
A választás.
Csak két hétig tartottak a választási 

mozgalmak s mégis nagyon elég, sőt sok is 
volt az izgalomból. Az intelligent expo
nálta magát a Csáktornyái kerületben Ziegler 
Kálmán Csáktornyái közjegyzőért, ki 48-as 
függetlenségi programmal el is fogadta a 
képvísélőjelöltséget. Ellene hivatalos jelölt 
volt Landauer Béla hontmegyei tiszteletbeli 
főjegyző, kit azonban a kerületben senki 
sem ismert.

Most már a választás befejeződött, 
Ziegler Kálmán 922 szavazattöbbséggel or
szágos képviselővé választatott, s az izgalom, 
a zaj elcsendesedett. Pedig a küzdelem nagy 
voll, a választás napjáig egyik párt sem volt 
biztos a győzelmében, legíőlebb remélték 
mindkét oldalon, hogy övék lesz a győze
lem.

A kerületre nézve mindenesetre ez a 
helyes és értékes, hogy ilyen lett az ered
mény, mert legalább olyan ember képviseli 
a kerületet, a ki e vidéknek a szülötte, a 
ki itt nevelkedett fel, a ki ismeri Muraköz
nek minden kívánalmát, a muraközi nép
nek érzelemvilágát s igy méltóképen képvi
selheti kerülete érdekeit, a mellett pedig 
eddigi évtizedekre ható kiváló társadalmi és

megyei tevékenység nyert némi elismerést 
a megválasztatásában.

A választás lefolyásáról különben a kö
vetkező tudósítás számol be :

A választás napjára rendfentartókul 
Győrből 2 század gyalogos katona jött, kik 
a Csáktornyái uhlánusokkal egésznap szol
gálatban voltak

Már a választás előtti estén izgatott s 
ideges volt egész Csáktornya Kérdezgették, 
találgatták az emberek, kinek lesz biztos a 
győzelme. Mindenki Zieglert óhajtotta s sa- 
játlagosan mégis féltek a másnaptól, mert 
a néppártiakról is az hirlett, hogy biztosra 
veszik győzelmüket.

Az egyes községekből riasztó hírek ér
keztek. Véres verekedés van itt is, ott is. 
Itt két embert lőttek agyon, amott hármat 
verlek halálra. S e híreket megerősíteni lát
szott az, hogy este 9 órakor Murakirályról 
sürgönyileg kertek katonaságot Murakirályra 
s részben Muracsányba, mely a 10 órai vo
nattal el is ment. Hál Istennek, csak vak 
lármának bizonyult minden és senkinek 
még a haja szála sem götfuült meg. A vá
ros közönsége csak az éjféli órákban osz
lott szét, hogy hétfőn kora reggel folytassa 
ott, hol előtte este hagyta.

Legizgatoltabban várták az Alsómura-

köziekel, mert sok függött attól, mennyit 
hoz be e vidékről az egyik s mennyit a 
másik párt, annál is inkább, mivel állítólag 
Landauer pártja az alsó vidéken igen erős
nek mondatott s beszállításukra egy 1500 
személyre való külön vonat volt rendelve. 
Fél 8 órakor érkezett be Csáktornyára Lan- 
dauernak a külön vonata s a kik látták a 
Ziegler pártiak részéről, rögtön mégis nyu
godtak egy kissé, mert nagyon sok teljesen 
üres kupéja volt a vonatnak és mindössze 
620 szavazót hozott. Az, hogy délután ismét 
ugyanannyi szavazója jön Landauernak az 
alsóvidékről, már nem igen talált hitelre. 9 
órakor érkezett meg a Ziegler-téle vonat s 
750 választópolgárt hozván Alsómuraköz- 
ből, a kétkedéseket a bizalom kezdette fel
váltani, s ezt igen-igen megerősítette Felső- 
muraköznek a bevonulása.

Délelőtt 10 órakor a Ziegler-féle párt 
I végrehajtóbizottsága már teljesen biztos volt 
a választás kimeneteléről, mert a bejött vá
lasztókról adott számadatok összege közel 

] 2000 szavazatot mutatott s még elmaradot
tak is voltak jelezve, ez pedig a 8591 sza
vazóhoz képest föltétien és legyőzhetetlen 
többség volt.

A szavazás pont 9 órakor kezdődött a 
megállapított sorrendben, t i az első szava
zatszedő küldöttség előtt Csáktornya, a má-

T Á R C A .

Az első csók.
Hogy mi egy csók  kedves olvasó, azt hiszem 

mondani is fölösleges, de mégis azt felfogni nem 
mindenki képes. Ahhoz s z ív  kell, mely szeretni tud, 
ahhoz lélek kell, mely érzékeny még az ártatlan 
tekintetekre is s am elyet egy csók  nem csak 
hevít, de a vérrel együtt egyszerre háborgó tengerré 
képes változtatni.

De hogy a, XX. században is vannak szivek, 
melyek V örösm arty  koszorús kölónkkel azt m ond
ják, hogy: »Csak addig boldog a szivünk, amig 
szeretni tud«, s Petőfi szerint: »Szerelm em ért fel
áldozom  életem et, «tanúskodik az alábbi történet:

Egy leány és ifjúról szól az ének. A leány 
atyja és anyja az ifjúnak esküdt ellenségei.

Este hat óra. A »villam os lám pák* egy üteny- 
re kigyulnak s a pár perccel ezelőtt sötét utca 
egyszerre kedves fényben ragyog. Farsang első 
napja van. A közönség ezen időt szokta felhasz- 
nélni a sétára.

