


K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXIll-ik évfolyam IV-ik negyedébe lépett; ez 
alkalommal tisztelettel kérjük azon előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedje
nek, nehogy a lap szétküldésében fenakadás 
történjék. Tisztelettel a KIADÓHIVATAL.

—  Okt. 4-én a király nevenapját az 
idén is a szokásos kegyelettel ünnepelték meg 
Csáktornyán. A középületeken a nemzeti tri
kolor lengett s délelőtt 9 órakor ünnepi is
tentisztelet volt a róm. katholikus templom
ban. Az ünnepi misét Varga Voltgang szent- 
ferencrendi áldozár, hitoktató mondotta és 
jelenvoltak rajta: az V-ik uhlánus ezred 
Csáktornyán állomásozó tisztjei, a járási ha
tóság, Csáktornya nagy Község elöljárósága, 
a járásbíróság, az iskolák zászlók alatt ta
nítóik, illetőleg tanáraik vezetésével, testüle
tek s magánosok nagyszámban.

—  Nyugalomba helyezés. A megyei tör
vényhatóság legutóbbi közgyűlése alkalmával 
nyugalomba helyezte Tivadar Ferenc deká- 
noveczi körjegyzőt. Kovács Rezső perlaki 
főszolgabíró szept. 29-én helyettesítette a 
nyugalomba vonuló helyébe Brenner Mihály 
segédjegyzőt az egybehívott képviselőtestü
leti ülésen, hol meleg szavakban fejezte ki 
elismerését Tivadar Ferenc 42 évi hü, be
csületes és mindig magyar érzésű műkö
déséért. Utánna a képviselőtestület nevében 
Ehrenreich Nándor dekánoveczi plébános 
búcsúzott el a szeretett jegyzőtől. Könny 
csillogott a jelenvoltak szemében, s a távozó 
jegyző hangos zokogás között elcsukló sza
vakkal búcsúzott el községeitől.

—  Sorozások a Csáktornyái járásban. 
Mint már megírtuk, a folyó 1906-ik évi ren
des katonai sorozások a Csáktornyái járás
ban október hó 29-én és azt követő napo
kon lesznek. Ezen ujoncállitáson az 1885, 
1884, 1883 években született hadkötelesek 
lesznek sorozva. Még pedig: okt. 29-én a 
Csáktornya nagyközségi, és a drávacsányi 
jegyzőségbeli; okt. 30-án a csákíornyavidéki 
és viziszentgyörgyi jegyzőségbeli; okt 31-én

a Drávavásárhely nagyközségi és stridói 
jegyzőségbeli, nov. 2-án a felsőmíhályfalvi, 
bottornyai és muraszerdahelyi jegyzőségbeli; 
nov. 3-án a beliczai, murasiklósi és mura- 
szentmártoni jegyzőségbeli mindhárom kor
osztályba tartozó összes állítás kötelesek.

—  Kirendelés. Földes Imre muraszent- 
mártoni körjegyző állásáról önként lemon
dott. A választásig a jegyzői teendők ellá
tására a járási főszolgabíró Marino vies Fe
renc okleveles jegyzői rendelte ki.

-— Záróra a fodrászoknál. A Csáktornyái 
borbélyok f. hó 1-én tartott értekezletükön 
elhatározták, hogy üzleteiket a szombat és 
ünnep előtti nap kivételével este 8 órakor, 
ünnepnapon déli 12 órakor zárják. Vasár
napon a törvény által meghatározott záróra 
tartatik be.

—  A póttartalékosok kártalanítása.
Az exlex alatt tényleges katonai szolgálatba 
hivott póttartalékosok egy részét kártalanít
ják a keresetveszteségért. A törvényhozás 
erre a célra másfél millió koronát szavazott 
meg. A kormány a közigazgatási hatóságok 
révén most adatja ki az összeget. Csak a- 
zok kapnak kártalanítást, a kiknek család
jait a családfő katonai szolgálatra való be
vonulása anyagi romlásba kergette. Átlag 1 
korona 60 fillér jut napi kárpótlásul, úgy, 
hogy ezek a szolgálatban töltött 185 napra 
tehát 296 koronát kapnak.

—  Zalamegyei Kör. Szeptember 26 án 
tartotta a Zalamegyei Kör — alapszabályai
nak jóváhagyása után — 1. rendes közgyű
lését helyiségében, az Otthon kávéház (Ke- 
repesi-ut 9/b.) külön termében, a tagok, vár
megyénkből a fővárosba került egyetemi hall
gatók és hivatalnokok, igen nagy érdeklődése 
és lelkesedése mellett. A különböző jelenté
sek tudomásul véteje és a felmentvény meg
adása után az uj tisztikart választották meg. 
Elnök lett egyhangúlag: Havas Vilmos jog
hallgató. Megválasztatlak: Rátkai Béla, Grün- 
feld Ferenc alelnökök, Svastics János vigalmi 
elnök, Ney aladár titkár, Spitzer Lajos tő
jegyző, Singer Jenő aljegyző, Neumann Jó
zsef pénztáros. Kovács Jenő háznagy, Gód 
Vilmos könyvtáros és 12 bizottsági tag

Összejöveteleiket minden szerdán este tart
ják fennti helyiségükben.

