
T an év  e l e j é h e z .
(Ifjúság és észmény.)

Komoly a jelenünk, komoly és vészt- 
hozó a jövő! Ne ámítsuk magunkat! Pec- 
catur infra et estra muros!

Egyes népeket é3 országokat küleő és 
belső veszélyek egyaránt fenyegetik és nagy 
férfiakra és nagy tettekre van szükség, hogy 
ezen veszedelmek maradandó kárt ne te
gyenek a szabadságban, erőben és becsület
ben. Ama mondás, hogy : igazságnak mégis 
csak igazságnak kell maradnia, nem szabad, 
hogy értékét és jelentőségét elveszítse. Fen
nen kell tartani azon elvet, mely szerint a 
jogot védeni, a jogtalanság ellen pedig küz
deni keli.

Harcoljunk és küzdjünk, de ne hagyjuk 
magunkat eltántorítani az oktalanok gunyja 
által. Küzdjünk az eszményért, melyről meg 
vagyunk győződve, miszerint megérdemli az 
érette való küzdést

Eme harc nemesíti érzületünket, mert 
felülemelkedünk általa a mindennapiságon 
és közönségesen, felemel bennünket a ne
meshez, széphez és nem engedi azt kiszá
radni. —

Te fiatalság légy meggyőződve arról, 
hogy eszményt hordani szivében és nem 
praktikusnak lenni, két egészen különféle 
fogalom, hogy az a ki igazi lelkesedéssel 
valami nemesre törekszik, a mi szellemét 
megeleneviti és neki valamint másoknak is 
az ideális érzéseket megtartani iparkodik, 
hogy az a társadalomnak többet használ, 
mint az az úgynevezett praktikus ember

kiszáradt és semmiért sem lelkesedő szi
vével.

A ki csak praktikus előnyökre számit: 
az lemond az eszményről.

Az ifjúság az eszmények kora! Vájjon 
képes-e a mai fiatalságunk magának esz
ményképet alkotni és érte lelkesedni? Váj
jon nincsen-e már nagyon elernyedve a sok 
anyagi élvezet által, annyira, hogy csak ezek 
iránt van érzéke, minden magasztos irányá
ban pedig nem érzéketlen-e? Erre csak gon
dolni is sokkal elszomorítóbb, mintsem igaz 
legyen.

Nem, sőt inkább reményleni akarjuk, 
hogy a mai fiatalság között is sokan van
nak, a kik képességgel bírnak arra, hogy 
telteik irányítására eszményképet alkossanak 
maguknak, melyért odaadóan lelkesedni is 
tudnak. —  Ha a mindennapiságon felül
emelkedvén, magának eszményképet alko
tott, ragaszkodjék is ahhoz, mint egy drága 
kincshez, és iparkodjék magának azt meg 
is tartani. —  Az elet gyakran le sem rom
bolja eszményeinket, hanem csak változtatja 
azokat úgy, hogy az ifjúság éretlen és meg 
nem tisztult eszményei helyébe az érett fér
fikor eszményképeit helyezi, mert a férfinak 
is kell, hogy eszmények szerint cselekedjék, 
neki is léikének minden erejével azok meg- 
\alósitására törekednie kell.

Még egyszer mondom azért fiatalság, 
ne hagyd magadat eltéveszteni, hanem küzdj, 
hogy a magasztosát és tökéleteset, a meny
nyire emberi erődtől kitelik, elérjed.
Eme küzdelem szellemi erődet erősíteni, a 
földről, a porból fel fogja emelni, érzületedet

meg fogja nemesíteni és szivedet üdeségében. 
fiatalságában és nemességében meg fogja 
tartani.

C aeikó Jóaaet.

Népgyülés Csáktornyán.
A Zala vármegyei szövetkezett ellenzék, 

mint előre jeleztük, aug. hó 27-én népgyü- 
lést rendezett Csáktornyán.

A népgyülésre Budapestről leutaztak: 
Zichy Jenő gróf, Zichy Aladár gróf, Batthyány 
József gróf, Sümegi Vilmos, Zboray MiklÓ9, 
Hentaller Lajos, Berecz Abel, Farkas József 
és Huszka István országgyűlési képviselők, 
kiket Nagykanizsán a megyei szövetkezett 
nevében Nedeczky Jenő, a megyei szövetke
zett ellenzék elnöke. Csáktornyán pedig a 
megérkezés alkalmával a gyűlést rendező 
Csáktornyái végrehajtó bizottság nevében 
Ziegler Kálmán üdvözölt a vasúti állomáson. 
Valamivel a budapesti gyorsvonat előtt ér
kezett be a pályaudvarra a Zalaegerszeg fe
löl érkező külünvonat is, melynek utasai 
bevárták az állomáson a Budapestről jövő 
orsz. gyűlési képviselőket. A városba vonuló 
menetet 150 tagú, muraközi öltözékü, lovas 
bandérium nyitotta meg.

A népgyülés napján a gyűlés színhe
lyének környékén, a Zrínyi téren, a főúton 
és sok helyen egyebbült a vidéki vendégek 
tiszteletére a házakat nemzeti szinü zászlók
kal díszítették fel; a gyűlés szónokai részére 
pedig zöldgalyakkal és nemzeti szinü zász
lócskákkal disziletl emelvényt állítottak, mely 
fölött óriási sátor volt kifeszitve. A gyűlés
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XVIII.
Mint valami tündéri álomkép emelkedik ki 

az őt övező örökzöld környezetből a Korfuból ko
csin •/* őrá alatt elérhető hófehér Achilleyon, Er
zsébet királyné egykori kastélya, melyben a bol
dogult fejedelmi nő egyfolytában egy esztendőt töl
tött és a hova aztán még egyszer lement néhány 
hétre hogy többé vissza ne kívánkozzék arra a 
helyre, melyből egy lejedelmi szeszély olyan para 
dicsomot teremtett, a mely minden szépsége mel
lett tulajdonosa szivének békességet nem tudott 
adni.

Kzer munkás és művész két álló esztendón 
át dolgozott azon, hogy egy erdőkkel borított hegy 
csúcsára márvány lakot varázsoljon, és a mai kor 
bűvös vesszeje, a pénz hatalma eme varázslatot 
elő is tudta idézni. Tizenkét millió forintba (24 
millió koronába) került e kastély, melynek minden 
kövét és ékességét messze külföldről nehéz teher- 
hajókon hozták az e czélra a hegy Iá bánál épített 
kikötőbe és szállították szinte emberfeletti mun
kával a hegy csúcsára. Ott, a hol valamikor va
dul szélhasogalolt sziklák közt sas rakta fészkét,

az emberi elme síkságot létesített és a sasfészké
nek helyébe királyi palotát helyezett.

Olasz, porosz, osztrák, dán művészek és épí
tészek versenyeztek a palota és kertjének díszí
tése körül, csak magyar művész kezének nyomát 
nein találjuk sehol. A kastély kápolnájának oltár
képe ugyan Munkácsy »Krisztus Pilatus előtt,« 
czimU hírneves képének egyrészét állítja elénk,de 
az is csak másokat Matcsh bécsi festőtől, a kinek 
műve egytutal a kastélyból annak lerzattára ve
zető lépcsőház (melyet a királynén kívül még leg
bizalmasabb személyzetének sem volt szabad hasz
nálnia) hatalmas faifestménye is a Rektor testét 
Trója falai korül hurezuló diadalmas Achilles, a 
a bold, királyné kedvencz hőse, kiről a kastély is 
elnevezését nyerte.