Sok országos ügyet, családi esm ényt és viccet 
tárgyalnak le itt a férfiak, de még több öltözetet 
bírálnak és étket készítenek el it a nők 6 - 7-ig. 
Lassan havazik. O lykor-olykor csörön p ö lő  szánok 
száguldanak el a lejtős lőutcán a sétálók figyelmét

m agukra vonva  s igy talán éppen valam ely finom 
pástétom  elkészítésében akadályozva a sétáló nőket. 
Mert a kíváncsiság m égis felülkerekedik.

Két fiatal leány sétál együtt. Elm erülve egyik 
a beszédben, másik a hallgatásban. Nem tudják, 
nem érzik, hogy a sokaság közül valaki folyton 
őket lesi, nézi, m intha szem eivel akarná ellesni 
az elhangzott szavakat. Valami kom oly ügy forog
hat a szőnyegen, m ert a kezeknek is ju t olykor 
olykor a társalgásban. Az egyik leány 16 éves, 
barna, szem e mint a titokzatos éj, arca a legszebb 
kreol. Ruhája fekete. A másik 17 éves, szőke. Or
cá ja  hol m árvány fehérségű, hol bíbor vörös. 
Hogy mi oka van pirulnia vagy halványulni, nem 
tudjuk, de ha egy ellopott szó nem csal meg, egy 
férfiről beszélgetnek. Izgatottsága m ár a tető
pontra hághatott, m ert egy hirtelen fordulattal 
m enni készül, ám de társnője, kit nevezzünk Er
zsikének nem  engedi. — Csak egy kicsit még ! —  
súgja a fülébe, m iközben szem ei egyszerre felvil
lannak és eltitkolhatatlan öröm  szálja meg. Jól 
sejtett. Alig néhány pillanat m úlva az em lített 
m agános férfi ott terein s *Jó estét* kívánva en- 
gedelm ükkel hozzájuk csatlakozik. —  Mennek, 
csendesen, zavartalanul. A beszédes leányka egy
szerre hallgataggá lön. Az ifjú pedig lassan, ész
revétlenül karját a leányka karjába fűzi s igy a 
szőke mit sem tudva hallgatva ballagot m ellettük, 
meg végre talán érzi hogy fölösleges szem ély, bú
csúzni készül s a kevés m arasztás után el is ment.

Most Erzsiké s az ifjú ketten maradnak. Mi sem 
zavarja m ár őket, az utca csendes, a havazás 

I elállt, az ég kiderült s az égen a sok csillag közt 
I egy kiflit láthatni, gyerm eknyelven nevezve igy. 
Mi ujholdnak m ondjuk. Lassú léptekben mennek a 
közelfekvő othon felé. Kar karban, kéz-kézen, talán 
még a gondolataik is ölelkezve voltak. De hogy 
mi okuk volt a hallgatásra bizonnyal maguk sem 
tudták. De minek ott a szó, ahol a tettek beszélnek. 
A kapu előtt megállnak s szótlanul töltenek el 
igy perceket Óh de ki is tudja, a szerelmesek 
nyelve m ikor m ond tö b b e t : ha hallgat, vagy ha 
beszél. Az elmúlt, a je len  vagy talán a jövő lebeg 
lelkűk előtt, hogy szóln i egyik sem tud. Dehogy ! 
Egyiksem. Ilyenkor a szivek egfraás varázs hatal
m ába ejtik az ajkakat, m egbénítják azokat s ehelyett 
a szem ek társalognak s többet mondanak el pil
lanatok alatt, m int 10 kötet regény és szebben 
mint a fülem üle dala.

—  Jó é j t ! m ond az ifjú I
—  Ne m enj még, egy kicsit maradj csak ! 

eseng a leány.
Pedig m enni kellene mindkettőjüknek, de 

mintha m ondani akarnának egymásnak valamit, 
nem találnak rá szavakat.

—  M ogcsókolh atom  a k acsód a t?
—  Nem ! szól a leány.
—  Csak e g y s z e r ! Óh kérlek I csak egyszer 

engedd !
—  Nem, nem ! tiltakozik a leány, mire az

Valódi TULIPÁN K ER T jelvények
STRAUSZ SÁNDOR =  I, 2 fe 3 Korona.

könyvkereskedésében * Csáktornyán д tiszta jövedelem a nemzeti alapra.







XXIII. Csáktornya, 1906. raajuáa 6-ga 18. Broj.
Sve poSiljke se tiéuő zadráaja 
novinah, naj se poäiljaju  na 
ime, urednika vu Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiiara S t r a n s z  S a n d o r a ,  
kpm se predplute i obzn an e  

poáiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druztveni. znastvení i povucljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden  jed en k rat i t o :  vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na oe lo  l e t o .............. 8 kor
Na pol Ieta .................\ kor

Na éetvert Ieta . . .  2 kor.

I’o jedin i broji koőtaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fai 

raöunaju.

Odgovorni urednik:

LOPAR1TS R. JÓZSEF.
(ilavni urednik : lssdntelj i vlastnik: •

M A R G ITA I JÓ ZSEF. S T R A U S Z  SÁND O R .

Politiéki pregled.

Zbiranje.
Samo dva tjedna je trajalo korteáuva- 

nje, ali i te dva tjedna su dosta znamenita 
bila, da je vnogo ljudi nepozabi. Pri nas su 
se svi razumni ljudi za Ziegler Kálmána 
zeli i njemu ponudili mandata na levu Kos- 
suthovu stranku. Proti njemu je centrum 
postavil Dr. Landauer Béla, hontvármegyin- 
skoga notarijuáa, za kojega je vu dolnjim 
Medjimurju osobito Peczek Gyúró kanonik 
korteáuval.

