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Szent István napján.
Mint egykoron a harcok nehéz tusája 

közt, úgy most is felzendül az ének : Hol 
vagy István király? téged magyar kiván ! 
És ha bús akkordjai az éneknek könyüt 
csaltak a hívők szemébe akkoron, úgy sok
kal több, sokkal keserűbb könyüt csalhatnak 
a mi szemeinkbe most a nemzeti viszály, a 
gyászos meg nem értés szomorú évében.

Azt hittük, hogy a második ezredév 
szerencsésebb, áldásosabb lesz szegény ha
zánkra, mint az elmúlt volt Azt hittük, hogy 
a nemzet, melynek fiai hol védőgátul szol
gáltak a Nyugotnak, hol saját magok közt 
egymás ellen emeltek fegyvert, majd e má
sodik ezredévben a csendes, békés munkál
kodás terére lép és nagygyá, hatalmassá te
szi Magyarországot; azt hittük, hogy visszatér 
Nagy Lajos kora, amidőn »Magyar tenger 
vizében hunyt el észak, kelet, dél hulló 
csillaga«.

Csalódtunk. Délibáb volt minden re
ménységünk. Egünk beborult, a százados 
átok megszállta az embereket. Visszatért Aha 
Samu korszaka, vissza a letűnt századok 
viszályai, a nemzet fiai újból két táborban 
állanak, egymást meg nem értve züllésnek 
engedik a szegény hont.

E viszály szülte Mohácsot, e viszály 
adta kezébe a nemzet sok jobbjának a buj- 
dosás vándorbotját és e viszály miatt ázott 
bonfivértől annyiszor a hon töldje. Mig a 
Nyugat haladt iparban, művészetben és mű
velődésben, addig a magyar hazafiak egy
másközi civódtak. Testvérháború volt baja 
mindig a nemzetnek, Ha testvérháboruk miatt

el nem gyengültünk volna, soha sem tud 
nyakunkra ülni az idegen.

Nem politika ez, csak szomorú elmél
kedés a haza véres történelme fölött. El
mélkedés e szent napon, amidőn annyi buz
gó lélek imával lordul Szent Istvánhoz, kér
vén, könyörögjön érettünk az Úr zsámolyá
nál, hogy szabadítsa meg szegény hazánkat 
minden vésztől, bajtól.

Igen könyörgünk mindnyájan, egy az 
imánk, egy a fohászunk és ha tettre kerül 
a sor, nem akarjuk megérteni egymást. Gőg
gel fordulunk el egymástól és könnyedén 
vágjuk egymás szemébe : »hazaáruló !« Pe
dig, de súlyos szó ez ! Hajdan e szó sem 
hangzott el olyan gyakran, mint most. Szé
chenyi és Kossuth sohasem illették egymást 
hazaárulóknak !

Nem vagyunk a tett emberei. Mig mi 
civódtunk, mig mi rágódtunk az elveken, 
egy harmadik addig behálózott minket.

Szent István ! tekints le ránk az Ég
ből, teremts egyetértést köztünk ! Áldd meg 
e szegény Hazát, békitsd ki viszálygö fiait, 
fékezzék szenvedélyüket és békés csendes 
munkával teremtsék meg azt a hatalmas 
Magyarországot, melyet igyekeztél megte
remteni.

Hallgasd meg Jobbodnál összegyűlt mil
liók fohászát, hozd közelébb egymáshoz a 
sziveket, hogy a kigyult honfilángtól egy 
szebb, eszményibb jövőért dobogjanak, mint 
a milyen a mostani !

Oldd lel e nemzetet a százados átok 
alól, szüntesd meg fiai között a testvérvi
szályt ! Hazánkért könyörögj az Úr zsámo
lyánál, hogy erős legyen a viharok közt Í9,

sziklaszilárdon álljon a népek körülövedzö
tengerében !

S z e n t  I s t v á n  k i r á l y ! k ö n y ö r ö g j  
é r e t t ü n k  !

A drágaság ellen.
A legutolsó pár év alatt különböző kö

rülmények, főként azonban a közvetettel adók 
és küllőidre szállító kereskedők mindent 
össze vásárló törekvése, úgyszintén a terme
lőknél ennek folytán előállott spekuláció a 
mindennapi élethez szükséges piaci áruk
nál oly magas árakat idéztek elő, hogy 
ez a közvetlenül fogyasztó publikum sze
gényebb javadalmazásu tisztviselőjének és 
a középosztálynak a megélhetését majdnem 
lehetetlenné teszi.

Mert bizony ma már uszunk a drága
ságban s a kis jövedelmű család napról—  
napra szivszorongva kalkulálja a megélhe
tés lehetőségét. A hús, a baromfi és a tojás 
ma már majdnem luxuscikk Csáktornyán is 
s ezeknek az árai úgy emelkednek itt, mint 
valami világvárosban.

Mivel azonban a megélhetés eszközei
nek ez a rendkívüli és rohamos drágulása 
nem természetes, hanem különleges körül
mények által idéztetik elő, az illetékes ha
tóságoknak kötelességük a fogyasztó közön
ség védelméről gondoskodni.

Két héttel előbbi számunkban már meg
emlékeztünk róla, hogy a belügyminiszter 
adott is ki ily értelemben rendeletet, mely
ben az illetékes rendőrhatóságokat utasítja 
a baj lehető orvoslására.

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

Irta.  d r. C eu ry  Jenő.
XIV.

Mintegy kiflinek a fél fele, teljesen oly alak
ban húzódik a Mourépos kastélytól délfelé a Kar- 
dakijo félszigetet alkotó hegyhát, melynek keleti 
partjait a nyílt tenger, a nyugotit pedig a Kaliki 
jopulo öböl vize mossa, inig a félsziget csúcsa 
körül néhány száz méter széles csatorna köti ősz 
sze a tengert az öböllel; a csatorna két partja 
közti érintkezést komp tartja fenn. A fél sziget 
déli csúcsát Elcanonénak hívják és Korfuból ko
csin fél óra alatt érhető el. Az ut odáig elraga
dóan szép: Monreposig az esplanadeon halad jár
müvünk, a királyi kastélynál pedig felkapaszkodik 
a Kardakijo hegyhátra, a melynek egyik oldalán 
százados olajerdők közt kanyarog az angolok ál
tal épitelt kocsiút, helyenként bájos látképeket 
engedve az öböl kéklő vizére; a másik oldalon 
pedig a királyi kastély kertjébe nyújt betekintést. 
Ott azonban, a hol a kastély kertje végződik, ré- 
sz«*gitő rózsáidat csap meg bennünket: az ut mel
letti villákat véges-végig, csekély megszakításokkal 
л legnemesebb rózsákból álló, áthatlan bujasággal 
egymásba folyó és egymással hihetetlen tarkaságu 
szőnyeggé olvadó ösvény szegélyezi, melyben mind
azok az elragadó szinpompáju rózsafajok, miket

nálunk óvó vigyázattal becéz és ápol a kertész 
keze, közönséges kerítéssé vannak sülyeszlve.

A mámoritó illatárból kiérve, a félsziget vé
gén egy terrason találjuk magunkat mintegy 
80— 100 méternyire a tenger színe felett. Szemben 
a nyílt tengert a Kalikijopuló öböllel összekötő 
csatorna túlsó partja felett a Montedeka olaj, na
rancs, citrom és szentjánoskenyérfa erdőkkel bo
rított lejtői esnek a vízbe; távolról a narancsber
keiről híres Benizze falu látszik egy bájos öbölben 
a sziklafalhoz ragasztva, mint valami madárfészek 
és e fészek felelt néhány száz méternyire, hason
lóan valami elátkozott tündér palotához, az Achil- 
leion fehér falai csillámlanak elő; a mesébe illő 
színeket játszó tengerben pedig a parttól nem 
messze két kicsiny szigetecske látszik. E szigetek 
környezete, az őket körül nyaldosó tengerrel együtt 
véve olyan tájképeket nyújt, a minő kevés lehet 
az egész földtekén és a melytől elválni alig lehet. 
A közelebbi szigetecskét, melyre tengerbe hányt 
kövekből összerakott gyalogút vezet, egy fehérre 
meszelt, közönséges kinézésű kolostor foglalja el, 
mig a (ávollabbi messziről óriási, sötétzöld cipru
sokkal övezett romokat látszik mutatni.

