pajtához állította, hogy az a 
baromfiakat ne engedje be a pajtába, inig a 
többiek ebédelnek. A fiúnál gyufa volt, azt 
elkezdette gyújtogatni és egy meggyujtott 
gyufái a már kicsépelt szalma közé dobott, 
melytől az csakhamar lángra lobbant. Hiába 
volt azután minden erőlködés, a lűz pár pil
lanat alatt hatalmába kerítette az egész paj
tát, s bizony a szegény gazdának elégelt a 
pajtája, a benne volt takarmány és szalma, 
és a még ki nem csépelt 60 kereszt rozs. 
tíizlosilva semmi sem volt

— A Zalamegyei Gazd. Egyesület folyó 
évi augusztus hó 14-én d. e. 10 órakor 
Keszthelyen a városháza nagytermében ren
des közgyűlést tart Tárgysorozat : 1 Egye
sületi »Értesítő- mikénti megjelenése feletti 
határozat. 2. Az egyesület parcellázandó tel
ke árának és az áruba bocsájtás idejének 
rm*ghalározása. 3. Állatdijazások helyének s 
a dijak nagyságának megállapítása 4 Ván- 
dorcigáuyügy rendezése 5 Titkár kérvénye 
az átköllözködési költségek megtérítése tár
gyában 6 A hadsereg soproni élelmezési 
raktárának ellátása 7 Pénztárnok megbíza
tása lejártával uj pénztáritok választása. 8 
Folyó ügyek, indítványok. Ezt megelőzőleg

d. e. 9 órakor igazgató választmányi ülés 
lesz.

— Pályázati hirdetmény ösztöndíjra.
Alulírott kamara a budapesti »Keleti Keres
kedelmi Akadémia« kerületbeli hallgatói szá
mára 600, szóval hatszáz koronás ösztön
díjat alapítod, mely ösztöndíjra ezennel ki
írjuk a pályázatot. Ezen ösztöndíjra csakis 
a kamarakerület (Moson-, Sopron-, Vas- és 
Zalamegye és Sopron sz kir. város törvény
hatóságok) területén illetőséggel bíró és va
lamely felső kereskedelmi iskolát, avagy a 
»Keleti Kereskedelmi Akadémia« első évfo
lyamát kiváló sikerrel végzett hallgatók pá
lyázhatnak. A pályázati kérvény, melynek a 
pályázó nevél, lak- és illetőségi helyét, csa
ládi viszonyait, erkölcsi magaviseletét fel
tüntető okmányokkal kell felszerelve lennie 
s amelyhez pályázó felső kereskedelmi is
kolai érettségi bizonyítványa avagy a »Ke
leti Kereskedelmi Akadémi« első évfolyamá
nak sikerrel való elvégzését tanúsító bizo
nyítvány csatolandó, legkésőbb folyó 1905. 
évi augusztus hó 25-ikének délelőtti 10 
órájáig nyújtandók be ezen kamara elnök
ségénél. A kamara fenntartja magának azon 
jogot, hogy több kiváló minősitvénynyel bíró 
pályázó jelentkezése esetén a 600 koronás 
ösztöndíjat a két legérdemesebb pályázó kö
zölt ketté oszthassa. Sopron, 1905. évi julius 
hó 22-én. A kerületi kereskedelmi és ipar
kamara nevében : Ullein József, elnök. Kirch- 
knopf Frigyes, titkár.

— Bicskázás. Kukovecz Jakab tótfalusi 
illetőségű hemusoveci (Horvátország) lakos 
Március Rókus tói falusi korcsmájában mu
latozott molt hó 28-án este. A fizetés fölött 
azonban összeszólalkozott a korcsmáros és 
vendége, a miből dulakodás lett, melynek 
végén a garázda mulató a szegény korcs- 
márost zsebkésével össze-vissza szurkába s 
azután megszökött Horvátországba

— Villámcsapás. Domásínecz község 
felett tuliiis hó 22-én nagy vihar vonult el. 
Vargek István 14 éves fiú menedéket kere
sett egy cseresnye ía alatt, de vesztére A 
villám lecsapott a fára és az alatta mene
déket keresett fiút agyonütötte.

—  Ez iS fizetési mód. Vörös Vendel 
21 éves és Kepe Miklós 40 éves hosszufa- 
lusi lakosok a mull héten a Muraszerdahely 
melletti murai malmokba gabonát vittek 
örülni s eközben Gold Gyula híd melletti

angol uralom kimeríthetetlen gazdagsága mindezen 
hiányokon segített volna, ha a nép restsége nem 
állana ellen minden újítási kísérletnek így min
den a régiben maradt ; a nép folyton szegényedik, 
de inkább koldul, semhogy munkára adná magát.

Egy kedves szokást azonban nem hagyhatok 
megemlítés nélkül, mely a köznépnél ép úgy, mint 
az úri osztálynál egyformán szokásos t. i. hogy a 
hozzájok belépő idegennek azonnal virággal ked
veskednek. Egyik nap estefelé, mikor a városi ci
tadella tetejére készültem, az azt körülvevő ka
szárnyák egyikében zongorától kisért 2 igen ked
ves női hangot hallván feleségemmel együtt meg
álltam hallgatózni. Egy két csinos olasz és egy 
görögdul elhangzása ulán az erkélyen hirtelen ha
lál, 16— 17 éves urileányka jelent meg, a ki meg
pillantva bennünket rögtön eltűnt, de már a kö
vetkező pillanatban hasonló korú társnőjével 
együtt a házal körülvevő kertben termett egyma- 
rék gyönyörű virágot szedett, azt szives üdvözlet 
kíséretében nőmnek nyújtotta át és csak miután 
franciául udvariasan lakásukba meghívtak, kezd
tek velünk beszélgetni. Másnap megtudtuk, hogy 
a várparancsnok leánya és ennek Athéni barát
nője volt a két bájos hölgy, a ki oly lekötelező 
módon fogadott két teljesen ismeretlen egyént. 
Más alkalommal egy jómódú paraszt remek na 
ranca erdejét tekintettük meg; itt is, alig hogy

beléptünk, a ház leányai rögtön rózsával kedves
kedtek és ugyanez ismétlődött, valahányszor akár 
magánházba, akár közkertbe léptünk be. Nem tud
tam felvilágosítást kapni e kedves szokás eredeti
ről, de azt hiszem, ez nem egyébb, ama ős régi 
római és görög eljárás maradványánál, mely sze
rint a házhoz érkező vendéget mindjárt a belé
péskor virággal megkoszorúzták. E szokás azon
ban kellemetlenné vált akkor, mikor a kocsi után 
szaladó gyerekek borravaló reményében, a virágot 
a kocsiba dobálták. Első alkalommal meglepett a 
támadás és a borravaló nem is maradi el ; de 
mikor a dolog fél órai ut alatt legalább 50 szer 
ismétlődött, meguntam a tréfál és tönkre sem 
akarván jutni, a bedobott virágott egyszerűen ki
dobtam, a mi aztán radikális eszköznek bizonyult 
további támadások ellen.

