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törődöm semmivel« s ezzel kocsira ült és
haza hajtatott Drávavásárhelyre.
A függetlenségi polgároknak ennyi elég
volt; azonnal szét mentek a szél rózsa min
den irányába megvinni a hírt, hogy a füg
Az előző közleményeimből kitűnik, hogy
getlenségi 48-as jelölt F i l i p i c s L a j o s
1) a vidéki husfogyasztó közönség azáltal,
plébános.
hogy a növendék-állatok húsát fogyasztja
Az ellentáborban mosolyogva fogadták
előszeretettel maga is drágítja a hús árát;
a hírt s nem igen vették komolyan az uj
2) a növendék-állatok húsa drága es rossz.
A Ziegler Kálmán lemondásával meg jelöltet, kinek csak egy éjjel áll a rendel
Jól tudom magam is, hogy a vidéki üresedett Csáktornyái kerületben í hó 25-én kezésére; de maga a függetlenségi párt sem
kis mészárosnak a felnőtt és hizlalt állatok folyt le a képviselőválasztás és Filipics La remélte azt a reánézve fényes eredményt, a
beszerzése nehézségekbe ütközik.
jos drávavásárhelyi plébánost választották melyei a másnapi választás e pártra hozott.
Egyrészről azért, mert a muraközi kis meg 248 szótöbbséggel függetlenségi 48-as!
25-én reggel 8 órakor Zakál Henrik
gazda majdnem kizárólag mustra növendék programmal dr. Landauer Béla néppárti je választási elnöknél Schwarz Lajos Csáktor
bikákat készít elő levágásra, s másrészt az lölt ellenében — országgyűlési képvise nyái ügyvéd és társai Filipics Lajos plébá
nost, Habus Mihály perlaki plébános és
uradalmak egyszerre állítják be a hizlalni lőnek.
való marha állományokat s azt egyszere
Különleges mozzanatokban és rendki- társai pedig dr. Landauer Béla hontmegyei
tb. főjegyzőt jelentették be, mint képviselő
20— 40 drb.-ot kellene átvenniük, amire a- vüliségekben érdekes volt e választás.
zonban nincs keresletük. Ezek azonban nem
Annyi képviselőjelöltje, habár csak pár jelölteket.
Két küldöttség előtt tolyt a választás. Az
tegyőzhetlen akadályok; mert a kisgazda is, napra is, nem igen volt még választókerü
mint eladó kénytelen lesz a gazdaságát a letnek, mint ennek. Mindjárt Ziegler lemon első küldöttség Zakál Henrik választási el
keresletnek megfelelőleg berendezni és tinó dása után emlegették Kaas Ivor ismert po nök vezetése alatt működött s bizalmi fér
kat nevelve, ökröt, esetleg mustra tehenet litikust, ki azonban maga cáfolta meg a je fiak voltak a Filipics párt részéről: dr. Híd
fog hizlalni (miként az mindenütt igy van, löltséget. Dr. Hajós Ferenc alkotmánypárti végi Miksa ügyvéd és Zrínyi Károly tkp.
kivéve a muraközt) másrészről a középbir jelölt, mint múlt számunkban röviden jelen tanár: a Landauer párt részéről: Farkas Jó
tokosaink szívesen termelnek a helybeli mé tettük, 24-én estefelé v'sszalépeü. Jelöltek zsef orsz képviselő és Zrínyi Miklós plébá
szárosoknak évenként 30— 60 drb.-ot, rész ként szerepeltek egy időre: Neumann Sala nos. Ä második küldöttség dr. Tamás János
letekben átadni, ha épugy megfizeti, mint a mon demokrata programmal, Kreutzer Lipót vezetése alatt szedte a szavazatokat s itt
külföldi vevő.
egyetemi tanár függetlenségi programmal, bizalmi férfiak voltak a Filipics pártról: dr.
Nézzük, most hogy állunk a borjúhús Ziegler Sándor fővárosi hírlapíró önmaga Viola Vilmos orvos és dr. László Béla* a
fogyasztással. 8 — 10 év előtt a szopós bor szerette volna magát jelöltetni s plakátokat Landauer párt részéről: Peczek Györg plé
juk vágósulya 15— 25 kg. között váltako is küldött, de a jelölés nem sikerült; legto bános és Vargha Volfgang ferencrendi atya.
A szavazás 9 órakor vette kezdetéi,
zott. A jó symenthali és berni tenyész apa vább volt jelölt gróf Festetics Pál függelállatok importja révén ez a súly ma már lenségi 48-as programmal, de 24-én ő isj de oly lassan szállingóztak a szavazók, hogy
azt hihette az ember 1000 szavazó sem tog
30— 60 kg.-ra emelkedett; tehát a javitotl visszalépett.
Gróf Festetics Pál jelöltsége egyébként' ieszavazni Délelőtt Filipics voll előnyben,
fajtánál egy borjú az előbbeni két darab vágósulyát adja. (Az árak közti különbség is anyira különös, hogy erről alább részlete délután 6 óráig pedig Landauer vezetett. 7
óra felé azonban oly tömegesen jelentkez
époly feltűnő; mig 1898-bau 10 koronás sebben lesz szó
tek a Filipics párti szavazók, hogy rövid fél
A
függetlenségi
polgárok
Festetics
Pál
borjú nem volt ritka, ma 50— 80 korona az
óra alalt már ők vezettek
áruk ) A hat hétig tejjel nevelt borjú vágó visszalépése után jelöltet kerestek Küldött
Este 7 órakor szavazata volt:
sulya 60— 62 % és ennek húsa közel áll ség ment Budapestre az országos lüggetlenFilipicsnek
866
tápértékét tekintve a feljavított, felnőtt álla ségi párthoz jelöltért, de a választás előtt
Landauernek 845
tok húsához. S minthogy természetesen ke 24 órával erre senki sem vállalkozott, azaz
vesebb benne az állandósult, tehát emészl- hogy szerdán délután 5 órako* Melha Tibor
Fél 8 órakor:
hetlen csont-, kötőszövet stb. emészthetősége ajánlotta magát 48-as jelöltnek, mivel azon
Filipicsnek
977
még jobb, mint a göböly húsé. Ez az oka, ban pénze a választásra kevés volt, nem is
Landauernak 917
hogy oly nagymérvben keresett és fogyasz jelölték 24-én esti 6 órakor a függetlenségi
Fél 9 órakor:
pártnak még nem voll jelöltje s már úgy
tott cikk
Filipicsnek
1142
látszott,
Landauer
megválasztatása
egyhangú
Nagyon természetes azonban, hogy ha
Landauernek 1005
lesz
Főtt
a
fejük
a
függetlenségi
polgárok
a szopós borjuk kizárólag húsfogyasztásra
Fél 10 órakor szavazata volt:
fordittatnának, úgy mihamarább a szarvas- vezetőinek s legalább arra kerestek valakit,
Filipicsnek
1254
hogy
Landauer
egyhangú
megválasztását
te
marha íaj kipusztulna Hogy tehát a jelen
Landauernek 1044
legi létszám csak fennmaradhasson, szüksé gyék lehetetlenné.
Ekkor valaki hírül hozta, hogy most 6 Háromnegyed 10 órakor az egyik küldött
ges hogy legalább annyi neveltessék fel te
nyésztésre, amennyi évenként, levágás, el órakor jött be a Hencsey-féle vendéglőbe ségnél kitűzték a zárórát s ekkor már le
Filipics Lajos drávavásárhelyi plébános, őt hetett látni, hogy Filipics győzelme bizo
hullás stb. révén fogy.
E tekintetben a Csáktornyái járás szar- kellene felkérni jelöltnek. Az eszmét tett nyos. A választási elnök 12 óra után pár
vasmarhatenyésztése elég megnyugtató sta követte s rögtön mentek a párt vezető em perccel hirdette ki az eredményi, mely sze
tisztikai Idátokat nyújt; mert dacára a leg berei Fiiipicshez. Filipics Lajos azonban rint leadatott összesen 2732 szavazat, ebből:
Filipics Lajosra
1490
utóbbi két év szűk takarmány termésének, semmi áron sem akarta elfogadni a semmi
dr. Landauer Bélára 1242
1904. évben 1800 drb.-al, 1905-ben 1000 kilátással sem kecsegtető jelöltséget, mig
drb.-al szaporodott a szarvasmarha állo végre is hosszú, valóságos ostromszerii ka- szavazóit s igy Filipics Lajost 248 szótöbb
mány. Ha azonban a helyi szükségleten kí pacitálás után azt mondotta »jól van, nem séggel a Csáktornyái kerület megválasztott
vül a külföldre élve és leölve szállított bor bánom, tegyetek a mit akartok, de én nem országgyűlési képviselőjének jelentette ki.