— Az árokba fu lla d t özv. Molicz Jó- 
zsefné szül. Verhár Mariska ráckanizsai la
kosnő már régóta eszelős volt és szivgör- 
csökben szenvedett. Folyó hó 2-án d u. 2 
óra körül atyja házától, hol állandóan tar
tózkodott, azzal távozott, hogy az erdőből 
iát visz haza. Estefelé azután az erdőből 
hazafelé tartó emberek azt jelentették az o- 
szelős nő atyjának, hogy leányát az erdő 
melletti árokban levő csekély vízben meg
fulladva találták. Valószínű, hogy mikor az 
árkon haladt keresztül, elővette a szivgörcs 
és bele esett az árokba, miközben arccal 
fordulván a csekély vizbe, abba belefulladt.

—  Szabályrendelet a községi illetőség 
megállapitásához. Zalavármegye törvényha
tósági bizottsága a f. évi szept. 10-én tar
tott rendes közgyűlésében a 133666/905 sz. 
belügyminiszteri rendeletnek megfelelőleg a 
községek lakóinak és a községi illetőségek 
megállapitásához szükséges adatoknak a meg
állapítására »SzabályrendeleU-et alkotott, 
melynek hatálya a vármegye egész terüle
tére, tehát Zalaegerszeg és Nagykanizsa ren
dezett tanácsú városok területére is kiterjed 
és a jóváhagyás után 15 nap múlva lép 
érvénybe. A szabályrendelet a vármegyei 
hivatalos lap f. évi szept. 27-iki számában 
jelent meg egész terjedelmében s ellene ok
tóber 4-lől okt. 17-ig lehet föllebbezést elő
terjeszteni a vármegye alispánjánál.

—  Gazdák figyelmébe. Az országos m. 
kir. növénytérmelési kísérleti állomás a Za- 
lavármegyei Gazdasági Egyesületnek 100— 
200 mázsa trágyagypset bocsájl rendelke
zésre, hogy azzal, a zalamegyei gazdákkal 
termelési kísérleteket végeztessen. Akik a 
termelési kísérletben részt venni óhajtanak, 
ebbeli szándékukat az egyesülethez mielőbb 
jelentsék be. A kísérletek céljából egy gaz
da számára 300 kilogramm gypszet bocsá
tanak rendelkezésére egy kát. hold betrá- 
gyázása. A hányszor a gazda több mint egy 
féle növénnyel óhajt kísérletet végezni, any- 
nyiszor három mázsa gypszet adnak neki, 
ahányféle növénnyel kísérletez. A trágya- 
gypszel, amelynek elszállithatását a jelenl

étiben épen szembe kerülünk a bajjal. Még min
ket is lelő a nagyságos ur . . .

Végre bejutottam a kastélyba. Bándy az e- 
bédlőjében volt és az ablakon keresztül lövöldöz- 
getett ki az éjszakába.

— Mit csinálsz ? — kérdeztem tőle a háta 
mögé kerülve és szelíden a vállára téve a keze
met. —

Rámnézett, valami rémületesen eszelős, fé
lénk tekintet volt az, azután kimutatott a sötét 
pusztára:

—  Nem látod ? a fekete kutya . . .
Nem értettem a dolgot. A fegyvert kivettem 

a kezéből, az ablakokat becsuktam, aztán óvato
san, hogy fel ne izgassam, kérdőre fogtam. Az 
ott létem megnyugtatta és okosan, józanul beszélt.

Elmondta, hogy azon emlékezetes sorscsapás 
óta, amikor a feleségét elvesztette s az esküdtszék 
a gyilkosság alól fölmentette, itt él a pusztán. Dol
gozik és felejteni próbál. A harmadik héten, hegy 
ide költözött, egy este a földekről tért haza fegv-i 
vérével a vállán, amikor az árokból hirtelen eléje 
ugrott egy hatalmas fekete kutya. Semmi különös 
nem volt abban s 6 nyugodtan tovább ment. De 
a kutya nyomon követte. Már elérte a kastélyt s 
a hatalmas állat oda is követni akarta. Bosszan
totta a dolog és a fegyvere agyával feléje sújtott. 
Nem talált és a kutya eltűnt. De egyúttal valami 
különös, emberi hangnak tetsző, gúnyos kacagást 
hallott. Azóta, ha leszáll az est, mindig megjele
nik előtte a fekete kutya.

Ha a tarlón jár, vagy a buzavetések között, 
hirtelen szétnyílik a vetés és fekete, lomha testé
vel előbukkan az a csúnya, utálatos állat. És ot
romba testét maga után vonszolva, elkíséri hazá

ig. Már félni kezdett tőle. Az az állat olybá tűnt 
föl neki, mintha valami gonosz szellem volna. Ta
lán a megölt felesége küldte hozzá, hogy sírig kí
nozza. Egyszer rálőtt a kutyára. Látta felbukni és 
akkor, azt hitte, hogy végleg megszabadult tőle. 
Másnap már újra megjelent. Attól fogva bezárkó
zott a kastélyba. De hiába volt ez is. A fekete 
kutya azontúl minden éjjel megjelent a kastély e- 
1611 és vonítani kezdett. És ez éjszakáról — éj
szakára ismétlődik. Ma is itt vonított az ablakai 
előtt, ezért lövöldözött ki, mint egy eszeveszett.

Eddig ért elbeszélésében ez a szerencsétlen 
Bándy. Ebben a pillanatban a pusztáról egy éles, 
hosszú, síró vonítás hangzott be a szobába. Én is 
izgatottan ugrottam fel De mikor láttam az én 
megingott lelkű emberem eltorzult arcát, erőt vé
ve magamon mondtam:

— Ugyan, mi különös van ebben? Valami 
csatangoló juhász kutya lehet.