A palota hátterében, a tenger és Korfu va
rosa irányában lépcsőzeteseu egymás alatt három 
kis terjedelmű terras fekszik. A legfelső, a mely
hez az említettem lépcsőházon keresztül, avagy a 
kastély előtti bejáratról juttatni, egy gyönyörű vi
rágos kert a tenger felé fekvő oldalán alacsony 
bokrok közt félkörü márvár.ypaddal, a honnan 
leirhatatlanul szép kilátás nyílik a tengerre, a szi
getre és az átelleni szárazföldre, A bold, fejedelmi 
nő itt szeretett tartózkodni leginkább, s ha az idő 
megengedte, e helyt szokott étkezni is. A kastély 
nagy éttermében csak egyetlen egyszer legelső 
megérkezése alkalmával az őt bekísérő fenséges 
férje társaságában költötte el ebédjét, azon túl e

terem ily czélra soha igénybe véve nem lett mert 
étkezéseit a fenséges asszony vagy a mondottam 
helyén vagy a kastély oszlopos tornáczában kel
lemetlen időben saját benső lakosztályában vé
gezte. =

A második terras a hová két egymás ellen 
támadó görög birkózó bronz szobrai közt vezet 
be a lépcső, a pálmakert, hatalmas pálmákkal és 
sürü lugasokkal közepén egy remekművű szökö- 
kuttal, inig a harmadikon félkörü myrtus kerítés
sel háttérként fekete márvány talpazaton van el
helyezve a haldokló Achilles hófehér márvány 
szobra. A megsebesült hős féloldalt fekvő helyze
téből felemelkedve balkezével a sarkába lőtt nyi
lat huzza ki, miközben különben oly szép arcza 
irtoztatóan eltorzul. E szobor művészi becsére 
nézve (szerzője egy berlini mUvész) nagyon elté
rők a vélemények, az az egy azonban bizonyos 
hogy hatása jeken környezetében tagadhatatlanul 
igen nagy. Én a magam részéről csak azt talál
tam különösnek hogy míg a haldokló hős egyéb
ként teljesen meztelen, fejét mégis tarajos ércz- 
sisbk takarja, a mi a reális életben teljesen el
képzelhetetlen.

A harmadik terrasról ismét több lépcső ve
zet a tnlajdonképpeni kertbe, a mely 100,000 □  
ölnyi területeit foglal el és meredeken vezet le a 
poetikus Byron és egy korinthuzi márvány bal
dachin alatt elhelyezett, rendkívül mélabus han
gulatú Keine szobor mellett a tengerig, hol egy





nők családja egy most küldött és Csáktor
nya nagyközség elöljáróságához intézett le
velében meleg hangon mond köszönetét úgy 
a község elöljáróságának, mint a közönség
nek az őket ért szerencsétlenség alkalmával 
tanúsított részvétért és előzékenységért.

—  A pékek vasárnapi munkaszünete
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 28559/ 
903. sz. rendelet értelmében szeptember hó
3-ától kezdödőleg a Csáktornyái péküzletek
ben is vasárnapi munkaszünet lesz. Ezt a 
változást azzal adják tudtúl a Csáktornyái 
pékek fogyasztóiknak, hogy szeptember 3 -tól 
kezdödőleg héttőn reggel friss süteménynyel 
nem szolgálhatnak, miért vevőiket arra ké
rik, hogy ezentúl a héttőn reggelre szüksé
ges süteményeiket már vasárnap reggel sze
rezzék be.

Színészet Csáktornyán Szilágyi Dezső 
színigazgató 30 tagból álló társulatával szep
tember közepe táján Csáktornyára érkezik 
és 14-én megkezdi előadásait Szilágyi De
zsőnek Zala, Somogy, Baranya és vasmegyék 
területére van az idei színi évadban enge
délye. A tavasszal és a nyáron a társulat 
Zalaegerszegen, Tapolczán és a Balaton kör
nyékén játszott. Mindenütt a közönség teljes 
megelégedésére. De erre rá is szolgálnak 
mert a társulat csakis jkomoly és nemzeti 
tartalommal bíró darabokat ad elő, azonkí
vül hogy a fővárosi újdonságokat és min
denütt bemutatja. Díszleteik és öltözeteik ki
fogástalanok és eltérően a legtöbb vidéki 
ilynemű színtársulattól, a tagok mindig tud
ják szerepeiket és igy nem rontják be a 
legjobb darabot is a készületlenséggel. Szó
val Szilágyi Dezső színtársulata teljesen 
megérdemli, hogy a közönség jóakaratu párt
fogásába vegye.

—  Tüntetések a népgyülés alkalmával.
A Csáktornyái népgyülés alkalmával egy kis 
sociális tüntetés is volt. Szerencsére olyan 
kis méretű, hogy sokan csak másnap hal
lottak róla. Ugyanis a beszédek elhangzása 
után, egy varazsdi szabó legény elkiáltotta 
magát, hogy Abcug Kossuth! —  Éljen az 
általános választói jog ! Ez az abcugolás a- 
zonban csak annyiban talált visszhangra, 
hogy az abcugoló szabólegényt a szomszé
dai azonnal elkezdték szorongatni, a miből 
futással igyekezett menekülni miközben ki
kapták kezéből az ernyőjét, melylyel véde
kezett és a saját hátán összetörték. (Ugy- 
mondják, valami hős amazon). Szerencséjére

ha az éj folynmán rémesen zúg is a zivatar, ha 
az alkotmány, melyre magunkat bíztuk, minden 
izében recseg és ropog is, a természet haragja 
nem kevésbé szép isteni fenségében és bár szivün
ket egy kimondhatatlan érzés rezgi is át, szépnek 
találjuk a zivatart is.

Ha pedig a tiszta éjszakai égboltozatra lel
vonul az ezernyi csillag és szelíd hold ezüstjét a 
rezgő hullámokra szórja: ez olyan látvány, melyet 
csak a mesék világa nyújt a romlatlan kedélynek, 
olyan látvány, mely győz az álmosságon nem hagy 
nyugalomra vonulniunk. Erőszakot kell tenni ön
magunkon, hogy pihenésre térjünk, de tízszer is 
vissza megyünk arra a pontra, hol e tiindéri lát
vány legszebben bontakozik ki előttünk és sajná
lunk minden pillanatot, mit tőle elvonni vagyunk 
kénytelenek. A hajó utasai kényelmes vászonszé
keiben hátra dőlve mély csendben vannak; senki 
sem mozdul, csak a hajó oldalához csapódó hűl 
lámok okoznak némi zajt: templomban érezzük 
magunkat; közel van az Isten  !

I Véfie.)

az üldözöttnek a közelben levő rendőrök 
hamar közre fogták és egy kis sebesülés 
árán kimentették a fenyegető tömeg közül, 
bevitték a Zrínyi szállodába, honnan csak 
az éj leple alatt mehetett el, miután úgy 
—  ahogy igazolta magát —  A másik tün
tetést este Va 10 órakor volt a kávéházban. 
Rendezte pedig három varazsdi ur, kik il- 
luminált állapotban Magyarországot, a ma
gyarságot és Kossuthot abcugolták. Ezeket 
is csak a csendőrség mentette meg, bekísér
vén őket. —  A szolgabiróság azután pénz- 
büntetésre ilélte a magyarfalókat.

—  Megszűnt sertésvész. Csáktornya 
nagyközség területén uralgott serlésvész tel
jesen megszűnt, miért is aug. 30-ától kez- 
dődőleg a rendes szerdai sertés vásárok is
mét megtartatnak.

—  A napfogyatkozás. A múlt szerdai 
napfogyatkozást városunkban egész jól lát
hattuk, az előtte való napok esői után de
rült volt az idő. Az egész város üvegdara
bokat kormozott be s azokon keresztül ku- 
kucsálták a napot, azaz a nap elé kerülő 
holdat. Mindenki megelégedve állapította 
meg, hogy minden úgy történt, a hogyan a 
csillagászok megjósolták. Egyetértelmüen ka
lapot emeltek az asztronómia megbízható
sága előtt.