A Csáktornyái képviselővá
lasztás.

A függetlenségi választók lelkesedése
leírhatatlan volt Kocsikban azonnal küldött
séget menesztettek Drávavásárhelyre az im
már megválasztott országgyűlési képviselőért,
behozandó őt Csáktornyára a mandátum
személyes átvételére. Ez azonban természe
tesen lassan ment, lévén Drávavásárhely
Csáktornyától 5 kméterre, úgy hogy a vá
lasztási elnök és szavazatszedő küldöttség
nem győzvén várakozni a képviselőre, éjfél
után 3 órakor elindultak hazafelé s eköz
ben a lőtéren találkoztak Filipics képvise
lővel s kíséretével. Itt Zakál Henrik hazafias
szavak kíséretében adta át a mandátumot,
melyre áz uj képviselő meghatotlan vála
szolt. Mindjárt itt a pirkadó hajnal mellett
üdvözölték a képviselőt a Csáktornyái vá
lasztók részéről dr. Schwarz Lajos ügyvéd
és a perlaki választók részéről dr Szabó
Zsigmond orvos. Ezután a lelkes tömeg az
uj népszerű képviselőt vállára vette s úgy
vitte a Pecsornik-féle vendéglőbe, hol reg
geli 7 óráig maradtak együtt nagyszámban
a választók a képviselővel.
Ebben a rendkívüli kimenetelű válasz
tásban a sok rendkivüliség mellett még az
is nevezetes, hogy Filipics Lajos katholikus
plébános megválasztatásának legbuzgóbb tá
mogatói az izraeliták voltak, a választóke
rület összes többi katholikus papságának a
hivatalos jelöltjével szemben.

petés volt t. i. Molnár Antal lett megválaszt tics Pált képviselőjelöltjüknek és megindult
érdekében a korteskedés. Küldöttséget is ava képviselőnek.
kartak menesztetni a grófhoz, de a Zolnai
___
4
testvérek ezt fölöslegesnek tartották s mikor
Gróf Festetics Pál képviselőjelöltségé a választás napját a központi választmány
nek a mellékkörülményei valósággal szín oly rövid időre tűzte ki, le is mondottak a
darabba valók, s nem is hinnők el mi sem, ha küldöttségről, mert a rövid időre való te
az élőtanuk önmagunk nem volnánk. Ilyen kintettel, a gróf pár nap múlva úgy is le
eset 1867 óta még nem fordult elő. Ugyanis jön Csáktornyára programmbeszédet tartani.
Ziegler lemondása után a választókerület
A gróf 21-én virradóra érkezett Csák
függetlenségi polgárai gróf Festetics Pálra
gondoltak, hogy felajánlják neki a jelöltsé tornyára, hol a vasúti állomáson a Zolnai
get, a minek a visszhangja némely fővárosi testvérek vezetésével ünnepi fogadtatásban
lapban is megjelent. Ezt ugylátszik 5 fővá részesült. A továbbiak már gyorsan kifejlőd
rosi szélhámos megneszelvén. a maguk hasz tek s minden huncvutság napfényre került.
nára akarták értékesíteni és mint a gróf
A gróf megérkezése után a Zolnai test
maga mondja: »E hó 10— 12-ike között
vérek ismét pénzt kértek tőle alkotmányos
budapesti lakásomba beállított 5 úriember
költségekre, de nem fizettek ki semmit, penek látszó egyén, kik közül az egyik Zold;g az állandóan lefoglalt fiakkeresek (na
nai perlaki földbirtokosnak, a másik valami
ponkint á 24 kor.), a közel 2000 kor. ér
Rosenberg Csáktornyái regále bérlőnek s a
tékű zászlók, nyomtatványok stb. fizetését a
többi is Csáktornyái választóknak mondván
gróf megérkezésére Ígérték. Mikor ez szom
magukat, a Csáktornyái független érzelmű
baton reggel nem következett be, az egyik
polgárság nevében felajánlották a kerület
valóságos Csáktornyái választó bizalmasan
jelöltségét s mint befolyásos emberek, biz
kérte a grófot a fizetésre. Ekkor derült ki
tosították a megválasztatásomat«. Festetics
minden, mert beszéd közben a gróf hivat
Pál a felajánlott jelöltséget elfogadta s a
kozott a nála járt küldöttség egyes tagjaira,
küldöttség vezetőjének, az egyik Zolnainak
s mikor hallotta, hogy olyan nevű válasz
1000 kor. adott előleges költségekre.
tók e kerületben nincsenek, s nem is volt
Nagyon természetesen Csáktornyán er küldöttségben Csáktornyáról senki, mivel
ről a küldöttségről senki semmit sem tudott, csak tervezve volt a küldötiség, de arról a
annál is kevésbbé, mivel a küldöltségben választási nap közelsége miatt lemondottak,
szereplő nevek vidékünkön ismeretlenek.
igy kiálltott fel a gróf: >Hiszen akkor én
E hó 14-én a Zolnai testvérek csak csalóknak a hálójába kerültem«.
megjelentek Csáktornyán s ismeretséget ke
Ezek után a Zolnai testvéreket felszó
resve és kötve azt hirdették, hogy gróf Fes lították az elszámolásra, a mit azonban ne
tetics Pál Csáktornyán íel akar lépni füg vezettek megtagadtak s mikor az aznap át
getlenségi képviselőjelöltnek s ez ügyben adott pénzt kérték tőlük vissza, azt mon
őket küldötte ide előre. Mikor itt kérdezték, dották, hogy azzal egy általuk spm ismert
hogy hát honnan ösmerik ők Festetics Pált, harmadik személy, kinek odaadták a pénzt,
azt mondották, hogy nagyon jól ismerik, megszökött. Festetics Pál gróf följelentésére
szomszéd birtokosok és Festeticsnek van is ekkor az egyik Zolnait a csendőrség elfogta
pénze a választásra.
— és a nagykanizsai ügyészség foghá