És azután csillapító szereket rendeltem ne
ki. Azóta nem találkoztam vele. Ennek már egy 
fél éve. Talán kigyógyult képzelődéséből az a sze
rencsétlen ember, mert azóta nem adott hirt ma
gáról. Én azt hiszem, a gyilkosság, a feleségének 
megölése zaklatta fel annyira a lélekállapotát s 
innen eredt ez a különös képzelődés, amibe bele 
is őrülhetett volna.

Hátdy doktor elhallgatott, Lavoczky lovag 
idegesen tilögette az oldalát, ahonnan hiányzott a 
kard.

És ebben a percben kinyílt a Hardy doktor 
szobájának ajtaja. Egy dúlt arcú, tébolyodon te
kintetű ember rontott be, akinek láttára a társa
ság tagjai ijedten ugráltak fel.

— Bándy ! — kiáltott fel a sárgafogu orvos 
meglepődve.

A szerencsétlen ember szája görcsösen moz
gott. Hörögve, nyöszörögve dadogta :

— A fekete kutya . . .
És ekkor egy nagy fekete lomha állat ug

rott be az ajtón. A társaságban megfagyott a vér 
Az ijedtség, a rémület első pillanatában Láns 
doktor, a kriminálista fölragadott egy széket és 
rásujtott az állal fejére. A fekete kutya összeesett 
Az ütés elkábilotta és fájdalmasan vonítani, ü- 
völteni kezdett.

Egy pillanat alatt történt ez. Bándy, a sze 
rencsétlen ember lecsapott a kutyára. Megragadta 
a torkát, szorította tépte s miközben ajka szélén 
habot vert az őrülctes indulat, hörgötl, kiáltozott, 
és átkozódott Rémületes volt nézni ezt a viskó 
dást. Л kutya kétségbeesetten vergődött, csapkodta 
magát a padlóhoz s végre lomhán elnyúlt. Meg
döglött. Bándy megüvegesedett szemmel, a száját 
tátogatva, halottfehéren nézte, aztán valami mély, 
belső tompa hangon kacagni kezdett. Megőrült

Bándyt az őrültek házába szállították. A fe 
kete kutya dolgában Láris doktor, az országos 
hirü kriminálista kért vizsgálatot, amelynek során 
különös eredményekre jutottak. A fekete kutya 
pokoli eszméjét a Bándy gonoszlelkü öcscse találta 
ki, aki ismerte a bátyja exallált lelkületét s a két 
év folyamán, amely alatt Bándy a pusztán lakott, 
négy fekete kutya is szerepelt, mint a Bándy rossz 
szelleme.



kező gazdáknak a kellő időben tudomására 
hozzák, Zalaegerszegen díjtalanul átvehetők. 
Ha pedig a kísérletező gazdák a gypsznek 
állomásukon való átvételét óhajtják, úgy az 
Egerszegről való vasúti szállítást viselni 
tartoznak

—  Eljegyzés. Block László eszéki fo- 
ly mmérnök eljegyezte Bugalla Mátild kisasz- 
szony, muracsányi óvónőt. — Szívből gra
tulálunk

—  Aranyérem. Mint a »Zcntai Híradói
ból értesülünk, a Zenián ez év szeptember 
22— 26-án rendezett országos jellegű ba
romfi kiállításon S z t r á h i a  Te s t v é r e k  
Csáktornyái baromfi-hizlaló és vadkiviteli cég 
is részt vett, mely alkalommal fenntnevezett 
cég a r a n y é r e m m e l  és o k l e v é l l e l  
lett kitüntetve. — őszintén örvendünk a 
sikernek.

—  A szélhámos. A múlt héten egy ve 
szedelmes szélhámost fogtak el Székesfehér
váron. Knetsberger Lajos kiérdemesült ura
sági inast, aki csalt, ahol lehetett. Egyik fo
gása az volt. hogy főerdésznek adta ki ma
gát s iskolás fia számára kereseti helyett 
valamely úri családnál. Meg is alkudott an
nak rendje és módja szerint s azután be
szélgetés közben előhozakodott a drágaság
gal. Rákerült a sor a tűzifa drága voltára 
is. Erre már megjegyezte a főerdész ur, hogy 
a la nem drága, csak ismerni kell a forrá
sokat. Neki például annyi fája van készlet
ben, hogy erdei ölét házhoz szállítva 26 
koronáért adhatja. Természetesen kapva-kap- 
tak az alkalmon s a házigazda leíoglalózott 
egy csomó fát, sőt a jó forrást ismerőseinek 
is ajánlotta. A főerdész ur pedig felszedett 
egy csomó előleget s elutazott. A fa és a 
fiú azonban nem érkeztek meg. — Ezt a 
játékot végig csinálta az idegen a Dunántúl 
több városában, Zalamegyében is. Nem csak 
egyesek, hanem iskolák is rendeltek az ol
csó fából s az inasfőerdész elvitte az előle
geket. — Egyik faluban pedig csereügyletbe 
bocsátkozott. A vendéglősnének, akinél meg
szállt, volt valami csinos ékszere, amelyet 
elcserélt egy szép aranyláncért A lánc test
vérek között megér húsz fillért — A szél
hámost elfogták ugyan, de a károsultak 
bottal üthetik a pénzük nyomát.

—  Az építő ipari tanfolyamra a buda
pesti m. kir. állami felső épitő-ipariskolában 
(Budapest, VII. kér. Csömöri-ut 74 sz.) a 
beiratások október 20-tól 29-ig lesznek a 
köznapokon este 6 órától 7-ig, vasárnap d.
e. 10 órától 12-ig.

A tanlolyam négy téli félévre terjed, a 
tanítás évenként november 3-tól március 
végéig tart.