A sziget látképe leirhatatlanul szép a válto
zatos alakú hegyek, melyek körül inég most is a 
haragvó vagy áldást osztó görög isteneket véljük 
lebegni; a szürkés zöld színezetű sűrű olajfa er
dőkkel borított völgyek sötét zöld cyprus erdőkkel 
és élénk zöld narancsligetekkel tarkítva olyan em
berben, a ki még hasonlót nem látott, kifejezhe- 
tetlen érzéseket kellenek. — Legérdekesebbek 
azonban az óriási kaktusok. — E növény, 
mely nálunk meleg ágyban tenyésző kúszó nö
vény, olt hatalmas fákká, sőt helyenként egész er
dőkké fejlődik és törzse és levelei oly keményekké

válnak, hogy vágni sem lehet. A kaktus igen sok 
hel yen kerítésül szolgál és ebbeli feladatának te
kintettel említett tulajdonságaira s nem kevésbé 
figyelemre méltó töviseire, jobban megfelel minden 
más hasonló célzatú védelmi eszköznél. Nem ke
vésbé érdekesek a narancsligetek. Már Homér em
líti, hogy Alkinos király kertjében a gyümölcsfák 
a tél és nyár változását nem ismerik, mert fris 
gyümölcscsel minden időben szolgálnak és ezt a 
narancsligetek még manapság is bizonyítják Meg 
látogattam egy ilyen kertet; volt ott fa tele gyn 
mölcsesel; ugyanakkor a má.dk virágban állott, a 
harmadiknak egyik fele tele volt érett gyümölcs 
csel, míg a másik fele ugyanakkor virágdíszben 
pompázott. Isteni látvány, mely egész éven át 

! folyton tart. A korfui narancs, főként frisen sza- 
I kitva, összes társai közt a legpompásabb zamatu 
lés a gazda, kinek kertjét meglátogattuk, egyenesen 
a Súltán asztalára szállít.

Olajbogyón és narancson kívül még szentjá- 
nos kenyér és az apró körtealakú savanykás j|* 
pán cseresznye terem a szigeten, meg pompás 
szamóca, mely már áprilban kerül asztalra.

( Folyt»tA*a követhetik)



38*
korcsmájába térlek be. Mikor már vagy 4 
kor. értékű italt elfogyasztottak, a korcsmá- 
ros fizetésre hívta fel őket, mit nevezettek 
azzal toltak ki tovább, hogy *ne féljen, meg 
kap mindent, van pénz elég« A korcsmáros 
ismervén vendégeit, nyugodtan szolgálta ki 
őket étellel, itallal, szivarral s általában min
dennel, a mit csak rendeltek. így azután 
csináltak js rövid pár óra alatt 31 kor. 40 
fillér kontót. Ekkor a korcsmáros ismét fi
zetésre hívta tel a mulatozókat, a kiknek 
már meglehetősen a fejükbe szállt a gőz. 
Fizetni azután fizettek is, de nem épen kö
zönséges módon. A fizetésre felszólítás után 
elkezdettek duhajkodni, üvegeket dobáltak, a 
lámpái összetörték s midőn a korcsmáros 
mindezekért korholta őket, neki estek, ütöt
ték, verték, fojtogatták, s mikor előlük meg
futamodott és bezárkózott a szobájába, rá
törték az ajtót s tovább ütlegelték, mig csak 
a szegény korcsmáros saját lakásából meg 
nem futamodott. Ekkor azután a duhaj mu- 
latozók, mint a kik jól végezték dolgukat 
és ilyképen minden tartozást kiegyenlítettek, 
nyugodtan haza mentek Hosszúfaluba. A 
korcsmáros azonban nem igen van mégelé
gedve e nem épen szokatlan, de mégis kü
lönös fizetési móddal és épen ezért meg is 
felebbezte azt az illetékes bíróságnál.

— A Drávába fulladt Kiinka Alajos I 
scwálbenbáchi illetőségű Légrád községben 
dolgozó hajóács julius 30-án a délutáni ó- 
rákban a légrádi alsó révnél csónakra szállít, 
hogy a Dráva folyó másik partjára evezzen. 
A part mellett oszlopok vannak leverve, me
lyekbe csónakja beleütődött. Kiinka Alajos 
ezen ütődés következtében egyensúlyát ve
szítve, a csónakból kibukott és nyomtalanul 
eltűnt. A szerencsétlen ember hulláját folyó 
hó 1-én fogták ki a Drávából Légrád mellett.

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

— A mezei egerek irtása. A földmű
velésügyi m. kir. miniszter a vármegyei gaz
dasági egyesületekhez a mezei egerek irtása 
érdekében a következő leiratot intézte:

A mezei pockok (egerek) szakközegeim je
lentése szerint az ország területén sehol sem ma
radtak ugyan meg a mull évről oly nagy számban, 
hogy nyári nagyobb fellépésük várható volna, 
mégis kívánatos, hogy a meglevőknek nagymérvű 
elszaporodása folytán keletkezhető veszedelem már 
most csirájában elfojtassék, annyival is inkább, 
mert most tekintettel a kártevők csekélyebb szá 
mára, az irtás sokkal könnyebben és kevesebb 
költséggel eszközölhető s így az őszi elszaparodás 
is könnyebben megakadályozható.

Felkérem ennélfogva a Címet, hogy a 22890. 
904. számú rendeltemmel már megküldött irtási 
Útmutatás tartalmát a gazdaközönség minél szé
lesebb rétegeiben terjessze, egyszersmind az érde
kelt gazdaközöiiséget arra is figyelmeztesse, hogy 
legcélszerűbb volna most ott, hol a föld úgyis fel- 
szántatik, a szántásnál a pockokat gondosan irta
ni ; a fel nem szántható területeken pedig (lucer
násban, lóherésben, legelőn, réten, házak körül, 
fel nem törhető partokon, mesgyéken) hohenheimi 
fogókat alkalmazni.

Figyelmeztetendők egyszersmind az érdekel
tek, hogy amennyiben a védekezést mérgek alkal
mazásával kívánják keresztülvinni, ezen eljárásuk
nál a m. kir. belügyminiszter ur 104455/98. szám 
alatt kiadott körrendeletének határozmányaihoz 
szigorúan alkalmazkodniuk kell

— Bicskázás a vonaton Ismeretes az 
alsó muraközi népnek az a szokása, hogy 
a déli vasút társasághoz vasúti munkásnak 
áll be oly föltétel meMett, hogy a vasúttár
saság bárhol alkalmazza minden szomba

ton este vissza hozatja Muraközbe és va
sárnap délután szállítja ismét a munkahelyre. 
Több száz muraközi ember keresi igy ke
nyerét, Steiberban, Karinthiában, Krajnában, 
és sokszor egész külön vonat szállítja a 
munkásokat. Múlt vasárnap (julius 30-án) 
is a Csáktornyára délután */« 4 órakor ér
kező személyvonattal szintén több vaggon 
ily munkás utazott Steierba. Úgy látszik, a 
vasárnapi szabadságot jól fölhasználta egy
némelyig mert Murakirályon már többen 
alaposan berúgva szálltak fel a vonatra Na
gyon természetesen ily körülmények között 
nem is folyhatott le az utazás minden in
cidens nélkül Az egyik kupében csakhamar 
összevesztek a munkások, a minek a végén 
még a bicskának is jutott szerep Az egyik 
munkás két társát, Vlah<k Remus és Her- 
talics Antal hodosáni lakosokat úgy össze
szurkálta, utóbbinak kél ujját is lemetszette, 
hogy a súlyosan sérült embereket Csáktor
nyán le kellett szállítani a vonatról. Jellemző 
a nép gondolkozására, hogy mikor, éppen 
az állomáson időző Szalmay főszolgabíró a 
sebesültekkel beszélgetett és a súlyosabban 
sebesültnek megígérte, fiogyha szükséges, 
majd kórházba szállíttatja, egyik fiatal mun
kás oda állt a főszolgabíró elé és azt mon
dotta neki: »ugye azért, hogy 70 krajcárt 
fizessen«. — A nép azt hiszi, a kórház 
nem a beteg érdekében van, hanem, hogy 
jövedelmezzen.