Ehhez hasonló s meglepetészerü vá
lasztás már volt egyszer Csáktornyán 1884
évben, a mikor a kerület volt képviselőjé
vel, Molnár István kisszabadkai plébános
sal szemben Hoffmann Pál egyetemi tauár
állott kormánypárti programmal és Molnár a
választás előtt 4 nappal visszalépett a jelölt
ségtől. A választás előtti estig ekkor a nem
zeti pártnak nem volt jelöltje s Hoffmann
Pál megválasztatása egyhangúnak mutatko
zott Ámde a választás előtti este felléptet
Ezek után csakugyan jelölték is a Csák zába kisérték, a grófot pedig innyira föl
ték Molnár Antal perlaki plébánost s más
nap a mostani választáshoz hasonló megle tornyái függetlenségi 48-as polgárok Feste- bosszantotta a dolog, hogy másnap elutazott
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(Folytatás és vége)

III.
Az asszonyka felvette gyönyörű fehér ruhá
ját, kezébe fogta elefántcsontfödelü, aranyrnetszésü
imakönyvét s benyitott az urához.
— Megyek a templomba barátom!
Sallay végignézte és igen csinosnak találta,
de különösnek tetszett neki, hogy bemondja, ho
vá megy; eddig nem igen szokta.
Dacos lelkén erőt vett a gyengeség és meg
próbálta a menyecskét itthon tartani.
— Maradjon ma nálam, kedvesem ! ..........
Szeretnék beszélni magával . . .
— Forcea, — gondolta az asszony, — ép
pen most vannak bizalmaskodó hqjlamai. — Nem
hajlott a szóra.
— Nem lehet, barátom, de — majd sietek
vissza!
És érezve, hogy ellenkezéséért kárpótlással
tartozik férjének, odatartotta neki homlokát:
— Na, csókolja meg! . . .
Még csak észre sem vette, minő vörösek a
férje azemei, minő dúlt az arca, minő zilált a
lelke.
Sohasem törődtek az egymás dolgaival, de
most különösen más foglalkoztatta.
Sallay már menőben utána kiáltott:
— Azután imádkozzék értem is!
Kiért az utcára, amelynek levegője meleg
és fűszeres volt a tavaszi szagoktól.
Gyönge szellő mozgatta ezt az illattengert,
hogy az ember szinte fürdött benne. A templom
nak vette útját és onnan egyenesen levágott cél-

jának: a Bátor Géza lakásához.
A szive őrülten dobogott, hanem az esze mi
lázat sem érzett az első lépés fölött. Az izgalmat
csupán az újság, a szokatlanság okozta és az,
hogy ezúttal 6 maga is hősnő; mert ilyen első
lépéseket gyakran átélt már ő divatos irók leírá
sából, barátnői elbeszéléséből.
Kissé remegett mégis és ez a remegés gyön
ge pirt fakasztott az arcán és néha-néha önkény
telen összeborzongott a pár perc múlva bekövetkezőkre gondolva.
Az egy pillanatra sem jutott eszébe, hogy
visszafordul. Sokkal határozottabb lélek volt.
Megnyomta az ajtó kilincsét és besuhant a
kapun.
Hátravetette fátyolát és némi zavarral igéző
elfogultsággal mondta:
— Eljöttem . . . itt vagyok ! . . .
Bátor Géza a kicsi imakönyvre pillantva,
győzelmesen elmosolyodott, azután hozzálépett,
kezet csókolt neki és megölelte;
— Én drágám ! . . . édes egyetlenem ! .
IV
Sallayné kilopakodott az alkonyba és tnég
egyet járt, mielőtt hazafelé venné útját.
— Nagyon gyöngéd lesz ma az urához, —
volt az első gondolata — ma megérdemli, sze
gény . . .
A légyottal, a bűnével nem is igen foglal
kozott, még közvetlenül a hatása alatt állt a inai
délutánnak. Nem érett még meg a dolog arra,
hogy elmélkedjék fölötte.
A nyakán, a karján ott égett még a Bátor
Géza csókja és bizseregve fúródott lázas ereiben
a vér . . .
Alkonyodott.
Mi más volt mai est, mint a tegnapi! . . .
A vágyak kielégítve, a bűn megizlelve I . . .

Az első lépés az örvény felé, amit feltarthatlanul követ a többi . . .
Hazaért.
Nem fogadta senki.
Az ajtók nyitva, a cselédek sehol.
Az üres lakás, mint valami hangtalan szem
rehányás, megdöbbentette.
Most ijedt meg csak a délutántól és a bi
zonytalanság, mielőtt férjével találkoznék, olyan
izgatottá tette, hogy alig várta már, hogy szembe
kerüljön vele Szerette volna tudni nagyon, mi
ként fog előtte állni. Megőrzi-e nyugodtságát, hi
degvérét? nem lesz-e önkénytelen vagy véletlen
árulója a mai délutánnak?
Bátran benyitott, de azért hallotta a csend
ben a szive félénk zakatolását.
— El lehet merülve munkájában, szegény,
vagy talán elnyomta az álom . . .
Lábujhegyen jött és befogta tréfásan a sze
mét: találná el, kicsoda ? . . . de a keztyüjén va
lami nedvességet érzett; ami bepiszkította a vi
lágos szarvasbőrt.
Borzasztó sejtelmei támadtak és eszében
hirtelen megvillant a halál rettenetes gondolata.
A férj megölte magát I . . . Úgy érezte, hogy
most már érti viselkedését és emlékezett is el
szánt halványságára. — Készült erre . . . régén
készült már . . .
Rémülten sikoltott fel.
Reszketve gyújtott gyertyát, amelynek gyön
ge fénye még szörnyűbbnek mutatta az átlőtt,
véres fejet. — . . . És nem volt ereje, nem volt
bátorsága hozzá, hogy odarogyjon, a megcsalt,
maghalt férj hidegülő tetemére . .
Csak állt mellette elkábulva és nézte . . .
nézte . . .
H O N T I H E N R IK .
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i I«:
Na celo leto.......... 8 kor.
Na pol leta .............4 kor
Na éetvert leta . . . 2 kor.
Pojedini broji koStaju20fil.

Sve poáiljke ee tiöoő zadrZaja
novinah, naj 86 pofiiljaju na
me, iirednika vn Csáktornya
Iz d a U lje tv o :

knjiiara Struasz Sandora,
kam se predplate i obznane
poáiljaju.

i horvatskom i magjarskom jeziku Izlaieói druitveni, znastveni i povuóljlvi litt za púk

I fal

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

Odgovorai ur*dnik:

OUvni nr*dulk:

l>d.UU i vUatalk:

L O P A R IT S R. JÓ Z S E F .