— Tűz gyermekhalállal. Bubek István 
szászkői lakosnak augusztus 27-én délután 
2 órakor kigyuladt a pajtája, a mitől azu
tán leégett az istállója és sertésóla is a ben
nük volt takarmány készlettel. A pajtában 
benne égett Bubeknek 4 éves Erzsébet ne
vű leánygyermeke is. Hogy a szegény kis 
leány miért nem tudott kimenekülni a tűz- 
ből, nem tudni. Azt hiszik, hogy a tűzet a 
szerencsétlenül járt kis leány idézte elő gyu
fával. Másnap temették el a teljesen össze 
égett gyermeket az egész falu részvétele 
mellett. —  Bubek égő istállójától meggyul
ladt és elégett Rajner Eleknek is a paj
tája, istállója, serlésóla és Tislarics Borbálá- 

í nak két pajtája, 2 istállója és 2 serlésóla.
Az összes kár mintegy 1000 kor. melyből 
csak Rajner Elek és Tislarics Borbála kára 
térül meg biztosítás folytán

—  Házitolvaj Bendekovies József or- 
mosi korcsmáros észre vette, hogy egy idő 
óta pincéjéből a szokottnál jobban fogy az 
üveges sör és a pálinka, arra pedig nem 
tudott emlékezni, hogy mely alkalmakkor 
és kiknek szolgálta ő ki az elfogyott italo
kat. Ennélfogva gyanakodni kezdeti, hogy a 
pincéjében hívatlan vendég gazdálkodik Gya
núja nem volt alaptalan, mert aug. 2 2 -én 
tetten érte saját cselédjét Depot Józsefet, mi
dőn az az istállóban a szalmaközé igyekezett 
elrejteni egy másfél literes üveget, ki azu
tán be is ismerte, hogy már rég idő óta 
rövidíti meg ilyképen a gazdáját, a kiürített 
üvegeket pedig a pinc'b° szépen mindig 
vissza lopta.

—  Az alma bor. Szécsényi József fel- 
ső-véghegyi (VI. hegykerület) lakos megen
gedte Murzsics Viktor györgyhegyi lakosnak, 
hogy az ő felsővéghegyen levő pincéjében 
tarthassa el az almaborát Murzsice az al
maborért sűrűn eljárt a pincébe, igy leg
utóbb is két barátjával ment oda ivogatni. 
Kocintgatás közben azonban változatosság 
kedvéért Szécsényinek az alma borából is 
vettek, a mi magában véve nem lett volna 
nagy baj, ha Szécsényinek az anyja, hogy 
épen akkor nem ment volna a pincébe, mi
kor erre legkevésbé volt szükség. Murzsics 
látva, hogy tetten érték, hirtelen kiugrott a 
pincéből, és az alma levet kiöntötte; a nagy 
sietségben azonban a csapot nyitva hagyta,

mikor is Szécsényinek a borából elfolyott 
vagy 40 liter.

—  Falopás. Közeledik a tél. gondos
kodni kell tehát a téli fa készletről. Bizo
nyosan ettől a szemponttól indíttatva lettek 
Meezarics Mihály és Zadravecz József no- 
voszelói lakosok is, midőn Meszárics György 
íelsőpusztai lakosnak a íelsőpuszta fai erdő
ben levő 2 és fél öl tüzelő fáját minden 
megkérdezés és fizetési kötelezettségre való 
megegyezés nélkül elvitték Novoszelóra.

— Villámcsapás okozta tűz. Aug. 23- 
án nagy vihar vonult el Muraköz fölött, a 
a mikor Szelencén Kocsiba Flórián udvará
ban levő körtefába becsapott a villám, és 
az attól meg gyulladt. A körtefa közvetlen 
a szalmafedelü lakóház mellett volt s igy a 
körtefától azonnal tüzet fogott a szalmafe
dél is. Leégett a tetőzet és a padláson volt 
gabona. A kár 400 kor. Biztosítva semmi 
sem volt.

—  A cigány lova. Eddig mindig a ci
gány volt az, a ki a lehető legolcsóbb mó
don igyekezett lónak a birtokába jutni. Ma 
már a szegény cigányra is rossz idők jár
nak. Így panaszkodtak el Kalányos József 
és Bogdán József drávacsányi teknővágó ci
gányok a csendőröknek. Elmondották, hogy 
aug. 2 2 -ére virradóra a drávacsányi erdőben 
legelésző lovaikat, nevezetesen Kalányos Jó
zsefnek pirospej lovát és Bogdán Józsefnek 
fekete, mindkét szemére vak lovát valami 
gézengúz az éj homályában elvezette. Nagy 
a vesztességük: Kalányosnak a lova megért 
vagy 70 koronát, a Bogdáné pedig 40 kor. 
A csendőrség ezek alapján kutatott is a ló
kötő után, da csak annyit tudtak kinyomozni, 
hogy a lovakat a kukoricák között a va
razsdi hídhoz s a hídon keresztül Horvát
országba ve ette el a tolvaj.

—  Megzavart gyűlés. Szobocsán Má
tyás békázsdi községi bíró múlt vasárnap 
délután 2 órára saját lakására községe ve
zető embereit gyűlésre hívta össze. Megje
lent ezen Jakopcsics Márton, a bírónak só
gora is, csakhogy egy kissé illuminált álla
potban és olyan kiabálást vitt véghez, hogy 
a gyűlést félbe kellett szakítani. Erre a biró 
a rendzavaról kiutasította a lakásából, ki a 
helyett, hogy eltávozott volna, oda ugrott a 
bíróhoz, mellen ragadta, a földre teperte és 
a nála volt bottal fejbe verte.

—  A dróttal összefűzött irkák hasz
nálatának megszüntetéséről mi is irtunk la
punkban most pedig arról értesítenek ben
nünket hogy a papirkereskedők és a papir- 
gyárosok egy küldöttsége járt a miniszteri-

! umbau Lukács György miniszter, valamint 
Molnár Viktor államtitkár uraknál mely az er
re vonatkozó körrendeletnek, —  a mely a 
czérnafüzésü irófüzeteket ajánlja, —  vissza
vonására kérték. Kérésükre a következő pót- 
rendeletet adta ki a minisztérium: »Hivatali 
elődömnek 33139. számú körrendeletét, a 
melyben célszerűségi okokból a dróttal fű
zött füzetek helyeit a cérnával fűzőiteket 
ajánlja, kiegészíteni kívánom azzal, hogy ezen 
rendelkezés a dróttal összefűzött irkáknak 
használatál kizárni nem kívánja, vagyis a 
cérnával fűzött irkák használata nem köte
lező és ilyeneknek beszerzésére a tantestü
leteket ne utasítsák«.

Felelő« «zerkeMlő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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Sve poöiljke se tiéué zadriaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime, Marfitai Joief* urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo:
knjiiara Fiechel Filipora, 
kam se predplate i obznane 

poiljaju.

MEOIIMURIE
na borvatskom i magjarskom jeziku izlazefci druiiveni, znaetveni i povuöljivi Hat 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 tq :  v u  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna oena Ja:
Na celo leto . . .  8 kor 
Na pol leta . . .  4 ьор
Na Cetvert leta . . 2 kor

Pojedini broji koátaju 20 fii

Obznane se poleg pogodbe 
i fí*l raCunaju.

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

Mir je!
Proáloga meseca 29-ga je donesel glas 

telegraf, da su japanci i rusi sklopili mir i 
da je sa tern kraj taboru. To, kai je celi 
svet ieljel, vu Cem se je tuliko trudil ame- 
rikanskih Unió drZavah predsednik Roosevelt, 
to se je spunilo, na bojnim polju budu pre- 
stale puSke pucati, bude prestala krv mo- 
Citi zemlju MandZurije, bude veselje vu Rus- 
koj i vu Japanskoj, gde tuliko malerah ée- 
ka dimo svoje sine, tuliko Zenah svoje 
mute.