Durva halászcsónak 20—25 perc alatt oda 
szállít bennünket az utóbbi szigetre, mely tulaj
donképen csak a tengerből kiemelkedő, néhány 
száz f j  méter területű szikla a távolból mozdu
latlan egér alakjáról Pondikonisi (egér) szigetnek 
elnevezve. A kis szigetnek alsó részét félig romba 
dőlt, teljesen elhanyagolt ház és melléképületei

foglalják el, melyeknek egyedüli lakója egy festői 
ecsetre méltó lompos, rongyos ruháju, gondozatlan 
fehérszakállu ősz ember, ki pár fillérért a szige
tecske felső részére székeket szokott állítani; raj
ta kívül néhány tyuk és egy ember gyűlölő kuvasz 
tartózkodik e helyen. A sziget felső részén, hová 
néhány kőbe vágott lépcső vezet kis görögkeleti 
szertartásu kápolna áll, a melyben semmi megte
kintésre méltó nincs. Annál szebb azonban a ki
látás a kápolnát körülvevő terrasról a partra és 
nyilt tengerre, melyeknek nézésébe órákig el lehet 
gyönyörködni. A szigetet alkotó szikla falai és 
hasadékai hatalmas kaktusokkal vannak benőve, 
egyik oldalán pedig kis kerlszerű területen col- 
lossális ciprusok emelkednek. Bizonyos távolságról 
nézve a sziget roralatag szikláival, düledező épü
leteivel, gyászoló ciprusaival és síri csendjével te
mető benyomását kelÜ. Böcklin, a hírneves né
met festő egyik legnagyobbszerü alkotásának »a 
halottak szigete« cimü festmények tárgyát épen a 
Pondikonisi sziget szolgáltatta.

XV.
Rendkívül érdekes és természeti szépségek

ben gazdag a kirándulás a Pelleka hegycsúcsra 
Korfu szigetének nyugoti partján. Többnyire ős
régi, fantastikus alakú növésű olajerdőkön át ka
nyarog az angolok által épített, de helyenként már 
javítást igénylő kocsiút. Lassú emelkedésben, ro
mantikus völgyeken, szorosokon, vízmosásokon ke
resztül épített hidakon haladunk tova mindig fel-



Nagyon természetes, hogy ez nem köny- 
nyü dolog, mert sok különös érdeket érint 
az esetleges intézkedés. Azonban a közérdek 
az első s annak minden különös érdeket 
alá kell rendelni.

Épen ezért csak elismerésünket fejez
hetjük a Csáktornyái járás főszolgabírójának 
azon folyó hó 4-én kiadott és ugyancsak fo
lyó hó 15-én életbe léptelett rendelkezéséért, 
melylyel a Csáktornyái piaci elárusitást igyek
szik rendezni.

E rendelethez, mely minden bizonynyal 
hozzá fog járulni az egészségesebb piaci ár
alakuláshoz, s a melyet alább egész terje
delmében közlünk, csak azt jegyezzük meg, 
hogy ezzel még ne legyen elintézve teljesen 
a piaci ügy, hanem kövesse ezt ne sok idő 
múlva a belügyminiszter urnák legutóbb 
kiadott rendeletének megfelelőleg a piaci 
tarifának az elkészítése és a húsáraknak a 
szabályozása is. Maga a rendelet a következő: j

»Csáktornya község elöljárósága folyó! 
évi julíus hó 1-én kelt 2601/905. sz. jelen-j 
lésében panaszt emelt, hogy a Csáktornyái 
hetipiacon, s a naponkénti élelmi szer da
rusításokkor tej, túró, tejföl, vaj tojás és ba
romfi, valamint gyümölcs az ismét elárusító 
kofák, külföldre szállító kereskedők, valamint 
a tyukászok által már a kora reggeli órák- 
ban oly nagy mértékben vásároliaük össze, 
hogy a helybeli fogyasztó közönség, melynek 
élelmiszer szükségletei fedezése céljából tar
tatnak tulajdonképen a hetivásárok és a na
pi élelmiszer piacok, vagy egyáltalán fogya
tékosán, de mindig aránytalanul magas ár
ban tudja csak napi élelmiszerét bevásárolni

Ezenkívül a járásorvos 51/905. számú 
jelentése még azt is tartalmazza, hogy a 
Csáktornya nagyközségi piacon, részben pe
dig már a piacra érkezés előtt az országutak 
és az ulcavégek találkozásainál az élelmi
szerek közegészségügyi rendőri ellenőrzés és 
vizsgálat nélkül adatnak el az 1880 évi 
38286 sz. belügyminiszteri rendeletben fog 
Iáit tilalom ellenére.

Ezen általános rendészeti, továbbá jóléti, 
végül közegészségügyi szempontokból figyel
met érdemlő okoknál fogva, —  részben a 
rendőri hatóság discretionárius intézkedési 
joga, részben pedig a 38286/1896 sz. be
lügyminiszteri rendelet alapián felhívom a 
Csáktornyái jegyzőt a következő rendelkezé
sek végrehajtására :

A C s á k t o r n y a  n a g y k ö z 
ség által alkotott piaci rendtartás jó
váhagyatása és igy életbeléptéig Csák
tornya nagyközségben a közvetlen ter
mesztők állal eladásra szánt nyers 
élelmiszereket, és pedig tejel, tejfölt, 
túrót, vaj.it, gyümölcsöt, gombát, zöld
ség és főzeléknemüeket és szárnyas ba
romfit máshol, mint a községi elöljáró
ság által e célra kijelölt piacon eláru
sítani tilos. Orvosrendői i vizsgálat után 
azonban élelmiszert házhoz szabad az 
eladónak szállítani.

Az elárusitást orvosrendőri vizsgá
latnak kell megelőznie, megvizsgálatlan 
élelmiszert nem szabad eladni. Az or
vosrendőri vizsgálatot a járásorvos és 
községi orvos lelváltva teljesitik, akik
nek segítségére a községi rendőrség 
szolgál. Az orvosrendőri vizsgálatot oly 
korán kell megkezdeni, hogy az eladók 
érdekei a késedelemmel ne sértessenek.

Mind azon kereskedők, kik élel
miszereknek küllőidre szállításával, to
vább eladásával foglalkoznak, továbbá 
a kofák csak a fogyasztó közönség szük
ségleteinek megtörtént bevásárlása után 
kezdhetik meg a bevásárlást a termesz
tőktől. és pedig a nyári hónapokban 
reggeli 8 a téli hónapokban reggeli 9 
órától kezdődőleg ; a nyári idő Szmit- 
györgy naptól Szentmihály napig szá
mítandó.

A községi elöljáróság gondoskodni 
köteles a rend fenntartásáról, az ellen
őrzésről és a netáni kihágások esetén 
a feljelentések megtételéről ; a járás és 
községi orvos a orvosrendőri vizsgála
tokat maguk közt, más orvosi elfoglalt
ságuk figyelmébe vétele mellett oszt
ják fel.

Ezen utasítás folyó évi augusztus 
hó 15-ével, előzetes közhírré tétel után 
lesz foganatosítandó —  K o lh e n a c h la g  
B é la ,, lö s z o lg t ib ir ú .

K Ü L Ö N F É L É K .
— A király születésnapja Folyó hó 

18-án töltötte be agg királyunk 75-ik évet 
s ezen születésenapjat is a szokásos kegye- 
lettel ünnepelték meg az egész országban. 
Nálunk. Csáktornyán a szentlerenczrenduek

jebb és feljebb, mig nem egy teljesen önálló kup- 
alaku hegyet találunk magunk előtt, melynek 
oldalába vágott merész kanyarülalu Serpentin 
join két órai kocsikázás után feljutunk Pelika 
községbe. A község eddig el volt rejve sze
münk elől, mert a hozzá felvezető ut túlsó olda
lán fekszik ; de azt kívánjuk, vajha nem is bujt 
volna elő, mert a mellett, hogy nem is találunk 
benne semmi gyönyörködni valót alig szálltunk le 
kocsinkról, füstös odúiból már is egész sereg gye
rek és felnőtt áramlik elő és mint a kulancs ra
gaszkodva hozzánk utálatos tolakodással ugrál 
körülöttünk koldulva a község végéig. Hogy meg
szabadulhassunk e sáska seregtől, mely minden 
élvezetünk megrontásával fenyeget, kénytelenek 
vagyunk a szemtelenebbek ellen, a kik nem álal- 
ják ruhánkat is húzogatni, botunkat használni.

Végre megszabadulunk a léha csőcseléktől és 
körül nézhetünk. A faluból még egy negyedórányi 
utat kell megtennünk a hegy tetejéig. Ezen ul ré
gebben köves gyalogjáró volt, azonban a német 
császár tiszteletére, a ki tavaszi ittléte alkalmával 
a Pellékara is kirándult, szép kocsi utat készítettek 
helyébe; minthogy azonban nagyon meredeken e- 
melkedik, a városi kocsisok csak a község köze
péig szállítják az utast A hegy csúcsa egy kis 
terjedelmű fennsík, szélein helyenként toronyalaku 
sziklákkal, melyekről nagyszerű kilátás nyílik E 
fennsíkon a német császár szabad ég alatt költötte 
el ebédjét a görög királylyal egyetemben, a ki fe-1

jedelmibb ebédlőt nem is válaszhatóit volna felséges 
vendége számára. Fejünk felett a tiszta kék ég- 
boilozat, nyugotnak közvetlenül alattunk a sík 
tenger gyémánt ragyogása, északnak és délnek a 
sziget váltakozó hegyei és völgyei közben, hol egy 
magaslat tetején, hol a mélységek erdői közt fes
tői fekvésű falvak; keletnek pedig inig szemünk 
Korfu városának messziről szembetűnő piros te
tőin végig siklik és korfui lengercsalonián keresz
tül az albán hegyórisáok hófedte csúcsain réve 
dez, addig alig veszi észre, hogy alattunk iszonyú 
mélység tátong, melybe nézni szédület.