— Értekezlet. Az egyesült ellenzék 
Csáktornyái választó polgárai folyó hó 4-én 
este 8 órakor a »Pecsornik« féle vendéglő
ben értekezletet tartottak, melyen már a 
fővárosi lapokban is jelzett, és folyó hó Ifi
ére tervezett coalicios demonstráló népgyü- 
lés mikéntjét beszélték meg. Az értekezlet, 
tekintettel arra, hogy e hó 15-én Alsómura
közben több helyütt búcsú lesz, a népgyülés 
megtartását 15-ikéről egy későbbi időpontra 
halasztotta el.

— Szerencsétlenül já rt vasúti kocsi
vizsgáló Folyó hó 4-én este a Prágerhof fe
löl jövő tehervona! kocsiai között több üres 
borszesz tartály is volt, melyek közül az e- 
gyik rövidesen, mikor a vonat a Csáktor
nyái állomáson megállt, szerencsétlenségnek 
lelt a kútforrása. Ugyanis tudvalevő dolog, 
hogy a szesztartályokban, bármily gondosan 
ürítsék is azokat ki, néhány liter al
kohol, benn marad, mely most ebben 
a trópusi forróságban azonnal gőzzé alakul 
át Mikor a vonat megállt az állomáson, Mé
száros kocsi vizsgáló a kocsik vizsgálata köz
ben fölmászott az egyik tartályra, kinyitotta 
annak az ajtaját és a lámpását beletatrtva, 
megakarta nézni, hogy mennyi borszesz van 
benne Eközben a lámpa leeseti a kezéből 
a tartály fenekére s abban a pillanatban 
fölrobbant a borszeszgáz és a kocsivizsgálót 
az explosio majdnem egészen összeégelte és 
a tartálytól több méter távolságra el dobta, 
hol eszméletlenül terüli el a földön. — A 
gyorsan hivott vasúti orvos az első segítsé
get megadva, azonnal beszállította a szeren
csétlenül járt embert a varazsdi kórházba. 
Felépüléséhez kevés a remény

— Hirtíetir.eny. Csáktornya község elöl
járósága által közhírré tétetik, hogy a 30928. 
n. i. 1902. 27. jh számú szabályrendelet 10. 
§-a értelmében a községi közutak építéséről, 
kezeléséről és fenntartásáról elkészíted 1906. 
évi költségelőirányzat az annak tárgyalására 
vonatkozó képviselőtestületi határozattal fo
lyó évi augusztus hó l-től 15. napjáig ter
jedő 15 napon a nagy községházának 3. sz. 
alatti hivatalos helyiségében közszemlére he
lyeztetett oly célból, hogy azt az érdekeltek

esetleges felszólalhatás szempontjából bete
kinthessék.

— Rossz lesz a szüret. A legfőbb sző
lőtermelő vidékeinken az idén a peronóspora 
még a rossz időjárásnál is nagyobb pusztí
tást vitt végbe, úgy, hogy szakkörökben már 
rég óta aggódva lesték a szemképződést. 
Most végre már konstatálni lehet a lesújtó 
valóságot, hogy a különféle szőlöbetegségek, 
főleg a peronospora az idei bortermést a 
tavalyival szemben legalább egy millió hec- 
toliterrel csökkenti! Hogy micsoda csapás 
lesz ez gazdasági életünkre most, midőn a 
hüvelyesek is tönkrementek, azt első pilla
natra alig lehet mérlegelni.

-  Csáktornya nagyközség költségvetési 
előirányzata az 1906. évre már egybeál lit látott 
és az 1886. évi XXII. t-c. 125 §-a értelmé
ben a községháza tanácstermében julius hó 
29-ik napjától 15 napi közszemlére helyez
tetett oly célból, hogy azt a hivatalos órák 
alatt a nagyközségnek minden egyes adózó 
polgára betekinthesse és arra vonatkozó 
esetleg észrevételeit megtehesse.

— A köztisztaság és közegészség ér
dekében Az 1876. évi XIV. t.-c. 141 §-a ér
teimében a köztisztaság felett őrködni a köz
ségek elöljáróságainak a kötelessége lévén, 
Csáktornya nagyközség elöljárósága figyel
mezteti a háztulajdonosokat és lakósokat, 
hogy szigorúan ügyeljenek fel arra, miként 
az utcára piszkos viz vagy mosadék ki ne 
öntessék és ilyen oda ki ne folyjon ; — az 
utcára szemetet, söpredéket kiönteni, vagy 
takarítások alkalmával az ablakon port ki- 
rázni tilos. A trágyának az udvarokban való 
össze'lalinozása meg nem engedhető ; hanem 
onnan idöközönkinl teljesen kitakarítandó, s 
általában a trágyának, szemétnek, alomnak 
takaros összetiszlitása naponkint a legpon
tosabban eszközlendő. Az árnyékszékek min
denütt tisztán larlandók. Különös figyelem 
fordítandó a kutakra; ezek vedre (nyitott 
kutaknál) keresztpánttal látandó el, mely 
megakadályozza, hogy a vizet merítő saját 
edényét a vederbe meríthesse és ezzel a 
vedret és kutat esetleg megfertőztesse. A 
kutak nyáron több Ízben megmeritendők. A 
kutak közelében a legnagyobb tisztaságnak 
kell lenni és a kutak közvetlen környéke 
kavicscsal, kővel vagy téglával kiburkolandó, 
nehogy az ellocsolt illetve beszennyeződött 
viz a kútba visszafolyhasson Kötelesek a 
háztulajdonosok lakásuk előtt elmenö 
járdát naponkint lesepretni, nyáron többször 
felöntöztetni A szemetet az arra kijelölt 
helyre (drávaszentmihályi úttól jobra) sza
bad csak lerakni. A közveszélyes betegségek 
erjedésének meggátlása szempontjából igen 

lnagy jelentősége van annak, hogy a hatóság 
idején tudomást szerezzen minden egyes 
ilynemű betegedési esetről. Ezen betegségek 
bejelentésére mindazok kötelesek, a kik azok
ból tudomással búnak. A bejelentésre köte
lezett betegségek: 1. Koncsoló-toroklob és 
torokgyík, 2. vörheny, 3. vörös himlő, 4. 
szamárhurut, 5 hólyagos himlő minden fa
ja, 6. hasi hagymáz, 7. kiütéses hagymáz, 8. 
vérhas, 9. ázsiai és honi cholera, 10. jár
ványos fültő mirigylob, 11. járványos agy —  
gerincagy — hárlyalob, 12. trachoma, 13. 
gyermekágyi láz.