KorteSuvanje je tak iz jedne как iz 
druge stranke jako bilo. Tuliko notah su 
joá nigdar ne zmislili, как sada. Nekoje su 
t&kve, kaj nje je vredno Citati a med vno- 
gimi su i takove, kője su ne vredne niti 
niti one ténte, skojom su pisane.

Za Zieglera su vun dali poziv i proá- 
nju, da se naj on izabere, jer Ziegler pózna 
naS gospodarstveni átaliá. naáe nevolje, na
áe tefckoCe, on bude bolje znal, kaj nam je 
potrebno, как Landauer, koj je tu nepoz- 
nati Clovek

Pak zato se je i 2uril neko) medji- 
murski pesnik izpopevati to sledeóe:

NeCemo mi drugoga,
Nego Ziegler Kálmána,
On bude naS ablegat 
Landajer naj ide spat.

Aii Landauer nije zato otiSel spat, n *- 
go se je jako ufal, da bude on zebrani za 
csáktornyaiskog ablegata Nego tarn gori na

nebesab gde piäeju svakoga Cloveka buduö- 
nost, su to drugaé odredili. Jer za na- 
sega ablegata je Ziegler Kálmán zebrani 
na Kossuthovu stranku. 922 viée votumov 
je dobil Ziegler, как Landauer. Na Zieglera 
je dalo 2043 zbiraCov votuma, na Landau- 
era 1121 Votum. Dakle Ziegler je 922 vo
tumov viäe dobil.

Za naä zbirni kotar je svikak bolje i 
vredneäe da je domaCi clovek izebrani za 
ablegata, koj se je tu narodil, tu odhranil, 
koj pózna svaké zahteve Medjimurja, pózna 
svaké zahteve Medjimurja, pózna duh i srd- 
ce medjimurskog puka i poleg toga je poz- 
nani Clovek. Vnogo je posluval tak vu ko- 
taru, как na varmedjiji, pak zato je sada 
to samo zahvala od puka, ako je Ziegler 
poslani za ablegata.

*

Od zbiranja sledeCe javimo: Pred zbira- 
njem on den su iz Györa 2 companija solda- 
tov doáli, koji su drugi dán sa csáktornya- 
iski ulaneri celí dán dráali gori reda.

Veö pred zbiranjem na veCer je jako 
uznemirjeni bil varai. Svaki je zgunjaval. 
da gdo bude ablegat. Svaki je Zeljel da bi 
Ziegler bil. ali zato su se dosta bojali, jer 
se je razáiril glas, da Landauerova stranka 
za sigurno dr2i preobladanje.

Íz obCinah su hudi glasi doáli. Tu su 
dva ljudi strelili, tarn tri zatukli. Bil je ve- 
liki nemir. Iz Murakirálya su za soldate te- 
legrafirali. Ali hvala Bogu. nigdi se je nikaj 
ne pripetilo Soldati ne su bili potrebni, a- 
koprem su se i odpeljali vu noCi ob de- 
set vuri.

Drugi den su se veC zaran zhajali skup 
zbiraCi. VeC ob 10 vuri se je vidlo da bu
de Ziegler vekáu stianku imel. Ob 9 vuri 
se je poCelo zbiranje. Najprije je Csáktor
nya i Drávavásárhely dalo votume. Ob IC 
vuri je

Ziegler imel 425 
Landauer 40 votumov

Ob dvanajsti vuri su se sledeCe razde- 
lili votumi

Ziegler 678 
Landauer 238

Ob pol 3 vuri, kada je Hodnsan obCi- 
na dala voluma je bilo:

Ziegler 944 
Landauer 503

Ob 5 vuri kada je Perlak dal votume
Ziegler 1428 

Landauer 819
Ob 6 \uri kada kada je Orehovica da

la volume:
Ziegler 1578 

Landauer 929
Ob 8 vuri, kada su átrigovóani doli 

dali votume je postigel Ziegler 1796 votu 
mov, kaj je svih votumov polovica. Sa tem 
je veC sigurno bilo zebranje Zieglera. Lan
dauer je onda 968 votumov dobil.

Ob 11 vuri i 10 minuti je proglasil 
vun Zakál Henrik prezeö zbiranja svrhu 
Poleg toga je sveskupa 3164 votumov bilo 
nulri dani: iz ovih je dobil Ziegler Kálmán 
2043 votume, a Landauer Béla 1121 votu-

Z А В А V А.

Danica 1841.
Pred menőm na stolu leii kolend r 

»Danica» od godine 1841. koju je uredjival 
Ignác KristianoviC, bivái za onda plebanuá 
u Kapeli kraj Belovara, a kasnije zagrebaóki 
kanonik i posveCeni biskup, átampana pak 
je bila u knjigotiskari Frana Suppana (Zu- 
pana) u Zagrebu.

HoCu nekoje stavke iz nje od rieCi do 
rieCi izpisati i »Medjimurju» predati, za da 
vriedni Citatelji vide, kako se je prije áesl- 
deset i pet godinah pisalo. Tim Cu pako ra- 
dje si truda dati prepisavati, jer su nekoji 
stavqi u njoj izbilja liepi i zanimivi.

S lavo g ia aje D a a ic e  m agrebaéke.