Tabor, koj je vu Atiji bil, neima skoro 
para vu hiStonji. Trajal je vise, как jedno 
1 pol ljeto i Cez to vreme je bil tak vu 
svojoj velikoCi, как vu straSnosti zanimivan. 
Jeden narod, kojega je vnogo njih mislilo, 
da ga nigdar nigdo nebude obladal je sada 
niti jednu bitku n mogel dobiti i ako bi 
dute hotel tabora tirati, bi ga sigurno na 
nikaj deli japanci, koji su takvo vitettvo i 
mudrost skazali vu boju, da je celi svet 
Stuje, celi svet sa cudenjem gledi na nje. 
Sigurno, ako bi dute joS trajal rat bi ja
panci opet onak stisnuli LineviCa, ruskoga 
vodju, как su Alexejeva Kuropatkina i dru- 
ge ruske generale Ruski car bi opet dru- 
goga vodju postal, ali sa njim bi opet zig- 
rali japanci. Zabadav je bila reC cara, da 
bude on drtal rat dok negvine na bojnim ( 
polju, to se nije spunilo pa ipak je mir 
sklopil. Sigurno mu je i nemSki cesa bil1 
taj navuk dal da naj samo mira sklopi, ako 
hoCe, da Ruska Cista dőli ne dojde.

Jer vu Ruskoj su i doma straSna pri- 
peéenja, znutraSnje bune je komaj zaduSil 
car, soldate sve nemre vu Atiju poslati, pak 
ako je i poSlje, dok ta dojde jedna vojska 
к tomu je vise mesecov treba, doCim je Ja- 
pancom bojno polje tak rekué pod nosom. 
A drugoé japanski su vetbani, vuCeni i vi- 
tetki kője svojstva ruski soldati —  как smo 
to i videli —  neimaju.

Japanci su ne samo na suhim, nego i 
na morju v teZki bili. Rusku mornaricu su 
na nikaj deli. Ruske ladje su osvojili a kő
je nisu osvojili, one su se vtopile.

Sada je prestal rat. Japanci su se i vu 
skloplenju mira velikoduSnimi Cinili. Pustili 
su rusom petsto millionov dollarov, koje su 
kakti stroSke zahtevali od rusov. To su pus
tili. Jer, kaj bi te veliki stroSki zroCili vu, 
Ruskoj? Nevolju i bunu, jer to bi siromaki 
ruski muzi morali platiti. Ali zato su ja
panci ipak takovoga mir sklopili, kaj mo- 
reju biti zadovoljni. Sve je njihovo, kaj su 
osvojili, oni su gospoda vu AZiji.

JoS sada nepoznamo sve, kaj zadrZava 
pogodba poleg koje su se naravnali japanci 
i rusi. ali za nekoji dan bude veC i to zna- 
ti. Sada samo как se je dogodilo skloplje- 
nje mira

Vu tork su desetu sednicu imali ja
panski i ruski poslaniki. Na ovoj sednici se 
je sklopil mir. Witte ruski poslanik je na 
automobilu iSel sa ruskimi poslaniki vu ma- 
rinerski arzenál i za ujimi su taki doSli ja
panci takajSe na automobilu. SrdaCno su 
pozdravili jedni druge a ob deseti vuri su

Witte i Rosen baron ruski, pak Komura ba
ron i Takahira japanski poslaniki sa si seli 
okolo zelenoga stola na sednicu. Najprije su 
protokole podpisali od zadnje sednice. Za* 
lern je Komura povedal, da je nőve inStruk- 
cije dobil iz Tokija, poleg kojih se more 
sklopili mir. Rekel je, da Japanska pusti 
polovicu Sachalin oloka Ruskoj nazad ali 
Ruska naj vise plati za zdrZanje ruskih sol- 
datov, koje japanci vlovljene drZiju. Od to
ga je Witte niti Cuti ne hotel i zel je na- 
pre jedno pismo i preCital je, da Ruska 
vojne stroSke za nikakovu forrnu neCe pla
titi. Ruska je i tak dosta pustila, kad je 
polovicu Sachalin otoka japancom dala Za- 
!pm je Witte prosil Komura barona, da kaj 
ima za odgovor na ove reCi? Komura je 
malo po tihim glasu bil rekel:

—  N0 , dobro je! Japanska je priprav- 
na poleg ovih kondicijah mir sklopiti.

Sa tem je bil mir napravl;eni. Witte 
je tak vesel bil, da je na veCer jednomu 
ruskomu poslaniku za Sinjak se prijel i vi- 
kal je:

—  Mir je! Nebudemo platili niti jed- 
noga rubela!

Naproti tomu piSeju jedne novine, da 
budu Rusi platiii samo po tajnom, kaj svet 
nebude znal za njihov sram.

Politiöki pregled.
Zalavármegyinske léve stranke su pro- 

Sloga meseca 27-ga drZale spraviSCe vu Ca-

Z  А  В  А  V  А .

Kaj sve more zvon. kada sam 
dragi Bog zvoni!

Po turnih ima zvonovah sa osobitimi 
napisi —  to ja tak dobro znam, как i on 
zvonolievac, koj je napisa na zvon zlejal, 
jer malo je turnov, u kojem ja kakti deCko 
joS, bil nebi —  tako stoji na nekojih ule- 
jano: »Vivos voco, mortuos plango, fulgura 
frango. (tive zovem. mrtve oplakivam. blis- 
ke terem.) Ove tri stvari se medjutim 0 sva- 
kom zvonu mogu reCi, koj je posveóen za 
sluábu botju, pak makar i ona reCenica ne- 
etoji na njem, jer svaki zvon u turnu zove 
pravovierne —  к sluZbi botjoj ,—  svaki 
svojim tu£i*im —  glasom prj zvogenju —  
na umiranje, oplakluje —  umirajuCega ili 
veC umrvdega i konafino svaki moZejakostju 
blagoslpv» sv. matere cirkve bucu u zraku 
raztrgati ili barem njezinu jakost oslabiti. 
—  Posluhnite me anda, как je jednoé Ia
kov posveéeni zvon jedno éovieéansko srd-|

ce baá joá u pravo vrieme pozval, baá u 
hip, kad je bilo na putu, daleko od Boga 
zabluditi.

Pripoviest pako je doslovce istinita
Tomu je sada proálo dvie sto godinah, 

éto je na jednom sveuéiliátu aéil nieki di
jak iz Elsassa. On je bil sin niekog purgara 
i bil je dobar mladió, к tomu zdrav, vesel, 
как plica u zraku te je samo uviek od ve- 
selja popéval, a bil je как sam prije rekel 
dobar 1 nepokvareni mladié; ali mladost se 
najde. pak se je ion na jedankrat u nieku 
dievojku zaljubil i to tak vruée, da je mis
ül. da on bez le svoje ljubavi dievojke ne- 
mo2e 2ivieti. Pak ne samo da on ovu u- 
godnu Cut iz svog srdca nije hotel iztisnuti 
joS ju je gojil. pak je svom silóm nastojal, 
da ju oiivotvori i da se sa ljubeznom die- 
vojkom za uviek spoji. On je u to ime mno- 
gu piesmicu skomponoval. kojom joj je da- 
val na znanje dubljinu svoje ljubavi, mno- 
gog lietnog veCera je on stal ili sedel pod 
obioki njezine kuCe sa gitárom u ruki teje 
pieval nuz igrn u svoje fcice najliepSu pies- 
mu, koju je znal, samo da ljubeznu posve

na svoju stranu i za sebe predobi. On, ne
pokvareni, je to sve u poätenju mislil.

Ali je njegova Zelja bila i ta, da Iju- 
bezna dievojka, kad joj piesmu srdca zapi- 
eva, van na althanu izajde ili se barem na 
obloku pokafte te mu£ika§& i pievaCa, barem 
jednim pogledom svog dragog oka za nje- 
govu goruóu ljubav naplali. Ali ta njegova 
2elja se nije izpunila, jer je dievojka valjda 
bila pametnija od dijaka, pak si je mislila: 
»Ti samó stoj ili sedi tu pod obioki pak 
átrenkaj na gitari i pievaj ja némám nikaj 
proli tomu; pak kad Ce ti le Sale biti dosta 
veC CeS izostati i nedojti.» —

Ali dijak je mislil, da to mora ter то
га biti. da mu ljublena dievojka postane 
sklona, pak je svoje pod oknice obavljal, 
ako i ne svakog dana, ali ipak vrlo Cesto.