M A R C IT A l J Ó Z S E F .

STRAU SZ SÁNDOR.

vini je vu nekojih mestah veó cvetuóe plodjenje marhe. Vlada je spoznala, kuliko je
Kaliko h&sna donese gazdi rogovata vredna kravica jednomu siromaku, pak se
marha, to si samo on more premisliti, koj vlada trsi gazde к takvoj kravici pomoci,
vnogo óita, vnogo se vuói od gospodarstva. kojoj óim vide hasna zéme Osobito sadadnji
On takajde i to spazi, da naái medjimarci minister poljodelskih poslov Darányi lgnácz
negospodariju dobro, ne drZiju dosta marve, je joá prije kada je minister bil vnogo deakoprem prinas osobito iz marve bi mogel lal za sirornadki púk, a vezda opet vnogo
púk naj vékái groá dobiti. Nekoji veliju, da delava
Так se minister trsi, da se vu orsagu
je zrok toniu to, da su sve раде i gmajne
razdelili. To nemore biti zrok. Jer gazda, óim vide mleónih zadrugah postavi. —
Vu Baóki je vnogo mleónih zadrugah.
koj zemlje ima, naj na ovih i krmu plodi.
Iz 10 mekotah 4 mekote naj budeju za kr Öve zadruge rnlcko vu Szabadkaisku fabrimu. Jer ako gazda dosta krtne ima, onda Iku poáilaju, gde putra, sira delaju iz mleka.
Bil sam vu ovoj fabriki i morém reói,
more i dosta marhe drZati. Ako pak i rnarhu ima, onda se nemora bojati, da bude da sam vnogo videl, jako sam se óudil nad
poleg spametnog gospodarenja dőli dodel. velikom znanostjom óoveójotn. Prosim vas
Jer ako vu Zlti jedno leto nedobi dosta, tarn za malo strplivost, da vám povem, kaj sam
je marha, koja mu hasna nosi. Samo tak sve videl vu ovoj fabriki.
Okolo 10 vure pred poldan smo doáli
more gazda na nekaj dojti i nekaj si spraviti, ako poleg poljodelstva i sa povanjein vu fabriku. Maáine su ruZíle, buóale, teZaki
su podsukinimi rukavi delali, jedni mleko
marhe se bayi.
Kuliko je to hasna gazdi, pa mu rogo grabili drugi putra metali vu lagve i t. d.
Mleko. koje dopelaju íz vnogih zadru
vata marha mleko daje. Cela familija more
Ziveti iz mleka, ako ga vu redu znaju po- gah, naj prije vu takov rezervar dojde, gde
hasnuvati Ali pri nas su jod jako dalko od se rezhladi na hitroma. Zatem ga pumpaju
toga, da hi mleko vu redu znali vu grod vu kadi, gde 24 vure stoji, da se sede i da
spraviti. Gledirpo samo vu Svajcu, gde je se vu njein vrhrije skup nabere. Ovak ga
ávajcarija vu tak glasovitim redu, da se celi óez maáinu pelaju, koja vrhnje doli obere
svet óudi pad onom visokom znanostjom ! i preostato mleko nad drugu cey vun dojkojom vu Svajcu povaju marhu i mleku vu Ide. Vrhnje sada dojde opet vu lagve gde íz
peneze spraviju. Od toga nili negovorimo, Ivelike visine dojdu na njega bati, koje mada vu Svajcu vu dtalah peói imaju, te od idina goni, ovi ga predaju tak dugó, dók bukraja, как mali icek na svet dojde. kuriju i de puter iz njega i sirotka. Ov puter dojde
vu peCi da pod jednim jednako vruói zrak vu predu, koja je spodobna к kotaóu na
dojji tele, koje taki vkrej zemeju otstaviju od kojim se lonci delaju. Na ovoj preái sva
krave, как se steli i sa mlekotn ga hraniju. Ivoda vun otide iz putra. Tu na preái laki
Ali hvala Bogu i vu Magjarskoj domo- jsoliju putra I to к jednoj kill putru daju

2— 3 deke soli. Ovoga putra taki vu lagve
déneju i dobro spakujeju. Lagva prije do
bro nahariju soljom. Так onda zabróveno
poáilaju putra po celim svétu. Svaki lagev
50 kilogramov drZi, za kojega dobiju po 90
— 100 frti.
Osobito vnogo voziju vu Berlin, vu celu
Netnáku i Anglezku. — Sira tu malo prodaju za jesti, négo najviáe ga fabrióno podelaju. Najprije sira spreáeju i
tak male
falaóke razdruzgaju, как je rajz. Ov dojde
na takvo platoo, koje je na ramah. Так raztepeni sir dojde vu vruóe mesto, j$de se 24
vure na trdoma suái.
Так posuáeni sir neima veó nikakov
tek. Vezda ga semeleju triput Prvió je как
gres, drugoó veó finiái i onda ga joá tretji
put semeleju, da je tak fíni как méla. Так
semleti sir dóidé vu vnogovrstne fabriké,
gde ga sa vapnom zmeáaju i kelje delaju
iz njega. Z»un toga gombé, óeálje i druge
kajkakove stvari delaju iz takvoga semljetoga sira.
Samo tak na maloma sam povedal vám,
как dojde hasén i mleka. Akoprem Ы knjige
mogei óovek pisati od toga. Ja sam dye
vure pregledaval sve maáine i sve delo, ali
vidim da je i to malo. Jedino za to je dósta, da svakomu morém povedati, da sa
ávajcarijom se je lepő baviti i hasuovito.
Kulikoput smo veó pisali i mi, da naj
i naái medjimursk; gazdi utemeljiju rnleórn*
zadruge Osobito oni, koji blizu álreke stanujeju. Takajáe bi dobro bilo, da bi vu Csák
tornya biia fabrika, koja bi mleko pohasnuvala. Ali to bude samo onda, kada budu se
gazdi i obcine malo bolje gibale í sa radostjom povale marhu.

spavalnice neopaZeni doáulj Ui i lakó su rued
njimi i med svetim kraljom samo joá zatvorena vrata spavalnice bila. I nut! — Na
jedankrat izpadne jednomu od ubojicah teZki
maó iz rukuh na pod, óim je bilo takovo
ruZenje prouzroóeno. da se je kralj u spavalnici probudil i prióel za pomoó vikati.
Ubojice su na to po dobieZeóih straZarih bili
polovljeni i smrtju kaátigovani.
Glasoviti trancuzki cesar Napoleon I. je
takodjer na óudnoviti naóin vuáel smrti u
Milanu (Majland.) Njegovi dani joá nisu bili
odbrojeni! — Taljani su bili na tog silnika
osobito razdraZeni, pak su mu iáli i na Zivot. Njegov sokaó takodjer tálján, bil je po
Napoleonovih neprijateljih velikom svotom
novae podmióeni, da ga neka otruje, kaj je
áokaóu bilo lahko, samo mu je trebal otrova u jelo zmieáati Íz poóelka se je sokaó
toiriu zloóinu protivil, ali konaóno su ga
povei preobladali i on mu je jednoó otrova
zmieáal u óokoladu.

