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Művészet a vidéken.

Mind erősebben nyilvánul az az ör
vendetes jelenség, mely a vidék hétköznapi 
társadalmi életébe beleviszi a művészetet. A 
nagyobb városokban máris elég élénk mű
vészi élet lüktet s dacára annak, hogy ösz- 
szes életerejét még mindig a fővárosból me
ríti, alapos reménység van arra, hogy idő 
múltával a vidéknek is meglesz a maga ön
álló, saját erejéből táplálkozó művészete.

De a vidék kisebb városai még mindig 
nélkülözik a művészet gyönyörűségét. Ho
lott a kisebb városok intelligenciája semmi
féle morális tekintetben nem áll mögötlp a 
fővárosnak, sőt lelkesedés és hazafias érzés 
dolgában — nem egy alkalommal tapasz
taltuk — felül is múlja. Itt ugyanilyen jog
gal igényelhetik a művészetet, mint a na
gyobb vidéki s a fővárosban s el kell jön
nie az időnek, midőn ezek az igények min
den irányban kielégítést nyernek.

Tenni kell ! Mozogni kell.
Az a hiba, hogy 30000 lakóson 

aluli városok eddigelé alig lettek valamit, 
hogy meghódítsák maguknak a művészetet.

Ami művészi élet jelenleg van a vidé
ken, az a mükedvelésen kívül a színészet. 
Kő el száz eszlendős múltja van már a vi
dék színészeiének s még mindig nem tudott 
zöld ágra vergődni. Vegetál, napról-napra 
tengeti életét. Hányszor hallunk tönkre ment 
színtársulatokról, csődbe került direktorok

ról, nyomorgó szinészcsapatokról, amelyek 
a városból, ahol megrekedtek, a sok adós
ság miatt nem tudnak kimozdulni. Hányszor 
hallunk keserves feljajdulásokat az egyes 
helyilapokban, hogy a színtársulat előadásaira 
nem jár a publikum, a nézőtér üres, a di
rektor kétségbeesik. És hányszor van alkal
munk megbotránkozni a községekben és 
falvakban szereplő ripacs-truppok alávaló 
produkcióin és szemérmetlen, garázda vi
selkedésén.

Mi más, mi egészen más a külíöld vi
déki színészete ! Némê , Francia és Angolor
szágban a legkisebb városnak is megvan a 
maga állandó színháza, s intársuUla, mely 
az év bizonyos szakában, de soha sem rö- 
videbb időn, mint négy hónapon át, ott ját
szik és előadja a nagy színpadok összes 
sikert aratott újdonságait.

Ez az, ami nincs meg nálunk. Az uj- 
jainkon sorolhatjuk tel azokat a 30000-res 
lélekszámún aluli városo^l, melyekben szin- 
ügyi bizottságok vannak S ezek a bizottsá
gok, miután többnyire nem olyan embereket 
választanak beléjük, akiket a cél lelkesít, 
alig tesznek valamit a színészet s a művé
szet érdekében. Alig van rendezett tanácsú 
város, melynek tisztességes színház-épülete 
lenne. Nyáron holmi barakkszerü arénákban, 
télen a nagyvendéglők tánctermében játszik 
a társulat. S arról, hogy biztosítsák a szín
társulatot arra nézve, hogy a publikum lá
togatni is lógja az előadásokat, szó sincsen. 
Teljesen magukra vannak hagyatva a szí

nészek, semmi erkölcsi befolyás nem érvé
nyesül az ő érdekükben, hogy a közönség 
színházba járjon.

A publikum szervezkedése a színház
zal szemben nagyon tökéletlen nálunk s 
ennek a következménye az is, hogy a szí
nész s színésznő a vidéken nem részesül 
abban a társadalmi nr éltánylásban, mely 
őket iskolázottságuknál és intelligenciájuknál 
fogva megilletné.

Ez a helytelen állapot csakis úgy vál- 
tozhatik meg, ha a rendezett tanácsú váro
sok, éppen úgy mint a törvényhatóságiak, 
a színészetért áldozatot hoznak, jóval na
gyobbat, mint eddigelé tették. Színházat épí
tenek s rendszeres anyagi támogatásban ré
szesítik a társulatokat s ennek ellenében 
azoknak igazgatásában tevékeny részt 
vesznek.

—  Törvényhatósági útbiztosok az át- 
mesteri iskolában. A kereskedelmi minister 
a napokban közölte Vasvármegye tör
vényhatóságával azon kí;\ útbiztosok és tör
vényhatósági mesterek névsorát, kik a szom
bathelyi m. kir. útmesleri iskola 1905. dec. 
1-én megnyíló tanfolyamára, mint hallgatók 
behivattak. Ezek között vármegyénkből a 
következők vannak: Németh József Tapolca, 
Ledovics József Letenye, Korpics János Per
lak, Bodicky Lajos Nagykanizsa, Bettlehem 
Vendel Sümeg, Molnár László Nova.

T Á R C A .

A D á t u m .

Fontos a dátum, hogy ha készülsz 
Pásztorórára,
Mert c9Ók az ára;
S randevú
Ritkán a bú
Inkább a jónak, bájnak
Kedves idője.

Fontos a dátum, hogy ha indulsz
A menyegzőre
S a telkek őre
Láncra ver ott
Rózsán fonott
Illatos, édes lánccal
Hosszú időre.

Fontos a dátum, hogy ha vége 
A hozománynak 
És a hű bájnak 
S ha váltódon 
Dátum ódon :
— Jön az óvatolások 
Felhős idője.

о 4

A k i s  k r i t i k u s .

A fiam ma az íróasztalomról 
Kiitta mind a tintás üveget,
Anyja beteg lett az ijedelemtől 
A kis lurkó meg vígan nevetett.

Kutya baja sem lett a csöpp legénynek,
De mint az ördög, oly fekete v o lt;
Reám nézett két nevető szemével 
És kacagott és egyre kacagolt.

Mintha azt mondta volna kacagása 
— Kiittam mind a tintás üveget,
Hogy az apáin ne írjon soha többé 
Rossz költeményeket . .

P a k o t a  J ó I  I  «  1.

A céhmester.
(Folytatás A* vAge-)

Rár akkor a céhbeliek közt nem tartozott a 
ritkaságok közé a vallásosság és a jólét, mégis 
úgy tetszett, mintha az Isten különös kedvteléssel 
szórná áldását Kaplai uramra és családjára. Volt 
is annyi becsülete a városban, mint senki más
nak. Örömmel szorított vele kezet a biró, a fő
jegyző, vagy akár a vicispán.

Sokan mondogatják, hogy Kaplai uram elté- 
r d 4 •. vesztette a pályáját, annyi kitűnő tehetség mellett,

ha iskolát végzett volna, akár vicispán vagy kö
vet is lehetett volna. De Kaplai uram csak mo
solygott, mintha csak azt gondolta volna: »Engem 
ugyan nem fogtok eltántorítani.« — Én meg va
gyok elégedve sorsommal; mert hisz’ jobb feleséget 
akkor sem kaphattam volna, szebb és egészséges
sel^ gyermekeim sem lettek volna, ha bármi 
méltóságba emelkedtem volna is.

Aztán a bírói hivatalt többször felajánlották 
neki, de ő nem fogadta el. Sokkal jobban érzem 
magamat a céhbeliek közt, mint a nagy urak 
közt, — mondá.

Hanem azért folyton tartotta magát a hir, 
hogy Kaplai Gáspár uram lesz a biró. És a ha- 
raszt nem zörög ok nélkül. Általánosan elterjedt 
a hir, hogy a csizmadia céh elveszti nagyérdemű 
mesterét. És ezt a hirt táplálta az asszony, Kap
lai uram kedves oldalbordája. Hízelgett az asszony, 
hiúságának, hogy férje a város eleŐ embere lesz. 
És valljuk meg, hogy emiatt történt az első ösz- 
szezördülés a férj és feleség között. A mig Kaplai 
uram mit sem akart tudni az uj hivatalról, addig 
az asszony nyíltan és alattomban dolgozott, hogy 
férjét a birói székbe ültesse.