Jedne anda zirnske veCeri, kad se je 
baS snieg odtaplal, doSel je on opet svojom 
rnuzikom dievojki pod oblok pak igra po 
Zicah, da mu hoCu prsti odpasti i pieva, da 
mu je vrat otekel как stare dude, a pri 
tom pogledava podjednom na balkon i na 
pojedine obloke, nebi li se na kojem kralji- 
ca njegovog srdca pokazala. Ali njegovo za-



kovcu. Na spraviáCe su takaj iz Budapeáte 
doáli ablegati i to gróf Zichy Jenő, gróf Zi
chy Aladar, gróf Batthyány József, Sümegi 
Vilmos, Zboray Miklós, Hentaller Lajos, Be- 
recz Ábel, Farkas József i Huszka István 
ablegati, kője je vu Nagykanizsi Nedeczky 
Jenő bil pozdravil. Vu Cakovcu je Ziegler 
Kálmán pozdravil ablegate.

Puőko spraviáCe se je na Zrínyi pijacu 
drZalo. SpraviáCe je ob pol Cetiri vuri Za- 
kál Henrik CakoveC.ki fiákaliuá bil odpri.Za 
njim su govorili Zichy Jenő, Zichy Aladár, 
Zboray Miklós, Hentaller Lajos i Sümegi 
Vilmos ablegati a zatem Tamás János fiá- 
kaliuá.

PolitiCki staliá je i vezda takov как je 
bil. Za malo vreme bude se poóelo orsaCko 
spraviáCe, on da budemo vre vise znali od 
politike.

Kaj je novoga!
D e te ta  g / т а  vu p e a je m  zu  bi,

Iz Mocsonoka piáeiu, da Fröhlich Anna 
27 Ijetoánja puca iz strahovitim naCinom 
uniátila je svoje novorodjeno dete. Iz svoje 
rubaCe vCehnjene cote za motala je deteáóe 
zatim ga za duáila, na falaté zrezala, i na 
stran hitila. Ciglara njegov pes ove dneve 
nekakvo okruglo dugovanje donesel je vu 
svoji lampi, kad su bolje pogledali bili, pre- 
seneCeno vidiju, da je ovo jednoga maloga 
deteta odrezana njegova glava. Iztragu su 
podigli akoprem Fröhlich Anna taji svoje ci- 
nenje, Zandari su nju zato ipak prijeli

K e a n a  z a l ju b le n o a t , je ]  v e i/k a  
i a i o a t .

Cserne János sedemdeset Ijetoánjak va- 
dasijski poljodelavec se za ljubil vu Simon 
Annu osemnajst Ijetoánu devojku. Puca je 
takaj i zabavljala starca poljeg njegove vo- 
Ije, kaj se starcu na tuliko dopalo, da sije 
nju za prosil za 2enu. Naravski taki mu je 
koSaru dala. Cserne Jánoáa je ovo na tuli
ko zbantuvalo, da si je na osvjeto mislil. 
Pohodil je pucu kad je ona sama doma 
bila, neizgovorno poCel nju je biti i samo 
susedi mogli su osloboditi, bjesnoga zaljub- 
Ijenika iz Znjegovih ruk. Cserne se nad o-

lukavanje je bilo badava. od nikud niti slad- 
kog glasa niti angelskog lica niti vilinskog 
tiela.

»Kako samo more Coviek takov biti? 
*—  mislil si je dijak te mu se je 2uhko 
prolievalo okolo srdca, radi tog omaloZiva- 
nja naprama njemu, i njegovoj goruCoj —  
ljubavi. —  On je ovu —  ravnoduánost 
dievojCinu dr2al za gorku —  nezahvalnost 
naprama njemu, koj bi za nju i iáti —  2i- 
vot dal. On Cini kaj je san.o moguCi Ciniti, 
da к cilju dojde i da ju za sebe predobi, 
ali ona nepazi na njegovu gitaru, niti na 
njegov glas, niti na tugu njegovog srdca. 
Pák neka netko sad reCe, da to nije straá- 
noü! —

U to priCme ura tuCi dvanajst urah u 
pol noCi, baá ónak sveCano, как da te na 
nekaj opominje, i nut —  iz malog lurniCa 
bli2nje kloáterske cirkve se oglasi zvon. koj 
je sve kloáterske stanovnike, patre i tratre 
к noCnoj molitvi zval Nije bilo za dugó i 
eto razsvietili su se obioki kapelice как na 
polnoCku a odmah zatim se zaCuje pieva- 
nje fratrov: »Deus in adjutorium meum in- 
tende, (Bo2e miáli na pomoC meni). —  Do

vim na tuliko raz2alostil, da iz jednim ve- 
likem no2om se vu prsa vpicil, sad vmira 
zaradi kesne zaljubljenosti.

N a p a d  p r o  t i  k in a ia k i  c e a a r ic i .

Frankfurter Zeitung zvani novinah po
lcig njihovoga telegrafiranja augusluáa 16-ga 
dneva proti kinaiski cesarici к Ijetnoj pala- 
Ci na vodeCem putu napadu naCinili jesu. 
Cinitelj je vu soldaCki opravi bil opravljen. 
Jeden na stra2i bivajuCi soldat je prebol Ci- 
nitelja. Óesarica je neoranjena ostala.

S p o tn o r je n i m ia a io n a r iu á i.
Iz Tokije telegrafiraju, da poleg vu Pe

king doáaváih glasov vu Tibetu je veliko 
mesarenje bilo, kojemu francuski missioned 
postali su aldovom. Dalaiske lame njihovi 
podlo2niki napali su, katolicke missionere i 
vu Honnánu vse francuske patre spomorili 
jesu. —

C u d n o v ito  d o g o d  je n  j e .

íz Szalárda zanimivo meteoriáko pri- 
preCenje javiju. Ove dane vjutro mrtvoga 
naáli jesu na orsaókim putu Fazekaá Mihály 
gospodara, koj se na koli bil pelal iz Mar
gité prama domu. Mrtveca njegovo telő zev- 
sema bilo je na falaté zdrapano i kola su 
takaj spotrta le2ala.

Sela njeni stanovniki od toga se spo- 
minaju prestraáeno, da siromaákoga Cloveka 
vnoCi je meteor vmoril i mbeskoga kamena 
naáli jesu takaj pri krvavim mrtvecu.

S ír e /J e n i v /a a te / ln .

Iz Nagyvárada telegrafiraju, da Kovács 
Mihály farmoáijski zemeljski gospon, ove 
dneve veCer iz svojim Jánoá zvanim sinorn 
je prama Nagyváradu iáéi. Med putovanjem 
vu Halard obCine njenim hataru nep̂ znani 
Cinitelji su nje napali i postrelali nje. Cini- 
telje sad jako iáCeju.

S p r ié a n je  aa  r e v o lv e  rom .

Osobito pripeCenje dr2 i vezda vu raz- 
dra2enosti Drezdu. Hering bankare Cinovnik 
koj 30 Ijet bil je tamoáne bankare njeni 
peneznik, od svojega predpostavlenoga je táj 
glas bil dobil, da budu ga penzionirali De- 
ring nato otiáel je iz ureda, kupil si je re-

mine ad juvandum me festina (Gospone Zű
ri se mi pomoői.)» —

I to se je sad naáega dijaka tak bolno 
dojmilo, da su mu ruke, kője su do sad na 
gitari átrebenjkale, posve nemoCno visele s 
obadvie strane tiela a glava mu je klonula 
na prsa, pred oCima mu je postalo mutno 
a kroz duáu mu je prolazilo, как nieko ka- 
janje, как da sam sebe obtuZuje, кчк da ga 
Bog opominja i zove, ozbiljno i Cvrsto a 
ipák voljko i ljubezno как- pramalietni viet- 
riC, koj spavajuCu zemlju na növi 2ivot bu
di. Kakti topli trak sunca izmed gustih ob- 
laCinah. baá tak ga je duboko u duáu po- 
godila misal na dietinju njegovu neduZnost 
i óistoóu, a sadaánje pievanje pod tudjemi 
obioki i ostale bedastoöe. pák mu se je ovo 
sadaánje priCinilo tak smieánim i niátetnim, 
da je óutil kako mu od srama krv vrije u 
glavu te su mu lica i vuha postajala od 
navale krvi, vruóa.