A tanfolyamot végzett tanulók — ez 
idő szerint — abban az esetben, ha az il
lető iparág terén legalább öt évi gyakorla
tot tudnak felmutatni, a kőmives, a kőfara
gó vagy az ácsmesterséget önállóan gyako
rolhatják

Tanulókul felvétetnek a 15 évet betöl
tött, erős egészséges testi szervezetű kőmi
ves, kőfaragó és ácstanoncok és segédek, a 
kik folyékonyan és helyesen Írni, olvasni és 
számolni tudnak s a nevezett iparágakban 
gyakoi latilag foglalkoztak legalább egy épít
kezési időszak alatl.

A jelenkezésnél szükséges iratok:
1. Keresztlevél, vagy születési bizonyít

vány.
2. Az elvégzett összes iskolákról szóló 

bizonyítványok,
3. Az elsőfokú iparhatóság által hitele

sített bizonyítvány a gyakorlati működésről,

4. Ujraoltási bizonyítvány,
5. Erkölcsi bizonyítvány.
Lefizetendő dijak: beiralási dij 4 kor., 

tandij 20 kor., szertári biztosíték 4 kor.
A másod-, harmad- és negyedik évfo

lyamra jelentkező tanulók levélben is irat
kozhatnak a bizonyítványok és dijak bekül
dése mellett.

Az igazgatóság készséggel ad bővebb 
felvilágosítást. —

—  A vén betyár. Hires betyár volt 
valamikor Zalavármegyében Oroszlán Pali, 
aki Savanyu Józsi bandájában kezdte a 
mesterségéi, később azonban önállósította 
magát és a saját neve alatt dolgozott. Sok 
bűn terhelte a lelki ismeretét. Amikor elfog
ták, elítélték 20 esztendőre. A munkácsi 
fegyházban töltötte az idejét. A betyár vir
tus azonban itt sem hagyta nyugodni. Nem 
tetszett neki a rabkoszt s fellázitotta a fe- 
gyenceket. A rablázadást leverték s Oroszlán 
Palit, mint felbujtót és főcinkost elítélték é- 
letfogytíg tartó fegyházra. Átszállították az 
illavai fegyházba. A betyár összesen 35 évig 
volt elzárva a világtól, mig végre feltételes 
szabadságra bocsátották. Megtört, ősz, vén 
ember lett a rablóból. Azt hitték, hogy meg
marad a becsület utján. Oroszlán Pali ha
zajött Novába s egy ideig tisztességesen vi
selte magát. De nem sokáig tetszett neki a 
tétlen élet. Titokban bandát szervezett, fegy
vereket szerzett s egy sötét éjszakán kiállt 
az országúira. Útonálló lett megint. A bal- 
sors két bagodí paraszt embert vezetett az 
erdőn keresztül. Oroszlán Pali a bokrok kö
zött leskelődőtt s elébük toppant az utasok
nak úgy, ahogy régen szokta: Pénzt vagy 
életet. A rab'ó kezében töltött revolver volt, 
szemében villogot a Kegyetlen vérszomj. A 
két tegyertelen ember megijedt, de nem 
vesztették el lélekjelenlétüket s ellenszegül
tek. Erre a betyár fe|be akarta lőni az el
lenszegülőt, aki azonban szerencsére elkapta 
a fejét s a golyó a vállát sértette meg. A 
rosszul sikerült kísérlet után a banda szél- 
ugrott. A rablókat a csendőrség kinyomozta, 
s Oroszlán Pali most a zalaegerszegi tör
vényszék fogházában ül szomorúan. A tör
vény újra rátétté a kezét a vén betyárra, 
aki aligha fogja többé viszontlátni a göcseji 
erdőket s a fegyház falai között végzi be 
kalandos életét.

— Az olcsó marha8Ó. A pénzügymi
niszter rendeletel adott ki, a mely a sajtolt 
marhasó, úgynevezett nyalósó forgalomba 
hozatala iránt intézkedik. A rendelet szerint 
az illetékes sóhivatalok, valamint a sókeres
kedők ezentúl marhasóbriketeket is árusíta
nak, még pedig öl kilogrammos és tiz ki- 
logramos egyöntetű darabokban. E sajtolt 
marhasó ára a sajtolási költségek miatt mé
termázsánként 1 korona 60 fillérrel emel
kedik az eddigi árral szemben. A sajtolt 
marhasó forgalomba bocsátásával egyidejű
leg a pénzügyminisztérium a poralaku mar
hasó forgalmában eddig tapasztalt hiányokat 
is orvosolta. A rendelet kimondja, hogy a 
marhasót ezentúl úgy a sóhívatalok, mint a 
sókereskedők csakis ólmozott zsákokban és 
pedig zsákkal együtt árusíthatják. A kincs
tár az eddig forgalomban levő 50 kilogram
mos marhasózsákokon kívül 25 kilogram
mos és 5 kilogrammos kisebb zsákokat is 
ad forgalomba ólmozott állapotban, a mi a 
sulyhiányok lehetőségét és az egyéb vissza
éléseket kizárja. A zsákok ára fejében 100 
kilogrammonként 1 korona 60 fillér összeg 
a marhasó árába beleszámittatik s igy a

vásárló a zsákért semminemű külön dijat 
nem fizet.

—  Előléptetés. A pécsi kir. ítélőtábla 
elnöke Prémus Flórián perlaki kir. jbirósá- 
gi hivatal szolgát I. és Zádrávecz Gábor Csák
tornyái kir. jbirósági hivatal szolgát Il-ík 
fokozatba léptette elő.