S midőn Kaplai uram az asszony ostromá
ra nem kapitulált, cselhez folyamodott az asszony. 
Sirt, panaszkodott, hogy férje nem hordja szivén 
a család szerencséjét; aztán ha ez mind nem 
használt, könyörgésre fogta a dolgot.

— Lásd kedves férjem uram, a mi gyerme
keink sokkal gazdagabbak, sokkal tehetségesebbek 
és neveltebbek, hogysem azokat a csizmadia mű
hely szűk körére szorítsad. Urakat és úri nőket



K Ü L Ö N F É L É K .

— Meteorologia. Csáktornya észleld állomás 
november havi meteorológiai feljegyzéseinek ered
ményei :

Légnyomás (0*-ra redukált) valódi havi 
közepe: 744*34 mm. 30 évi november havi közép : 
747-46 mm.

maximuma: 757*2 mm. 18-án 
minimuma: 722*5 mm. 14 én.
Hőmérséklet valódi havi közepe: 6 3 C*, 

30 évi november havi közép: 4*4 C*. 
maximuma: 16*5 Ce 5-én 
minimuma: 0*3 C* 11-én.
Páranyomás havi közepe: 6*8 mm.
Relativ nedvesség valódi havi közepe : 

94 •/,.
minimuma: 71 •/• 15-én.
Felhőzet (0— 10 skála) havi közere: 7 5 
Szélerősség valódi havi közepe. 1 4  méter 

másod percenkínt.
Csapadék havi összege: 190 l mm. 30 évi 

november havi közép: 69*8 mm.
legnagyobb csapadék 24 óra alatt 29*5 mm.

6-án.
csapadékos napok száma: 20.
Zivataros napok száma: 1.
Viharos napok száma: 0.
Jégesős napok száma: 1.
Villogás 1-szer jegyeztetett.
Uralkodó szélirány a déli és nyugoti volt. 
Szélcsend 2-szer észleltetett.
A C s á k to rn y á i magántisztviselők esté

lyé re  serényen folynak az előkészületek s 
az est nagyszabásúnak Ígérkezik. A meghí
vókat már szélküldötték. A közreműködésre 
Szoyer Ilonán kívül, kit (érje Márkus Dezső 
operaházi karnagy kísér zongorán, a fővá
rosból Kiss Dezső zongoraművészt is sike
rült megnyerni. A hangverseny műsora a 
következő lesz:

I. »Faust«, Ch. Gounod. Előadja hegedűn 
Weisz Viktor úr, zongorán kiséri Heinrich Alma 
к. a. — П. A »Holló« Poe Edgárt költeménye, 
agavalja Vjyda Andor úr. — Ш. Részlet Erkel 
Sándor »Hunyadi László« című operából, énekli 
M. Szoyer Ilona úrnő, zongorán kiséri Márkus De
zső úr. — IV. a) Chopin, ballade, as dúr, b) Cho
pin, phantasie impromptu císmoll, c) Chopin, Valse, 
zongorán előadja Kiss Dezső úr. — V. Kun, Várady 
»Petőfi a Hortobágyon« melodráma, előadja Blaú 
Benő úr, kiséri zongorán Pollák Margit k. a., he
gedűn Weisz Viktor úr. — VI. Michaela áriája,

Carmenból, énekli M. Szoyer Ilona úrnő, zongorán 
kiséri Márkus Dezső úr. — VII. Liszt, Rhapsodia 
XIII., zongorán előadja Kiss Dezső úr.

—  Eljegyzés. Tóth Pál alsólendvai róm. 
kath. elemi iskolai tanító eljegyezte Halápy 
Juliska kisasszonyt Újpestről.

—  Halálozás. Bernovils Laj. s, nyugal
mazott cs. és kir. kapitány nov. hó 26-án 
d e. 11 órakor, életének 59-ik évében, hosz- 
szas szenvedés és a halotti szentségek áj la
tos felvétele után Csáktornyán elhunyt. A 
megboldogult hült telemét múlt hó 28-án d 
u. 2 órakor helyezték örök nyugalomra a 
róm. kath. vallás szertartásai szerint a drá- 
vaszentmihályi temetőben katonai pompával. 
A Csáktornyái uhlánosok egész tisztikara, 
egy század uhlános lóháton, egy század gya
logosan vett részt a temetésen. Az elhanto- 
lás alkalmával kapitányt megillető dísz- 
lövést tett a gyalogság. Az elhunytat fele
sége, szül. Danitz Matild és kiterjed rokon
sága gyászolják. Béke hamvaira !

—  Yarazedon sertésorbánc ragályos 
állati betegség lépett fel, miért is onnan ser
téseknek az elszállítása további rendelkezé
sig tilos.

—  Pályázat ipariskolai ösztöndíjakra.
Alulírott kerületi kereskedelmi és iparkamara 
pályázatott hirdet az 1905/6-iki tanév fo
lyamán az iparos szakoktatás céljaira szol
gáló öt iskolai ösztöndíjra. Ez ösztöndíjak 
egyenként 200 (kétszáz) koronára rúgnak 
Pályázhatnak a kamara kerületében (Moson-, 
Sopron-, Vas- és Zalamegyék, valamint Sop
ron sz. kir. város) illetőséggel bíró oly sze- 
génysorsu ifjak, akik az ország terülelén 
fennálló valamely iparszakiekolának, felső 
ipái iskolának vagy iparművészeti szakisko
lának beiratkozott s az illető intézet elő
adásait rendesen látogató jó előmeneteld 
tanulói. A kérvényhez csatolandó a születési 
és illetőségi, továbbá az iskolai bizonyitvány, 
illetve ily bizonyitvány hiányában az ösz
töndijakra ajánló nyilatkozata azon taninté
zet igazgatóságának, amelynek tanítványa a 
folyamodó. Ha a folyamodó állami, törvény- 
hatósági vagy általában közpénztárból szár

mazó ösztöndíjakban vagy másféle segély
ben már részesedik, a folyamodványban ez 
is felemlítendő. A pályázati kérvények leg
később folyó évi december hó 10-ig az alul
irt kamarához küldendők be. — A kerületi 
kereskedelmi és iparkamara.

—  A bicska, mely ismét halált oszt.
Múlt hó 25-én, a Csáktornyái katalinnapi 
országos vásár után a vásárról hazafelé 
menve több drávavásárhelyi lakos betért 
Drávavásárhelyen özv. Moharics Pálné ut- 
szélí korcsmájába és vígan szűrcsölték a 
murcít, mig csak be nem rúgtak. A mula- 
tozók között legelőbb kezdett el garázdálkodni 
Bácinger Ferenc 26 éves drávavásárhelyi 
napszámos, ki ennek folytán több mulatozó
tói innen is onnan kapott egy-egy nyakle
vest és pofont. Ez nem igen volt Ínyére 
Bacingernek és bosszút forralva megindult 
kifelé a korcsma helyiségből. Az ajlóban 
Verbanec Mihály 21 éves drávavásárhelyi 
legénykével találkozott össze, kit minden 
előzetes szóváltás nélkül bicskájával meg
szűrt s azután ebietelt a faluba. A megszűrt 
legényke megtántorodott és a falhoz támasz
kodott, hol a rokonai megtalálva hívták be 
a korcsmába, de csak annyit tudott még 
mondani, a »Bácinger megszűrt« és össze
esett. Az összeesett embert gyorsan bevitték 
a szobába, és elkezdték levetkőztetni, de 
vetköztetés közben már meghalt. Bácinger 
bicskája a bal láb fölötti lágyékban a fő- 
ütőeret metszette el és elvérzett. Bacingerl 
még az nap éjjel elfogta a csendőrség és 
bekísérték a Csáktornyái kir. járásbíróság 
fogházába.