»Evo, nut» —  véli sam sebi —  »ovi 
dobri, poboZni redovnici ostavljaju u pol no- 
ői svoja leZiáta, za da Gospodinu slavu pie- 
vaju: njihova pies ma ide samo jedinoga 
njega, őija je sva óast i dika na nebu i na

volvera i s sledeCemi reómi doéel je opet 
nuter vu uredno mesto:

—  SpriCati se jesam doáel!
—  Nato iz revolvers poóel je strelati 

na svoje Cinovnióke pajdaáe, koji su od 
straha pobegli od njega, Dva óinovnike je 
ipák ranila kugla. Deringa kad je vse na- 
bitke spostrelal, prijeli su ga i odegnali к 
doktoru, jer si to misliju, da je na naglo 
ponorel.

C a r e v iö a  n a r o d je n t d á n .

íz Varáove od velikoga krvoloCnoga 
glasa javi telegram. Vu Bialostoku careviCa 
prigodom njegovoga narodjenoga dneva, ve
liko prikazivanje su odredili i zato su sol- 
dati obkolili vulice. Po podne ob Cetrtoj vuri 
na sredi varaáa bumbo su hitili na soldate 
med kojemi dva vumerli jesu i jedna mala 
pucica je ranjena postala. Soldati su nato 
poőeli strelati i őeterdeset Ijudi je mrtvi 
postalo, sedemdeset pako ranjenih. Так su 
obsluZavali careviőovoga narodjenoga dneva.

Z b o g  k a r  ta n  j a  Je v u m e r i .

Iz Lippe javiju, da Gocoj György i Cin
ka Tivadar ondaánji gospodari med karta 
njem se posvadili jesu i celomu dugovanju 
konec je laj bil, da Cinka je platil i dimo 
je otiáel. Za mali kratek őas i njegov do- 
ber prijatelj takaj otiáel je iz oátarije. Nje
gov put ga ravno kre Cinkove hiZe peljal 
i kad je svojega prijatelja na dvoru zgledal 
tak je rekel njemu:

—  Nu vezda hódi van, budemo videli 
koj je jakái!

—  Cinka ide vu svoju hiZu, к sebi 
vzeme svoju piátolu i van ide к Gocoju. 
Na vulici se znova poóela svadja i poslje- 
dice su te bile, da Cinke iz tremi hitmi slre- 
lil je svojega prijatelja zatim pako se sam 
javil na obóinski hizi, gde su ga takaj i 
zadrZali. Gocoja njegove rane su jako po- 
gibeljne, nesreóen ólovek ?ad se iz smrtjom 
bori.

J e d n a  n e a re ő n a  m ia d a  k r a l j i c a .
Poleg londonskoga Daily Telegrapha 

hollandov miada, lepa njihova kraljica vu 
ovih zadnjih dveh Ijetah se iz desetimi Ijet- 
mi postarala Obraz njeni se zevsema pos
ta raj, okolo vustah i pod prepadjenimi oói-

zemlji; oni svoja srdca uzdi2u prama ono- 
mu, koj ista jedini do dna vidi i pózna. —  
Pák on, koga oni pi smom sada hvale i di
óé, on gleda iz svog prestolja ljubezno na 
nje dole: on sve vidi i óuje, niti jedna rieó 
niti jedan rieó niti jedan glas neostane od 
njega neóut i nenagradjen —  VeC im ovde 
daruje mira, —  onoga sladkoga mira, kője- 
ga Ijudi dati nemogu; a kakovu nagradu 
dobé stoprv tamo preko? —  Ja bedak, koj 
ovde po cielc noói stojim ili sedim tu pod 
obiokom s mojim átrebenjkalom, kakti pros- 
jak proseói milostinju; ja se badava trudim 
i mucim stanovitomu stvoru se dopasti, koj 
me niti svojim pogledom usreóiti nedrZi za 
vriednoga; ja ősei, pievam na Cast cvietu, 
koj dók se joá razvija veC poCima vehnuti 
i koj me usreóiti na dugáe vrieme nije mo
guCi dapaCe niti onda ne, ako Ы mu ea
rn iera i Cvrsta volja bila, da me sretnog u- 
Cini. —  Ja bedak se klanjam stvoru kakov 
sam i sam: vmertelni, prulazm nestalan. О 
BoZe misli i na pomoC za me; о gospodine 
Zűri se mi u pomoC priteCi meni siromad- 
komu bedaku . . .!»

Zamiáljenomu, pognutom glavom к ze-



ma gliboke brazde su nasfale, truplo njcno 
je puklavo s jednom reéjom, stara Zenskn 
postala je iz Znje, kojoj veliko trplenje i 
vnoge vkavjlivosti, spravile su nju na to. 
Naroda njegovo preátimavanje как da bi 
popuáéalo, ako prem Vilma kraljica iz gli- 
bokim razumlenjem i istinskom svojom e- 
nergijum vodi orsaga njegove posle. Neizre- 
éena Zalost kraljice je to, da пета kraljiéa 
i da nebude nit imela. Cela Hollandija moli 
se za nesreénu kraljicu i za njeno dojduée 
dete, koje medjutim poleg doktorov njihove 
znanosti nigdar doálo nebude. Kraljica sad 
vu Loobu oraniajskim kaátelju stanuje i za- 
bava njena зато iz jaáenja i voZnje stoji. 
Svaki tjeden dojde knjoj jeden njeni minis
ter, da kraljice naj zvrái silne orsaéke nji
hove poslove. Vilma nit najmenáe pismo ne 
pod piáé prvlje, dók éisto ne pózna njene 
poslove.

M r tv l Je p o k a z a l
Od osobitoga dogodjenja njegovoga gla- 

sa, javiju iz Kunhegyeáa Vu ovih dnevih 
vumrla je Csordáé Janóé pustare stanovnika 
njegova Zena po imenu Berec Juliana. Vu 
onem hipu kad je vumirala nikoga ni bilo 
vu hiZi. Kad je domaéina njena vu hiZu 
doála, prestraáeno vidiju, de je Zenska vu
mrla, nego svoju krepenu ruku drZi hiZe 
prama jednomu kutu к zemlju. Nuter do- 
áavái susedi prestraáeno gledali su mrtvicu 
dók jeden iz med njih mlateékoga maáinistu 
takaj pozval je nuter. Ov je lopatu donesel 
i hiZe njeno zemlju, kam je mrtvica kazala 
skopal je gore. I eto ti na onem mestu vez- 
daáuu lepő áumu penez naáli jesu

S u m  s e b e  J u v e é i t a t .

Mayerhoffer Jenő peneznik, Laykam 
Josefsthal budapeétanske papimé banke nji- 
hov peneznik öve dane vnoéi javil se je 
na nadkapitanstvu i povedal je, od véé od 
pet Ijet verno je kral companije njihove 
репэге. Vezda vre na osem jezer osemsto 
korun se nabralo pokradjeni penez i ne-

mlji paddle sn mu suze niz lica a da niti 
sam nije znal kako to biva. Ali dobro je 
éutil, da mu iz srdca svietska razkoána Iju- 
bav bieZi te ga oslavlja, ona najme ljubav 
koja ga je do sada u svojih sponah drZala 
i simo pod obiok vlekla. Eto, sad ju je éu- 
dotvorni glas zvona prognal Njegovo oko 
sad na jedan kral u svetoj srditosli zables
ne i on hiti gitaru u ugel zida, da se je na 
sto komadah raziála, a onda odbieZi iz tog 
miesta, как da su ga furije tierale.

Nekoliko dni iza toga stal je pred vrati 
novicijata jezuitskog kloátra mladié, koj je 
skruáeno i ponizno prosil, da ga u njega 
primu. Ja mislim vriedni éitatelji su pogo- 
dili, tko je táj mladié bil. 1 bil je primljen 
te je to bil osobito marljivi i zvráen novi- 
ciuá a svriemenom glasoviti pater jezuita 
Jakob Balde, muZ, u kojem su se uéenost, 
poboZnost i duáobriZnost takmile za prven- 
stvo.