Ov mu ju je donesel i metnul áalicu na
stol kraj obioka. Cesar se je dalje spominal,
kad se na jedankrat iz gardinah nad obio
ki spusli po svojoj niti pavnk, valjda primamlem dühöm óokolade, te nesreóom padne u vruóu óokoladu. Napoleon je to opazil i rekel: >Pfuj! — evő pavuka u óokoladi!* — »Pavuki znaóe sreóu.» — véli Je
dan izmed generalah. »Ja neznam» — odgovori cesar — »kakova bi sad u tom sluóaju to mogla sreóa biti, meni je рок vari I
apetita i óokoladu!» — Stirn zapove cesar
óokoladu odnesti.

Nekaj od raléka.

Z А В A V A.
Cudnovati putevi boájeprovidnosti.

Za sta su óudnovali putevi boZje providnoati, как je to iz Zivota mnogoga óovieka videti moói. Dakako, da oni koji su bez
viere vele: to je sve samo sluóaj; jer oni
neóu pripoznati, da sve d ög öd b e Bog u
svojoj mujdrpfti y^di, Да se boZja rjuka óesto braneó, opominjajuó i kaátigujuó izkaZuje,
njim je to *ate aluóaj a Bog niáta
Evő tri liepa takova sluóaja boZje providnosti, baá iz Zivota uzetih.
Sveti Stefan prvi kralj magjarski, utetneljil je katolióku vieru u poganinskoj zemtji * tim je takaj doála i liepa óudorednost
u zemlju. Ali как u svem, tak je i tu bilo
müogo neprijateljah te novotarije. Nekoji
izmed njih su se radi toga dogovorili dapaóe ubiti toga sveloga kralja, pak su nekoje
sebi slióne nevaljance podkupili, koji su to
Napoleon je stal u sobi sa vice kraUmomtvo irftali ovráiti. Kad su se ovi pla- Ijom Hieronymom i nekojimi generáli pri
óeni niátarije do kraljevske palaóe doáuljali, obloku. te se je spominal i u to na jedan
znali su se niekim naóinom tija do njegove krat zapove, da mu sluga donese óokoladu.

Medjutim je sokaó u kuhinji proZivel
silnu unutarnju saviestnu borbú, dók jé ó o kolada bila u sobi. Plaálivim pogledom je
gledal na áalicu, kad ju je sluga van do
nesel — óokolade se cesar nije niti dotatnul. 1 kad je sokaó saznal, как je pavuk
óokoladu pokvaril, spoznal je u tóm prs^a
boZjega te je muóen saviestju priznal skrúáeno svoje nedielo. Napoleon se je uzrujal,
ali mu je odprostil, medjutim u sjuZbu ga
dalje nije holel zadrZatí
U jed,nom yaraáu juZne ugarske ua
Dunavu, gde su se negda veliki sajmovi ob-

sPoliUöki pregled.

Vu csáktornyaiskim zbirnim kotaru je jom na znanje daju — »idemo vu borbu,
ovoga meseca 25-ga bilo zbirauje. Od zbi- istina, praviCnost i gospodin Bog je polek
OrsaCko apraviSöe se trsi
prije raz- ranya sledeCi Clanak govori.
nas — zgubiti nemremo.»
pravili potroäke. da ablegati Cim prije moKomaj Cez 12 vur — Cez jednu noC
*
<
reju Sírom iti poCivat na letne mesece Jedje n&ft tabor na nogak bil — od daleftnjih
no za drugim au se razpravljali potroSki
strankah zbiraCi, su nekoji komaj ob 10
Skolskog, poljodelskog, financialnog, nutraSvuri 2&-ga juliufta zeznali, da nafta zastava
Moremo
reCi,
da
u
naftoj
domovini
od
njeg i pravice ministeriuma potroäki a zavu pogibeli je.
1868.
letaz
takvom
duftevnostjom,
radostjum
te.pi pak trgovacki potroSki, prilikom kojih
Zbiratelji na polju, — vu goricah, —
je Kqssuth Ferenc trgoviCnih poslov minis i veseljem ablegata zbirali nesu — как su 2ene, deca dcmaj, kada glas vu obCinah
ga
nafti
verni
visoko
poStuvani
i
domoljubter veliki govor drZal i povedal je kaj je
ni medjimurci juliufta 25-ga svojega ablega puknul je, da se za naftu zastavu boriti injegova nakana.
ta zebrali. 1848 lelni, Ces 3 dana kandidat mamo, — Zena, mater — ostavila je dvoOn je rekel, da su do sadaftnje vlade
gróf Festetich Pál je juliufta 24-ga od kan- ra, komén, — ostavila zubaCe, beZala je
sve se na to trsile, da пай orsag cim bolje
didacije nazad stupil, i tak je samo nép vun, deci naloga davali: »sinko, befti po jaк Austriji sklopiju. on bilde sve naproti cipárti (puCke stranke) kandidat dr. Landau pu, naj dojdu taki dimo, za Kossuth Lajofta
nil tomu, tojest bade se trsil pripraviti or
votizirat!
er Béla, kojega vu Medjumurju nitko nesag na gospodarstvenu samostalnost. Pute; pozna — i kojemu Medjimurci aprila 30Deca su beZala po svoje otce. — Otci,
Zeljeznice i vodene pute bude Cim bolftimi i ga jenput veC marftrutu podpisali jesu, — kad su glasa pri jeli: hitili su vkrej kose srfdleäemi se trsil Ciniti. Cez Fiumu i Cez l)u- da vu Medjimurju puCka stran fundamenta pe, zubaCe; — ostavim sve, Bog bude nam
navu bade se trsil falefti put odpreti, datak; nema, — je za drugi dan za zbiranje sam to nadomestil, kaj vezda zamudimo, ar priz orsaga ne Cez Austriju, nego ove dva i ostal. Zastave od 1848-ga leta kojoj tak j va je domovina nafta, idemo za nafteg otca,
pute bude odprl za magjarsku robu i zitol verni bili jesmo, tnislili smo, da moramo Kossuth Lajofta votizirat. Trudni — v potu,
vu stranjske zemlje.
skupa zmotati i nas onoj stranki, koja proti gladni i Zedni, beZali su do Csáktornya, gde
Kossuth bude se trsil, da se Cim vise sloboöCini i neodvisenosti nafte drage domo- su takaj ne imali ufanje, da si glada i Zednju utiftiti bi mogli; iz daleftnjih mestah po
fabrikah podigne, da lak Cim vifte sirorna- vine Magjarske se bori — povdati!
kov delo najde i priskrbi si svakdaftnji kruh.j
Nego как prireCje veli: »gde je naj- poldan ob M i i 9-ti vuri — poljodelavci,
Ali bude se trsil i na to, da mali mefttri i vekfta pogibelj — boZja pomoC je najbliz-j rukotvorci, kakti Cmele na med, leteli au
da svoje votume na 48-mu stranku daju;
domaCa mefttrija Cim bolje procvete da io-j njefta.»
va put najde za prodaju.
Так rekuC vu zdvo|nosti bili jesmo — ! ne samo prez svih stroftkov, nego vnogi joft
Zvun toga bude zakonom vredil Kos-! da moramo bitku zgubiti — akoprem jakfti j iz svojega Zepa alduvali jesu za takove
suth asekuleranje teZakov i njihovu penziju! jesmo — i pri nas se je izreCje izpunilo I stroftke, koji se ipak podnesti moraju.
I kakti boZje cudo zato, kajti je Bog
na ono vreme, kada veC nebudeju moglij
Juliufta 24-ga okolo 6-te vure popoldan j
delati.
g. Filipich Lajoá, drávavásárheljski plebanuft i pravica na nafti stranki bila, — dobili smo
Vu sredu su poCeli razpravljali novi vu obCem pofttuvani Clan druZtva — pravi bitku.
indemnitas, tojest do zadnjega augusta da domorodec — i nasleditelj 1848. letnih zaNaft kandidat g. Filipich Lajoft je 1490
orsaCko spraviSCe punomoC kormanu, da konah je rekel: Vu zadnjoj 12 vuri — prí votumov dobil, — dr. Landauer Béla 1242;
dok se potroSki razpravljaju, da zakonske mem zastavu 1848. ieta. — 2 njom idemu i tak mi smo néppárta z 248 votumov prestroftke slobodno zvrftava.
vu borbu — derZimo skupa — nebudemo oblad&li.
Vnogo bi moral pisati, od netrudljivosti,
Pri razpravljanju potroftkov ministeriu zgubili bitku — i ako‘*'bi nju izgubili — !
ma praviCnih poslov je i mala krika bila. kaj neverujem — ufajuC se vu istinu i po-1 od aldovov vodite jov — koji zastavu 48
Najrne »Világszabadság» zvana socialistiCke moc boZensku — budemo mogli reCi »na-! leta do slave vodili jesu; njihovo duftno
novine su teZake puntale, da naj neideju Se duftno spoznavanje nas tifti — da smo ■spoznanje — pripozuanje domorodcov —- je
vu Zetvu puntale su proti druZtvenom redu, sve vCinili — kaj smo mogli za sloboáCinu.! njihova plaCa — blagoslov boZji naje sprozbog toga je ove novine fiftkalijat zaplenik, za naftu dornovinu — i nitko nam nebude j vadja vu svih njihovih korakah.
prije joft как bi svoje puntavne reCi med möge! reCi da smo se straáljivo prez svaké1
Kossuth Lajoft iz neba gledeCi na bor
puk razteple. Zbog toga su dva-tri socialis- borbe naáim nepriateljom povdali.
ba Medjimurcov, iz njegovih Ijubeznih plaKak da iz Crnih oblakov v temni noCi vih oCih — jesu se sigurno kaplje suzah
tiCki ablegati veliku larmu napravili. Ali mi
nister pravice je veliki govor drZal, rekel je, — medju grmlevicom blisk na kratke rni-i iztoCile, kada videl je, da ono seme, kője on
da kaj hasni onda dati к sudu puntare, ka nute zraka ras\eti — ovo izreCje Filipich vu srdcu magjarske posejal je, ploda takaj
da su se veC sirqmaftki teZaki spuntali. — Lajofta se je razprerstel na celog zbirnog |na hataru Magjarske zemlje — vu Medji
OrsaCko spraviSCe je vu svem istim dalo kotara — voditelji 48 leta zastave su se ta-1 murju je doneslo.
ki na put spravili — da do jutra zbiratel- j
Poklonimo se medjimurCanom. Om diPolónyiu ministru pravice.