Visszamenet kérdeztem a kocsisomtól, hogy 
ittlétekor a német császári is annyira oslronioPák-e 
a kéregetők, mire a/.t a választ kaptam :

»dehogy uram; a német császár megérkezése 
előtt szigorú rendelet ment a falvakba, hogy a 
népség egyáltalában ki ne merészkedjék azokra az 
utcákra, a melyeken az udvari fogatok haladni 
fognak, s tia valaki még sem hallgatott a jő ta
nácsra, azt a császári kocsi előtt járó biciklis 
rendőrök kellő tapintattal tanították ki a felsőid» 
ség rendelkezéseinek tiszteletben tartására«.

( F o ly ta tá s a  k ö ve tk u n ik ).

i templomában délelőtt 9 órakor volt az ün- 
I népi szent mise, melyen a katonaság, a hi
vatalok és testületek képviselői mind meg
jelentek. A misét Bodies Báfael varazsdi 
■ házfőnök mondotta Varga Volígang és Tisch
ler Timotheus atyák segédletével.

— Népgyülés Csáktornyán. A Csáktor
nyái választókerület egyesült ellenzékének 
választópolgárai a mai politikai viszonyok
kal szemben való állásfoglalás czéljából, mint 
megírtuk, e hó 15-én népgyűlést akartak 
tartani Csáktornyán, melyet azonban az 
alsómuraközi búcsuk miatt elhalasztottak. 
A nagygyűlést folyó hó 27-én délután 3 
órakor tartják meg a Zrínyiién*!). A gyűlést 
Zakál Henrik ügyvéd vezeti mint elnök és 
határozati javaslatot Tamás János perlaki 
ügyvéd terjeszt a népgyülés elé. Az elhang
zott beszédeket Habus Mihály perlaki plé
bános fogja tolmácsolni horvát nyelven. A 
népgyűlésen való megjelenésüket kilátásba 
helyezték a megyei ellenzéki férfiak és több 
országgyűlési képviselő, kö tűk Apponyi Al
bert gróf is.

—  Egyházi áthelyezés Czepanecz Já
nos stridói káplánt a zágrábi érsek Szlavó
niába Gáj-ra, helyébe pedig Buries Lukács 
gáji káplánt Stridóra helyezte át. Ez az át
helyezés általános mognyugvást szült Stridó 
környékén annál is inkább, mivel az uj 
káplán, Buries, muraközi, hodosám születésű, 
ki a gymnasium 6 osztályát Nagykanizsán 
végezte, jól beszél magyarul, s igy föltehető, 
hogy érzelmeiben is magyar

—  Házasság Nagy Elemér, Festetics 
Jenő gróf lurcsiscsci ispánja folyó hó 22-én 
tartja esküvőjét Kmiecsni Ida kisasszonynyal 
Szilágysornlyön. Tarlós boldogságot kívánunk 
az uj párnak

—  Halálozás. Fejér Jénőné szül. Streck 
Margit folyó hó 12-én éjféli 12 órakor éle
te 30-ik tavaszán, boldog házasságának 10- 
ik évében rövid, de kínos szenvedés után 
elhunyt. A boldogult hüli teteme I hó 14-én 
délután 5 órakor helyeztetett örök nyuga
lomra a róni kath. szertartás szerint a drá- 
vaszentmihályi sirkcrlhen Csáktornya közön
ségének rendkívüli részvéte mellett. Az el
hunyt férjén kívül három kis gyermeket 
hagyott hátra. Nyugodjék békével!

Orgonavizsgálat. A Csáktornyái róm 
kath. templom uj orgonája, mely mintegy 
9000 koronába kerüli, teljesen készen van 
s mint mull számukban jeleztük is, az el
múlt héten volt annak szakszerű felülvizs 
gálala. Mull számunkban, miül a hogy tény
leg tervezve is volt, folyó hó lB-ikán lett 
volna a felülvizsgálat, mivel azonban a meg
hívón szakértő e napra nem jöhetett meg 
Csáktornyára, azért a felülvizsgálat 17-én 
tartatott meg. Ez a változás a templomban 
előre ki volt hirdetve. A felülvizsgálatot a 
zágrábi érseki székesegyház orgonistája, Ko- 
lander Ignác zenedei tanár úr eszközölte, ki 
a 20  változatú, pneumatikus szerkezetű szép 
orgonát teljesen kifogástalannak és kellemes 
hangának nyilvánította. A leiül vizsgálat után 
fel 7 órától egy óráig tarló orgonahang ver
senyt rendezett a meghívott szakértő, melyen 
a város közönsége nagyszámban jelent meg 
Közben Dobossy Elek tanító úr »0 Sanc- 
lissiuio« ezimü egyházi darabot adta elő 
hegedüli az orgonaművész kísérete mellett 
Ennek az orgonának az elkészítésével Bes- 
talics házfőrlök úr megörökítette nevét a 
Csáktornyái hatholikus hívek előtt, kik ez- 
ideig eltelt rövid házfőnökösködése alatt oly 
embert ismertek meg benne, a kinek érzéke 
van a szép, nemes és közérdek iránt s ily 
irányban meg is tesz mindent, a mi csak



tőle függ. Az uj orgonát a király születés
napja alkalmából tartott ünnepi mise előtt 
szentelte föl Rodics Halael varazsdi ferenc- 
rendi házfőnök.

—  A „Muraközi Muzeum” számára Sza
bó Döme úr, porszombati birtokos Pallér 
Gáspár úr utján több kőkorszakbeli tárgyat, 
Czvetkovics Antal úr egy koppantót (hamv
vevő olló) és Fejér József mérnök úr egy 
a 19. század első éveiből való érdekes Íté
letet tartalmazó iratot adományoztak.

—  Az „Uránia Magyar Tudományos 
Színház'’ ez idei őszi országos körútját Csák
tornyán kezdi meg, s itt szeptember hó 8 , 
9 és 10-én tartja tanulságos és mulattató 
előadásait. Az Uráuia tudományos színház, 
mint az Uránia tudományos egyesület egyik 
osztálya, tisztán a tudományt és művészetet 
óhajtja terjeszteni oly alakban, hogy azt a 
hallgatóság könnyen megérthesse s a mellett 
kellemesen szórakozzék is. Az egyesület min
den évben rendez vidékeken ilyen előadáso
kat s ezeknek állandóan nagy közönségük 
van, mely mindig élénk tetszéssel kiséri úgy 
a szöveget, mint a képeket. Az előadások 
Csáktornyán a „Zrínyi” szálloda nagytermé
ben lesznek mérsékelt belépti dijak mellett. 
Előadatnak pedig a többi között. A párizsi 
asszonyok, Pékár Gyulától; A világ urai, dr. 
Ráth Endrétől ; A ló, Pálmay Henriktől; 
Skócia, Ginoverné Győri Ilonától stb. Az 
előadásokat ajánljuk a nagy közönség fi
gyelmébe.

—  A zágrábi hadtestparancsnokokra
nem a legjobb idő jár: az egyik Csáktornyán 
lefordul a lováról s meghal, a másikai, az 
utána következőt hasonlóképen rövidesen 
az első után szintén szivszélhüdés öli meg 
Még mindannyiunknak elénk emlékezetében 
vangróf Orsini-Rosenberg volt zágrábi hadtest 
parancsnok Csáktornyán bekövetkezett tra
gikus halála. Orsini— Rosenberg ez év máj. 
havában neveztetett ki zágrábi hadtestpa
rancsnokká s julius hó 10 -én már meghalt 
Utánna jnlius hó 28-án báró Malovec ne
vezteti ki. Az altábornagy folyó hó 10-én 
Grácból Bécsbe utazott, hogy a hadügymi
nisztériumban bemutatkozzék uj minőségé
ben, onnan pedig Niskóba ment vadászatra 
barátjának, gróf Resseguiernek birtokára, hol 
vadászat közben agyszélhüdés következtében 
folyó hó 12-én hirtelen elhunyt. Az altábor
nagy nagyon testes, de egészséges ember 
volt. senkisem sejtette tragikus végét. Malo
vec 65 éves volt.

— TŰZ. Folyó hó 16-án délután 1 óra
kor Csáktornyán Mekovecz István gabonateri 
lakosnak a pajtája kigyuladt és úgy a pajta, 
mint a vele összeépített istálló leégtek A 
kár mintegy 600 К , mely felerészben bisz- 
tositás révén megtérül. A tűz keletkezésé
nek oka ismeretlen Ezen tűzeset alkalmával 
igazán szép bátorságot tanúsított Dittrich Já
nos Csáktornyái kéményseprő, érdemes a 
felemlitésre. Ugyanis a kigyuladt pajtától 
azonnal tüzet fogott a szintén fa alkotmá- 
nyu istálló is, melyben a tehenek epen benn 
voltak. Az egész istálló már lángokban ál
lott, mikor Dittrich megjelent a tűznél, hol 
az emberek csak jajveszékeltek, de az is
tállóba már nem mert bemenni senki se 
beoldozni a teheneket. Dittrich nem sokat 
gondolkozott, gyorsan be ment az istállóba, 
a tehenek kötőit leoldozta és szépen kive
zette őket az istálóból. Bizony Dittrich nél
kül a tehenek benn égtek volna, annyival, 
is inkább mert lánccal voltak kötve a já
szolhoz.