Felelő« szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laplulaidonos:

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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Sve poäiljke se tiéuó zadrSaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
iine, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izáa tiljttv o ;
knjiiara Fischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poöljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druitveni, znastveni i povuéljivi list za púk 

Iz la z i s v a k i t je d e n  je d e n k r a t  i to :  v u  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna cena ja:
Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetvert leta . . 2 kor

Pojedini brojilcoátaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raéunaju.

SluAbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

Mali gazda.
Pojedinim se klanjaA pred oblastjom, a 

vu mnoíini si ti naj jakAi, pred lobom se 
klanja oblast i tebe zove za sudca svaki vu 
orsagu, koj ima istinu ili ne ima. Ti zdrZa- 
vaA sve, koji si zasluAiju i uezasluAiju svo- 
ju plaéu. TiskrbiA za sve aza te se njih malo 
skrbi. Ti delaA, dók drugi poéivaju, suhoga 
kruha jeA i vodicu pijeA, dók drugi iz tvo- 
jih 2uljov cipóvá jedu i vino pijeju Ti po- 
drapano hodiA, dók drugi cifraste mundéré 
nosiju. Ti si táj siromaAki podrapani, glada 
trpeéi sin domovine oh narod.

Pak zakaj je to tak? Zato, da si joá 
né dosta pregledai. JoA ti je mrena na óéi, 
koj a ti ne da videti sve, kaj se okolo tebe 
dogodi. Mréna ti je na oCi, jer si ne dosta 
vuéeni. Né si joA dosta hodil vu Akolu. 2a- 
lostno je misliti na tvoj staliA oh narod! 
Óva zemlja, koja bi joA dvaput tuliko ljudi 
mogla hraniti, sada niti tebi neda za dosta 
Teliki svakdaAnji kruh. To jest vnogoput ti 
i da, ali iz onoga kaj ti da njih vnogo dru- 
gih jede, koji su si né zasluAili.

Dugov si pun od glave do petah. Iule- 
reái ti odneseju on falaéek kruha, kojega si 
zasluZil sa svojim delom. Vkani te jeden 
vkani te drugi, a sam si dokraja lehkoga 
Aivljenja, predaA se vragu propasti, dug na 
duga delaA peneze ti króma i A'acuni po2e- 
reju, pák ti se samo onda prebudiA, kada 
ti spod glave vleéeju blazinu i vankuAa, da 
je ek2ekutor proda

To ovak nemre dugó trajati. MoraA ti

nekak drugaé poéeti gospodariti Nekak spa 
metneAe. Jer ako bucié to dugó tak trajalo, 
jedenput budemo spazili, da je ova zemlja 
véé ne naAa i mi moremo iti po svétu, mo- 
remo iti vu Amerik u

Drugaé je treba poéeti gospodariti. Mo- 
ramo zapustiti onu navadu, как su naAi de- 
deki imali, nas ga viAe, как je onda njih 
bilo, nam je viAe treba. Zemlja se nepovek- 
Aava to je istina, ali moéi je zemlju tak ob- 
delavati, da se plod povekAava.

Jer gledimo samo, otec je joA bogataá 
hit, h deca, kojih je ft— 6 bilo, kad su se 
razdelili su prosti gospodari postali, koma) 
da 2ivi|u. Zakaj? Zato jer oni tak gospoda- 
riju sa onim malim, как je otec sa svem 
skupa. A to рак neide tak

Nekoji bude rekel, da je zemlju ne moéi 
plodneAom napraviti, как je sada. Nije mo 
éi? Cilal sem, da je jedne gospoéije Frigyes 
nadhercega pojedina mekota pred trideseti- 
ini Ijetmi samo 3 frle éistoga hasna done- 
sla i sada donese 9 forinti. No to je ipák 
razlika.

Vu Skolu ti je treba ili moj dragi na
rod. Vu Skolu, da ti iz oéih opadneju mre- 
ne. Pak budeS vre videl, da bude se laki 
drugi svet zapoéel, ti budeá le2eSe îvei. Sa
mo gledimo japance. Viáe njih je как nas 
zemlja njim je puna peéinah i kamenja pák 
evő lepáe 2iviju как mi, jer bolje znaju gos- 
podarili. Pa gda su se navéili gospodariti 
tak jak«*? Komaj éeterdeset Ijet I nje je 
Skola navéila gospodariti. Vezda su med pr- 
vimi narodi.

Politiéki pregled.

Báron Fehérváry Géza minister pred- 
sedmk je sada na poéinek otiáel vu Karls
bad toplice. Kralj inu je dopustil, da samo 
onda j tvi od staliáa kada se je dosta poéi- 
nul. Kakove tri, éetiri Ijedne bude Fehér 
váry na poéinku, onda opet nazad dojde da 
zapoéne svoje delo, tojest razpravljanje sa 
glavnimi politikusi léve stranke.

Grot Tisza István je savráil svoje Ative 
vu jednih budapeAtanskih novinah. Vu zad- 
njoj Ativi je izrekel, da slobodu da svako- 
mu élanu desne stranke na vun stuplenje 
i da se к levoj stranki priklopiju. Do vezda 
njih je vfé viAe vun stupilo iz désne stranke

Kristoffy József znutraSnjih poslov mi
nister se trsi, da napravi zakonsku osnovu 
od novoga zbirateljnoga zakona. Poleg toga 
bi vu svakoj obéini se dr2alo zbiranje 
tajno bi bilo. Cuje se, da bude Kristoffy 
ovu zakonsku predlogu véé na jesen pred 
orsaéko spraviAée predlo2il.

Как novine piSeju ovoga meseca lft-ga 
bude leva stranka dr2ala veliku sednicu vu 
Cakovcu, na ovu sednicu bude viöe ablega- 
tov doAlo iz leve stranke.

Tabor vu AZiji.

Husi su tak dugó glasili, da su japanci 
né pripravni na bojnim polju poéinek o- 
ruZja sklopili sa rusi, dók je sada i na to

Z А В A V A.

Miékecova duga vojna.
Prije godine 18B6, dók je joA Lombar

dija i Venecija pod Austriju spadala su naAi 
soldati u Italii u garnizoni stali, pák ie i 
MiAkec za svog voj no vauja preko deset go- 
dinah pri naAoj vojski u Majlandu, Veneciji, 
Padui i t. d. slu2il. Dok je joA soldat bil, 
buknul je rat med nami i Italium, pák se 
nije malo gizdal, da je i on polag bil. A 
pripoviedati рак о ratu i о bitkah u kojih 
je i on sudieloval, je znal da su ga svi od- 
prtemi ueti posluAali i njegovomu junaélvo 
se éudili. Dakako, da je med njegovimi slu- 
datelji bitó i takovib, koji su ga dobro póz
nál', a ovi mu s e -------- nisu jako éudili,
jer MiAkec >e negda pripoviedajué znal tak 
odrezati, da je bilo skoro moguée rukotn 
prijeti.

Kak goder je naA MiAkec bil oduAev 
Ijen za svoj bivAi soldaéki staliA, baA tak 
nije bil oduAevIjen za dielo u svojein sa-

daSnjeni sluliSu, kada je najme pri gospo- 
daru KnZnjaku kakti sluga u slu2bu slupil.

Dok su ostali slugi sa gospodarom kakti 
za vadlingu delali, znal si je MiAkec vrie- 
mena dati, a ako to nye pomoglo, priéel 
je svoje soldaéke pripoviesti iz talijanskog 
rata pripoviedati, kője je znal na dugó i Ai- 
roko raztegnuti, samo da je mailje delal.