isim

Orsaékog ablegata zbirauje vu Csáktornya.

drZavali zniknul je na jedan krat nieki trgova iz Slavonije, koj je onamo na sajam
döftél a da se nije moglo saznati, niti mu
se trag pajti, kam je dospel. Godine su proftle kad je na jedan krat umoritelj i umorstvona vrloCudnovati naCiniz na videlo doftlo.
Drugi jedan trgovac iz Slavonije dojde
jednoC d isti varafl na sajam. To je bilo u
adventu pak jer su se zornice sluZile, odluCi taj trgovac jednog jutra к zornici pojti.
On se anda u jutro stane i ide u bliZnju
cirkvu, Sve je bilo tiho na ulici a po kuCáh nigde evieCe. Nikaj z*to, po gradovih
je veC navada dugo spavati. Njegova Zepna
ura kaZe na »pet,» anda je zon. On anda
dojduCi do cirkve, najde vrata na pol odprta, stupi u Cirkvu, sve je tilio Lvlada podpuna tinina. On se sedne u klecalo i u to
udari u turnu dvie ure. — »Dvie ure * —
zmrmla za sebe — »to sam se u vriemenu
vkanil. А как to ide moja Zepna ига?» —
I on vuZge ftibicu te pogleda na uru i vid
"da je kazalo joft od vCera na »petoj uri
мце1о, te se nije dalje gibalo, makar je ига
>tik takala.»
— »Ali kako je to, da — sucirkvena

vrata odprta?» — nastavi svoj monolog — !
Sada idu obodva policajni straZari и pr»Valjda je snoCka poslie pozdravljenja nije' vi kát i pokucaju na vratih trgovca, te na
zvonar dobro zaprl, pak su se sama odprla.» pitanje iz nutra: tko je? Odgovore, da su
— Od dva do ftest satih pak je trgovcu bilo po sudu poslani straZari, koji se ftnjim ipredugo na zornicu Cekati — i on se vrati madú nekaj vaZnoga razgovarati. Za nekoliи svoj kvartir.
ko minutah se vrata otvore i straZari stupe
и sobu onim ozbiljnim sluZbenim licem, da
U to vrieme, dok je on bil и cirkvi
je trgovac priCel na cielom tielu drhtati, te
je vani malo snieg ulice poprhal Rano и
misled, da je njegov zloCin odkrit, reCe pro
jutro je pako iäel zvonar, da cirkvu otvori,
ti straZarom:
a kad je mimo velikog oltara proftel, opazi,
»Vi gospodo iäCete mene! Ja idem drada velika sreberna lampa, koja je pred ol
tárom visela, fali. On si je odmah zmislil, govoljno svami te mi je i drago, ftto je rnoj
как se je to moglo dogoditi. Tati su se snoC zloCin odkrit, i опак nisam pred grizeCom
ka pod zvonenjem uftuljali и cirkvu i dali savieetju niti po danu niti po noCi mogol
se nutar zatvoriti, poslie kradje su si pako mira najtil»
MuCeC su straZari sluftali trgovCev g o
iz nutra lahko vrata otvorili i pobiegli, zato
je i on naftel vrata odprta. U sebi se je vor te su ga oomah pred iztraZnoga sudca
medjutim zvonar veselil, jer stopé и friftkom odpeljali, pred kojim j e odmah priCel go
sniegu vani su jasno kazalé, kam je tat sa vor iti:
svojim plienom pobiegel. Hitro prijavi stvar
»Je, — ja sam zloCinac, koj sam upoliciji, a isto tak hitro su 9traZari iftli za morstvo poCinil. pred kojim veC godine nit
iriftkemi stopami и oáteriju, kője su jeona- po danu nit po noCi nemam mira. Hvala
mo vodile sve od cirkve poCemfti Oni poz- Bogu, da je zloCin odkrit i pravdi döftél и
vone a sluga im otvori, pak na niihovo pi- ruke, barem mi se od sada saviest umirl.
tanje: tko je zadryi döftél и oftleri)u, imenuje Vrag i novci su me zasliepili, da sam uboftJavonskoga trgovca, koj u prvom katu stanujé. jicom postai na mojem dobrom prijatelju|l»