— Gondos anyák figyelmébe. A gyermek- 
betegségek ellen való legjobb védekezés az, ha 
gyermekeinket erőssé, edzetté és a ragályos be
tegségekkel szemben ellentálló képessé tesszük. 
Az angol gyermek halandóság azért sokkal ala
csonyabb mint a mienk, mert a fent elmondot
takra ott kiváló gond fordittatik, és nincs család, 
hol a gyermekek a hideg évszak alatt ne fogyasz
tanák a csukamájolajat, — mert e szer az, mely 
óriási nagy táperejénél fogva kiváló eredményeket 
idéz elő. Igaz, hogy a gyermekek nem szivesen 
vették be a szert, de mióta a Zoltán-féle csuka
májolaj forgalomba jött, azóta minden kifogás 
elesik s e kiváló szer elterjedése oly nagy. hogy 
kevés családnál hiányzik s minden gyógyszertárban 
kapható.

— A perlaki műkedvelő ifjúság 1905 
évi december hó 3-án Perlakon, a »Mura
közi Szálloda« nagytermében tánccal egybe
kötött zártkörű szinielőadást rendez. A szí- 
nielőadás pont tél 8 órakor kezdődik. Be
lépődíj: Személjegy oldalszékek és az l. II 
sor ülőhelyei 2 kor., Ill—VII. sor 1 kor 20 
fillér. Családjegy (3 személyre) oldalszékek 
és az I. II. sor ülőhelyei 4 kor., Ill VII, sor 
3 kor. Állóhely 1 kor. Felülfizetéseket a ren
dezőség, tekintettel az emberbaráti célra — 
részben a perlaki szegénysorsu ískolásgyer- 
mekek karácsonyi felruházására, részben pe
dig a magyar nyelv elsajátításban kitűnő 
horvát anyanyelvű tanulók megjutalmazásá- 
ra — köszönettel fogad és hirlapílag nyug
táz Színre kerül: A Falu Hossza, népszínmű 
3 felvonásban. Rendezi dr. Reményi Zoltán 
A színdarabban szerepelnek: Schuckeivatz 
Ignác ur, Kovács Lajos ur, Megyercsy Kati
ca k. a., Blazsincsics Irma k. a., Blazsincsics 
Jenő ur, Novák Irma к a., Sosterics Alajos  
ur, Hajdinyák Ilonka к a. Sohár Rózsa к 
a. Sosterics Mariska k. a. * * * Blazsincsics 
József ur, Hanzsalics József ur, Wortmann 
János ur, Sosterics Mariska к. а В J

—  Vasúti előmunkálati engedély meg 
hosezabbitása. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter Hajos Mihály ügyvéd alsólendvai, 
Stern Sándor bankár bécsi és Königsberger

hell nevelnünk gyermekeinkből, a mi sokkal könv- 
nycbben fog menni és mindenki természetesnek 
fogja találni, ha te a birói hivatalba beleülsz. Igaz, 
hogy a mesterség jól megy és sokat jövedelmez, 
de hát eleget szereztünk már eddig. Abból a va
gyonból, a mink van, urasan megélhetünk és gyer
mekeinket is akkép nevelhetjük.

A sok faggatásra, rábeszélésre végre megad
ta magát Kaplai uram; hanem előre megmondta 
feleségének, ha a dolog nem jól üt ki, 6 lesz min
denek az oka.

Nagy ünnep N. városában, midőn Kaplai 
biró uramat installálták. A város apraja, nagyja 
részt vett az általános örömben. Annyi volt a 
vendég a biró uram vendégszerető házában, hogy 
jóformán be sem fértek. De annál fesztelenebb 
volt a jó kedv. Vacsora után aztán kihordták a 
bútorokat és kivilágos-kivirradtig járt a tánc, 
Senki a kerek nagy világon nem volt boldogabb’ 
mint Kaplai biróné asszonyom e napon.

Általánosan feltűnt, hogy Kaplai biró uram
nak , az ünnepelt férfiúnak arca nem volt oly de
rült, mint máskor; úgy tetszett, mintha egy egész 
város gondjai nehezednének vállaira, pedig, még 
csak belé sem kóstolt.

Amióta Kaplai uram a birói pálcát viselte, 
egészen uj rend költözött be az 6 házába. Kaplai 
biró uram a sok elfoglaltságtól csak épen ebédre 
jött haza, sokszor még ebédre sem jöhetett; mert 
mindenféle deputációban, banketteken kellett részt 
vennie. Gyermekei neveltetését nem ellenőrizhette

Otthon tehát az asszony kormányzott V izi
teket fogadott és viszonzott. A leányok mellé fran
cia gouvernantokat fogadott, a fiú mellé pedig 
nevelőt. Szó sem volt többé a régi patriahális 
•Bokátokról. A leányok imádság és templom-láto
gatás helyett regényeket olvastak, különböző szó

rakoztatásokon, mulatságokon törték a fejüket 
szóval nagyürí szokásokat vettek fel.

Addig Kaplai uram barátainak száma nőtt, 
mint eső után a gomba. Sokan keresték a barát
ságát. És Kaplai uram a régi becsületes világ 
szemüvegén át nézte az embereket; mindenkit oly 
becsületesnek tartott, mint amilyen 6 maga volt 
0  még abból a korból való volt, mikor becsület 
szóra adtak pénzt az emberek. Nem vette észre 
szegény, hogy idővel megváltoztak az emberek 
erkölcsei.

S Kaplai uram lehetőleg mindenkinek telje
sítette kérelmét. Pénzt adott kölcsön, váltókat irt 
alá s jót állt bárkiért. Szóval a megszorult em
berek egész légiója vette körül.

Otthon pedig az asszony pocsékolta a pénzt. 
A régi bútorokat a padlásra hordatta és egészen 
uj, a kornak és az uj magas állásnak megfelelő 
bútorokat rendelt, épen olyant, amilyent a köz 
jegyzőék, a báróéknál látott. Uj ablakok, függö
nyök, tükrök és más effélék teljesen más szineze 
tét adtak a lakásnak. Aztán az uzsonnák, jourok, 
vacsorák napirenden voltak.

Csakhogy a pénznek is az a tulajdonsága 
van, hogy ha két kézzel szórják, végre is elfogy, 
bármily sok lett volna is belőle. Úgy történi az 
Kaplai biró uram vagyonával is. A meddig bírta, 
fizette mások helyett, kikért jót állt, a nagy ősz 
szegeket és az asszony számláit. De végre elfo
gyott a pénz utolsó magja is, csődbe került és 
koldusbotra jutott.

Bezzeg 6 rajta senki sem segített a sok ba
rát közül. Sőt mivel titkon vagyona utolsó fosz
lányát megmenteni akarta, törvény elé állították 
és börtönbe zárták. Családja pedig szétszóródott 
a szélrózsa minden irányában. a  G Hl col. A
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Sve poáiljke se tiCuó zadrZaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
itne. Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izáalaljstvo; 
knjiiara F is c h e l F ilip o v a , 
kam se predplate i obznane 

poéljaju.

M EDIIMURIE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeói druítveni, znastveni i povuőljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden  je d e n k ra t i to : vu svaku nedelju.

Predplatna cena je
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert leta . . 2 kor

Pojedini broji koätaju 20 fi

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raéunaju.

Sluíbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár* «Muraközi takarékpénztár* «Csáktornya Vidéki takarékpénztár* i t. d.

Posveöenje oltara.
Kottorsku staru cirkvu su minuCe lel

ne dobé ponovili i prilikom toga su vu ve- 
likim oltaru bivajuóe svete ostatke genuli 
iz mosta. Zbog toga se je veliki oltár na 
novo moral dati posvetiti.

Veiikoga oltara je proáloga meseca 19-ga 
na dán Svete JalZab te pvsvetil dr. Krapac 
Janos zagrebaCki posveCeni biákup sa ve- 
likom paradom.