Ovo i pak z prvem dánom Januara 
Z Suppanovog ziSla jesem slov hambara 
Ja divojka, koja zbog lepote lica 
ZagrebaCka vredno zovem se Danica.
Ar zvezdeni Iraki, — oni jesu lasi,
Miié pak slaviCka pesme — moji glasi,

Za plaSC mi je puga vnogovrstne bője; 
Sunce pak i mesec, — to su oíi moje.
Lice mi inkákva guza joá neorje,
Ar sem ja kei lepa joáóe lepáe zorje.
К tomu jesam Cisto kakti kaplja mlada,
Kajti sem se ravno porodila sada.
Komu anda nebi japostala draga?!
Ztem veC, kajti nisem niti baá prez blaga 
Moje ákrinje jesu puné robe friáke,
Samo med njum najti nigde ni papriáke. 
Ovu ja drfcati za to neCu viáe,
Ar znam, da se od nje jako ljudem kiáe. 
Ovak anda lepa kad sem i bogata,
Znam, da mi se svaki hiti okol vrata.

S ovirni verzuái poéima ta »Danira,» a 
onda sliede rázni opisi svetkov u njoj opi- 
si vriemena, kakovo ée kroz godinu vlada- 
ti, a ovi opisi su svi smieáni i samo za za- 
bavu:

Svi*tki g ibиri i nvgthu&i ovoga Ieta,

Svrlkr n^gibuCi zovu se oni svelki, 
koji nigdar od svojega sebi vre od svele 
matere cirkve odluCenog dana neodstupljujn; 
ovak na priliku BoaíC, je svetek negibuCi, 
kajti navek na 25 Grudna opadne.— Svet-

ki pak gibuCi jesu takvi, koji svoje dane 
svako leto menjaju; ovak vu peldi Vuzem 
je svetek gibuói, kajti negda raneje negda 
pak kesnije dohadja. Ali letos red ov Cisto 
premeni se, pak svetki, koji su predi bili 
negibuói, gibljivi postanu, kajti vnoge dobre 
— bogabojeóe kráCenike — iz dorna vlekli 
i v cirKVU к meái i prodeótvu gibali budu; 
suprotivno pak svetki predi bivái gibljivi, 
letos premeniju se na negibuóe, kajti vno- 
goga svi zvoni genuti nebudu mogli, da bi 
se na njihov dán vu cirkvu iti odluéili.

O iiposíov kxatrib i koriamé.
Koj nebude imái kaj jesti, on bude na 

sam Bo2ié i Vuzem ovo leto postil, koji pak 
budu imali z Cern nahraniti se, niti na isti 
Veliki Petek ne. Iznimlju se vendar oni po- 
bo^ni, koji iáéeju najprviC kraljevstvo bo^je 
i pravicu njegovu i potlam stopra poómeju 
misliti: kaj budu jeli i pdi i á Cem se o- 
pravljali

Letos liudu kvatri samo za redovnike 
i fratre, nego i od drugeh dobreb kráCem- 
kov je nijeden, to znam dobro, nezatere.

Korizma o ;o  leto pri nekojih bude cela



mov i tak je Ziegler Kalman sa 922 votu- 
mi viáe za ablegata bil zebrani.

Sa bandom su isii po Zieglera i pod 
jedno su uzduSevno vikali zbiraCi: »Éljen 
Ziegler Kalman!» Ziegler je najprije iz svo- 
je hiZe obloka drZal govor magjarski zah- 
valil je na uianju a zatem рак je med zbi
raCe doSel. da sa njimi skup ide na varaS- 
ke hiZe, gde je zbiranje bilo. Tu mu je Za- 
kal Henrik prezeS dal prek mandata, i pro- 
sil je Zieglera, kakti sada veC zebranoga 
ablegata, da naj sada svigdar za Megjimurje 
i medjimurski puk gledi.

Ziegler je zatem hrvatski drZal lepi go
vor obeCal je, da kakti medjimurec nigdar 
nebude pozabil Medjimurje i svikak bude 
se trsil za svoje domorodce delati. Opome- 
nul je ljudi, da se naj nesrdiju dorna na 
one, koji su na protivni stranki bili. ObeCaj 
je da on nigdar nebude ostavil ovu zastavu 
koju su mu vu ruke dali, nego svoj man
dat, ako ga nazad donese bude ga Cisto 
prek dal.

VeC je okolo jedne vure bilo po pol- 
noCi kada su se ljudi uzduSevno raziSli Sí
rom. VeC je i poCel deZdj cureti. Vnogi su 
se do jutra zabavljali skup, veseleCi se da 
je preobladanje tak veliko bilo.

*
Vredno je za izpisati, da su Csáktor

nya iske gospe dva lepe vence dale gospo- 
dinu Ziegler Kalmanu. taki, как je mandata 
prek zel.

*
Pod zbiranjem je celi den lepo vreme 

bilo. ZbiraCi su vu velikim Coporu stali iz 
jedne i iz druge stranjke pak doklam je 
na Zieglerovoj stranki pod jednim velika 
uzduSevnost bila, na Landauerovoj stranki 
su ljudi bili pokvapljeni, как da bi veC na- 
pre znali, da budu zgubili, Zigler Kalman je 
pred poldan doSel med svoje zbiraCe gde su 
ga velikom uzduSevnosljom prijeli i na ple- 
Ca gori zdignuli. TakajSe na veCer ie takaj 
pohodil Ziegler svoje zbiraCe, Opel su ga na 
pleCa zdignuli, i hoteli su ga Cuti. Ziegler 
je mali govor drZal, kada je obeCal medji- 
murcom, da s duSom i telom bude navek 
njihov. Veliki éljen se je glasil na to i Zie
glera su na pleCa nosili — sem tarn med 
ljudmi.

pri nekojih samo zadnji tjeden trpela; koji 
pak za svoju nikaj nedaju veru, oni si baS 
i za korizmu puno glave neteru.