ku i poStenje Medjimurja pridertali jesu,—
pravi kuruci, i akoprem nekoji naá domorodni magjarski jezik éisto negovoriju, ipák
vu njivih srdcah tuée Cut Rákócia i Kossuth
Lajoáa, vu njihovih tilah teée krv magjarska, jednaki hoéeju biti z Cegléd, Debrecen,
Nagykőrös, Jászberény i zdrugimi magjari!
Bog nje po2ivi, naj ostaneju i nadalje —
evet naáe mile domovine Magjarske !

Ako prime zakone, kője su vu dumi
napravili stem taki konec napravi onoj velikoj jakosti velikaSov, koji tak rekué cecaju siromaSki púk vu Ruskoj. A to рак саг,
koj je slabe duáe élovek nije mogel oapraviti. RajSe je raztirati dal dumu.
Kaj bude se sada zapoéelo vu Ruskoj.
Buna. Soldati vu vnogih mestah sa pukom
dr2iju. Na tuliko da саг malo vernih soldatov ima Dakle moremo reéi, da se i nje
gov trónus jako nuSe.

Buna vu Ruskoj.
KAJ JE NOVOGA?
Kaj je moői bilo éekati pod zadnje vreme, to se je i dogodilo. Car ruski, od koje— K o ien d a r. J u li u ä 3 0 . P o m l e l j e k . J u d i t
ga smo véé pisali, da nezna poljeg svoje m ű é . — 3 1 . T o r k , I g u a c l o j a l a . — 1. S r e d a , P e 
volje ravnati veliki Ruski orsag, je rusko t e r v u l a n c i h . — 2 C e t v r t e k , A l f o n z o d L i g u r i j e .
orsaéko spravíáée zaprl i ablegate Si rom pos- — 3 . P e t e k , S t e f a u m ű é . — 4 . S u b o t a , D o m i n i k .
lal Dakle ono malo ufanje, da Ruska svoju 5 . N e d e l j a . M a r i j a s n e 2 n a . — E v a n g e l i u m ö v e n e sloboáéinu zadobi, )e opet na nikaj spravd e lje je , к а к s e j e J ezu S p r ib liá a v a l к J e r u á a le m u .
Ijeno. — Zakaj su rusko orsaéko spraviSée
—
P u u m e s e c je 4 - g a
o b 2 v u ri o d v e é e r . — V r e Sírom poslali? Zato da se je ruska autókrarae b u d e
le p ő , n a m e s t a h v ih e r i d e 4 d j.
cija vkanila vu orsaékim spraviáéu, ili как
— Skola vu Nyirvölgyu. Minister
ga drugaé zoveju vu dumi. Mislili su nádhercegi, da bude vu dumu veliéina takovih Skolskih poslov je do naravnanje doSel sa
ablegatov doSla, koji budu ono delali, kaj Nyirvölgy obéinom zvrhu postavlanja Skole
budu velikaSi i car hoteli. Ali ni se je tak i tak bude se vu Nyirvölgyu véé ovoga ljepripetilo. Vu dumi su jedno za drugim za ta odprla orsaéka Skola.
púk hasnovite zakone donesli. Öve zakone
— íme si je premenil. Percsics Ja'
je car niti njegov ministerium ne hotel pri-; kab iz Hemusovec si je svoje ime sa dozjeti. Zbog toga se je púk poéel buniti. pun- voljom ministra z nutraSnjih poslov na »Va
tarov je poéala svoje deluvanje i nekoliko dász Jakab» ime premenil.
znamenitih osobah ili strelili su ili pod luft
— Matícno imenuvanje. Magjarski
pustili. Vezda je dakle véé tak napeta bila kraljevski minister znutraSnjih poslov je vu
2inja, da se je car moral odluéiti, da nekaj murakirályski matiéni okrug za podmatiénapravi. Ili dumu raztira, ili prime one za nog voditelja Kalmar JanoSa namestnog nokone, kője su ablcgati vu dumi napravili.*i
tarijuSa imenuval.
— Mrtvo telő vu muri. Poleg Mi
lztraZni sudac ga je samo pustil govo- kófa obéine se je pri rnelini ovoga meseca
riti, jer je videl, da se tu posve drugi zlo- 18-ga zastavilo jedno 2ensko mrtvo telő, kő
éin odkriva, nego je ov iz cirkve prijavljeni. je je véé Sirom iSlo i véé su ga ribe po»A kako ste táj Cin izvráili?» — zapi- éele jesti, tak da je prepoznati ne moéi. Na
ta ga, niti nesluteéi, о éemu to táj trgovac teli mrtve 2enske je jeden vuZinec bil i na
govori.
viSe mestah se vidi ranjenosl. Jer je to sum»Bilo je jedne veéeri prije devet gödi njivo. zato se je poéela kvi2icija, koja bude
nah» — odgovori trgovac — »kad sam ja zazvedila, gdo je ta 2enska, i jeli ju nije
sa mojiin prijateljem, trgoveem I . simo gdo zaklal Do sada se joS iz kvi2icij joS
na sajam doSel, te se Snjim po obab Du nikaj nezna.
nává Sétál. On izvadi iz svog 2 e p < t búgjilara
— Svadja. Novak Simon iz Zalaujpunoga banjkah. za da mi nieki mali dug
vara se je ovoga meseca 16-ga posvadil sa
plati. Ja sam mu u tóm hipu iztrgnul busvojom rodbinom Novak Mihalyom Zbog
gjilariSa iz ruk a njega sam porinul iz obasvadje je Novak Simon penecila zel napre
ie u Duuav, gde je u valovihznifcnul, novee
i svoju rodbinu. Novak Mihalya je dobro
sam zatim uzel iz bugjelara pák sam onda
spikal. Sigurno, da bude tomu 1* léc se pri
i ovoga hítil za njim u vodu. Ovako se je
sudu éul.
táj cieli zloéin dogodil i bvala Bogu, da je
— Iz s e le n je iz Zalavarmegjije. Iz jav
sve doSlo na videlo, barern mi se sada sa
lenje pod2upana sledeée piSemo vu na^e
viest po nieSto umiri.»
Iztraíni sudac je sad uvidel, da je na novine:
éudnovati naéin doSel do odkritja tezkoga
zloéina. A sada dojde na red cirkvena kradja, i kad ga je sudac priéel izpitavati, tr
govac se je sav u éudu naSel nad tim, te
je povedal, kako je hotel к zornici, kako je
naSel nad tim, te je povedal, kako je bvtel
к zornici, kako jn naSel vrata cirkvena odprta, kako mu je vura 2epna iSla ali kazalo je kod »pet» zapelo; a konaéno se je
éudil, kako je na ov éudnovati naéin, u kojem je on posve nedu2an, doSel njegov ata
ri zloéin na svietlo. On je u tom videl prst,
bo2ji te se je skruSeno podvrgnul osudi visokoga suda, koj ga je radi dugog vriemena od poéinjenog umorstva odsudil samo
na dvadeset godinab tamnice, koju kaStigu
je u TemeSváru odslu2aval, ali poslie Sest
najst godinah tamniéevanja onde umrl.