Njegova Cast gospodin biákup je zbog 
toga véé novembra 18-ga se peljal nad Ca- 
kovec vu Kotor i táj put njegov je pun bil 
slave. Vu Cakovec je pred poldan ob deset 
i trifertalje vuri se dopeljal sa varaZdinskim 
cugom sa dr. Premus Domokos nadbiákup- 
skim i Radicsevics biákupskim tajnikom, как 
takaj sa njim je doáel Kollarics Miksa va- 
raidinski prépost. Na Cakoveékim banhofu 
su biákupa sveCeniki gornjega Medjimurja i 
kotarska oblast pozdravili. — Vu imenu 
sveCeniCtva ga je pozdravil Kecskés Ferencz 
vicejasprist muraszentmártonski plebanuá a 
vu imena kotara ga je pozdravil Kolben
schlag Béla CakoveCkog kotara veliki sudec.

Ob 11-ti vuri se je Krapac biákup sa 
budapeátanskim osobnim cugom dalje peljal 
vu Kotor к njemu su se priklopili vu Ca- 
kovcu Kecskés Ferenc vicejaáprist iz Mura- 
szentmártona Kralics Bálint iz Szelence, 
Kotter Márton iz Murasiklósa, Fiiipics Lajoá 
iz Drávavásárhelya i Ehrenreich Béla iz

Z А В A V A.
Veliki Janoá, pák mali JanoS.

Kladno Janos skupa spravi telegrama. 
kojega je malo prvlje bil preCtel, vu Zep si 
dene zaáulanoga papira i teCno se nasmije.

— Dober glas, jako dober glas! véli 
svctiim prijateljem koji su tam sedeli na 
promenadu kupeliáCa na jednoj klupi. Opet 
a dobi! jedno veliko naruCenje za driav- 
no stran. Ov glas je vreden jednoga veiiko
ga zajutreka! Hocke!

I dade prirediti vu oátariji za sebe i 
svoje prijatelje jednoga .obilnoga zajutreka. 
Pijuckal je áampantera i joá boláe volje je 
postal odnjega.

— Denes zutra nit nebudeá znal ti 
Janód véli njemu jeden njegov prijatelj, kaj 
ai CineCi iz svojemi penezi. Bog ti je na vi- 
soko podigel tvoje delo.

— No nemrem se tuZiti, nemrem se 
tuti*.

— Kladno Janos do ista nise mogel 
tBftiU Affvavaraiedjinski totski deóko je bil 
koj vn svojoj mladosti sa mudrom pofarbe- 
nom platnenom robom — hodil —• je od

Dekanovec plebanuái. Lach Landulf Cako
veCkog kloátra vikárius, Zrínyi Mikloá beli- 
Cki administrator i Murk bottornyaiski ka- 
pelan; na Kisszabadka banhofu Imrei Fe
rencz plebanuá, na Murakiraly banhofu Pe- 
czek György Castni kanonik iz Tüskeszent- 
györgya Mesterics Gábor plebanoá iz Dras- 
kovec i Kedmenéc kapelan. Na banhofu vu 
Murakiralyu je velika proáecija Cekala biá- 
kupa pod cirkvenimi zastavi, i biákup dók 
je cug stal, je kratki govor drZal puku.

Vu Kotoru su na banhofu priCekali 
biákupa Hergár István esperes, Liszjak La- 
|oá, Czimermann János, Golub Jánoá, Habus 
Mihály, Fabian Gyula, Kadia József pleba
nuái od slrani kotarske oblasti Kovács Ru
dolf veliki sudec zatem ákolska deca s opa- 
ticami doljno medjmurskog sveCeniCtva, a 
od ognjogasci i iz okolice — velika mno- 
Zina ljudstva. Vu imenu sveCeniCtva je poz
dravil biákupa Hergár István esperes iz 
Szentmarije vu ime kotara ga je pozdravil 
Kovács Rudolf veliki sudec a lesom nakin- 
Cenorn za njegovu Cast ga je pozdravil vu 
ime farnikov Liszják Lajoá plebanoá vu ime 
Kotorske obCine pák Kele György nolariuá. Za
tem je biákup sa svojom pratujom skup vu 
Alsódomboru iáéi, gde je na Cast biákupa 
újlaki Hirschler Miksa veliki obed dal.

Po obedu odveCer ob 3 vuri je biákup 
nazad se peljal vu Kotor, gde su sa strela- 
njem moZarov i zvonenjem ga primili. Taki 
je iáéi vu cirkvu. Tu ga je vu cirkvenih 
vratih pozdravil sa lepim govorom Liszják

Lajoá kotorski plebanuá, po kojim je biákup 
blagoslov delil i na predikalnicu iáéi, gde 
jo lepi dugi govor drZal od posveCenja ol
tára Pratnja biákupa je vu Kotoru na faro- 
fu ostala a medjimursko sveéeniCtvo je bilo 
vu Alsódomboru pri Hirschleru nastanjena

Posveöenje oltara se je vu nedelju ob 
8 vuri zapoéelo. Biákup je iz íarola sa pro- 
áecijom iáéi vu cirkvu, gde je sa pomoCjom 
osem sveCenikov dve vure dugó trajalo pos- 
veCenje oltara. Po posveCenju je biákup pri 
novo posveCenim oltaru veliku meáu drZal

Po poldan ob 1 vuri je za 54 osobe 
preslrti obed bil pri plebanuáu, prilikom to
ga je Liszjak Lajoá plebanuá na papu, a 
Krapac biákup na zagrebaCkog nadbiákupa 
rekel napitircu. Biákup se je sa Radicsevics 
tajnikom i sa varaZdinskim prepoátom po 
poldan ob pol 5 vuri Cez Murakeresztur— 
Gyékényes-а odpeljal nazad vu Zagreb.

Politiéki pregled.

Vu subotu proáloga tjedna drZal je 
sednicu odbor lévih strankah na stanu be- 
teZnoga Kossutha. Na sednici su svi Clani 
bili nazoCi «amo gróf Apponyi i grol An- 
drássy né, kojemu se je na putu automobil 
pokvaril, pák je ne mogel dospeti vu Buda 
peát da bi bil nazoCen na sednici. Dovráilo 
se je na sednici, da se daje vun proglas na 
narod vu kojim se nezakonitim véli to, da 
je vlada peneznu podporu od nekojih var-

sejma do sejma. od hiZe do hiZe. Trgovinu 
jeli je tak jako razmel, ali sreCu je imel 
tak veliko, prinjoj nego to je istina, da do 
25 Ijetne svoje dobi vre velikomu irnetku je 
gospon bil Kladnó János Onda se nastanil 
vu Budimpeát, fabriku je podigel, imanje si 
je kupil i iz jednoga prostoga álovaCkoga 
deCka je gospon postai, kojega zakonskoga 
poglavarstva povjerenstvo je lakaj i za zas- 
tupnika izebralo. Potlam odjedne osiromaáe- 
ne barunske familije gospodiCinu vzel si je 
za svu tuvaruáicu i nato je jako gizdav bil, 
Nit mje nazival drugaC nju, neg ovak:

— Moja tuvaruáica je barunesa.
— Po obilnim zajulrekom se spriCal 

od svojih pajdaáov.
— No, servus deca! Idem dimo. Idem 

к obedu. Ravno Cisto nikaj nisam gladen, 
nego nebi rád hiZnoga reda pokvariti.

— Odpravi se dimo, prama svojoj vilii, 
koja je tamo stalo vu gornjoj dobni. Ele- 
gantno lepő stanje je bilo, istinska mala pa- 
laCa, koja vre od zvuna je svedoCila, da 
jednoga bogataáa more biti.