—  Lészőr é t sörte vásárlás. Az igen 
tisztelt gazdaközönségnek tndomására hozza 
a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyesület Du
nántúli Fiókegyletének gondnoksága (Szom
bathely Mező-utca 33. Telefonszám 23 4 ), 
hogy a foglalkoztató részére lószőrt és disz- 
nósörtét bármily mennyiségben a legnagyobb 
áron vásárol. A vakok készítményeiről szó
ló árjegyzék szives kívánatra készséggel in
gyen küldetik meg. Az egylet gondnoksága 
ez utón is kéri az igen tisztelt közönségei, 
legyen szives egy próbarendelés utján meg
győződést szerezni vak embertársaink ké
szítményeinek (kefe-, seprő- és kosárnemüek) 
elsőrendű jó minőségéről és olcsóságáról, s 
legyen kegyes becses rendelései utján is ez 
üdvös intézményi jóakaró támogatásban ré
szesíteni.

—  Újítás a katonai lovak bevásárlá
sánál. A katonai pótlovak bevásárlásánál a 
bizottságok eddig kizárólag a ló külső for
mái figyelembevételével eszközölték a bevá
sárlást. A legújabban kiadott közös hadügy- 
míniszteri utasítás szerint ezentúl a vásár
lások csakis beigazoltan jó származású lo
vak megvételére fognak szorítkozni, ezért a 
vásár alkalmával vagy fedeztetési jegyet 
kell előmutatni, vagy az anyalovat is elő 
kell vezetni s hatósági bizonyitványnyal kell 
igazolni, hogy a csikó ettől származott.

—  Rozskorpa a gazdáknak. A föídmi- 
velésügyi miniszter felhívta az összes gaz
dasági egyleteket, hogy október 15-ig hozzá 
jelentsék be, hogy tagjaik részére a jövő
1906— 1907 évi termelési idényben a ka
tonai élelmező-raktárak által termelt rozs- 
korpára igényt íartanak-e s ha igen, mily 
mennyiségben. A határidőn túl érkező be
jelentések nem lesznek figyelembe vehetők

Meteorologia.
Csáktornya észlelő  á llom ás szept. havi m e

teorológiai feljegyzéseinek e red m én y e i:

Légnyom ás  (O e-ra  redukált) valódi havi 
közepe: 750-03 mm. 30  évi szept. havi közép . 
7 4 8 0 7  ram.

m axim um a: 760*0 mm. 28-án  
m inim um a: 7 4 2 5  mm. 16 án.
Hőmérséklet valódi havi közepe: 1 3 9  C* 

30  évi szept. havi közép: 15'8 C*. 
m axim um a: 29  9 C* 6-án  
m in im um a: 0*8 C* 26-án .
Páranyomás havi közepe: 10-9 mm. 
Relatív nedvesség  valódi havi közepe : 

8S %.
m inim um a: 54  •/• 28-án .
Felhőzet (0 — 10 skála) havi közepe: 5 4  
Szélerősség  valódi havi közepe: 1 5  m éter 

m ásodpercenkínt.
Csapadék havi összege: 9 8 3  m m . 3 0  évi 

szept. havi közép : 92*4 mm.
legnagyobb csapadék 24  óraalatt 37.4  mm. 

16-án.
Csapadékos napok szám a 15.
Zivataros napok szám a 3.
Viharos napok szám a 2.
Jégesős napok  szám a 0.
Villogás 2 -szer  jegyeztetett.
Uralkodó szélirány az északkeleti volt. 
Szélcsend  nem észlelteiéit.

_______
A v



XXIII. Csáktornya, 1906. oktobra 7-ga 40. Broj.

Sve poäiljke se tiCuC zadráaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya.

Izd ate l je tvo:
knjiiara S trau sz Sandora, 
kam se predplate i obznane 

poáiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlaíeéi druitveni, znastveni i povuőljivi list za púk 

Iz laz i svak i tje d e n  je d e n k ra t i to :  vu  svaku  nede lju .

PretfplatM m m  J«:

Na celo l e t o ..........8 kor.
Na pol leia ...........\ kor.
Na Cetvert leta . . .  2 kor.

Pojedini broji koátaju 20lil.

Obznane te poleg pogedbe i fai 
raöunaju.

Odgovorni urednik:

LOPAR1TS R. JÓZSEF.
O Uvni urednik:

M A R G ITA I JÓZSEF.
IsdatelJ i vlaetnlk:

S T R A U S Z  SÁNDOR.

Dobri navuki pred brat vom.
Za jedne dva Ijedne se poCne bratva. 

VeC i pripravlaju lagve i za gaziti kadi. Po- 
meCeju pavuCinah iz stenah preáe, kője su 
do sada zaostavijene bile.

Pribli2ava se bratva; ali Cudno je ve- 
liko, na vinogradaru se ne vidi veliko ve- 
selje, akoprem bratvu i plod nebude ovo 
leto najhujáa, как se to napre veC more 
videti.

Ne veseli se gazda, akoprem bude se 
pivnica napunila как veliju zvrhoma. Du
gom ljetu i vnogom poslu evő bude svrha 
bude dosta vina. Pák jeli je potrebno joá 
kaj к tomu, da bude brata sa veseljom pu
na i zadovoljncstjom, как da je vnogo vina?

Bormeá je potrebno!
Nije dosta, da se kadi, lagvi napuniju 

Cisto sa zlatnim vinom, treba je i to da vi
no cenu ima. Dobru cenu, jer samo tak se 
izplati delo i trud — vinogradara.