Gospodin ga je glasom zvona pozval 
i to u pravo vrieme. te ga je za ono ve- 
selje zemaljske ljubavi. koju i onako po 
svojoj Zelji nije mogel poluéiti. zlatnemi bu- 
jicami veselja duhovne ljubavi odátetil i 
nagradil i to ljubavju, koju sviet dali ne- 
mo te .

Evő moji dragi, kaj moZe zvon, ako 
dragi Bog zvoni!

Вт. К о /Jay.

verni podkradiéni peneznik bojal se je po 
toga da spaziju, zato se rajéi sam bil javi- 
Redarstvo je na znanje dalo papirsko pro 
daje kompaniji, gde po pregledanju spazili 
su, da viáe od deset jezer korun fali. Pod- 
radiénoga peneznika su za drZali i predali 
kraljevskoma fiákaliatu.

Cudnn b a l  a .
Veliku strahotu zrokuvalo je öve dne- 

dneve na bajazomboriiskem vlaku ovo da 
prama Baji iduéi vlak, na odprtem prostoru 
je postal. Putniki su van sposkakali iz vla- 
ka i zalrudjeno pitajnöi, da kaj more biti 
tomu zrok. Lokomotiva voditelj iz napuh- 
njenem obrazom pripoveda, da na átreki je
den élovek stoji i neée i oditi. Putniki su 
se prama prokletomu samoubojniku paáéili, 
da ga iz puta odstraniju. Gda bi mogel spi- 
sati putnikov njihov nenad i velikoga sme- 
ha, kad su to videli, da je misleéi samou- 
bojnik jedna obleéena babka. Prekáena deca 
su postavili tamo, da straha zavdaju vlaku 
Proli deci su podigli iztragu.

V reden  z / a t i  n a !a z .
Vu Biharvármegyinski Félegyháza ob- 

éini Rossu Juan poljodelavski gospodar svo- 
je hiZe na njenim dvoru je jednu grabu 
kopal. Kad je vre grabu do pol drugi me
ter gliboku skopal, lopata njegova se za ne- 
kakvo tvrdo dugovanje zadela. Pogledal je 
grab«- dno, spazi, da vu zemlji je jedna ma-' 
la Zelezna ladiéka za kopana. Friáko je la- 
dicu van zcMgel, odpre njenu veku i na 
njegovo najvekáe éudu, ladica je puna bila 
od turskoga véka zlatim draguljem. Najdje- 
nih kinéov njihova vrednost do 5000 ko
run ceniju. BlaZeni najdjenik, najdjene kin- 
ée prédái je obéinskomu poglavarsivu.

P a llő n o  ku  b t/ffa n  j e  vu D a n ljl.

Vu Daniji su véé sluZbeno takaj pre- 
glasili od paliénoga koátiganja glaseéega za- 
kona, kojega je Keresztély kralj vezda pot- 
vrdil. Septembra 8 dneva se véé priéne, за
то vezda jóé od toga hoéeju napraviti za- 
kooa, da na kakovoga tela strani budu zvr- 
éavali kaátiguvanje, da jeli naj bude gola 
ona slran tela i da как debelo i dugu pa- 
licu budu ktomu nucali. Gledeé na palicu 
Keresztély kralj je odredil, da ona naj viée 
do jednoga centimetra debela iz ápanyolske 
trslike bude. Proti ovomu zakonu se vnogo 
neprijateljov bilo naálo i ovi su sada *ak 
odredili da táj zakón samo áest Ijet naj gil- 
ta. Vu celoj Daniji Zivahnom radoznajuéum 
íeljum éekaju, da gdo bude táj sreéen élo- 
vek, koj bude dereéa posvetil prviput.

S m r t d e /l te /J n l g r o m .

Od straáne nesreée glasa dobivamo iz 
Szalmára. Öve dneve po podne vu nagy- 
károlyiiskim hataru poslojuée teZake dosti
gel je viher. Pet poteglo se pod jeden ve- 
liki kúp slame. Koma da su se skrili pod 
slamu, strela je pukla i tri ljudi vu onim 
hipu je vubila. Jedno malo dete, koje takaj 
blizo njih se stisnulo, je takaj iz straánom 
smrtjom preminulo, grom ga na tuliko zeZ- 
gal, da u njemu samo kosti ostale. Jedna 
vekáa puca, koja se malo dalje pod kúp 
slame, od velikoga síapa i od prestraéenia 
je zevsema posedila. Slama je napepelzgo- 
rela. Nesreénike su iz velikom Zalostjom 
pokopali.

S r a m e i l j l v n  g o a p o d lö ln a .
Pred nekulikemi tjedni se pripetilo da

jeden londonski redar iz Themze potoka je 
vau potegel jednu miadu frajlu. Kada je 
Znjum na breg doáel, odkapéil je omedlene 
puce njenoga blúza i okolo srdca poéel nju 
je ribati. Puca doála je ksebi i pregledala 
je. Kad je vidla da jeden iz belimi hlaéami 
muákarec stoji pred njom, je zakriőala. Jós 
se bolje prestraáila, kad je svojega odkap- 
Cenoga blúza zglednula. Gori je skoéila i 
odbeáala. Drugi dán zatuÄila je svojega os- 
loboditelja Oldhing Torn redara zbog nes- 
meáljivoga Cinenja.

—  Zakaj ste samoubojnica hoteli biti, 
—  pital je sudec Peacy Fanni gospodiéinu:

—  Zato da sam se navolila muíkar- 
cov. Vse do jednoga treba bi bilo nje obe- 
siti. Nigdar mi nedaju mira. Kud gud idem 
nesramno glediju name. Tri su me vre os- 
loboéili, ja sam jim i obeéala bila, nego 
sad su Culi da nikaj némám, lebudikakvi 
ludi, vcö se ni jeden ni pokazal. Ravno 
sam tak obhodila iz éetrtim takaj. Hotela 
sam vumreti da me nebi i péti takaj vka- 
nil. Prosim, nit vumreti mi nedopustiju. Ov 
ólovek skoro Ciato goi je zamenom skoéil i 
oslobodil me.

—  Njemu morete zahvaliti da ste vu 
2ivlenju ostali, véli sudec.

—  Ovo ravno mu ne zahvalim ar nn 
je mojega blúza takaj odkapCil.

—  Sudec na temelju da je redar sa
mo svoju dufcnost svráil, i nesramnoga gre- 
ha nije vőinil, ni ga odsudil.

S a m o u b o js tv o  p r l  r a b i .

Vu Tálya obéini pripetilo se sledeée 
dogodjenje. Jeden Barna István zvani deéko 
i jedna Kiáá Marija zvana puca jóé od de- 
linstva poéemái ljubil je jeden drugoga. La 
ni vjesen deéko áe oslobodil soldaéije i ro- 
ditelji takaj iz veseljam privolili su da se 
mladiéi zdaju. Na protuletje medjutim puca 
je na nekakvoj zabavi bila, pák se prehla- 
dila i od onoga vremena neprestanoma je 
beteguvala. VraCili su nju, dvorili su nju, 
dvorili su njoj, nego vse je badava bilo, od 
velikoga betega se podjednom suéila, dók 
pred nekulikimí dnevi pred tim toga je i 
vumrla Ijepa mlada puca. Kad je deéko to 
bil zeznal, samo da ni ponorel od velike 
Zalosti i poleg гаке verestuval je po dnevu 
i po nőéi Jenkrat je nekak sam osta vu 
mrtveékoj hi2i i onda se strclil poleg rake 
Iz kri2 kraZ slovami napisanoga lista naéli 
su pri njem vu kojem piáé, da svoje drage 
smrt nemre preziveti i rajái si je on takaj 
suirt bil zebrái

J e d n a  o v c a  p e t  o b tu é e n lk o v .