Od let a I njegoveh atranknh.
VuCeni jesu se od toga dugo vremena 

med sobom pravdali: jeli je najmre naSa 
zemlja Cisto okrugla ili pak samo okruglasta 
onak na priliku как jajce. Za dugem prego- 
varjanjem vu tom su se najzadnjiC svi do 
lednoga pogodili, da ov svet nije na Cetiri 
vugle, — i da leto dvanajst mesecov ima. 
Havno tak i ovo su znaSli, da kaj goder 
ima poCetek, tulikajSe i konec iinati mora, 
— i da novo leto nemore se zapoCeti prv- 
Ije, nego se staro dokonCa.

Vu toj istoj priliki, dok su skup sedeli, 
da zmudrovanje svojemi svet obogatiju, leto 
na Cetiri stranke, najmre: na protuletje, leto, 
jesen i zimu jesu razdelili i od njih gatali, 
da za nevaljane ljudi i zloCeste gospodare 
nebudu bad jako pridne i najbolde, — как 
takaj i to, da on, koj ove sve Cetiri stranke 
DreZive, bude za jedno leto staredi. ZadnjiC 
su dokonCali, da mesec, как se god nam, 
veliki vidi, nevaZe vide, как samo jeden tunt ]

Samo ta uzduSevnost je zroCila to, da 
su na drugoj strani nikakovu volju ne i- 
mali. Pak i vnogi su veC vu zadnjim Casu, 
kada su votuma idli davat, hitili vkraj Lan- 
dauerove pernice i na Zieglera su dali vo- 
tuma.

*
Jeden muZikad koj je vu Landauerovoj 

bandi igral, kada je votuma idei davat, je 
Landauerovu pernicu vkraj hitil i na Zie
glera je dal votuma. Kada su ga pitali za- 
kaj vCini to je rekel: »Ja Landauern samo 
igram, all votuma na Zieglera dam.» — 
Jednoga staroga Cloveka je jako bilo sram, 
da su mu svi vnogo kriCali, doli je hitil 
Landauerovu pernicu i onak je idei na Zie
glera votuma davat.

Landauer je za svoje zbiraCe baraku 
dal napra\iti na senskim pijacu. Vu ovoj 
baraki su dobili jesti i piti za cedulu Lan- 
dauerovi zbiraCi. Vnogi su jako srditi bili 
zbog toga, da su nikaj toploga ne mogli 
dobiti Zvun virdlinov.

♦
Ali ne samo vu csáklornyaiskim kota- 

ru nego i po celim orsagu je napravljeno 
bilo najCistede zbiranje Leva Kossuthova 
stranka, kakov je i Ziegler je dobila najveC. 
Dobila je absolutnu veCiuu, tojest od svih 
ablegatov vide как polovicu.

Ablegati se sledece razdeliju: 
Kossuthova stranka 235 
ustavna » 67
puCka » 3d
nova » 1
novo socialistna » 1
demokrata » 4

Ove druge jod, gae je ne bilo zbiranje 
nepoznamo. Moremo reCi, da bude Kossuth
ova leva stranjka do 250— 260 ablegatov 
itnala.

Vu susednim lendvaiskim kotaru je o- 
pet Nyári Bela ablegat. Vu nagykanizskim 
kotaru je Zichy Aladar grot jednoglasno i- 
zabrani, a vu letenjskim kotaru pak bude 
jod jedenpul zbiranje med Bodnyaк Gézorn 
i Dobrovics Milánom.

pokehdob samo Cetiri fertale ima, — i stem 
su se razidli.

Od aunca I meaeca pomraöenja

— Celo sunca i meseca pomraCenje 
vu nadem orsagu bude — onem samo — 
vidljivo koji vu kleti ali pak vu krCmj 
do 25 srablivcov — dotira|u; koji pak 
samo 12 peharcev izpiju, takvi budeju lepo 
zraCno skazanje, najmre: »Parheliudu»^ ali 
pak »Paraselene» videli, iliti: njim seizjed- 
noga sunca troje, a iz jednoga meseca Ce
tiri meseci preCiniju, — i tak druge stvari 
vu njihoveh oCih vse se poveCstruCiti hoCeju.

Od anega I ntraxa
Ovo leto, kaj je Cuda vredno, bude 

sneg sred leta i sred najvekde vruCine pa- 
dal i to, pri oneh samo hiZrh, gde se ku- 
ruza vejala ili obCinjala bude. — Mraza po 
glavi sedeh starcov bude celo leto dosta.

Od tuée /  aolike.
TuCe ovo leto dosta bude, najmre po 

,dkolah zatem pred vara&cmi i varmedjin- 
Iskerni hiZami. Ali jaj si ga onornu, na ko

t

KAJ JE N0V0GA?
— K olen d a r.  Majas 7. Pondeljek Stanis

lav biäkup. — 8. Tork, Mihály arkangela pok. — 
9. Sreda, (iregor biSk. — 10. Cetvrtek, Anton biS- 
kup. —  11. Petek Florentin. 12. Sobota Pongrác 
muő. —  13. Nedelja S ervac muö. — Evangelium 
ove nedelje je , kada je JezuS rekel da к onomu 
ide, koj je  njega poslal. —  Pun mesec je 8-gaob 
3 vari 10 minuti po poldan. —  Vreme se bude 
sam o pod zadnje dneve tjedna meSalo.