—  Verekedő rokonok Sollies István, 
Sollies Anna és Sollies Andrásné szül. Ja-

gecz Franciska buzási lakosok folytonosan 
perlekedtek egymással, a minek a vége f. 
hó 11 -én parázs verekedés lett. E napon u- 
gyanis a jó rokonok reggel 8 óra tájban 
Sollies Andrásné háza előtt találkoztak s 
nem mentek el egymás mellett armélkül, 
hogy szivük bánatát egymás ellen ki ne önt
sék. Ki is öntötték olyképen, hogy Soltics 
István és Soltics Anna Soltics Andrásnét 
közös akarattal a földre teperték, hol Sol
tics Anna egy bottal agyabugyálta el, Soltics 
István pedig a csizmája sarkát ismertette 
meg a letepert asszonynyal. Az ügynek külön
ben folytatása is lesz a bíróság előtt. Egyéb
ként Soltics István ismert verekedő termé
szetű ember a környéken, a ki 1902.-ben 
már 8 hónapot ült hasonló verekedésért.

— Lopás. Skafár András II hegykerü
leti lakostól f. hó 2-án délután 5 óra tájban, 
mig a háziak távol voltak, a záratlan szo
bából eddig ismeretlen tettes egy pénztárcát 
5 drb. 5 kor ezüst pénzzel, különböző női 
mhanemüeket és szöveteket 69 kor érték
ben ellopott. A nyomozás folyik.

—  Lövöldözés. Podveránecz János és 
neje, meg Vugrinecz Imre 14 éves Csáktor
nya zrinyikülvárosi lakosok a vasúti állo
más közelében levő tócsában igyekeztek le
hűteni a tikkasztó meleget f. hó 14-én, de 
jó szándékukban egy kis incidens megzavarta. 
Ugyanis, mikor bele merültek a piszkos víz
be, kijött a tócsákoz Ruszvurm Kálmán va
súti alkalmazottnak a felesége és felszólí
totta a íürdözőket, hogy menjenek ki a víz
ből, ne fürödjenek, mert azt ők nem enge
dik meg. A fürdőzők a felszólításnak nem 
engedelmeskedtek, mire az asszony be ment 
a lakásukba. Nem sok időre azután ki ment 
a fürdőzőkhoz maga Ruszvurm Kálmán va
súti alkalmazott, ki ismét a fürdőzés abban 
hagyására szólította fel Podveraneczékal, a 
melynek ezek ezúttal sem tellek eleget. Er
re Ruszvurm kivett a zsebéből egy forgó 
pisztolyt és a megrémüli fürdőzőkre lőtt 
kettőt. Az egyik lövés a 14 éves Vugrinecz 
fin bal karját találta s rajta súlyos testi sé
rülést okozott. —  A vizsgálatot megindítot
ták a lövöldöző vasúti alkalmazott ellen

Állandó választmányi ülés. A folyó 
évi szeptember hó 11-én tartandó zalavár- 
megyei törvényhatósági bizottsági rendes köz
gyűlésre az 1906. évi megyei költségvetés 
megállapítása tárgyában teendő véleményes 
jelentés elkészítése végett az állandó vá
lasztmány ülése az 1886. évi XXI-ik t.-c. 
17. §-a értelméban folyó évi augusztus hó 
28-án a fent kitett közgyűlésen felveendő 
egyéb törvényhatósági ügyek közgyűlési tár
gyalásának elkeszitése végett pedig az áll- 
landó választmányi ülés folyó évi szeptem
ber hó 4-én lesz, mindenkor délelőtt 9 óra
kor a vármegyeház gyűléstermében.

—  Képes levelező lapok címoldala. A
külföldi államok legtöbbjében már régebben 
meg volt engedve, hogy a képes levelező
lapok ezimzési oldalának egy része, rendesen 
a bal fele, levelezésre ielhasználtathassék. 
Ilyen levelező lapok jöttek Magyarországba 
is, de Magyarországon vagy innen külföldre 
ilyenek nem voltak küldhetők. Ezentúl ez 
is szabad lesz, mert a kereskedelemügyi m. 
kir miniszter egy most kiadott rendeletével 
ezt megengedte. Kötelességévé teszi azonban 
a miniszter a postatiszteknek, hogy figyel
meztessék a közönséget azon körülményre, 
miszerint a nemzetközi postaszabálynk sze
rint a levelezőlapok küloldalára tilos. Ameny- 
nyiben tehát a rendeltetési ország prstája 
a címoldalára irt küzleménynyel ellátott le

velezőlapot portóval terhelné meg panaszt 
e miatt a feladó nem emelhet.

— Biztosítsunk. Zalavármegyében a
múlt hó folyamán rengeteg sok tűz volt A 
kár a hivatalos becslések szerint majdnem 
hetven ezer koronára rúg, amelyből csak 
18594 K. térült meg biztosítás folytán. A 
tűz tehát sok embert, akinek összes vagyo
nát egy kis ház képezte, teljesen tönkre tett. 
Csodálatos hogy a nép nagy része még min
dig idegenkedik a biztosítástól, amelyet pe
dig annyira általánosítani kellene, hogy ne 
maradjon egyetlen egy épület sem biztosí
tatlanul. A biztosítás előnyeiről meg kellene 
győzni a népet, hogy egy elemi csapás a 
teljes nyomorúságba ne döntse.

—  Öngyilkos Vincellér. Vince István ka
posvári vincellér örökös háborúságban ölt a 
feleségével. Végre megunta a sok zenebonát 
és eltűnt a városból. Feljött a Balaton par
tig és beleugrott a vízbe, holttestét a mólt 
héten fogták ki a Balatonból.

—  A cselédek illetősége. Igen gyakran 
előfordul, hogy az illetékes eljáró hatóság 
megtagadja az illetőséget az olyan cselédtől 
is, aki 10 éven át lakott ugyanazon a he
lyen. A megokolásban csaknem mindenütt 
azt szokták a hatóságok fölhozni, hogy az 
illető egyén a községi terhek viseléséhez 
hozzá nem járult, neve az adókönyvben és 
az első- és másodosztályú kereseti adó-lajst
romban elő nem fordul.

A belügyminiszter a fővároshoz küldött 
leiratában kijelenti, hogy —  mivel a cseléd 
nemcsak a saját személye, hanem a 16 éven 
felül levő családtagjai után is meg van ró
va minden községben cselédadóval, —  igy 
az illető hatóságok említett fölfogása téves 
és helytelen, és a cselédek adóját összeíró 
hatósági közegek eljárása merőben szabály
talan. Minthogy pedig ebből a vitás illető
ségi kérdések tárgyalásánál igen sok bonyo
dalom származik, a visszásságok megszün
tetése szükségessé vált, valamint az is, hogy 
a hatóságok ebben egyöntetű eljárást köves
senek. Elrendeli tehát a belügyminiszter, hogy 
minden olyan esetben, amikor az illetőségét 
kereső cseléd kimutathatja, hogy négy év 
óta lakik egy községben s a község ő elle
ne a törvénybeli kifogásokat nem érvénye
sítette, részére az önjogulag szerzett illetősé
get meg kell állapítani, ha pedig a helyi 
hatóság az illetőség elismerését mégis meg
tagadná, akkor a felsőbb hatóságoknak kelf 
annak az elismerésére szorítani. A cseléd 
illetősége azonban csak akkor érvényesül, 
ha a neve az első és másodosztályú kere
seti adó lajstromban előfordul s igy a cse
léd a községi terhek viseléséhez —  habár 
csak közvetve a munkaadója után —  hozzá
járul. Az a körülmény, hogy a cseléd nevét 
az adót összeíró hatósági közeg szabálytalan 
eljárása folytán az adó-lajstromba nem vet
ték föl, az illetőség megszerzését nem aka
dályozhatja.

A boldogult feleségein elhalálozása al
kalmából megnyilvánult jóleső részvétekért 
ezúton fejezem ki leghálásabb kőszönetemet.

Fejér Jenő ét gyászoló 
családja.

Felelő« «zerkeastő:

И A R G I T A I J Ó Z S E F .

Kiadó 4« laptulaj dono«:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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Sve podiljke se tiéué zadriaja 
novinah, nftj se poáiljaju na 
íme, Hargitai Jaiafa urednika 

Csáktornya,

к nj tiara F isch e l F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

poáljaju.

MEDJIMURJE
na borvatakom i magjarskom jeziku izlazeői druitveni, znastveni i povucljivi list za púk

lzlazi svaki tjeden  Jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na Ctílo leto . . .  8 kor.
Na pol iela . . .  4 kor.
Na éetverl leta . . 2 kor

Pojedini broji koátaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fí.l raéunaju.