— Как prama palaCi, s borovjem po 
sajenim putu do kraja dojde Kladno Janos 
proti njemu ide jeden mali álovaCki deCec. 
Do devet, ali deset Ijet mogel je star biti i

na pleCi jedno prec veliku iz desek naprav- 
Ijenu ladiCku je nosil, vu kojoj spamelno 
spakuvana vsaké fele dugovanja bila su vu 
njoj, cifraste kupice, menáa vekáa zrcala, 
porcelanski mali spomeniki, koji izvekse 
strani paduanskoga svetoga Antuna sliku su 
pelduvali, Cisla i kajkakove druge igraCke

— Kad je deCeca bil zgledal Kladno 
Janoá, na pamet mu je doálo ono vreme, vu 
kojem je on od hiZe do hiZe hodil, izmodrom 
farbom pofarbanom robom, pokehdob pako 
je jako dobre volje bil, vre iz daleka kriCal 
je na deCeca:

— Hopp Janu postoj na jedno reC!
Po álovaCki se spominal Znjim, i deCec

se veselil, da je Cul svojega materinskoga 
jezika. Postai je i spoátenim naklonom dole 
se vzeme svojega ákrljaka.

— Odkud ideá Janu? ч
— íz Árve rnili pan.
— Так, po takvim anda moj zeml|ak 

jesi? I kam ideá?
- Idem prodavat т о щ  robu

— Jeli ti dobro ide trgovina?
— Так po malo ide.
— Kladno János pregledne njegovo

parleku i zatim ga opet pita:



medjiah vkrej zela. Zatem se opominaju éi- 
novniki, da naj zdrZiju vu borbi jer budu 
se leve stranke na vrhovni sud obrnule i 
tarn iskale pomoé proti nezakonitnim nared- 
bam.

Proáloga rneseca 28-ga dneva je doäel 
veliki áupan Komaromske varmegjije Kubi- 
nyi Géza vu varaä gde je na varmedjins- 
kih hiZah med velikom halabukom del doli 
svoju prisegu. Kubinyia je sadaánja vlada 
d da imenuvati vu Komárom.

Peátanska varmegjija je 27-ga drZala 
spraviáée na kojoj su za novoga podZupana 
zebrali gróf Vigyázó Ferenca kojega vlada 
nepripozna zakonskim, jer je minister véé 
véé prije imenuval vun za namestüka Rö
mer Flóriáa. Diaki sveuéilista protiviju — 
se vladi, po vulicah popevaju Kossuthovu 
notu i proáloga meseca 28-ga su straánu 
larmu napravili pred redakcijom *Uj Ma
gyarország* vladinih novin i nekoje öblöké 
takaj spotrli ali nje je redarstvo raztiralo.

Как jedne novine piáeju, zbiranje able- 
gatov je véé blizu.

Buna vu Ruskoj.
Íz jednih novinah éitamo, da su sol- 

dati ipák preobladali pobunjene marinare i 
nazad vzeli od njih Sebastopola.

Vu Vladivostoku je vekáa buna bila 
как su to novine pisale. Linevié general je 
odredil, da se pobunjeni pred vojni sud 
postaviju.

Durnovo minister, kada je sedel vu 
svojoj kancelariji je neséi bombu hitil vu 
njegovu hiZu Na njegovu sreéu ga je ne 
trefila bomba Samo tri gospoda su ora- 
njeni.

Kaj je novoga!

K o j Je o atavtl n asu  veru.

Dobrovoljac Melko negdaánji kapelan 
iz Tüskeszentgyörgya, koj je vu najzadnjim 
vremenu kapelan bil vu Dugim selu je os-

tavil naáu rimo-katoliéansku veru i svoj 
sveéeniéki staliá, na kalvinsku veru je pri- 
stupil i dal se je zapisati za juriátu na za- 
grebaéko sveuéiliáte. Dobrovoljac Melko je 
vu dolnjem medjimurju dosta póznát bil, 
pák zato izpiáemu tu táj najnoveái glas od 
ujega, как smo to iz jednih novinah éitali.

O daudjeni k ap elan .

Cepanec lvan kapelan iz átrigove, koj 
je za Peterkom doáel, i koj je decu tukel, 
ako su se mu magjarski poklonila a jedno- 
mu logaru pák je iz oprave dőli vtrgel mag- 
jarsku korunu sv. Stefana, je s.ida bil od- 
sudjeni vu Nagykanizsi pred sudbenim stolu 
na 100 koruni kaátige i na jedno Ijeto 
reáta.

K rvoloónoat и D rávaváaárbelyu.

Vu Drávavásárhelyu (Nedeliáéu) se je 
vu krémi vdovice Moha ics Pavla opet Ije- 
tos к voloénost pripetila. Najmre novembra 
26-ga, kada je vu Cakovcu sejam bil, se je 
I pri Moharicski ziálo vnogo sejmarov. Med 
ovimi je bil Báczinger Ferencz deéko iz 
Drávavásárhelya, koj je как ljudi veliju, sa 
tóm nakanom iáéi vu krému, da bude áes- 
terim »jetra gledal * Na nesreéu je med o- 
vih áest i Verbanecz Mihály spadal, koj ka
da je iz krémé na dvor doáel, ga je Bacin- 
ger sa noZom tak vpiéil, da je taki doli o- 
pal i za mali éas vumrl. Viáe njih je ne 
zaklal Bacing r, koj sada i to jednu krvo- 
loénost táji. Ali zabadav táji, jer su éinu 
svedoki je i tak bude Bacinger primil svoju 
kaátigu.

K rvo lo én o at aa m etlenlm  átllom.

Íz Déve telegrafiraju, da Papiler Gás
pár, petrozsenjski stanovnik, rudar vu na- 
pitim poloZaju svoju Zenu je poéel daviti, 
zatim nju na zemlju hitivái metlenoga átila 
Zenski vu poZirak porine. Kad je snazil da 

'mu je Zena vumrla, je po vraéitelja beZal, 
Inego on je véé ni mogel, pomoéi Zenski 
Krvoloénost je pred petero svoje dece oéi- 
gled na éinil. Fiákaliat krvoloénoga suproga 
je dal zapreti

i ix o ta  ah a ien aka.

Toldi Janoáa Zma rodjena Kiss Anna

— Je si li véé obeduval ti Janu?
— Joá nisam, nego si vre negdi sed- 

nem vu hlad i jel budem svojega ápeha i 
kruha

To je rekel Kladno Janoá, koj je jako 
dobre volje bil:

— Hódi kmeni к obedu, ti Janu
— Deéeca pri éasu je ni prvié dostigel 

takvu fele poziv, ar nije takvoga obraza i 
kazal

— Cisto pametno se obmul i iáéi je 
za Kladno Jánoáom

— Как su nuter stupili nad Zeleznimi 
gatri zagrajena vrata, Kladno Janoá za va- 
pi к svojoj tuvaruáici barunesi. koja je na 
verandi éekala bila.

— Mila moja Emuáka, gosta ti peljam 
na obed!

— Jednoga mojega zemljaka, árvavár- 
medjinskoga deéaka.

— Barunesa iz glavom klíma i na 
smeie se.

— Deéek pako samo ide za Kladno 
Janoáom i malo izvan sebe, gledi okolo 
zmoZne hiZe.

— Nego gospodarici Ijepo ruku kuáne. 
Znal je on to, da kaj se pristoji.

— Na verandi je za dve osobe bilo 
prestrto, nego Kladno je zapovedal sobarici.

— Jednomu tretjemu lakaj, da naj 
prestre stola. Mali Janu neg obeduje ovde 
znami. Ljepoga érlenoga obraza beloputnimi 
lasi deéak bil je, posmehavajuéimi oéima, 
poniznim neduZnim gledanjem, se odmah 
dopal éloveku.

— Iz bélé haline imal je hlaée grubo- 
ga platna rubaéa bila je njegova oprava. Na 
nogah boékor. na truplo pako prec veliki 
koZnati pojas.

— Janu pazljivo doli dene iz ramena 
svoju iz desek napravljenu ladiéku iz robom 
i prisloni vu \erandin jeden kút i verek 
nit dvakrat se ni dal trucati, kad su juhu 
nuter donesli.

— No, sad se tak na obeduj ti Janu, 
rekel je Kladno, da budeju ti i vuha takaj 
na dve strani stala, éujeá li?