— Ogenj. Ovoga meseca 1-ga je ve
liki ogenj bil vu Ligetfalvi, kojemu je Co- 
veCji Zivot postal Zrtvom. OdveCer ob 3 vu- 
ri se je zeZgal krov na Nemec Antalovi 
stali i vu velikim vetru se je jako ogenj 
dini stem bolje jer vu obCini nesu bili do- 
ma muZki, koji bi ognja prepreCili. Zbog 
ognja je 5 gazdi kvarni postalo. Ali to je 
jod nikaj ne. nego jod vekda nesreCa je da 
su na Nemecovoj dtali nadli zedganu Nem- 
covu malu puckicu 3 i pol Ijeta staru. Puc- 
kica je mogla dibice nesti gori i senu vuZ- 
gati, pak neje veC imala vreme doli skoCiti. 
Pet gospodarov je pogorelo i stradno veliki 
je kvar.

—  Vkradjeni penezi. Vu Zadnjim
broju smo pisali da je od Novak István 
dodtara vu Nyirvölgyu vkral Radek Ferenc 
100 korun. Sada nam prijatelj nadega lista 
javi, da su se penezi nadli vu drevah na 
dvoru i tak Radek Ferenc nije krivec.

—- Veliki ogenj na okolici. Iz Kas
se javiju, da vu susedski Kavecsany obőini 
je veliki ogenj unidtaval, vse hide vu njih 
bivdemi vsemi dugovanji i stanji je zgorelo. 
Straden ogenj je samo tri stanja pomiluval 
od nesreCe cirkvu, farofa i dkolu. Kave- 
csanyki ljudi su sada vu velikem siromadtvu.

—  Strelil ga je. Ovoga meseca 20-ga 
na veCer med 9 i 10 vuri je do vezda ne- 
poznani krivec strelil Muzsincsics Istvana 
poljodelavca vu Murafüredu. Da ili s pidto- 
lom, ili s pudkom je strelil Muzsincsicsa, to 
su do sada jod ne ustanovili, jer krivec je 
odbeZal i sobom je odnesel svoju slogu skim 
je strelil. Muzsincsics je taki vumerl. 2an- 
darstvo jako idCe krivca, ali do sada ga je 
ne zazvedilo. Sumja je na Muzsicsovu blid- 
nju rodbinu

— Nova banda. Be^kovsko ognjo- 
gasko i sobotiCko ognjogasko druZtvo sloZilo

jega turo se zrudi, kajti ga tak zmlati i d 
Cebra, da mu budu celi falati krp iz prkqja 
dőli viseli. — Ako pak koj otec ili mati 
svoje dele áibom jedno malo pretepe, to bu 
samo solika.

Od vetrow•
Ovo leto dva vetri, najmre zgorec i 

zdolec budu najveC vojuvali. Zgorec pri oneh, 
kojem se od zgor, zdolec pak pri onih, ké
jem se od zdol od jestvin, kője rado na- 
pinjaju, zpuhavalo bude.

Od grm iavice l treakavice.
ÜrugaC ni navada, da bi pri пае po 

zimi grmelo, a jód menje da bi treskalo; 
ovo vendar leto bude takvo, da se i po zi
mi bude slradno grmeti i treskati Culo. Kad 
najmre zli mu2 na svoju kenu, ali pak pi- 
jani gospodar na svoje htónike i druzinu 
vikal i lármái bude, onda bude grmelo. — 
1 kajti srditeh Zen je povsud dosti, zato bu
de ovo leto i treskavice prez broja; óva pau 
naslane, kad takva srdita Zena oátro vrata 
za sobom tresne. — Kajti pak kad grmi, 
onda rád se i deZdj zleva, zato kad gde vu 
kojoj hiZi velika halabuka podigne se, onda



>: njogas ко bandu. ЛН buduC daje iSöe 
benkovsko druZtvo vu mali penezi. Benkov- 
sko ognjogasko druZtvo dato je molbu na 
benkovsku poátuvanu obóinsko poglavarstvo 
kője je odredilo pri birovskim stolu 100 ko
run na pomoó njihovem ognjogascem. Ve- 
selo je postalo srce moje, da si tak bude 
jedna i vu sobotieki fari ognjogaska. Pák 
zato prosim poglednimo se dakle i mi dru- 
gi obóinari i dobri gospodari da jim bude- 
mo dali i mi na njihovu pomoC. Budemo 
njih podpomagali, daj Bog da se budu ver- 
no i sloZno drZali. Ognjogasko bandu zah- 
valimo benkovskim poglavarom da su itak 
gledaü za svoje ognjogasce. Oglednimo se i 
mi drugi Clani na njihove potreboCe da im 
budemo na pomoC, i oni oCu soboCkoga i- 
menu za zvati za imenu i srcom i zahva- 
liti mu.

— Pijani princ. Ferdinand princ íz 
Madrida, koj se je sada pred dva tjedni o- 
Zenil, je jako pijani Clovek. I svoju Zenu ja- 
ko bantuje. Так se Cuje, da bude se Zena 
od njega razlál .

— Yu Austriji je Gautsch minister 
predsednik propal Doli se je odpovedal i 
kralj je prijel odpovedanje. Kralj je sada 
Hohenlohe hercega imenuval za minister- 
predsednika.

— Hasnovite pticice. Vezda se pa- 
riju i vezda delaju gnjezde hasnovite ptiCi- 
ce. Svaki roditelji naj oi drZiju duZnost da 
svojoj deci poveju, как hasnovite su male 
pttCice, koje kukce, gusenice pojeju i 1ак 
gazdi hasén napraviju. Zakón one roditelje 
jako kaátiguje, kojih deca ptiCje gnezde ban
tu jeju.

— Svaku sredu marvinski sejam je 
vu Csáktornya. Mi smo ravno tu na hataru 
gde je promet veliki, pák zato je i dobro 
odluCilo poglavarstvo Csáktornya varaáa, da 
je v sredu ne samo svinjski nego i marvinski 
sejam. Na sejam je vnogo trgovcov pozva- 
no. Poglavarstvo je odluCilo, da od marhe, 
koju po sredaj na sejam doZeneju, nebude 
se malta brala.