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

Sveti Stefan.
Gde sí ti sveti kralj magjarski, da obr- 

neé óéi na tvoj narod i mir napraviá vu 
ovoj domovini. Evő, tvoj narod je opet vu 
onisn staliáu gde jé bil negda pred stotina 
Ijetmi, opet se nerazmeju sini öve domovine.

Nesioga to je naáe prokletstvo. Nigdar 
niarao skupa driali, u\ek smo se 3vadili 
jeden sa drugira. Oh gde bi bila véé naáa 
doraovina, ako se nebi uvek sami med so- 
bom svadili.

Pod zadnje vreme je mir bil, mislili 
smo, da bude narod na blaieni put mirno- 
ga posluvauja stupil. Mislili smo da bude 
dodlo nazad ono vreme, kője je bilo pod 
Velikim Lajoáu kralju, kada je Magjarska 
tak velika bila, da njoj je obale troje mor- 
je plavilo. Mislili smo da bude doálo vreme 
praviénoga Matjaá kralja, kada su se od 
nas bója le susedne driave. Evő namesto tó
ga zlatoga vremena je doélo Ijeto nesloge

A kaj je nesioga? Nesreéa je to ako 
su dva susedi vu neslogi, как onda nebi 
bila nesreéa, kada je jeden narod vu neslogi.

Sveti Stefan kralj! molise pri Gosponu 
Bogu za nas, da nas oslobodi od teikih sa- 
danjih vremenah, da naj zeme iz naéih ple- 
Cah teíki jarem, kojega véé jezero Ijet nosi 
ovaj narod kakti prokletstvo.

Moli se za naéu Domovinu, za tvoju 
milu Hungariu, da ona diéna, slavna, velika 
postane как je negda vu proélih stotinah 
[jeti bila.

Moli se za narod, budi zagovornik naá

Z А В А V A.

Poslie dvadeset godinah.
Na briegu gore je leáal dvorac bogatoga 

seljaka Vugrinca. Bila je bad nedelja i svi 
su bili u cirkvi. Pred vrati dvorca je slal 
mladi deéko te je zamiáljeno gledal u snie- 
gom pokritu dolinu

»Np, liepi si mi kráéenik,» —  zaéuje 
glas —  »neéujeá zvoniti u cirkvu?»

Nagovoreni digne glavu: »Ah, Zganjar, 
véé te nisam pet liet videl!»

»Oho!» —  preveé si odrapil! No sad 
yarn evő tu. Donesel sam ti gospodaru iz* 
fretpn áljivovicu. —  Daj der mi reéi, jeli 
jp uviek jóé tyk zle volje?»

»No, i ja mislim» —  odgovori mladiC 
—  tja sam da nas véé rano moral iti kzor- 
nici, za da budem sada, dók su drugi pri 
meái, doma éuval. On sam neide dele go- 
dine u cirkvu; gore u sobi sedi i mrgoée!»

»Vierujem da mrgoée —  »veli Zganjar 
i tim dojdu u dvor a od oviid u étalu, gde

joá vekáom budnostjorn, как do sada, da 
praviéne Äelje i molitve ovoga naroda Sve- 
viánji Gospon posluhne.

Moli se pri Gosponu Bogu, da poálje 
Duha svetoga zvrhu na Sega dobrostivoga a - 
poástolskoga kralja, da mu Düh sveti pa- 
met razsveti, te ojaksi ga proli hudim na- 
vukom, da jedenkrat dojde vreme, kaj se 
bude narod i kralj razmel i ljubil.

To bi bilo vreme, kője bi opet velikim, 
jakim I glasovilim naéinilo ovoga naroda,

Posluhni daklje Sveti Steían molitvu 
tvojega puka, moli Boga, da zjediqi miále- 
nja omh jezerah, koji se denes okolo tvoje 
svete Desnice ponizno za to jedno moliju, 
da mir i blaienstvo stvoriá vu ovoj do
movini.

Sveti Stefan kralj! moli Boga za nas!

Tabor vu Aziji.

Svaki den drugi glasi dojdeju iz A- 
merike, koji jeden proli drugomu govoriju. 
Jedni glasi veliju da je sklopljenje rnira bli- 
zu, drugi dan véé dojde takov glas, da su 
japanci i rusi nigdar ne bili dalje oü mir a 
как sada. A to sve sarno same novine pi- 
seju istina je tuliko, da razpravljenje rnira 
trpi i da mi od toga nikaj neznamo, jer niti 
japanci niti rusi nepoveju nikaj Sve, kaj 
novine piáeju je samo zazvedanje.

Japanci su svoje zahtevanja vu toékah 
dali rusom. Öve toék sada razpravljaju vu

se Zganjar odmab na kup siame sedne i 
ruke si ribajuó veli: »To je danas prava zi- 
ma. Tebe Lujzek dakako nezebe, ti si joá 
mlad!»

Lujzek se stane do Zganjara: »IJaj mi 
Zganjar povedj, zakaj Vugrinec netrpi nikoga 
na svietu? Ti ga véé trideset godinah póz
náé To, da mene netrpi, vierujem Prie 20 
godinah me je njegova pokojua йена naSla 
pred vrati u povojcu, pak me je u kráéan- 
skoj ljubavi odhrauila. Ali njemti sam uvi
ek bil trn u oku, on za me nije nikada 
imel dobru rieé, a kad рак mu je йена 
umrla —  ona dobra duáa —  onda je bilo 
gotovo, véé nije za zdriati.»

»No, posluhni me Lujzek» —  veli 
Zganjar —  »jednu éu ti pripoviest pripo- 
viedati, ali moraá tiho biti i in* dalje pripo-1 
viedati!» —  Stari Zganjar gutne iz flaáeje- 
denkral, koju je iz svog navezka spuknul 
te.priéme: »Так, jedno dvadeset i tri godi- 
ne more tornu bili, onda je Vugrinec bil 
nekaj-bolji, dakako, da i onda nije nikaj 
vieroval, ali ga je bilo moéi podnaäati No, 
onda mu je kéi Janica bila jóé doma. To 
je bila ptavih lasih, modrih oéiuh liepa die-

Pourtsmoulhu. Ua kaj öve toéke zadriavaju, 
to mi neznamo, samo si misliti moremo.

Так píéeju novine, da su na sednici 
razpravljanja rnira véé i sa 0 . toékom zvr- 
áili I 7,8., loéku razpravljaju.

Так se éuje, da rusi nikak neéeju pri- 
voljiti, da bi povraéanje platili japancom i 
da bi Sachalin otoka odpustili.

Takovi glasi dohadjaju i iz Portsmou- 
tha, da Witte, ruski poverenik je rekel, da 
za nekoji dan bude odputoval, jerbo se ne- 
ula vu sklopljenju rnira. Nadalje je i car 
dal zapoved da budu svi ruski soldati к 
redu, ako bude kraj razpravljanja rnira i 
nebude mir sklopljeni, onda budu iéli vu 
A2iju.

Uakle как se vidi sve nagraÉanje od 
ruske strani dohaja i mogli bi si misliti da 
ta larma sve zato ide, kaj bi japanci éim 
viée pustili Ali как znamo japanci su vno- 
go spametneái, как рак da bi sluáali i pre- 
straáilí se pred ovimig lasi. Nazadnje bude 
se ipák ruski car premislil i pri in il bude 
mira tak, как budu mu to japanci dali. Jer 
ako on hoée poslati soldate na bojno polje 
к tornu je vreme treba, dók soldati tam doj
deju, a japanci su taki na lice mestu njim 
je pod nosom bojno polje Dakle sve kaj 
novine piéeju je sarno harc na paperu i 
samo je za to da itnaju kaj ljudi citati 
Glavno budemo onda znali, kada bude kraj 
razpravljanju mira.

Na bojnim polju poéiva oru2je. Kak da 
bi se dosp rnenuli rusi i japanci, da zatoga 
naj bude kraj harcu, dók se bude znalo jeli 
bude mir ili boj na dalje.

vojka a éudi je bila angelske. Ona je bila 
Vugrincu njegova gizda —  njegovo sve; on 
je mislil, da ée najmanje grol po nju dojti 
I ja sam ju rado imái, jer je bila vrlo do
bra sirornakorn, kaj dakako Vugrinec nije 
rado videl. No, pak onda je na dvorcu slu- 
2il nadsluga, baé poéten i dohár deéko, Jó
ska se je zval; on se je Janiéi dopal a ona 
njernu Kad pak je otac to saznal, zdigel je 
bum, da se je mislilo, sve ée poklati. Bo
gatoga Kamenara j hotel za zeta a ne si- 
romaékoga Joéku. Njega je protieral iz ku 
ée a Janién je poslal knjezinoj krimi u Kot 
toribu, éest urah daleko od ovud. Ali kuma 
je imala pornilovanje sa Janicom, pak je 
Janica véé navréih dvadeset i éetvrtu go- 
dmu, nije od olca niti dozvolu za fcenitvu 
trebala, véé se je samo sa Joékorn ofcenila 
Otac je dakako vrh tóga biesnil, ali mla- 
denci su otiéli i njemu sve larmanje nije 
nikaj hasnelo, dapaée niti pri sudu. Ja sam 
za onda joá daleko u sviet puloval átnője- 
mi Zganicarni, nekoliko dni daleko od ovud 
pak me je Janiéina mali prosila, neka bi 
gledal, rnozbit bi se gde ánjom sastal. —  1 
izbilja sam je obodva poslie godine dana



Politiéki pregled.
Opel Citamo izjavu i to sada od Bihar 

honvedskoga minístra. On véli da kormán i 
po septembru 15-tim hoCe vladati. Ako do 
septembra 15-ga leve stranke nezemeju vla- 
danje prek onda bude orsaCko spraviáCe o- 
pet razposlano. Vlada bude one sluábeniKe, 
koji kormanu neCeju se pokorili iz sluSbe 
van de!a i morebiti da bude kormán bizto
sé imenuval na mesto slu£benikov.