— Deéko je smejué klimnul jenkrat iz 
glavom i poéel je jesti, kojih jestvinah nit 
nije znal kakve fele jesu. Samo jedenkrat 
se zaéudil med obeduvanjem.

— Oh boZe moj! boZe moj!
— Kaj pri éasu je to znamenuvalo, 

dragi moj Bog как dobro Ziviju bogati Iju-
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vu Budapeáti na svojem stanu je otrova api- 
la. Na smrt se od Zalosti bila odluéila, ar 
njezin tuvaruá vre od éetiri Ijet beleden 
leZi i bez svaké pomoéi je stala. Polo£aj 
njeni je na smrt pogibeljen. Vu dpitalu aad 
leZi. —

K o n e c Jedne ta m ilt Je.

Iz Ujvidéka javiju, da Popovics Miloö, 
koj zaradi jedne pravde iz svojom razdru- 
Zenom Zénóm se posvadil, revolvere je na 
prvo vzel, na Zenu streli, koju na ruki je 
malo oranil zatim njeno kéer koja se mo- 
lila, je strelil. Popovié onda je sam na se
be na meril oruZje i strelil je sebe.

Nap a d  p r o ti Jednom u n apadn tku .

íz Pariza javiju: Jeden Bost Celeajtin 
zvani élovek napadu je naéinil proti Cugu- 
eri Conti zaslupniku, kad se ov iz svojega 
stana na sabor odpravil. Bost je trikrat stre
lil iz revolverom. Obodva su neoraujeni os- 
tali Napade zroki su sledeéi. Bőst Celestin 
koj je véé od davna pod doktorskom paz- 
Ijivostjum stojal, to je govoril od sebe, da 
je on Bonaparte familije bliZnji rodjak i ovo 
je vu lísti i proklamacijah takaj nazveáéal. 
Cuglierí Conto je vu jednoj priliki to bil 
rekel, da takove nesreéne norce bi trebalo 
zaprti Bost kornu je to na znanje doálo, 
nato je naveke liste poáiljal knjemu i vezda 
je tekaj i hotel spuniti svoje groZnje. Bos- 
ota su prijeli i vu zavod bedastih zaprli.

K ra d ljlvo a t vu Fiu m l.

Iz Fiume javiju: Candetti koj je ovdaá- 
ne Zaen zvane velike trgovine kompanije 
éinovnik bil, petdeset jezer korun je vkral 
od druZtva i iz Fiume je pobegel.

Na harm on ika Ig ra ju ét raxbojntkt.

Adam István maáinista preminuée nőéi 
je prama kiápeátijskomu svojemn stanu idei, 
kad ga na Üllői putu jedno na harmoniku 
igrajuée druZtvo к sebi vzela :

— Hódi idemo se zabavljat su nago- 
varjali opet su ga obimali. Adam samo na 
jenkrat spazi, da iz Zepa izniknul je njegov 
bugjelariá, njegova vura pák i njegov revol
ver. Poéel je larmu delati, na Sto veselo

di i na kuliko je bolái takov obed, как moj 
ápehek i kruhek.

— Kladno Janoá je veselo gledal de
éeca i gospa takaj posmehavajué gledala je 
njega.

— Kada se jesu na obeduvali, tak je 
rekel Kladno Janoá.

No Janu tak je dobro bilo?
— Ah jako je dobro bilo.
— Kaj ne vezda budeá dalje vandral?
— Je, je murám prodati moju parteku
— Onda neka osobitoga dojde na 

pamet Kladno Janoáu deéka na njegovo la- 
dicu kaZe i to pita?

— Ti Janu, ako bi ja celo tvoju par
teku kupil, za kuliko bi mi nju dal?

— Vu deéaku se prebudila trgovna 
ápekulacija. Svojimi oéima namigava, malo 
si premiáljava, onda pako véli:

— Так, tak za trideset korun ta dam.
— Je, no dobro je Janku?
— Iz tern Kladno Janód segne vu svoj 

Zep, ta mu na broji pred njega trideset ko
rún i véli.

— Nu evő imaá!
— Nego kad je deéec tak botéi véiniti 

da iz ladice sad vre van iz deva vsaké fe-



drudtvo ga prijelo podteno stuklo, onda pa 
ко pobeglo. Med dobro volje bivajuőih raz- 
bojnikov jód ono noó redarstvo je prijelo 
Stano Janód 19 letodnega i Tróják Ignác 
18 letodnega te2aka.

Мл brva n ja  k rv o lo én o st

íz Ro2nje telegrafiraju; da öve dneve 
na veóer vu őuóeriiskim hataru, pred kli* 
mentijskom rudarnicom Midkovió Ferenc 18 
Ijetodni laddupatakíjski rudar, sa Liptak Já
nos 24 Ijetodnim rudarom se hitati poóel. 
Liptak je Midkovióa na zemlju hitil, nego 
ov je jednoga kamena vu ruke zgrabil i 
Líptakovo glavu je 2njim rezkolil. Midkovió 
je onda mrtvo telő jeden óas praina rudar- 
nici vlekel, nego je ni ladal 2njim, na je
den kúp kamenja je po Siket, on pako si 
mirno legel na poóinek Ro2njoisko 2andar- 
stvo drugi dán vjutro krvoloónika je prijelo.

K u á ec, k a k ti ra x p itn i xrók.

Redka razpitna pravda svrdila se sad 
ni davna pred pariskim pravdenom stola. 
Jedna mlada sna2na 2enica razpitnu prav- 
du podigla je proli svojemu tuvaruSu ar je 
pre slab bil prama njoj. Baudack ovak zva- 
li su dobroga tuvaruda, vu jednim dnevu 
na primer ni menje как 932 kuSca pretis- 
nul je na svoje mlade tuvarusice vusta, lica 
i na njeni Sinjak. 2enska se za zbantuvanu 
óutila proli vnogomu kuSuvanju i razpitnu 
pravdu je po igla. Za ljubleni tuvaruS pri- 
godom razprave je revolvera spro2il na ze- 
nu, nego na sreóu ni nju je pogodil. Na- 
padnoga suproga su ni kaStigali, 2ena se 
takaj po mirila i sada iz nova moreju po- 
óeti neprestano kuSuvanje.

S e s td e s e i korun vu sm etju,

Vezda ni davna glavne poSte vu nje- 
nem stanju slu2kinja med pismami i drugim 
kajkakvim smetju je jednu od Sestdeset jezer 
körűn glaseóu od Sparkasse knjigu bila 
npdla. Vu knjigi je Bokor Dezső ime bilo 
na pisano. Drugi dán je redarstvo po 
iskalo od Sparkasse knjige njevoga viaatnika

koj je Bokor glavnoga grada apatikar, koj 
vre od davna idóe svojo zgubleno vrednost. 
Apatikara je cela njegova vrednost bila óva 
od Sparkasse knjiga i peneze bi vre bil nu- 
cal takaj ar vu Po2unu si je sad kupit jed
nu apoteku.

K rvolocn u  le n n

TemeSvarski dopisnik telegrafira. Am- 
bró< zy Lajos baruna vu BaroS Temesi ha
taru le2eóoj njegovi pustari oví dneve ob 
poldnevu, se jesu sporekla biroSka dru2ina. 
Dve 2enske Baranyai Juliana i Zsidiő Róza 
se najbolje posvadile jesu, na tuliko, daZsi- 
dió Róza je vkuhnju odbe2ala, no2a dones- 
la i prek srdca prebola je 2njim, svoju ne- 
prijateljicu. Koja je odmah vumrla. Krvo- 
loóna 2enska se sama javila.

I rotn p r o ti ápn njoskom u  k ra lja

Íz Berlina javiju: da Magdenburger Zei
tung daje na znanje, da tri Spanjolce, koji 
su od ju2ne amerikanske Ekvador dr2avi 
biti doSli, prijeli su nje ar to je bila sum- 
lja proti njim, da Spanjolskogu kralja proti 
njegovomu 2ivlenju tereju vu Berlinu. Pri- 
jeti Spanjolci su iz Pariza doSli i to veliju 
da su se vuóit doSli vu Berlin. Redare |e 
to vómilo pozorno ravno one vulice, po ko- 
jih Spanjolski kralj moral je vu varas iti, 
su skrbljivo pregledavali i vizitirali.