— Ubojstvo na sprevodu. V pon- 
deljek je sprevod bil vu Vasas obCini i na 
cintoru je takaj Oth Janos bil, koj je obCin-

zajedno iz oCih vnoge mehke i Cutljive sne- 
áice tihi i topli deZdjek spusti se.

Od vremena ovoga leta vu obétnakom.
Kaj se vremena ovoga lela vu obCin- 

skom dotiCe, to jedino je za znati, da о Bo- 
ZiCu nebudu vrane od vruCine zevale, niti 
se рак о Ivanju peCi kurile, zvun onda sa
mo. kada se bude kruh pekel.

Od bukcev i ne ап ад ovoga let a.
Kukcev, najmre takveh, koji se radi na 

ruki delaju i svoje zlo viáe krat du sklu- 
Cenja prstov tirati znaju, i letos nefaleno 
bude. Ali BoZe odvrni ti ovu strasnu kaá- 
tigu od kotrigov naáih! Kuliko pák jadovi- 
teh Zen po svetu, tuliko i kaC, i kuliko zla- 
teniCneh muZov. koji od srditosti taki po- 
zeleneju, tuliko letos i guáCarov bude.

Od о a tale letoánjega let a ál vine.
Letos bude takaj puno straáliveh zajcov, 

zgrabliveh vukov, jalneh cuckov, ljuteh o- 
roslanov, neCisteh svinj. bedasteh oslov, giz- 
daveh pavov, nemirneh miáov i t. d.

(dalje sliedi.)
Km h o l lay.

ski pokopiC. Ravno se je dimo odpravil, ka
da je Cul, da se njegova Zena svadi na cin
toru sa Szabó Petra átukara Zénóm, koju 
je on rad imel. Nazaj se je dakle obrnul, 
da razdruZi dve svadlivke, ali joS prije je 
doSel ta Szabó Peter, koj se je sa Oth Já
nosom poCel svaditi. SpoCital mu je zakaj 
ima rád njegovu Zenu. Na to se je Oth tak 
razsrdil, da je sa motíkom, koju je sobom 
donesel, tak vudril vu glavu Szabója, da je 
ov taki vumrl. Ubojnika su Zandari odeg- 
nali vu reát.

— Witte, ruski ministerpredsed-
nik se je odpovedal sluZbe. Pod zadnje 
vreme je саг opet onim velikaáom doáel vu 
ruke, koji neCeju dati slobodu puku, nego 
vse bi radi sa krvjom vtiSili. Witte, koj je 
Clovek mira je viáeput hotel ostaviti cara, 
ali car ga je svigdar prosil naj ostane. Za 
vezda je zadnjiput dal odpovedanje nutri, 
jer je oátro izjavil, da njega neCeju poslu- 
áali, dakle on nece ostati minislerpredsednik.

— Bez vere. . . . Vera je ona zvezda 
koja vodi siromaka Cloveka, po svakdaánjim 
pulu. Vera nam je onaj luC, koj nam i on
da sveti, kada vu kmicu greha opadnemo. 
Bez vere na veliku nevolju dojdemo, bez 
vere neima mira naáe srce. Svakomu Clo- 
veku je potrebna vera. Evő nam velika pél
da Francuzka. Tam su razlrgli one sladke 
veze, koje Cloveka k veri veZeju. Pák se 
veC I pokaZeju posledice. Soldati vkrej me- 
Ceju oruZje. Oficeri neposjuhneju svoje gla- 
vare. A to sve zakaj? Zato jer viáe nemaju 
vere, pák zbog toga nema|u duánu spozna- 
nje, i delaju kak divjaki, svaki ono kaj se 
njemu drago vidi. Oh, ali je sladek jarem 
nam vera! Ne coprije i kajkakovo áatrenje, 
nego ona Cista vera, koja nas k Bogu po- 
digne. Ona Cista vera, koja nam mir da na- 
zad, kada zdvajamo. Ona Cista vera, koja 
nam veruvati daje, da su trava, drevo, Zi- 
vina i mi svi od Boga stvorjeni. Od Boga, 
kojega se bojati moramo.

— Vtrudnul je. Stark Henry je veC 
prevandral celoga sveta. Pák jer sve ne dr- 
Zi za navek, tak niti Starkovo vandranje 
ne. Stark je vtrudnul. Osobito zato je vtrud
nul, jer si je viSe jeden million spravil pri- 
likom vandranjem. Vezda bi se Stark rad 
oZenil Dal |e oglasiti, da pol milliona dene 
vu kassu za onu fajnu i dobru pucu, koja 
bi njega hotela zeti. Puce, probajte sreCu.

— Potres vu San Franciska Leto 
19í>6, se lelko itnenuje za leto nesreCah. 
Poleg potresa vu Japanskoj Formozi i po- 
leg nesreCe vu francuzkim Curieresu je bli- 
zu dvejezere ljudi zgubilo Zivot. Niti smo 
ne pozabili to, veC je poCel deluvati Vezúv 
vu Taljanskoj i straánu nesreCu je zrokuval. 
Na hilroma za Vezuvovim ognjobluvanjem 
je evő opet nesreCa vu San Francisku vu 
Ameriki. Tu je straéni potres bil. Pred par 
dnevov vélik varas sa 233 jezer stanovni- 
ki, sa velikimi fabrikami, Zeljeznicami, a 
vezda je ruáevina, da nega kamena, na ka- 
menu. Kaj je ne uniátil potres, koj je 3 mi
nute trajil, to je onda uniétil ogenj. Strasno 
vnogo ljudi je postai Zrrtvom ognja i pot
resa. VaraSke hiZe, koje su 35 millionov 
korun koktale prilikom zazidan a, su sada 
jeden kúp praha. Veliki strah je bil vu va- 
raáu, Zene i muZki su ónak drkale po vu- 
lici, kak su se íz postelje stali. Mislilo se 
je da je blizii sudnji dan.