1 m e d ju n a r o d n i  s o c ia l i s t i  se gibaju. 
Veliju, da naj narodni ablegati deneju na 
stran sva narodna zahtevanja i naj napra- 
viju zakón od zbirateljnog tajnogjuáa. Leve 
stranke proli tomu gori dráiju svoje zahte- 
vanje, kaj i narod zahteva Как iz novinah 
Citamo Kristoffy minister znutraánjih poslov 
takaj sa socialist! dr2i.

Danas je svetoga Stefana dan, molirno 
se svi Bogu, da posluhne svetoga Stefana, 
te iz öve domovine iztira sve koji proli na- 
rodu delaju. Naj da Bog da bude jedenkrat 
mir med kraljem i narodom!

Kaj je novoga!
B e n zin  maáinu zu  m l a ll  H.

I to Cuda je veC prinas vu Medjimurju. 
Vidi se, da su poCeli naái mlajái gazdi dru- 
gaC gospodariti. Drávavásárhelyski mladi 
gazdi su te, kojih se tióe »slava.» Kupili su 
maáinu za mlatiti takovu koju niti konji, 
niti ljudi, niti para netira nego benzin. Hej 
как bi se negda bili smejali stari mudriaái 
tomu, kaj je to za Cudo! Evő ga, sada drá- 
vavásárhelyski gazdi tak sebi как drugim 
mlatiju Niti njim nikakove maáiniste ne 
treba, sami su se zvuCili, pák sami vodiju 
rnaáinu. Istina je, da se je to malo krivo 
vidlo maáini, рак njim je od kraja malo i 
odbeáala, no ali njim je ipák iálo po ruki 
nju vkrotiti pák i sada mlati i to za pe- 
neze vu Cakovcu. Та masina je i zato do
bra jer se od nje ogenj nemre pripetiti. Ve- 
seli stno, da se i naáemu puku hoóeju oói 
odpreti. I vu lem su za sada prvi, kője tre
ba pohvaliti, drávavasárheljski gazdi.

na átajerskom naSel. Zlo im je iSlo tim mla- 
dem ljudem, iz tefcaCkog diela su se hranili 
Janica mi je svojega deCeca pokazala. koj 
je bil tekar pet tjednih star. No, pák sam 
od onda punokra! na átajersku s mojoin 
robom hodil i Janica se je vrlo veselila kad 
me je vidla ili ako sam joj od matere kak- 
vog lista ili koj groá penez donesel. Jedan- 
krat sam opet doáel i baá najdem Janicu 
gde plaCe. Njezin JoSka je najme od neka- 
kovog svog rodjaka iz Amerike dobil lista, 
da пека tamo dojde, ako hoCe, da mu bu
de dobro iálo. Janica je bila na to priprav- 
na, ali se je plakala radi svojega deCeca, 
jer как bi ánjim lakó daleko, preko vode 
putovala. Tu je meni doála dobra misei, pák 
sam joj rekel: daj meni diete, ja ga veC 
dam med dobre ljude, za nekoje lieto, kad 
Ce ti dobro iti, si dojdeá po nje. I tako je 
bilo! Ali od Janice se veC nije ш к aj iz A- 
merike Culo.»

U lom hipu se átalna vrata otvore i 
tu stoji Vugrinec рак ápota i kuné: »Ti ne- 
valjanec, jeli mi tak paziá na dvorae? Kaj 
ne u toploj átali klafrati, a vaui uek bude 
kak hoCe . . .*

K a p e la n a  p rem eééen je.

Cepanec János átrigovskoga kapelana, 
zagrebaCki duhovni stol horvatskoga orsaga 
vu jedno selu ga je premestil.

Ymorilü g a  Jedua m uha .

Háry Mihály boráfaiskoga birova obra- 
za vpicila je jedna muha. VpiCeno mesto 
pogibeljno se poCelo otekati, nego birov ovo 
ni drial za pogibeljnost. Kesnije mu je zlo 
postalo i doktor mu vei nije znal pomoCi 
Po velikoj muki vu krvnoj otrovnosli je 
vumerl.

K r a lj i  n a g y k a n ü k i m esterek I delié.

Vágó Árpád nagykanizki meáterski de 
tiC vu koáu je spreáal Njegovo VeliCanstvo 
i pokojne Ergebet kraljice njihove síiké i 
poslal je kralju odkud vu preminuöi dne- 
vih doáel je nagykanifckomu tanaCniCtvu od- 
govor, |vu kojem naznanje dajeju, Vágóu 
najmilostivneáu pripoznanost za lepő nje
govo delo i za jedno 5 komád cekinov su 
priklopili Vágóu. Vu Nagykanréi néma sad 
takaj blafceneáega Cloveka kak je Vágó 
Árpád.

Z d ro b lla  g a  m ia teék a  m asina.

íz Szabadke piáeju, da öve dneve jed- 
noga poldneva iz velikom paradum od jed- 
noga gospodara k drugomu jedno mlateCko 
maáinu peljali jesu. Sest volov je vleklo 
ámehku maáinu i Landovics Joáel poljode- 
lavec gonil je volove. Na jedenkrat kad je 
iz bióom hotel med vole vudrili se popiCil 
i lak nesreCno da mlateCke maáine med 
njene kotaCe je opal, koji su siromaákoga 
Cloveka povsema zdruZnuli, Landovic po 
kratkim trplenju je vumerl.

D o le  o p a d je zl lufibalon.

Vu San Jose kalitorniiskim varaáu, kak 
iz Londona telegrafiraju, öve dneve se ve- 
lika paroplovna nesreCa paroplovnajiesreCa 
pripetila Probu se delali po Montgomeriu 
iz najdjenim paroplovom. Jeden Maloney 
zvani paroplovac, koj vre iz ovim paroplo
vom, je veC viáekrat probu vCinil, pred mno- 
£ina pukom nazoCuosti gore se pustil, da 
pokafce paroplova njegove strani i naCina 
kak se imádé Znjirn gore idti, Paroplov se 
samo na hitroma gori zdigel na Cetiri je-

»Ern sam do sad pazil» —  brani se 
Lojzek —  »i baá sad je doáel Zganjar» —

»Tiho —  mars!* —  krikne gazda sr- 
dito, te porine Lojzeka kroz vrata van —  
»Ako neCeá Ciniti, kaj ti se zapovieda, mo- 
reá slobodno oditi*

»Pak i morém * — odvrne osorno Luj- 
zek. —

»Samo si svefci tvog navezka pák idi 
k vragu!* —  vikne Vugriuec.

Lujzek otide u svoju siromaánu komoru 
je priCme svoje stvari u navezak vezati, na 
jedankrat se zmisli, da poslie smrti Vugrin- 
Cevke, koja ga je jedina rada imala, néma 
nikoga na ovom svietu, te padne na kolie- 
na i krikne: »0 Bo2e pusti i na me sunce 
greti!* —

Gazda je medjutim dalje ápotnice hital 
na toga» najdjenoga faCuka,» kojega je nje- 
gova pokojna йена zacarlala, kak da je 
njezino diete i joá pri umiranju rekla: »Daj- 
te Lojzeku onoga diela —  koj — .» Dalje 
veC nije mogla. Umrla je bez da je svoj 
testament dovráila. To je bila sreCa* —  
psuje dalje Vugrinec —  »drugaC bi tomu 
nadjenomu faCuku sve bila oslavila.»

zero stopah vieinu i paroplovac samo onda 
odrezal je balona i samom ladjom defcif }e 
strahoviti visini svakojaCka gibanja Na jen- 
krat spaziju, da paroplovu se jedna etran 
potrla, ladja se onda nekulikrat okot о sebe 
obrnula i zatim iz velikom silóm je dole o- 
pala. Maloney je laki vumerl.