S k u p  su  x e k ili s r d c e  piuöa.

Íz Budapesté piSeju: Kubaóek Janos na 
svojem stanu na vise mestah spikal je svo
ju 2enu. Na 2enski кпЛ nuter je do be2al 
Kojda Marton sused i med nje je stal, nego 
Kubaóek je njega takaj viSekrat vu pr*a 
vpióil. Vu RokuS Spitalu Fischer Ernő dr. 
je predse vzel te2ko oranjenoga Kojdu. Pre- 
rezal je bete2nika njegova prsa i te2ku ora- 
njeno levő sróno mesto, iz kojega je krv 
jako tekla, uzpjesilo se njeinu skup zeSiti 
Okolo petdeset Ijet starosti bivajuói Kojda 
Marton danas se je vre iz svojom tuvaru 
Sicom i óerkum dugSe vreme mogel epomi- 
nati. Kubaóek JanoSa 2eni, su morali dve 
rebri van vzeti, da jako krvava njena plu-

óa skup zeSiju. Obodva bete2niki su veó prek 
od vekSe pogibelji.

Ix m r c v a r je n l bandar.
Dimo je gonil i na mir opominal mi- 

nuőeg Ijeta jedne nedelje veóer Szabó Sán
dor érmihalyfalviiski 2andar na pijacu lar- 
mu delajuóe deóke, nn kaj Oláh András 
deóko gizdavo je to bil rekel njemu:

Kokot na svojem smetidóu naj zapove- 
da i njegovi pajdaSi podrugljivim podsme- 
hom su poóeli jako kukorikati.

— Zandar je hotel prijeti norca se de- 
lajuóega deóka, nego on je za dobro videl 
odbe2ati. Jeden óas ga lovil 2andar, onda 
pák je nazat doSel na p jac i pital je jós 
na pijacu jeden óopor sktajuóih deókov, da 
как se zove táj lopov, koj se 2njega norca 
delal. Nyiri Lajos jeden deóko mesto toga 
da bi bili povedali, je za hrbet dkoóil pog- 
rabil ga i na zemlju hitil, na Sto ovi drugi 
njegovo puSku sablu su od njega vkrej zeli 
i spudkom do pol mrtvoga stukli. Od leve 
ruke tri njegove prste i desno njegovo vu- 
hu su óisto vkrej odrezali. Na slu2bu ne- 
prikladnoga 2andara su penzionirali med 
svadljivemi deóki pako Nyíri LajoSa nagy- 
varadiiski pravdeni stol na tri Ijetno, ostale 
druge pako na dve Ijetno trpeCu vuzu je 
od sudil.

OGLAS.
Murakirály obóine poglavarstvo sa ovim 

proglaáuje, da se obóinska »Szibéria» krc- 
ma i к njoj spadajuóe gospodarstveno sla- 
nje как takaj obóinska mesnica i dloperk 
ovoga Ijeta decembra ю-ga ob ю vuri 
pred poldan na arendu bude davala na Ir- 
jedno za drugim sledeóa Ijeta. — Kondicije 
arende se moreju svaki dán pred poldan 
poglednuti vu ubóinskim uredu, gde i slu- 
Cajnint opozorenjenjem slu2iju

Murakirály 190b november 12. 

Neusidler Jenő Goricsánecz Pál
ob£inaki notanué oböintki birov.

le parteku, Kladno JanoSa njegov obraz se 
na smeh obrnul.

— Samo spravi si peneze ti deóec i 
tvoju parteku takaj od nesi si! Moréd pro- 
dati jód jedenkrat!

— Janu nit to nije znal jeli bi veru- 
val svojim vuham? Nego kad je videl, da 
Kladno Janos iz istine govori od veselja — 
za iz crlenjenim obrazom po spravil je pe
neze, koji se njemu vnogo, jako vnogo 
stradno vnogo penez videio

— Gospa pako pod tim samo gledala 
gregledavala je deőeca i na zadnje rekla je:

— Takvo malo dete pák vre samo si 
zna priskrbeti svojega kruha!

— Hja, takva ti je moja fajta, rekel 
je Kladno Janód. —

Tvrd 2ivahan uztrpljiv!
Na ledvenim hrbtu takaj pre2ive í
— Véli opet gospa, nego tak da Ijepo 

po lagano pogladi deóeca njegove belop ütne 
lasi ?

— Imád li svojega dragoga otca ?
— Imam.
— A gde je?
— Daleko, jako deleko, vu Ameriki. 

Samo vzimi na vrne se opet dimo.
— Kaj pák tvoja draga majka?
— Na ovo pitanje, na 2alost se obrnul 

deleta obraz:

— Nimam. Je vumrla Vre zdavna. Jód 1 
onda sam őisto malen bil.

Síromadki sinek! véli gospa — Mozbit 
se mt se seóad na nju? Janu deóec, koj je 
navek da vezda jako malo govoril, mozbit 
zato do nije utal, ali nezna se od óesa spo- 
minati vezda na jenkrat je jako guvorliv 
postai

— SeCarn se — nanju i jako dobro 
se seCem na nju! Nit nigdar nebudem nju 
pozabil. Ljepi, i krasno Ijepi je bil njeni 
obraz i tak gladek как i bardon. Njezina 
ruka takaj, neznam od Cesa je bila lak 
mehka, nego jako dobro mi je Cinilo, kad 
mi je na moju glavu dela i tak do kraja 
pogladila moje lasi, ravno lak, как vi sada

— DeCec je na gospu gledal. Nego od 
óesa se jesu ada na tuliko blidóile Kladno- 
jevice njene oői?

— Jednu minutu si je premidljavalo 
dete, onda pák dalje pripovedalo:

— Jako dobro pametujem nju Njene 
lasi su vre malo sede bile, ravno tak как 
njihove. Jako dobra, jako i jako dobra je 
bila. I kad me kudnula, ah jaj, kad me 
kudnula! Nego vumrla je. Sirotica.

— Vezda pako gospa obinula i ksebi 
privrnula je maloga totióka i kudnula je 
njegovoga obraza.

— íz nekakvim őudnim zahvalnim 
pogledom gledalo je nanju dele.

— Tihoóa e postala na verandi Tu- 
robni su postali vsi tri ljudi.

— Zatim pako mali Janód opet na 
pleóa dene svoju ladica i z nova se od- 
pravi po dirokim velikem svetu. íz vuliónih 
vrat se jód jedenkrat nazad zgledne jód je
denkrat dőli vzeme si svojega dkrljaka i 
как da bi svojimi oóima namigaval nutar- 
nmőuvstvom gospoji. Bog zvami.

— Kladno Janos je tarn stal na ve
randi, vu 2ep si je del svoje ruke i za ma
lim totiókom gledal je. Zatim kad je deCeo 
vcő dalje bil otidel, iz dirokim smehom ve
iéi je.