A denes nema vino dobru cenu. To- 
jest samo Cekajmo . . . Ako Clovek ide vu 
najhujdu i najbolje podrtu Cardu za 60—80 
flllerov mu daju liter takvu áCavu, kaj mu 
sé vusta skup vleCeiu 2aludec mu se pok- 
vari i glava ga bcli. Dobro vino je bormeá 
te2ko dobiti vu krCmi ni2e как od jedne 
korune. Za fino vino je veC zlalo treba pla- 
Cati. Takovo vino siromak Clovek, ako ga 
samo sam ne plodi samo senjati more ali 
piti ne.

Kak je to moguCe.
Im ako prilikom bratve idemo vu go-

Z  А  В А  V  А.

Izpoviedna cedulja.
Cesarica i kraltica Marija Therezia je 

pri svojem dvoru dr2ala red u pogledu vie
re i Cudorednog ponaáanja. Она sama je 
za svoju najveCu Cast dr2ala, da su joj nje- 
zino Cudoredje i vierski osíeCaji bili uviek | 
neokaljani. Njezini dapaCe najveCi neprija- 
telji u Francezkoj i Pruskoj su joj morali 
priznati, da je u svakom pogledu skroz kre- 
postna 2eua. Ona je svakog dana prisustvo- 
vala dviem svetim meSam, akoprem je vla- 
darske svoje du2nosti, ratove, zakonodavstvo, 
nadziranje dr2avnih upravah. ministerialne 
siednice i u obCe sve u vlastitih rukah dr- 
2ala i vodila i niti jednu minutu nije imala 
za izgubiti. Ona je CeSce prijemala svele S a 
kramente: Ona je odhranjivala svoju dva- 
najsteru diecu (áest princov i Sest princezah 
od kojih su dvie u kloäter preále) u strahu 
bo2jem, dapaCe se poveda, da je i jednu 
molitvenu knjigu sama sastavila; ona je za 
svoga umrvdega mu2a Frana svojem rukom 
sadila mrtvaCko pokrivalo, poslie njegove 
smrti 2alobno odieló,crninu, nije nikad odloáilo 
veC uviek nosila pák je véCi gojila misli u koj 
klodter idti i tarn kakti udovica dosmrti Bo-

rice, vidimo da za 10— 20 fillerov prodaje 
liter muáta gazda. Joá se veseli, ako po ta- 
kvoj ceni more prodati. Treba mu peneze, 
jer je dosta potroáil celo leto na obdelava- 
nje goricah. Veseli se dakle, ako koj cenzar 
íli trgovec vinski dojde i ponudi mu da 
muáta kupi akoprem ipo naj smeáneáoj céni.

Jeli ima anda zrok gazda da se bratvi 
veseli?

Tu je vreme dakle i trsimo se, da hű
dé cene nezemeju volju gazdom od vino- 
gradarstva. Ako on koj vino pije i denes 
tak velike cene plati za vino, pristojno je, 
da ovoj ceni najvekáu stran on dobi, koj se 
najbolje muCi sa vinom, dók ono jvu lagve 
dojde i dók bude zaisto vino iz njega. A 
to je vinogradar.

Da to budemo posligli, moraju se vi- 
nogradari, vinski gazdi sakupiti dru2it' i tak 
sa sjedinjenom jakostjom pomoCi na dana- 
ánjoj neVoIji. —

Naj gazdi napraviju utemeljiju bratve- 
ne pivniCke i vinoprodajne dru2be.

Bratvenoj dru2bi je taj cilj. da gazdi 
skupnu, veliku bratvu dr2iju. Znamo, kuli- 
ko stoji i kakvoCa vina od dobro zvráene 
bratve, to niti nije tnoCi misliti béz maáinah 
i bez dobrih bratvenih sredstvah. Je ali je
den gazda, koj samo 2— 3 mekote goric i- 
ma, как bude si on kupil maáine dobre 
preáe i drugo sve. bez Cesa je dobro izpla- 
Ceno bratvu ne moCi niti misliti. Ovih cena 
je celi imetek, pak su niti gorice ne tuliko 
vrédne. Borméá jeden Clovek se nemore 
pűstiti vu takvu stvar, ali aao njih 50— 60

gazdov stane skupa. Onda se stroáek na 
50— 60 strani razdeli tuliko more zmoCi i 
najsiromaákeái gazda zato, da mu bude plod 
bolái, Cisleái i vékái. Ako se jednog brega 
gazdi zdru2iju na skupnu bratvu, budu pos- 
tigli to, da vnogo jedneforme, Cistog muáta 
tojest vina budu dobili. Ako dojde trgovec 
segurno nebude zavinul nosa prilikom koá- 
tanja nebude prigovarjal, как to veC navadu 
ima pri jednim —  drugim gazdi i sigurno 
nebude se ufal smeäno malu cenu obeCati 
za muát, jer zna da je dober; ako malu ce
nu obeCa dobro zna, da bude drugi trgovec 
veC obeCal, a on more tain iti, gde se breg 
ruáe, more iti vu tretji breg, ako je veC i 
odonud ne zamudil od bratve.

Joá i to je jako dobro, da vinski trgo
vec zna da su gazdi vu dru2bi jer onda 
nemore jednoga drugoga muáta ápotaritijer 
je vés muát jednoforme. Dakle prisiljen je 
dali za njega cenu. A iz toga рак onda 
svaki gazda poljeg svojega resa, kuliko je 
grozdja dal dobi.