Jednog sparnog lietnog dana imalo se 
je, sve sieno iz gospodarovih sienokoAah 
pospraviti; gospodar jé* sam évrsto pomagal 
gledajué sad na svoju 2epnu uru sad opet 
na érni obiak, ko| se je iz babjega kuta 
vlekel. I slugi te2aki su se Zurili, samo MiA- 
keca nisu mogii tim naku2iti; on je podjed- 
no gledal, jeli véé deéko odkud ide, koj bu 
j i2inu donesel Konaéno je doAel deéko te 
je donesel kiselo mlieko i kruha

»Hajd к juÉini!» — vikne gazda i za- 
piéi poriAée zuhaéah u zemlju Ljudi se po- 
sedaju okolo ogromnog Atubleka u hlad pod 
hrast; deéki su iza toga na konje pazili. 
Domaéa dekla vzeme iz koAare kruha te ga 
nareÉe u ogroinnu zdelu, zatim izleje iz 
Atublaka mlieko u zdelu, a konaéno vzeme

i Alice iz koAare i dieli svakomu po jednu 
a pri tóm véli: »Evo varn oru2je!»

»Kaj si rekla? — Oru2je?> — vpadne 
joj MiAkec u rieé — »CujeA, stakovom straA- 
nom rieéju nemoj Aale sbijati — razmeA 
me puca — jer ratno oru2je, mangari sa
mo bajuneta, to je nekaj drugo nego su 
vaAe Alice, to je straAna stvar, tu néma Aale, 
dapaée niti pri pospravljanju siena.» — 
»Niti pri kiselem mlieku» — zmeAa se vo
lar u MiAkecov govor te podAmrkava gazdi, 
koj opet polajno gleda na svoju uru.

»Je, moji dragi» — priéme opet MiS- 
kec — »tarn bi vi morali polag biti u tal- 
janskoj. — BaA je tomu danas éetrde el 
godinah. NaAa kompanija je marAirala kroz 
jednu straAnu dugu ravnicu. Kapitan je ja- 
hal naprvo. Trip, trap, idemo veselo dalié 
Na jedankrat: bum — bum — bum —  tnk
—  Irak! i plumps! naA kapitan Ie2i na zem- 
Iji do dna mrtev. — Urra, urra Garibaldi!
— lak se je orilo taljanah ruéanje, a na 
jednom breAulku pred nami samo je vrvelo 
как mravlinjak. Bili su gore tnljani natrpani 
как muhe na siru.»

»Sad deéki po njima!» sam ja zakrik-



döftél odgovor iz japanske stranke. Janpan- 
ski poverenik je izjavil, da japanci niti dru- 
gaó neCeju zapoCeti razpravljanje mira dók 
nebude na bojnim polju poCinek oruZja na
pra vljen. Japanci su pripravni na rat, dakle 
zakaj bi prije deli dole oruftje dók neznaju 
bude mir itt nebude. Zato budu poverenikov 
ruskih listi pregledani, ako budu priliCni za 
razpravljanje mira bude se sklopil poCinek 
oruZja, ako pák nebudu priliCni, onda bude 
dalje ral

Japanci su vei Cisía osvojili Sachalin 
otoka. Ovoga otoka niti veC nebudu nazad 
dali rusom.

Kaj je novoga!

ZrnSena kapela.
Vu Fermo, talianskoga orsaga varaáincu 

se velika nesreőa pripetila. Tamoftnega siro- 
tiáta njegovi stanovniki najmre vsako jutro 
meáu jesu sluáali pod njihovih navuCiteljov 
i apaticah pazljivostjom. Vu kapelici, koja 
zavoda na prvoj kondinaciji biva, vu nes- 
reCnim onem dnevu blizo sedemdeset siro- 
tinjskih dece, nekuliko apaticah i viáe stranj- 
skih Zenskih bili su oazoCni pri rneái. Ko
ma da sveCenik stupil je к oltaru, kapelice 
nah 2je iz strahovitim ropotom sruáilo se, 
pod se spravilo sve poboZnike iz oltárom i 
sveCenikom skupa. Velika ZmeCav predrla 
je pive kondinacije niegovoga poda takaj, 
na tuliko, da su nesreéniki Cisto vu pivniC- 
i i u  dno spokapali. Vu malem varaáincu se 
na hitroma razáiril nesreCni glas Prestraáe- 
ni ljudi beZali su na nesreCno lice tnesto, 
da iz pod ruáevine oslobodiju nesreCnike 
Purgari karabineri i harmicari pod vodje- 
njem purgarmeátra, iz najvekáom moguC- 
nostjum posluvali su nesreCnikov za njiho- 
vo oslobodjenje. Do vezda 16 mrtvih i 32 
teftko ranjenih potegli su van iz pod ruáe
vine, nego mrtvim joá vnogo vékái broj mo
re bili, jerbo mnoZina ruáevina je tak po- 
kopala nesreCnike, da najviáe odnjih zbog 
pomenkanja zraka se budu zaduáili

Í r t fjí ogovaranjn.
Zalostne posledice nastale su ogovara- 

nju vu Vacu, skojom jedne male familije

nul — »tu je sad lahko med nje strielati, 
em stoje skupa как kefa, tu niti nije mo
gulé faleti! — Samo je sad na muCnjak 
postrielajte!»

»Ali tak nemilosrdno med nje strelati! 
»— javi se dekla — »tko bi tak krvoloCno 
med ljudi strelal?»

»Dakako, da med ljudi» — zdere se 
Miákec — nego na kaj bi u ratu strelal ? 
— Mozbit na komare i obade ili na Zabé, 
ti zaáiknjenka jedna!»

Na ovo se priCme prvi kuCni sluga de
lim tielom tresuC se grehotom smejati, da 
je Zlicu mlieka к ustam noseC, na pol puta 
prelejal.

»Je, je» — nastavi Miákec — »vi se 
tu lahko smijete, ali nam onde nije bilo do 
smieha, dapaCe je jedan u svojoj zdvojnosti 
rekel: séd nam veC nikaj nehasni, mi smo 
svi »kaput,» kapitana smo najprije izgubili!»

»Dok ov tak jadikuje, obleti me ZuC i 
ja mu doviknem: kapitan sam sad ja; pák 
ako se ti b >jiá, onda samo idi domov gus- 
ke i race Cuvat, tam buá siguran, da ti se 
nikaj nedogodi! — 1 komaj da su ostali

njihovo blaZenstvo su oplenilí. Setei Gá
bor prebol je svoju tuvaruáicu, Sebő GiZel- 
lu. 2enske vnogo njenih dobroCiriit iljov tak 
dugó su govorili njoj od njenoga suproga 
njegovih zloCestoó, dók je ona vsa bila ve- 
ruvala i odluCila se, da povrze familiansko 
svoje mesto. Vu jednein dnevu, kad je Se
tei iz posluvanja domom bil doáel, stana 
svojega praznoga najde. Ni bilo doma nje- 
gove tuvaruáice, vu hiZah ni imalo pohiZ- 
tva. Vse je sprodala Zenska, koja je otiála 
od svojega tuvaruáa. Setei se na iskanje 
svoje Zene odpravil i naäel ju je takaj i 
vnogo predbacivanja je veimI njoj, zatim 
noZa vzeme naprvo i Zene svoje njenoga 
Sinjaka prereZe. MuZ poslie svojega slraho- 
viioga Cinenja je pobegel, nego Kalló redar- 
ski kapitan ga bil prijel í peátanskoga kr 
íiákaliata vu negovu temnicu je poslal.