K á ro ly  n a d h erceg a  p unodobnoal•

Vu minuCih meseeih je jako vnogo reCi 
bilo od Károly nadhercega, kojemo od nje
gove dojduCnosti su kaj kakove kombinaeije 
priiagali. Ravno zato dvovrstno pasljivost si 
zaslû i onaj aktuá, na kojega se sad pri- 
pravlaju vu kraljevskoj tamiliji i odkojóga 
beCki telegrafi davaju glasa. Károly nadher- 
ceg, je Ottó nadhercega njegov sin, vu ko
jem sad veC svaki za dojduCega kraljiCa 
preátimava, augustuáa 17-ga dneva 18-to 
svoje Ijeto i vu onim dnevu kralj vu lsch- 
lu poljeg dvora njegove navade za puno- 
dobnobnoga bude imenuvul. Nadherceg *a- 
dobi aranygyapjas reda znamenje i od kra
lja jedno oficersku sablju dobi za prikaz. 
Ód onoga dneva poCemái, osebno dvorno 
zdrZavanje takaj bude imái nadherceg, ko- 
jega Pemskoga orsaga k jednomu konjaniC- 
komu regimentu budu razdelili.

K r a lja  p r ik a z •

Kralj, ÜobroCna obCini po ognju kvara 
trpeCih stran, íz svoje lastovite peneznice 
pel sto korun penezne podpore je prikazal.

Venéanje.

Loparits R. József drávaszentmihály- 
ski drfcavni puCki uCitelj je juliuáa 29-ga 
stupil vu hi*ni zakón vu győr mártonskoj 
rim. kath. cirkvi sa Gsemez Jolán dipl. uCi
telj icom.

G ru blja n a kl prlaeán lk.

Sad ni davna zebrali su za priseáoika 
Venta lile beznjaiiskoga vlaákoga Cloveka. 
PriseZniCko sluZbu je on za jako veliko 'Cast 
bil drZal Misid si je, da odnjega siloviteáe- 
ga muZkarca mozbit na celim svetu néma. 
Ovo mu je bilo na pameti órida takaj, kad 
se iz jednim dvanajst tjei starim deCecom 
bil zestal.

—  Ne podufaj se po onim putu ho- 
diti, po kojem ja hodim za kriCal je na
njega.

»Nepsuj toliko jer ti bude joá ial» —  
véli mu 2 ganjar.

*A, dakako» —  otrese se Vugrinec —  
»joá mi nikada nije bilo nikaj 2all»

»Em to znam * —  odvrati Zganjar —  
»Niti ti nije bilo 2al, kad si lastovito diete 
Janicu od sebe protieral!»

»To na te nikaj nespada.» —  zakriCi 
Vugrinec —  *ti se brini za svoju robu a 
ne za moju kuCu. —  —  No, pák kaj jesa 
áganicom?»

»Ah, sad imam osobito finu» —  véli 
»Zganjar poZmrkavajuC i stupa iz átale za 
Vugrincom preko dvoriáCa u kuCu. —  —

Bilo je pod veCer. Vugrinóeva druZina 
je otiála dole u selo a samo Lujzek je sam 
sedel u svojoj komori, a stara Agata, gaz- 
darica, se je sa Zganjarom u druZinakoj so- 
bi, spominjala. Gazda pák se je koátanjem 
pripil, jer ov put je bila 2 ganjarova Zganica 
osobito dobra. Ovak nakresanomu nekaj ni* 
je mira dalo i on je moral sve okolo po- 
gledati, jeli ta bedasta druZina ima sve u 
redu. Ovak je drukal pipom u ustih kroz 
átale, и podrum i na zadpje na nahiije i 
u sienik, te je pri lom psoval, koliko jesa-



—  PrepoveCte rnalom u birovu a ne je d an k ra t з а т о  dva su vadaski opravi o- . ^ e l j f t  S H ir t i *
m eni. pravleei m ladi lju d i se jesu pribliZavali, med

—  Venta ; ille  nato se strahovito bil ko jem i jeden iz svojom  puSkom cilja  na gi- D ajte m i raku ,
razsrdil. К  deCecu skoCi, za vrat ga pograbi bajuCu viseCu postelju i p rv lje  neg bi vu j  kopajte grob:
i na zem lju  hiti. Т а к  je  nastavlja l tak du- postelji leZeCa gospodiCina znam en je  m ogla Zovte na sprevod
go dók nesreCno m alo dete je  moglo gibati. bila dali, strelil je  iz svojom puSkum stre l- Q a ^Qi^e p0 p|
K ada za tim  se veC ni mogel genuti, priseZ* beni glas je straSen kriC nasleduval i vu o-
nik m irn o  odide. DeCec za par vur dojde к nem  hipu jed n a  stareSa gospoja skoCi van N ém ám  v e i Cuvstva,
sebi i odvIeCe se vu selu. D om a su njega iz guSCare, ko ja svoje ruke pram a zraku  fxiidlenja;
odm ah vu postelju spravili, gde za poslje drZeCa ovak je  kriCala pram a lovcu. B iőuju m i elavu
dv iuh  dnevov jc  vu m erl. N agyvaradiiski —  Jadni krvolóCnik ste m i vubili rno- Zarad i poétenja !
fidkaJiat je  za poCel teCaja proti krvuloC no- ju к Cerku!
m u priaeZniku. —  Lovac nato iz najvekSim  duSrnm 0 h  , .

epoznanjem  je tak rekel: G n jezde z iv le n ja ! ’
Homvedakih oticerov p rik a xiva nje . —  N aj mi odprostiju moja gospoja, ja S p lam nom  m e Zgeju

D arán y i honvedsk h husarov le itinanda si Jesam to da na maCku btre D vovrstna prok len ja .
iz N agyvarada ove dneve к zajedniC kom u iam  , . . . .  ..........
husarskom u regim entu prem estili jesu. N i ,^ eZk°  or^ nJen® go&po 1 ,nu s. С е т и  m i glava?
з а т о  pred njegovem i vo jn im i pajdaSi, nego áP‘lal odpelja li, gde dok ori osem zaje j i  i —  LeteCa zvezda —
i pred nagyvarad inskim i purgari laka j, vu áPr ‘h ° v van vzeli jesu iz njeuoga prsa i u a j u sudbena
obCinskim poStenju stojeCega dom obranskoga °braza. Jeden áprih me ju  im se о er s S rditosl z m é n ja ?
oficera, prigodom  njegovoga ud a ljiven ja  raz- " W  oka ™  "Jeno f lavu za f U1 1 ov Pn
tanskoga veCera su prired ili dom obranski o- 6asu sm rt bude zavdal nesre noj gospo i Д ко  pak 2elja
ficeri vu  Fekete sas oStariji. Pri veCerji n ije  c ' ni ^esn ije  se k ilo  zeziialo , a о s re e у  П0^е8а je tj
fatila n it ciganska banda, koja ih je  iz ve- i ec*na druga gospa je  taka j lahko o ran jen a  Z a k a j m i fali
selim i ku ru c notam i bila zabavlja la. Da pa Posta,a Zandarstvo lahkoum noga ovca je  Perol, —  s kom  bi?
Ce duSevne nazdravice opom inale su odha- 2ас*ГЙ lo. .
dja uCega oficera nato da m agjarskom u sol- S ej am  а о vaj . n e v m r| e| jnos|
datu, kuda guder vodi njega njegova sud- TekuCeg meseca 3. dneva vu C akoveu K a lebdiS tarn,
bina, navek sveta naj bude ova dom ovina na obdrZavajuCega orsaCkoga sejm a prigo- P rip rav i m i pero,
i naj se nespozabi nigdar, da na ovem  ve- dóm nopoznati C inite lji H einec B oldiZar pre- Da letim  tarn!
likem  svetu bez ove, ném a mesta za strani loCkoga stanovn ika  iz njegovoga prusleCno-
njegovo, ovde Ziveti i vum reti mora. Pod ga fcepa jednu kesu vu ko jo j 16 0  ko ru n  Z a k a j m i srce.
dom orodnim  govorom , samo na je n k ra t za gotovih penez bijaSe su vkra li. Z a ndarom  Za radost vZiti,
glasi se ofíc irov Znjihovoga grla Szózat opet m edju tim  se uspjesili to lvajé po iinenu So- Da se utisne,
H im nu sz narodne n jihove svete m agjarske m ogyj S ilko Jáoos, Bubuc K ata i B ognár K ako  led vzim i?
popevke, koje poljeg cigane njihovoga spre- r 0 zu  egyedutiiske, stanovnike ka k ti se jam -
vadjanja. Vu  jestvionici nazoCni purgari su sketolvaje prije ti, i ko tarskom u sudu predati. Za to  mi raku  . . .!
radostno gledali pojava, kaj je  znam enita  ih I  a enia  1 Puslite v grob!
njegova signature vezdaSnega naroda za po- 1 °ff/De/na i  • йс|е Iien ia  m iálenja
budjenje. Vu F iu m i ove dneve v ju tro  okolo dv i- Zem eljsk ih  neslog!.

uh vu r vu jednoj opravi, steZkim i ran am i 
Dokonienapogreika n a r a d a a t j l  na9|j j e s u  na VuliCnim  taracu d r F illo tsch

StraSno dogodjenje se pripetilo  vu H are - varaSkoga vraCitelja dvadeset pet IjetoSno — лга-
p lan in i blizo Phale kupeliSCa, ko je jeden njegovo Cerku. K ad je  devo jka  к sebi bila
lahkoum an  vadaski Clovek barun B úshe—  doSla, rek la  da vu snu jeden siloviti pes Odgovorni urednik:
Streithorst ie naóinil. Na kupeliSCa m eslu nju je  preganjal pred ko jim  ona na pol
vu obkoljenoj áum i se viée barunskih  gos- skozna, na pol pako vu senji skoóila je  vao M A R G I T A I  J Ó Z S E F
pojah áetalo bilo. Jedna gospodiCina pako od njene spavalnice nad odprtoga njen >ga 
je  na jed n o j viäedoj postelji hila leZala N a obioka

т о  mogel. KonaCno se povrne и sobu, h iti poginem и ognju. kaj zato; em sam sam o Se nebuded na jd jem  faóuk —  m oj sin bú
sé na k lup  pri peCi i zaspi. —  —  —  —  na jd jen i faCuk, za т е  nebude Skoda!> —  I de Sód sada —  Lu jzek!»