Ako pak ipák nebi mogli muáta za do
bru cenu prodati, nije treba zdvojiti. Vre 
bude prodauo, ako bude vino iz njega. Da 
как je to moguCe od toga budemo vre jcd- 
nom drugom prilikom pisali:

Politióki pregled.
Ovoga meseca 1-ga su ministri, koji 

su se vu Budapeáti zadr2avali vu palaCi 
minislerpndsednika sednicu dr2ali. Razgo-

gu slu2iti Svakog mieseca je u gruftu pri 
njegovoj ráki na ure dugo kleCala i molila. 
A kaj se tiCe dielenja podpore siromakom 
i drugih dobroCinstvah to najbolje karakte- 
rizira njezina izjava, kada je rekla: Tko bi 
me hotel prieCiti, da dobro Cinim, to bi sa
mo moguCe bilo, da me ubije.»

Рак как goder je bila stroga proti sa- 
moj sebi u pogledu viere i Cudorednog po- 
naáanja, tak je i od svog dvora zahtievala. 
Jeli dragovoljno ili ne, njezini ministri, dvor- 
janiki i dvorske gospodje su morale cirkvu 
pohadjati, postom sc podvrgavati i svete S a 
kramente prijemati Как goder prava gazda- 
rica u kuCi nemiruje, dok nije sve u redu, 
tak i ona nije mirovala, dok pri njezinom 
dvoru nije bilo sve, kaj se duáe i tiela tiCe, 
u redu. niti najmánja stvar nije smela manj- 
kati, a kaj se viere tiCe, to pak posve ne.

Tako joj je Ы1а u godini glavna briga 
da se je cieli dvor к vuzmu izpoviedal i 
priCestil. Tu nitko od dvora nije smel faleti, 
od najnisje sobarice pak do najviájeg dvor- 
skog castmka. To se je uviek obávljalo na 
veliki Cetvrlak i ona sama je primierom vi- 
soke ozbiljnosti i svete pobo2nosli prednja- 
Cila i naprvo pred svimi, — prva stupala 
к stolu bo2jemu. Tu se je cieli puk mogel 
u nju, как u zrcalo ugledati i primer si

űzeti; mogel se je osviedoCiti, da najviája 
gospoda nedrfce, da je viera samo za pros
te ljude, za da se nebi puntali, как to da- 
nas mnogi misle, koji se dr2e za uCene i 
gospodu, a u istinu su . . . no pustimo to, 
— veC da se ista cesarica i kraljica poko- 
rava cirkvenim zapoviedjam. Njezini prvi 
ministri dapaCe su znali, da ona stvari sve
te viere nepoznaje nikakove áale, pak su se 
i oni prilagodili — »HoCeá, neCeá — mo- 
raá!» —

Medjutim je njezin prvi i najmo2niji 
minister bil polajni privr2enik i álovatelj 
francezkoga nevaljanoga, neCudorednoga — 
skroz pokvarenoga bezvierca Vollaire-a, a i 
sam nije puno do viere dr2al. On se je zval 
knez Kaunitz, te se nije sramuval u svojem 
obiteljskom krugu, как i u svojih prijatelj- 

I skill I intimnih krugovih preko viere i cir- 
kve onak zahitljivo govoriti, как to samo 
pokvarena banda more. Godine 1782, kad 
je papa u BeCu bil, te ga je svojim posie- 
tom poCastil, je svetoga otca prijel u na- 
vadnem domaCem kaputu (u kratko se veli 
Slafrok). za znamenje, как on poteptava sve 
vieisko, naroCito pako glavu cirkve kakti 
najjaCu moC cirkve.

Ov knez se je medjutim ipák silno bó
jái pred cesaricom i to na toliko, da se je



varali su se od buduCeg Ijeta proraőuna i 
od drugih stvarih.

Med austrijskimi i magjarskimi. posla- 
niki joá traja razprava vrhu nagodbe. Vu 
BeCu su Szterényi, Mezőssy i Popovics or- 
safiki tajniki Ottlik ministarski savjetnik Hen
del Oberinspektor.

Gróf Andrássy Gyula minister znutraS- 
njih poslov je nekuliko danah vu svojim 
kaStelju vu Tőketerebesu sorovadjai, te je 
ovoga meseca 1-ga dimo doSel.

Jedne novine piSeju, da Njegvo Veli- 
Canstvo kralj bude vu novembru mesecu 
vu Prag iSel, gde bude nekoji dán stanuval.

Baron Calice je bil do sada poslanik 
Austrije i Magjarske vu Turskoj. Sada je po 
53 ljetnoj sluZbi vu penziju iSel i dobit je 
grofovski naslov. Za novog poslanika je gróf 
Palavicini imenuvan vu Tursku i veC je 
prijel svoju sluZbu.

KAJ JE NOVOGA?

— Prosimo imáé poátuvane pred- 

pl&tnike, imj mim vu novim fért aljú 

pred plat ne zaostatke óim predi poáleju 

i predplate ponovi/u.
— K o le n d a r. Október 8. pondeljek, Bri

gitta vdovica. — 9. Tork, Dionisius aerop. — 10 
Sréda. Ferencz od Borgie. — 11. Cetvrtek, Piaci
dija devica. — 12. Petek, Makeimilijan muőenik. 
— 13. Subola, Kálmán. — 14. Nedelja, Marijin 
dán. — Evangelium öve nedelja je: Spodobno je 
nebesko kraljestvo к jednomu kralju. —  Zadnji 
ertalj meseca bude 10-ga ob 4 vuri 39 minuti 
odveCar. — Vréme bude, deZdjovno.

—  Október 6. VCera je bil Zalostni 
svetek magjarski. ObsluZavala se je spornen 
onih 13 generalov, kője su 1849-ga vu A- 
radu skonCali. Ovi trinajst muCenikov, koji 
su viteZko branili domovinu, nepriatelja su 
svigdi skorom preobladali, je po koncu — 
1848— 49. bilke onaj neprijatelj, koj se nije 
mogel hvaliti sa svojim viteZtvom, dal obe- 
siti ili streliti vu Aradskim íestungu. Hevet

ipák svaké godine к vuzmu izpoviedil i pri- 
Cestil, — как to samo dragi Bog znade.