— No to znam, da ov bude pametu- 
val obeda, pák trideset korun, koie je p r i  

Kladno Janodevih dobil!
Mali Janód pako samo je idei, idei i 

putoval, i как je nosil po veliki vruCini 
2metno adieu, nisi je mislil na veliki obed 
nit nisu mu bile na pameti Irideseti korune 
nego 2enska, koja ravno takve sede lasi i- 
mala je, как njegova rnajka i ravno je tak 
kudnula takaj i njegovoga obraza. __

— Nekakvo osobito toplolu óutilo je 
po orsagu hodeóe, vu svet zahitjeno, kruha 
si iskajuóe dele, bez doma, kad se z m i s l i l o  

na to. I podjednoin samo je .to govoril vu 
sebi:

Bog te uaj blagoslovi! Bog te naj bla- 
goslovi.
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbíróság, mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Mikác Ferencné 
szül. Borsics Mária domasineci lakosnak — 
Malavics Lénárd és neje Bartalics Katalin 
domasineci lakosok elleni vhajtási ügyé
ben 1241 K. 84 f. tőke, ennek 1904 évi 
szept. hó ltí-lól járó 5%  kamatai, 127 kor 
80 f. eddigi és 24 K. 30 1. árverés kérvé- 
nyi költség kielégítése végett a nagykanizsai 
kir. törvényszék a perlaki kir. jbiróság terü
letén fekvő következő ingatlanok úgymint: 
a domasineei 126 sztjkvben foglalt I 156 hisz. 
138 nópsorsz. ház és 225 hrsz. közös udvar a vh. 
lörv. 156 §-a alapján egészb. és együtt, az ingat
lanok felére özv. Malovics Mátyásné szül. Katanec 
Fransiska domasineci lakos javára bekebelezett 
özv. haszonélv. szolgalmi jognak fenntart. 824 k. 
a domasineci 428 tkvben 2145 hrsz. szántó a vh. 
törv. 156 §-a alapj. egészben 219 k., u. o. 302 
Ikvben 1895 hrsz. rét a vh. törv. 156 §-a alapján 
egészben 105 k., u. o. 564 tkvben 1125 hrsz. szán
tó a vh. törv. 156 §-a alapj. egészb. az ingatlan 
Vj-ed része özv. Malovics Mátyásné javára bekeb 
lezett szolgalraijog fenntart. 72 k., u. o. 877 tkv
ben 335 hrsz szántó a vh. törv, 156 §-a alapján 
egeszb. 24 kor, u. o. 878 tkvben I 840 és 2229 
hrsz. szántók a vh. törv 156 § a alapj. egészben 
és együtt, az ingatlanok >/« részére özv. Malovics 
Mátyásné javára bekebl. szóig, jog fentart. 180 к . 
и. о. 879 tkvben fogl. f  1364 hrsz. szántó a vh. 
törv. 156 §-a alapj. egészben 47 к , u. o. 879 tk- 
ben fogl. f  1366 hrsz. szántó a vh. törv. 156 § a 
alapj. egészben 18 k., u. o. 1399 tkvben fogl. 1126 
hrsz. szántó a vh törv. 156 §-a alapján egészben 
az ingatlannak */, részére özv Malovics Mátyásné 
javára bekebl. szolgalmijog fenntart. 57 к., a de- 
kánoveci 610 sztkvben 606 hrsz. szántó a vh. törv. 
156 §-a alapján egészben az ingatlannak */, ré
szére özv Malovics Mátyásné javára bekebl. szóig, 
jog fenntart. 330 k. és a domasineci 1443 tkvben 
fogl. 626 hrsz. szántónak Rartalics Katalin f. Ma
lovics Lénárdné nevén álló */, része 206 korona, 
kikiáltási árban, mint becsárban az 

1905. éil december hé 20-án délelőtt 10 érikor 
Domasinec községházánál s folytalólag u a 
nap d. H. 3 érakor üekánovec községházánál 
dr. Tamás János perlaki ügyvéd vagy he
lyettese közbenjöttével megtartandó árveré
sen a becsáron alul is eladatni fognak

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt, a fenti 
kikiáltási ár 10% -át bánatpénz fejében le
tenni kötelesek.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak, 1905 okt 6-án ПЬ2

# # # # # # # # #

I bíróság területén levő nyirvölgyi 207 s 
tkvben felvett. 216/3/4 hrsz. a. házhely 1 
hold 1054 Dől nagyságú ingatlanra 209 
k. becsértékben, a nyirvölgyi 264 tkvben 
telv. 216/b/2/III. hrsz. a. házhely 898 Q öl 
nagyságú ingatlanra a végr. törv. 166 §-a 
értelmében egészben 378 kor. becsárban, 
végül az ugyan azon községi 497 sz. te
lekkönyvben fogl. 202/10 hrsz. a. szántó 
Duge nyive 1200 П&1 fekvőségre 80 kor. 
becsárban elrendelte, annak Dr. Hajos Fe
renc ügyvéd vagy helyettessé közbenjöttével 
leendő foganatosítására határidőül 

1905. évi dec. hó 4-ik napjának d. i .  10 éráját 
nyirvölgyi községbiróházához kitűzi.

Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10% -át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
20 к 90 1., 37 к 80 f. és 8 kor.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 30 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 45 nap alatt a har
madikat ugyanattól 60 nap alatt, minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 5%  kamattal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni. 850

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Csáktornyán, 1905. évi szept. hó 21.

@ @ @ @ @ @ @ @ @
Finom válogatott

F A J A L M A
kapható 1 klg. 50 fillérért,

1 postacsomag bérmtmtve K. 2'60

TÓDOR R. utódánál 
Csáktornyán.
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I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zorcsec György 
zalaujvári lakos végrehajtatnak Babies Már
ton törvényes gyám jánosfalui lakos áltál 
képviseli Babies Magdolna és Babies István 
kiskorúaknak, továbbá Kadikovics Mihály 
magán gyám drávaszenlmihályi lakos által 
képviselt kiskorú Novák Hokus elleni végre
hajtási ügyben 100 kor. töke s járulékai 
úgy 14 k. 30 f. ingat. árv. kérelmi költség 
kielégítése végeit az árverést a nagykanizsai 
kir. törvényszék és a Csáktornyái kir járás-

w w w w w w w W W W W W W W W w
Hirdetmény.

Murakirály község kópviselő-testülete ezennel 
közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező

„ S z i b é r i a  c s á r d a
a hozzá tartozó gazdasági épületekkel együtt, vala
mint a községi m észárszék és vágóhíd 
f. évi december hó ю-én d. e. ю órakor fog
három egymásután következő évre bérbe adatni. A 
bérleti feltételek a jegyzői hivatalban mindennap 
d. e. betekinthetők, hol is az esetleges felvilágosí
tással is szolgálnak.

Murakirály, 1905. november 12.
NEUSIEDLER JÁNOS, GORICSANECZ PÁL,

к jegyző. 856 1 — 1 к biró.



Egyszeri átsimitás
Schicht-szappannal

(„Szarvas" vagy „kulcs"-szappan)
pótót

kétszeri átsiinitást közön
séges szappannal.

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

Egy jó erkölcsű fiú tanulónak 
felvétetik Fischei F. (Strausz
Sándor) könyvnyomdájában Csák
tornyán.

EGY HÓNAPIG TEUESEN INGYEN!

A ki in ár m o s t b ek ü ld i  —  ha c sa k  egy hónapra is  —  a z  e lő fiz e té s i ö ss ze g e t A Z  U d S Á  G  
p o li t ik a i  n a p ila p ra , a n n a k  eg ész  d e c e m b e r  h a vá b a n  te lje sen  in gyen  k ü ld i m e g  a  k ia d ó h iv a ta l  
a leg jo b b  m a g y a r  la p o t A Z UJSÁG-ot. E lő fiz e té s i á r a k :  E gy hónapra & korona 40  fillér, 
három  hónapra 7 ko ro n a . —  A Z  ÚJSÁG gyö n yö rű  k iá ll ítá sú  n a p tá r á t m in d en  e lő fize tő  d íj
ta la n u l k a p ja  m eg. —  Gyönyörű húsvéti album! M eg ren d elé s i c ím :  A Z  ÚJSÁG k ia d ó k iv a ta la , 

- B u d a p e s t, K e re p e s i-ú t 54 szá m .

M O N T M G N O S O  G R Ó F N Ő , volt s z á s z  tró n  ö rö k ö st! ő  e m lé k ir a ta  it 

m o st k ö z li  A Z  U J S Á  G. V jo n n n n  b e lé p ő  e lő fiz e tő k  k ü lö n  le  vo
n a tb a n  m e g k a p já k  e n n e k  a  s z e n z á c ió s  e m lé k ir a tn a k  étid ig  m eg 

je le n t  r é s z é t .

Nyomatott Fischel Fiilöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán
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