Vizlendvay Sándor duZnakijskoga vlas- 
telina iz Znjegovoga ovéinjega áerega, koje
ga ovog meseca 6. dneva iz Kilimana pre- 
ko SzentbalaZa gnali (jesu, med gonenjem 
nepoznani éinilelj je jednu ovcu bil vkral 
vkral. Na iskanje iduéi ovéar od ovce nje- 
oo koZu pri Juhász József szentbalaZkiisKim 
stanovniku je naáel, od ovce njeno meso 
pako geláeiski Zandari Vori István, Gárdo
nyi Károly, Веке Vendel i Konkoli Jánoé 
takaj pri szentbalaZki stanovnikih naáli je
su. To, da ovcu gdo je vkral iz áerega, ni 
jeden neée valuvati i po takvim su vsi za- 
tuZeni pred kraljevskim kotarskim sudu

Odgovorni urednik: 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F



Eladó lmz.
A Wlassics utcában egy jóíorgal- 
rau péküzlettel bíró, és évi 2100 
korona jövedelmet hozó HÁZ a- 
zonnal eladó. Bővebbet e lap ki- 
adóhivatalában. 500 l _ i

3672 lk 90ö. Érk. julios 13-án.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság, mint telekkönyvi 
halóság közhírré teszi, hogy Markás István 
hodosáni lakosnak Vadla Lénárdné szül. 
Szabol Ilona hodosáni lakos elleni végrehaj
tási ügyében 60 kor. tőke, 11 kor. 40 fül. 
eddigi és 14 k. 20 f. árverési kérvényi költ 
ségek kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék a perlaki kir. járásbíróság terü
letén fekvő a következő ingatlanok úgymint:

a hodosáni 177 sztjkvben foglalt I 186 
hrsz 70 népsorsz. ház, udvar és kertnek, 
úgy a 188 hrsz. (periscsei dülőbeli) szántó
földnek és a hozzátartozó aránylagos legelő 
s erdő illetménynek Szabol Ilona fj Vadla 
Lénárdné nevén álló részére a C 21 sorsz 
a. Szabol Józsefné Hranyec Dorottya hodo
sáni lakos javára ezen fele rész felére 
vagyis az egész ingatlan egy negyed részére 
bekeblezett szolgalmi jog fentartásával 671 
kor. kikiáltási árban mint becsárban az

Hódosán községházánál dr. Kemény Fülöp 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbejöt
tével megtartandó árverésen a kikiáltási 
áron alul is eladatni fog

=  Egyszeri átsimitás =
Schicht - szappannal

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

kétszeri átsimitást közein- 
séges szappannal.

W *  Schicht-szappan a legjobb és használatban a leg- 
------------------------------------- olcsóbb!--------------------------------------

M ÉHES ELADÁS



852. 9zám. 1905. végreh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ságnak 1905. évi V. Sp. 173/5 számú vég
zése folytán dr. Reményi Zoltán perlaki ügy
véd felperes részére Habus István és neje 
Habus Pál és neje Vlah Elek és neje alpe
res ellen 255 k. tőkekövetelés s jár. ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperesektől lefoglalt és 1900 korona be

csült ingóságokra a perlaki kir. jbiróság 1905 
V. 259/i sz. végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperesek 
lakásán Murakirályon leendő megtartása ha
táridőül

1905. if i szipt. be 9. napjának délutáni 2 1/ .  érája 
kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt 1 ló, 
széna, szekerek és kukoricakasok s egyéb 
ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfi
zetés mellett, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve 
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö
vető naptól számittatik

Kelt Perlakon, 1905 évi augusztus hó 
28-ik napján. 999

3532. sz. tk. 905
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság. mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy dr. Tamás János 
ügyvéd perlaki lakosnak — Jurcsecz Mihály 
hodosáni lakos elleni végrehajtási ügyében 
40 k. 65 f. tőke, э járulékai kielégítése vé
gett a nagykanizsai kir. törvényszék, a 
perlaki kir. járásbíróság területén fekvő a 
hodosáni 1429 sztjkvben foglalt f. 122 hrsz. 
1 1 3  népsorsz. ház udvar s kerti ingatlan 
a végrii. törv. 156 §-a alapján 802 korona 
kikiáltási árban, mint becsárban Jursecz Mi- 
hályné szül. Novák Rozália hodosáni lakos 
késedelmes árverési vevő költségére és ve
szélyére Szabol Franciskái. B<*-ics Józsefné 
hodosáni lako9 kérelme folytán az 1881 te. 
185 §-a értelmében az

1905. évi szipt. M  20 napján d. e. 10 árikor 
Hódosán községházánál megtartandó árve
résen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a lenti kikiáltási 
ár 10Ve-át bánatpénz fejében letenni, s a 
vevő a vételárt 3 egyenlő részletben lefizet
ni köteles és végre az árverési feltételek a 
a hivatalos órák alatt alulirt tkvi hatóság
nál és Murakirály község elöljáróságánál 
megtekinthetők. 501

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

2809 sz. 1905.
I. Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Wollák Rezső 
ügyvéd végrehajtatnak, Pintarics György és 
neje Hrusztek Ilona oskolahegyi lakosok vég
rehajtást szenvedettek elleni végrehajtási 
ügyében a kérelem következtében a kielégí
tési árverés 53 к 80 f. tőke, ennek 1904. 
évi november hó 3-tól járó 5 % kamatai 
16 k. 80 f. per, 9 k. 90 f. végrehajtási ké
relmi, 14 k. jelenlegi és még felmerülendő 
költségek kielégítése végett a végr. b. 144 
és 146 §. értelmében elrendeltetvén — a 
nagykanizsai kir. törvényszék és a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területén levő Vizi- 
szentgyörgyi 164 tkv. 367 hrsz. a. 2 h. 799 
□öl területű belsőség — udvar, gyümölcsös, 
szántóföld és épületekből végrehajtást szen
vedetteket illető ,/, része 504 к.; a vizi- 
szentgyörgyi 545 tkv. 273 hrsz. a. 1 h. 45 

Íq ö I területű szántóföldből l/A részre 102 k.; 
a 686 tkv. 346/3 hrsz. a. 575 QÖI területű 
rét, erdő 168 к.; a 729 tkv. 366/a hrsz. a. 
600 (Uöl területű rét 188 k. becsértékben 
— ezen utóbbi két ingatlan a végrh. törv. 
156 §. élteimében egészben mégis a vizi- 
szentgyörgyi 1191 tkv. 298/15 hrsz. a. 225 
□öl területű egész legelő 13 kor. és 1192 
297/16 hrsz. a. 225 Dől területű egész le
gelő 13 kor. becsértékben

1905. évi szept hó 30. napjának d. e. 10 érája 
a viziszentgyörgyi községházánál Wollák Re
zső ügyvéd vagy helyett, közbenjöttével meg
tartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10°/o-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
50 к 40 t., 10 к 20 f., 16 k. 80 f, 18 к 
80 f., 1 k. 30 f, 1 k. 30 fillér.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 45 nap alatt a har
madikat ugyanattól 75 nap alatt, minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 5% kamattal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni 500

Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a csáKtornyai kir. jbi- 
róságnál mint tkvi osztályánál és a Csáktor
nyái V. hegykerületi község elöljáróságoknál 
megtekinthetők.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Csáktornyán, 1905. évi julius hó 22.

Egy jó erkölcsű üu

t a n u l ó n a k
f*pl V Á t 1 к

Fischet Fnlop ßtransz Sándor)
HSnrtayomdájtta#

C S Á K T O R N Y Á N .

Kei l l -La  к к
legk itűnőbb  m ázoló szer  p u h a  padló sz ám á ra .

Keii-téle viasz kenőcs kem én y pad ló  szam ára. 
Keit-télé fehér „Glasur" fén y m áz 9Ц fillér. 
Keil-téle arany-fénym áz képkere tekn ek  40 fillér. 
Keil-féle sza lm aka  lap-festék  m inden  színben.

Mindenkor kaphatók:

Kdnricb М Ч» cfgnfl Csáktornyáik —  KorVat A. Varazsdon.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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