Generaia samoubojna kéerka
Vu Athenu senzaciaska samoubojnost 

se pripetila Smolenski generaia dvadeset 
dve Ijetoánja Cudnovito lepa kCerka Ralu, 
je strelila sebe. Otiála je od svojih rodite- 
Ijev njihovoga stana i na groblju iz revol- 
verom vu glavu se strelila. KCere njezin o- 
tec i sestra, kad su bili sasnali kCere od 
njenoga samoubojstva, van su bili iáli na 
groblje, gde puca se na tuliko bila razZa- 
lostila nad sestrinjnn samoubojstvo, da iz 
revolverőm, koj poleg ujene sestre mrtvoga 
tela je leZal, konec si je hotela vCiniti svo- 
jemu Zivlenju, nego prisutni prepreOili su 
nju vu njenoj nakani. Kallu к svojoj seslri 
vu napisanim listu to piáé, da nije moguCa 
svojega otca njegovo strogost pcdnaáati, zato 
se razdelila od Zivlenja

Doli Je a kőéi! ix, vlaka.
íz Temeávara piáeju: da Jersch Hen

rik jánoáföldijski poljodelavec med putova- 
njem na Saróu na vlaku je zaspal Kad je 
vlak mimo SarCa veC bil otiáel, Jersch se 
bil zbudil i videói, da je vlak veC ostavil 
kolodvora, odpre vagona njegova vrata i 
doli skoCi iz vlaka. Na sreCu da samo le- 
Zeáe rane je trpel

Skrovna krvoloénoat na Kelenföldit.
Fred Iremi dnevi prije toga ravno o- 

kolo poldneva tajna krvoloCnost se pripetila

moje rieói Culi, tak su dobili takovu kuraZu 
proli taljanom, da bi se bili s oroslaui ja- 
hali, kad bi ih tu bilo Ali nam to sve nije 
nikaj hasnelo. Taljani su imali kánoné iz 
kojih su na nas strelali krugle tak velike 
как dvakrat naái knedlini. Pogodili ravniC 
ni3u nikoga, ali zato nam ipaK nije ta stvar 
bila ugodna . . .  ja sam naáem doviknul 
i nje na pogibelj upozoril: deCki, — sem 
rekel — pazite, jár ako vas koj toga jed- 
noga knedlina vlovi, bude imái dosta za 
kosati —  i na dva dni.» —

l mi smo na nje pucali, ali kaj je to 
pomoglo, proti lolikomu broju taljanah Pre
ko poldruga jezera ih je bilo a nas samo 
jedna stotina. Mi ánjimi nebi bili gotovi niti 
do sudnjega dana, toliko ih je biló. Ali na 
jedan к rat mi dojde pametna misei , ja po- 
tegnem íz Zepa oju novCarku — dakako 
punu srebernih cvancigah i velim: evő deC
ki, uabijte vaáe puáke timi cvancigami pák 
onda strielajte preko na laljane, bildete veC 
videli Cudo do sad joá nevidjeno.

I izbilja, oni nabiju svoje puáke moji- 
mi cvancigami i pn< mu preko strelati, а как 
su strelali, priCete su tam preko, cvancige

na Kelentöldu. Jeden muZkaree je strelil 
jednu miadu pucu, zatim pako je pobegel. 
Nit za napadnika, nit za mrtvu gdo su ne
znaju FripeCenje na budafoka hataru vu 
Andor vulici se pripetilo. Na polju poslo jufii 
ljudi okolo poldneva nato su pozorni pos
tait, da jeden za drugirn dva strelbene gla
se poCuli jesu. Frama strelbenomu glasu 
beZavái videli su, da jeden 25 Ijetoáni te- 
ZaCki Clovek vu ruki drZeCim revolverom 
prama íehérutu beZi. Viáe od njih su ga pre- 
ganjati poCeli, nego se fnáko med grmovje 
bil skril. Na napadnem mestu, na zemlji 
beZala je jedna mlada okolo 16-17 Ijet sta- 
ra puca. Frsa njena su prestreljena bila. Joá 
je dihala, nego za nekuliko minut kesneáe 
je vumrla, prvlje neg bi samo svesti bila 
doáía. Od pripeCenja, odmah javlenje naCi- 
nili su na kapitanstvu, od kud Huszár Jó
zsef redarski perovodja iáéi je van na na- 
padnosli njeno lice mesto. FotraZenja nje- 
povem redu, ustanovili su, da pobegnjenoga 
napadnika vjutro viáe vidilo ih je na Ke- 
lenföldu njega se áetati iz pucum. Nagla 
poreka nastala je med njimi, jeden inoáki 
deCko je takaj i to bil videl, da se puca 
plaCe. Fuca kao sluZkinja izgleda. Od na- 
padnosti vse bliZeáe strani faliju. Redarstvo 
je zapoCelo slrogo iztragu.

ílv len je  apnalteljnt o b erster .

Iz Frage telegrafiraju: da vu Brandet- 
su öve dneve vjutro Fritsch JoZef drago- 
nerski kaprot vu Elba potok peljal je ko- 
nja, da ga tam izpliva. Siina voda kaprola 
iz konjom skupa je pograbila i na hitroma 
obodva su izniknuli pod vodom. Na bregu 
bivajuCi oberáter regimentski zapovednik ovo 
videCi iz svojim uniformiáorn vu vodu je 
skoCiI i oslobodi! je kaprola.

Dveh de v ff Jé le ognjena a túrt.
Deca, Kálmán László hiZnoga meátra 

12 Ijetoána Ilonka i 5 Ijetoánja Margit nje- 
gove kCerke na dvoru se igrale jesu. Med 
tim dole su pustile jednoga krajcara vu piv- 
nicu i doli su beZale da ga poiáCeju. Fri- 
áibiCnim posvetu ga iskale jesu i kad su 
krajcara bile naále, odhitile su goreCu áibicu 
Sibica Beck Márton tergovea na jeden 150 
litrov drZeCi iz benzinom napunjeni njegov 
lagev je opala.

zveketati, kője su vudrile о kamenje. Talja
ni, Cim su to zveketanje zaCuli i opazili,da 
cvancige cure как deZdj iz neba. priCeli su 
se za njimi jagniti tak, da su na kúp do- 
áli как Creda ovac le su se i svadili, jer 
svaki si ih je hotel Cim viáe nabrati. —  
Heio, ho! — Po njih sada deCki!» — za- 
kriCim sada — » i sad dignemo svi puftke 
u vis te udarimo po taljanih, koji su se za 
cvancige svadili, — svim je odzvonilo —  
svi su tu mrtvi leZali как snopje na polju 
poslie Zetve — i niti jedan nije vuáel.»

»Kaj, — veC svi mrtvi! —  To je jed- 
no malo preratio, — toj pripoviesti nesme 
joá biti к raj,» — priáaptne u ubo kuCnomu 
slugi jedan teZak, koj se je nad Miákecovi- 
laZi nasladjival.