»Vu Zalavarmegjiji je pred nekoliko
letah veliki glas bil tomu, ako se je gdo
vu Ameriku spravljal ili ako je ufal vu Ameriku iti. Pak evő, proálo Ijeto je 1160
ljudi ostavilo varmegjiju sa putnicom. A kuliko njih je skoéilo vun bez putnice! Vnogo njih je i takvih i od onih neznaju oblasti, ovi vun ostaneju iz statistike.

Za putnicu se je proáloga Ijeta nutri
dalo 1246 molbenicah. Zmed ovih je П 50
ljudih dobilo putnicu. Iz ovib opadne na II.
polovici proáloga leta 396 putnicah, zmed
ovib 3&8 mu2ki i 38 2enskih su dobili put
nice. NajviSe njih je otiálo iz sümegskog,
tapolcajskog i alsólendavaskog kotara. Najmenje njih je otiálo iz cááktornyaiskog ko
tara 28, i iz novajskog kot ra 16 njih je
otiálo vun.
Em EoUmj.
— Tatbina. Ovoga meseca 6-ga vu
jutraánjoj zorji su nekoji ulanuái iz 3. euga

na senokoái Szocsics Mibálya i Zebec Ta
maáa csáklornyaiskih stanovnikov seno po
krali vu 36 korun vrednosti. Zapovedniétvo
je soldate — krivee kaátigalo i kvara su
krivei morali platiti.
— Napali su na teretni cug. Как
sve delaju lati, da se éim bolje vugneju redarstvu, to nam ka2e sledeéi dogodjaj. Vu
Budapesti na teretni cug, koj je vu Cegléd
idei i na Rákoá banbofu na pet minut pos
tai je 15, dobro oru2enih tolvajov skoéilo
na cug i skrili su se na eugu vu jednoj
lóri Med Angyalföld i Rákos banbofi je takajSe iz 15 élanov stojeéa oru2jena trupa
éekala. Oni koji su na eugu bili su na bit
roma gori vtrgnuli vagona i svu robu su
dőli zmetali, a onda pák udri po putu otiáli su sw robom. Vahtari i preuzari dók su
к sebi doáli za togé je véé cela trupa Bog
zna gde bila. Iztraga teée sada, da tu finu
bandu prime, ali malo je ufanja, da bi ftiCeki na sanjke doáli.

— Mir vu Tatárőrsu. Ovoga mese
ca jednoga dneva je Petek István iz Határőrsa, Lovrec György iz Kozlovcsáka. Kercsár
Márton i Trojok Maria iz Hatarörsa zabavIjali vu krémi a zatem pák su vu Komar
Lőrinca dvor vdríi vu nőéi ob 10 vuri i
zahtevali su od njega, da naj odpre vrata
jer se oni zabavljati boéeju i tancati.. Kőmar je na to sa tem odgovoril, da je pijance opomenul, da taki otidu. Ali ovi nisu
otiáli nego zmed njih je Petek nad nahi2je
vu ganjk splazil i poteri je kluéenicu pák
vu hi2u je iáéi. Komar je med tém nadrüga vrata vuáel, jer je póznál pijanoga Pete
ka, koj se rád svadil. Zatem je celo pijano
dru2tvo dva dní skup se zabavljalo sa mu2ikaái. Da je to sve Komar ne hotel zamuéati, to si moremo misliti.
— Tri zene. Vu Budapesti pri nadkapitanstvu je tu2bu napravila Zimerman
Samuela 2ena proti. svojemu mu2u, zbog
da vise 2enah ima. Povednla je, da se je
pred 34 Ijeta zdala sa Zimermanom, koj je
pri zdavanju skoéil vu Ameriku. Za nekoje
leto je to éuia 2ena, da se je njeui mu2
vu Ameriki znovié o2enil. Sedem dece ima
i vu dobrim stanju 2ivi. Potlam je i drugu
2enu ostavil i skoéil je vu Magjarsku pák
vu Ungvaru se ;e nastanil. Ali nije mogel
biti bez 2ene i opet se je o2enil, jednu kuharicu si je zel za 2enu. Zbog toga ga je
sada prva 2ena javila sudu. Trojih 2enah
mu2 bude sigurno kaStigan.
— Covecji zivot za jedno ambreio
Vu Műnchenu je jeden Snelcug na smrt zgazil jednu stareSu 2ensku, koja se Hejne Ma
ria zove. Sirota je na jeden cug hotelagori
iti ali njoj je ambreio jeden dojduéi cug
zgrabil. Nije bolela ambreio pustiti nego je
za eugom be2ala. Med putom se je poSkliznula i opala tak nesreéno, da je pod jeden
vagon opala. Cug je taki postal, ali zabadav
nesreéna 2ena je véé na smrt bila oranjena.
— Poginjeni konj vu cirkvi. Osobito dogodjaj se je pripetil vu áaroávarmédjinskoj Frocsany obéini. Iz polja je jeden
konj zabludil vu obéinsku cirkvu, vu kojoj
samo svaki tri tjedne dr2iju slu2bu bo2ju
zbog poljskog dela. Konj je nutri vu cirkvi
ostal jer se vrata na feder odpiraju a ne na
kljué. Tojest konj je nutri mogel iti kada
je glavu porinul med vrat, ali vun véé nije
mogel dojti jer su se vrata za njim zaprla.
Zbog glada je konj vcrkel. Samo sada su
ga naSli, kada su cirkvu odprli.
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Szoboticza község képviselőtestületének II. 1900. sz..
* határozata alapján ezennel közhírré tesszük, miszerint Szó- '
jt boticza község tulajdonát képező
:

Két darab, tenyészigazolványnyal
ellátott, teljesen kifejlődött, fiatal

jb 1906. évi augusztus hó 5 napján, délután 4 órakor, 1907. <
v évi január 1-től 1909 évi december 81-ig terjedő 3 évre,1
7 'A községházánál, nyilvános árverésen bérbeadatik. Az ár-J
> verési feltételek a jegyzői irodában betekinthetők.
<

Yorkshire!
sertéskan 17322-2
)

Szoboticzán, 1906. julius 18.
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