L u jzek  duüe veC n ije  Im ái m ira  и svo- tim  z8 ine u 8ore4oJ kuCl • ■ • ----------- ' E '"  Je to 1 " n a k * ~  ,v,kne, 2 «anJa
M  kom ori, j ,  h . „ ,  Agali p o . , d „ i .  d .  , 0  в « » ,  bud, . .  m i k . « . » . ,  -  к « -  о »  ш  2 * 2

к а т *  Jodér Ь и ^ ' | ^ |е? а т .! ''| |  'к Г  b u d i * ^ 0 к " е А ва‘а ' ЭГиЙ‘ ^  а" ko liena 1 aad * *  p ré d á i, p n je  nego je  obola и A m e n k u .I ír g^ er ^Uí ê ^ar^ °  neka bude da- zacuj u trubente, vatrogasci su doSli. Iz  Str- Lojzek se lecue i k rik n e* »K ai __  kai
eko od ovud, gde nebude п й у . -n a d je n , ra ljk J;lh su po ruku  d|b e li .гас, и ogenj le - velis ^ “ m u zábegne '  '

teli te ga siktajuC duSili; kad se na jedan  S| 9jn moje  kCeri Janice!» —  véli
M e d ju tim  m u se и kom oricu iz vana k ro va  sruSi te d in i i iskrin je  v i- Vugrinec —  »o, to je m o ja  pokojna Zena

nekaj Cudnovato zasvieli. Lojzek odpre ob- 9° k °  и zrak  poleti. LJ tóm Inpu se pokaZe Z|ia |a —  0 na m u je nekaj h tie la  narnrieti. 
loka i pogleda van. —  Та о iz nahiZ ja je  L u jzek  sa zaspanim  Vugrincem  na v ra tih  a ve^ n j je m ogla reCi, kaj —  Lu jzek ti moj
veC p iám én sukl|a l, uviek dalje  i da lje  je  goreCe kuóe. On je  snenoga gazdu veCim sirom aSki deCko!» —  T im  si ga prilisne na
lizal po drvenom  krovu. Ta j hip je  bil L ő j- d ielom  nosil. Zgan jar ga opazi i pri koCi gru(ji a ostali su to su zn im i oCi gledali. 
zek iz svoje kom oré и druZinskoj sobi. 0 -  u pomoC te su ga sad obo|ica za jedno »Tvoja Zena je  sve znala,» —  véli sa- 
genj se je  po krovu naglo Sírd, stara Agata d ov lek li na dvoriSCe; za n jim i se opet diel (j a 2g n n ja r —  »а к и ш а  JaniC ina je  saznala
javkajuó ízbieZi van na dvoriSCe a Z g a n ja r krova sruSi. I sasednog sela su ta k o d je r 8U obodva, L u )zek o v i otac i m ali Janica
za njom . »Skafe donesi!» —  v ikn e  Lo jzeku  ÜU(L doSli na pomoC te su svrem enom  svi u Д щ ^ п к ! veC pred vise lie tih  u m rli!»
i táj donese te je  puni vodom. Iz  sela dole zajedno ognja nad v lad a li i ugasnuli. »M oja sirom aSka Janica!» —  véli Vug-
se Cuje vatrogasna trubenta a zvonovi и K . . _  k ííi • HoimdiloV, —  i7.  rinec —  sa,n Ja tebe m oJe8a vnuka
urou  vudre и stran. Sad dobie*i d ru íin a  . • 1 J n j s„ D ljani Vuarinec —  —  holel od kuÉe Pro lie ra l' ! * 
iz sela, о т  su opazili, da pri n jih  gori: »A T  К . ^ ?  , у  »A li, to ja  nebi bil *d o p u s lil»  —  véli
gde je gazda?» -  zakr.Ci kravar. -  »G az- k “ f a g 0 n ;  d,0V kne Zf nJar “  Z g a n ja r -  » a bi t, bil cie lu  stvar od kra ,a
da, -  J zus M arija !» -  zakriCi Agata -  * '  l! Ы bH z*ÜTe\  LoJzek van ,z do konca toCno razloZil!»
>on je  и svojoj sobi.» —  » 0  BoZe m oj»  ° ^ n^a ,znese 1 0 8 0 ) 0  1 * I^ojzek pako sklopi ruke, digne oCi к

skreSCi sluZkinja —  »taj je  izgubljen!» »I/Ojzek JezuS —  BoZe m oj —  Lo j- nebu i proSapCe ka k ti m o litvu : »Oh BoZe 
Svi se zapanje. —  Sad se na je d a n k ra t zek» zbeklal je  Vugrinec tc je svojom  m oj dakle  nisain bez dom ovin e —  nisam  

protura L u jzek  napred i vikne: Ja idem  po ruko m  iskal L u jzeko vu  ruku , — »*i —  pak nad jen i facuk hvala  T i i d ika  Am en!»  
njegat» Opet se svi zapanje! —  »A ko ja  sarn stobom uviek zlo postupal —  ti v i- K m • K o i la }•
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3865. sz. Ik. 906. Érk. jul. 21-én.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Kis István és neje j 
Ruganec Ilona mnracsányi lakos végrehaj- 
tatóknak Ruganec Mihály u. о lakos elleni 
végrehajtási ügyéhen 80 k. tőke, ennek 1904 
évi január hó 8 napjától járó 5 °/o kama
tai 18 k. és 9 к 50 f. eddigi 217 k. 50 f. 
árverési kérvényi költség behajtása végett a 
a nagykanizsai kir. törvényszék aperlaki kir. 
járásbíróság területén fekvő Muracsány köz
ségi 4321 sztjkvben foglalt 378/a hrsz. 203 
sz. u. o. végrh. törv. 156 §-a alapján egész
ben 800 kor., a muracsányi 259 szljkvben 
2 sorsz. a. foglalt 48/18863-ed arányú er
dőilletmény u. a. t.-c. alapján egészben 12 
kor kikiáltási árban, mint becsárban az 

1905. éri szept. hé 6. nipjin d. e. 10 érakor 
Muracsány községházánál dr. Zakál Lajos 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó végrehajtási árverés jog- • 
hatályával bíró árverésen a kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a lenti kikiáltási 
ár 1 0%-át bánatpénz fejében letenni kötelesek !

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak, 1905. évi junius hó 23. 989

K e i l - L a k k
legkitűnőbb mázoló szer puha padló szám ára.

h e i l - f é lc  v ia szken ő cs  k e m é n y  padló  szám ára , 
h e i l - fé le  fehér  „G lasur” fé n ym á z 90 fillér, 
h e  I I - f é le  arany-fény m á z  ké p k e re te k n e k  40 fillér, 
h e i l - té lé  sza lm a k a la p -fe s ték  m inden  színben .

M in d e n k o r k a p h a tó k :

Kcinricb jYíHsa cégnél Csáktornyán, —  jtorVat A. Varazsdon.

Egyszeri átsimitás =====
Schicht - szappannal

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

524 sz 1905
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir járás
bíróságnak 1905. évi V. 298 számú végzé
se következtében Dr. Kovács Lipót ügyvéd 
által képviselt Első dárdai gőzmalom javára 
Rosenleld Jakab ellen 226 к 77 fill s jár 
erejéig 1905. évi julius hó 19-én foganato
sított kielégitési végrehajtás utján felülfoglalt 
és 2700 kor. becsült 1 cséplő és 1 gőzgép
ből álló ingóságok nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir já
rásbíróság 1905. évi V. 298/2. sz. végzése 
folytán 236 к tőkekövetelés, ennek 1905. 
évi március hó 22  napjátkl járó 5 %  ka
matai és eddig összesen 76 k. 60 f. biróilag 
már megállapított költségek erejéig Muraszer- 
dahelyen leendő eszközlésére

1905. évi augusztus hé 24. napjának d. a. 10 érája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
éiA LX. I-ez. 107. és 108 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el lógnak 
adatni. 9 H6

Kelt Csáktornyán, 1905. auguszt 8

kétszeri átsimitást közön
séges szappannal.

Schicht szappan a legjobb és használatban a leg
olcsóbb! —

Szőlő - sajtók, Gyümölcs - sajtók
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H ird e té se k ,MM'lap ~~
Nyomatott Fiechel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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