»Ah, samo tiho budi)» —  odgovori 
sluga potiho — »ovi moraju opet oZiveti» 
— sada na glas proti Miftkecu —  »Je, Miá
kec, po takovom onda ste vi velika bitku 
dobili. —  No, ali onda pák vám je ipák 
kuraZa zrasla, —  vi ste onda valjda tálján- 
ske hudiCe progonili, em za lakó sjajnom 
pobiedom niste valjda ruke vkriZ metnuli, 
ha?»



— Devojőice koma da su nekuliko ko- 
rakov naöinile, kad je iz benzinom napu- 
njeni lagev straánom strelbom gori buknul. 
Na vse strani poSpricani benzin je celu piv- 
nicu iz plamnom pokril. VuZgala se dveh 
maii devojöic njihova oprava takaj, i dok- 
lam su roditelji na ротой se jesu popaSCili 
vre strahovito bile su zgorele

—  Zbavitelje su pozvali, koji su puci- 
ce vu Spital bili odpeljali, gde male dve 
pucice za jednu vuru po straSno veliko tr- 
pefoj muki su duSicu spustile.

Napadna oanova pro ti taiianakomw
Patterson iiski anarhiSti Opel davaju 

glasa od sebe. Znano je da pattersoniiski 
anarchisti za ono vreme na Brescija su iz- 
ruCili, da Umberto kralja ueg vmori. StraS- 
no zaruCenost je i zvrSil takaj kraljevski kr- 
voloónik Tim razumneSa je dakle ona stra- 
hota, koja nevjorkskoga talianskoga konzula 

' njegovo javlenje nafinilo je vu Rimu Kon
zul najmre dal je na znanje lalianskornu 

; nutarnih poslov ministru, da juniuSa 29.
1 jeden Sante Barbieri zvani vu Schio rodjeni 
* 25 IjetoSni tkaleóke fabrike teZak sei je go- 
' ,*i vu Havre idufi na Labraine zvani paro- 
( brod. Imenuvani lanatikuSki anarchista i 

konzul je зато vezda zeznil odtoga, da pa- 
tersoniiski anarhiSti njega su odluCili, da 
Viktor Emanuel kralja vmori Po dugim zaz- 
vedavanju redarstvo se uspjetilo как iz Ri
ma telegrafiraju Barbiera vloviti vu Dueville 

■ gde pri svojoj sestri se bil zdrZaval. Kom- 
« promitirana pisma nisu naSli prinjem. Táji 
я takaj da je annarchista, nego zato ga ipák 
и pod strogom straZom drZiju.

Pijanatvene дояре.

Doklam druZtva teZakom drugim siro- 
maSkim ljudem braniju pijansőinu, dot CaS 
neka osobitoga da gospe ne zamet&vaju vi

li- no da райе natecaju se vu ovim poslu iz 
-9 muZkarci. Vu Nev-Jorku öve dneve prigo- 
b* dóm jedne veóer — je za drZali su jedno 
-V iz vanredno elegantno opravleou preStimanu 
-ngospu takaj Kad su nju pred redarski sud 
u>bili dognali, da nju ne vidiju posluSatelji, 
U* iz svojom rukum za kri|e -i svojega ohraza.

Vhalen redar, koj je goapoju na prvo bil 
dognál, valuvaSe, da gospu zevsema pijanu 
naSli jesu na Echage pijacu, kad je redar
stvo dognalo pred redarski za Hearn Mari- 
ju je imenuvala sebe Gospa se plakati po- 
Cela. Od р1айа iz hlikajufiim glasom ovak 
je bila rekla:

— Sveta najnesreйneSa Zenska, gospo- 
diu sudec ja jesam. Odurna moja slrastve 
nőst je pijanSeina i od njenoga vraga nisam 
se moguea osloboditi. Prosim lepő gospodi- 
na sudca, naj т е  dadu zapreti na dugó 
vrerne, mozbit se budem odevSйila od pit- 
vine.

— Sudca iz netiadi Zenske njeno va- 
luvanje i pita nju da как se zove.

— Ovo naj ne pitaju od mene, gospo- 
din sudec Od jako preStimane lamilije je- 
sam I neCu, da moja tamilija se na smrt 
osrami zbog mene. Ako budo т е  daije spi- 
tavali gospodin sudec opet lagati budem 
presiljena, da sam se véé navolila vraZne 
laZlivosti. Prosim naj odsudiju mene, na tri 
meseCno, Sest ali na devet тезейш rest ja 
neinarim, ako i na duZe takaj, samo da ne 
vidim okolo sebe vina, jer ovak nisam za 
dosla jaka ktomu, da nebi pila

— Kad Higgins sudec za pita n es гей nu 
Zensku, ne mislite li, da dosta bi bil tri dnev- 
ni reát takaj, Zenska mu táj odgovor dade:

— Dobro je probajmo na tri dnevni
Ako medjutim ovo vreme pre mato bude 
nato, da se odevSfim od pitvine, za segur- 
noga vóinim gospodina sudca, da snoviC 
dospijem simo.

— Zensko su zatim odegnali vu Koun- 
ty Jaili rest, gde mora svrSiti nanju odlu- 
йепо tri dnevnu reSlnu kaShgu

Odgrixnul Je avoje ien e  u o s h .

Bárány JanoS tehaniiski gospodar vu 
zlof.estoj slogi Zivel je iz svojom tuvaruSi- 
com I öve dneve iz skupnim porazumlen- 
jem isii jesu vu KaSSa varas zbog razpitane 
pravde podignen)a Med pulovanjem se pos- 
vadili jesu i Bárány je odgrizel svoje Zene 
njenoga nosa i odgriZnjega nosa je pogut-

Oc
»Dakako, dakako, da smo je progonili,

*— potvrdi MiSkec — *za njimi smo bie- 
Zali как vuki, — ab i oui su mogli slraSno 

-ajbieZati.»
»Je, рак kaj su mrtvi mogli joS bie-j 

“«ti, em si rekel malo prije, da su svi mrhi 
°^eZali как snopje» — véli dekla, koja svo- 

^(jega tituluáa, zaSiknjenka, nije joS zaboravi- 
la. —  »No, no,» — mrmra gazda — »pred 

Hakovim laZcem moraju i mrtvi od jada bi- 
‘,jífeíati.»
' »Kak nori su bieZali* — nastavi MiS- 
( jkec nesluSajuCi niti mrmlanje gazdovo — 

l,< »do polovice taljanske zemlje nuter su bie
Zali.» Zatim malo prestane pripoviedali, valj- 

’^‘ва mu se je nit laZih ziSla; za kratko vri- 
Mí,fne priöme opet i u tóm nabroji do sto va- 
l,,¥oSah i selah, polag kojih su bieZali talijanii 
r/á on svojemi za njimi, te je uviek znal no

va miesta imenovati, samo da táj boj fim  
nndugotrajniji pokaZe. »Straäno daleko nutar 
«!tsu bieZali taljani, ja nigdar nisam niti sa- 
•Ailijal, da je ta taljanska zemlja tako duga 
ujÜ . . a hojali su se pred nami . nije niti 
áaqa poviedati. Najprije su od sebe odhitali 
-nfKídke, onda sablje, onda su izgubivali óiZ- 
ппте iz nog jedan za drugim, a kad su mis- 
fddili, da smo daleko za njimi, onda su slali, 

pák su jedan drugomu odkapfivali plehnate

Salice iz telefakoo, kője svaki sobom nosi 
Ali u lom smo je mi doslignuli i znjimi 
kralku pravdu nafinili, sve do jednoga smo 
|e snaáimi banganetami sprobob, da je за
то  krv lekla как Mura.»