— Pozirak mu je zdrobil. Sarazin 
Alajos 36 Ijet star teZak vu Triestu se je 
poCel svaditi sa nekovim drugim teZakom 
Ov ga je za áinjak tak straáno zgrabil i po-1

Cél ga gutiti, da mu je pozirak zdrobil fle- 
sreCni Clovek je taki vumrl.

— List iz Amerike. Jeden Gerencsér 
Janos zvani vu Zalavármedjiji rodjen clo
vek, je list pisai svojemu notariuSu vu Bak- 
Su vu kojem jako hudo opiSuje zivot Ame- 
rikanski. Jako se Zaluje zakaj je  otiáel vu 
Ameriku. Tak je to. Nekoji misliju, da kló- 
basi leCeju vu Ameriki po zraku, a kada 
ta dojdeju onda odonut spiSujeju kajkakove 
Zalostne liste. Gerencserov list budemo pro- 
sili od gospona notariuáa i vu sledeCim bro- 
ju budemo ga i mi vun spisali.

—  Po bluvanju ognja je Mattenei 
professor oplazil Vezuva. Poleg njegovoga 
opisanja je Zeljeznica, koja je na Vezúv vo- 
dila, je Cisto na nikaj spravljena. Vagoni su 
na prah i pepel zgoreli, a Sitije su se raz- 
talile. Zgornja stran Vezuva vezda Cisto dru- 
gaC zgledi vun. Luknja, koja je vezda na 
vrhu, je 1 i pol kilometer Siroka. Íz luknje 
Zvepleni sopor ide. Pepel je na nekoji mes- 
tab jo$ jako vruCi. Dim veC neide iz brega.
Íz Magjarskoga je Lóczy Lajos professor o- 
tiáel vu Nápoly, da Vezuva opaZuje.

— Najstaresi englez je vumrl. Zval 
se je FleCer György i stoosemnajst Ijet je 
bil star vezd a, kada je vumrl. Ne zdavnja 
mu je Edvard kralj poslal ánuftubaka vu 
jednoj zlatoj ákatlici

—  Zatrdjenje sinjaka. Táj növi be- 
leg je i bhzu nas poCel veC pustolovili Vu 
Pó!i su tri vumrli od zatrdjenja Sinjaka D ve 
puce su iz Pole vu Tarpand iSle, med fan
tom su dobile betega pák su vumrle pri 
jednoj hiZi. Susedov, sedem Ijet star deCec 
je blizu pucab bil i betega je dobd. pák je 
takaj vumrl.

— F lorijan ovo. Jako lepő su obslu-A  
Zili vu uaSoj fari dán svetoga Florijana Xxyß 
jutro ob 6 vuri je sveCana meáa bila, a za- 
tem pák je sa trend patri peljana proSeeija 
bila na Cast sv. Florijanu. ProSeciju je Lacii 
Landulf vikarijuS vodil, kojemu su poma- 
gali Warga Volfgang kateketa i TiSler Timo- 
tejuS concinator.

— Május I. Lepi majuS, sa svojinu 
cvetuCimi senokoáami i zelenimi áumami je 
opet tu Pri nas svetek imaju dijaki na pr- 
voga majuáa dán. Na táj dán se je narodil 
Zrínyi Miklós. Dijaki su iáli k spomeniku 
Zrinyia i tarn je sveCanost bila. Zatern pák 
su se dimo raziSli, t? Skola nije bila ob- 
drZana.

— Kossuth Ferencz je beteZen. Mi
nister trgovickih poslov Kossuth Ferencz je 
opet zbeteZal. Opet ga bantuje kostobolj, pák 
zato rnora vu postelji ostati Ministra je po- 
hodil Josipovich Géza horvatski minister. 
Zatern su ga pohodili njegovi doktori, koji 
su mu pripreCili, da pohodjenja primi.

— Zbiranje b irova. Vu Dráva vásár- 
helyű je za birova Novak János zebrani, 
koj je i do sada birov bil.

— Tulipán. Vu BCcu je straSno ve
liki strah napravilo to, da se vu Magjarskoj 
tak gospoda, kak muZi jemleju za domaCu 
robu i neCeju veC beCke robe kupovati 
Norca se delaju i nekoji se Zalujeju, ali sve 
njim je zabadav vu Magjarskoj se áiri tu
lipán, koj je evet onih, koji domaCu robu 
kupujeju Vu Nagykanizsi je denes sednica 
Obranbenog druZtva.

— Vumerl je vu Balatonberényu Pu- 
lay Zsigmond, negdaSnji csáktornyaiski konj- 
ski trgovec. Pulay je 75 Ijeta bil star i o- 
voga meseca 4-ga je vumrl. Sprevcd bude 
mu denes po poldan. Naj poCiva vu mini
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CSÉPLÉSI ÉS GAZDASÁGI CZELOKRA I

legjobban bevált S

B ensin M otorok I
I Ipari és malomhajtásra 

legolcsóbb üzemű ■

SzivópázmotoroK I
legelőnyösebben kaphatók : B f l

Beck és Gergely!
motor- fe gépgyárában |

BUDAPEST, V., Váci-ut 12.1
70a *—és___________________________ I
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