»Ja bi se zavadlal, da se budu joá je
dan krat stali,» — priáaptne kuóni sluga 
dekli. — 1 izbilja, prifme opet Miákec.

»Onda smo se na zemlju posedali pák 
smo si radi pofivali, a gledali smo uviek na 
dole leZefie taljane.»

»Ali to ápotno gledanje taljani sigurno 
nisu trpeli» — bockal ga je kuóni sluga.

»Dakako da nisu» —  odgovori Miákec 
— »nije dugó trpelo i oni su se prifeli sr- 
diti, peslnicami su nam se grozili pák su 
proti nam krifali — a krifati su mogli, da 
smo mislili, barem polovica njih se bude 
razdrapila — je, to su Zilavi ljudi, te tal
jani!»

»Istina je, odvifte su Zilavi» —  vikne 
sad gazda srdito — »jer dva krat mrtvi 
pák joä ne kaput, to je malo prevef!»

Timi riefmi se stani spukne zapifene 
zubaóe iz zemlje, za znak, da dielo opet 
pofima i tako nadni kratkim putem tomu 
dugotrajnomu ratu konac.

nul. TeZko ranjenu Zensku su vu kaáSaiski 
Spital odpeljali, njenoga tuvaruáa pako su 
prijeli.
K rv no prelevunje nn jednim paro- 

broda.
Nespodobno veliko krvno prelevanje 

nacinil je — как iz Nev-Jor^a javiju, jeden 
Mac Gill zvani saracan na Hondures zva- 
nim parobrodu Saracan je zeznal, da Olim
pia parobroda kapitan 1500 dolarov pelja 
sobom, pred odlazkom se skril vu ladju i 
tarn je ostal, dók je ladja na morje bila 
dospela. Onda je van doáel iz svojega skri- 
toga mesta vu obodvih rukah revolvera dr- 
гейi, strelil je vse parobrodske sluge, zatim 
kad je iz ovemi gotov bil, na kapitana je 
doSel, kojega iz jednom Zeleznom átangom 
je za tűket, zatim pako na zadnje putnike 
je spomord, vsih skup dvanajset. Krvopivni 
Clovek samo jedno mis Morgan zvano 20 
Ijet staru pucu ostavil je vu Zivlenju, koju 
kad je vef kapitana njegove peneze bil к 
sebi vzel, vu jeden йип ju je vzel sobum 
po silnim nafinom i prama suhoj zemlji 
pelja se Znjum. Kad je йип na plitveAu 
mestu bil dospel, vu dvojnosti biváa ameri- 
kanska puca na hitro naprvo vzeme revol- 
véra I streb harapma vu njegovo ruku, za
tim vu morje skofi i prama bregu plivale 
je. Za nekuliko vur poslie toga breZne o- 
kolice njegovi stanovniki bez samosvestmm 
polozaju naSli jesu pucu, koja je njim pri- 
povedala bila straSnoga krvnog prelevanja 
od njenih strankah Iz bufeni ljudi odmah 
su pofeli iskati po breáne okolice Sumi, da 
da krvolog ni li se skril tamo kam na po- 
йтек Za kratko vreme zaisto i naSli su 
njega tckaj pod jednim drevom, gde za tru- 
djeni je leZal Nekoji su ga hoteli zatuO, 
nego krotkeSi su njim priprefili ovo i kr- 
volofnoga harapma najbliZ Sega varasa vu 
njegov reSt su bili odegnali.

Pokradifini pomodni notnriuA.
Redarstvo je öve dane na vefer zadr 

Zalo Androczky Gyula zircziiskoga pomo<4- 
noga notariuSa. Za bludjeni mlad flovek. 
koj iz dobro stojefe familije izhadja. pred 
nekulikemi meseci prije tóga 1200 korun je 
pokral i pobegel Vu tudju zemlju j^ otisel, 
odkud medjutim öve dneve se nazat povr- 
nul i pod krivim imenom vu Nefelejts-vu- 
lici vu jedno hiZu se bil nastanil. Tani su 
ga prijeli detektívi öve dneve. Odegnali su 
ga na napkapitanstvo, gde Andróczki prigo- 
dom sasluZanja njegovoga pripoznal svojega 
greha.

Km . K o U a }\



Eladó.
Szász (100) hektoliter kitűnő 

minőségű fehér és fekete bor, öreg 
és múlt évi szilva- és törköly pá
linka eladó Vugrinecz Ferencz plébá
nosnál Gornja-Rleka egy óra járás
nyira a novimarofi vasúti állo
mástól. 980 1 — 1

Na

pro d a j a .

Hirdetések k i a d ú h i v a t a l A b a n .

Egyszeri átsimitás = =
Schicht - szappannal

(„Szarvas”- vagy „kulcs” szappan)
pótól

kétszeri átsimitást közűn- 
séges szappannal.

Sto (100) hektolitrov izvrst- 
noga bieloga i érnoga vina. slivo- 
vice stare i lanjske tropice ima 
na prodaju FranjO Vugrinec plébános 
u Gornjoj-Rieki jednu vuru daleko 
od átacije Novimarof.

1906. V 226/2.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir járásbíró
ságnak 1905 évi Fh 292 és 293 számú 
végzése kövselkéztében l)r. Zakál Lajos per
laki ügyvéd állal képviselt Mikecz Balázs 
javára Patafta Islván és Margyetkó István 
ellen 107 k. 22 t 84 k. 40 f. s jár erejéig 
1905. évi május hó 13-án foganatosított kie
légítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 80 kor becsült 1 hajó malom és malom 
kunyhó nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 1905. évi V 226/2. sz végzése foly
tán 107 k. 22 f. 84 к. 40 I. tőkekövetelé
sek, ennek és pedig összesen 36 k. 36 f. 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
a helyszínén a Drávaparlon

1905. ifi augusztus hó 9. napjaink d. u. 3 óraja 
határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán
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. 979

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

Kelt Perlakon, 1905 julius hó 29

Г- Sichicht-szappan a legjobb és használatban a leg- 
--------------- olcsóbb! --------------------------------------

-  А ; ^

M e g re n d e lh e tő :

fíecbel fü lő p

Qtrausz Sándor
& & &  könyv- & & &  

és papírkereskedésében,

Csáktornyán.

Szóló-sajtók, Gyümölcs -sajtók

L é - s a j t o l ó k ,  bogyó őr lők.
Hezaló készületük gyümölcs es főzetek számára,gyütnölce hámozó és vágó gépek.

S z n b n it. üntnttklUlü* hordozható  és s zá llíth a tó  
„ S Y P H 0 N I  A “ -perm etezők.* szőlője, gyüm ölcsfák, ko m ló - és szegecs

perm etezésére.
V I  / V 1 ^ 1 ^  I /  | /  gyártatn ak  é t  szá llíttatn a k  jó tá llá s  m ellstt k0 - ,
"  I i *  f m I  А I V  I j I \  lö n lege sségk én t legú jab b  s ze rk e sz té s  sze rin t —

MAYFARTH PH. és TÁRSA
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