Godine 1774 na veliki Cetvrtak nije 
mogel radi trganja u cirkvu, ali je ipák dr- 
Zal za potrebno, da se pred cesaricom iz- 
kaZe, da makar i uije bil u cirkvi, on se je 
ipák izpoviedal, te joj je svoju spovednu 
cedulju za dokaz poslal i ju prosil, пека bi 
izvolila se iz toga osviedoCiti i na znanje 
űzeti, da je on, как svaké godine, tako i 
lietos, svojoj vuzmenoj duZnosti zadovoljil.

Jeli je knoz bil bolestan ili nije, jelije 
spovednu cedulju od koga za plaCu ili ba- 
dava dobil ili se je izbilja izpoviedal, to nes- 
pada simo, ali ako je nepovlaáCeno, to jest 
bez da se je izpoviedil, do nje doSel, to bi 
opet bil dokaz, kako su mnogi ljudi bez 
karaktéra, ako si hoCu Ciju nagnjenost osi- 
gurati ili ju priskrbeti, pak u to ime su pri- 
pravni prevarom i laZmi svoju saviest obte- 
retiti, samo da od veCih budu u ljubavi za- 
drZani

Cesarica je anda tim morala se zado- 
voljiti, akoprem je duäi sumnjala, da bi knez 
pravim putem bil doäel do spovedne cedu- 
Ije. Ona si je mogla reCi: »Ja sam svoje u- 
Cinila, как sam najbolje znala i mogía. U 
Covieka nutrinu videti i njegovo srdce, nje- 
govu Cud iztraZivati némogu. Ako je tko tak

su njih obesili a Cetiri su strélili. Oktobra
6-ga je bilo to. Od onda je svetek taj den 
vu naäoj domovini.

Vu celim orsagu su obsluZili taj den. 
Vu Aradu je velika sveCanost bila obdrZana 
na kojoj je na jezero i jezero ljudi bilo na- 
zoßni. OvenCali su i spomenik 13 muCenikov. 
—  Vu Csáktornyi su na ovaj dan Skole bi
le zaprte i deca su vu cirkvu iäla, gde je 
sveőana meáa bila.

— Zlati penezi iz glaza. Vu Pari- 
zu je vise sto sve iz dobrih familijah mla- 
di ljudi doSlo na zanjku, koji su folidne 
zlate peneze delali. Imali su celu fabriku. 
Zlatne desetfranke (desetkorune) su iz kriá- 
talnog glaZa delali. GlaZa su poljeg devetsto 
graduäov vruCine raztalili, onda pak su ga 
vu modla zlevali. Kada se je razhladil su 
ga galvanoplast Cno pozlatiii. ViSe как dve- 
stojezer vrednosti zlatih penezah su donesli 
tak vu promet, i osobito vu takvih mestah 
su davali vun, gde je vnogo ljudi bilo. Fa
briku su vu Alfortwillen imali, gde su oni 
koji su peneze hoteli trZiti, jako fal dobili 
peneze iz glaZa.

— Smrt iz preksije. Po jednoj vu- 
lici vu Budapesti su ove dane na veCer 
dvoje vesele druZtva isla. Jedno iz jedne 
strani, drugo iz druge strani sa muZikom. 
Jeden Cas su mirno iSli. Ali na jedenkrat 
na iz druZtva desnoj strani vulice iduói Sza
bó István cipelar skoCi na drugu stran vu
lice i postal je pred Fülöp István konjskim 
trgovcom, koj je ovo drugo druztvo vodil. 
Szabó je Sibicu vuZgal, pak je Fülöpu pod 
nos ju drZal te iz prekSije pital:

— Ki ste, Sto ste?
Fulöp je na meslo odgovora tak plus- 

nul prekSenoga cipelara, da se je ov doli 
smotal. Zatem se je gpyj stal i hotel je be- 
Zati za Fülöpörn, ali su ga pajdaSi ne pus- 
lili. Do vogla su gi tak peljali, all tarn se 
njim je iz rukab iztrgel i odbeZal je za Fü- 
löpöm. Kada ga je dostigel je Fülöp postal. 
Szabó je как divji se hotel na konjskog 
trgovca hititi, ali ov je friSkeSi bil i sa svo- 
jom batinom je tak vudril po glavi cipelara 
da je ov taki doli se smotal i za mali Cas 
vumrl. Fülöp je zatem iSel na policiju gde

zloCest, da se ufa sa svetimi Sakramenti — 
skrivaCe igrati i se prenjavlati, onda je sa
mo sebi Skodil, a meni ne.»

Medjutim je ona ipak za to joS к tó
mű i odgovorila. Njezin odgovor je bil krat- 
ki i hladan a glasil je: »Ona se nada, da 
minister nesluzi Bogu gorje, nego svojoj ce- 
sarici i kraljici, i ona mora otvoreno priz- 
nati, da je njezina Zelja bila, — a to na 
vlastitu utiehu i radi dobroga primera, da 
od dvora nitko anda niti knéz, na veliki 
Cetvrlak pri svetoj priCesti falCti neCe. Ona 
se medjutim nada, da Ce kletu, ako ju Bog 
poZive, kneza pri vuzmenoj izpoviedi i pri
Cesti videti.»

To je bil cesariCin odgovor ministru, za 
kojega je znala da su mu cirkvene zapo- 
viedi zadnja stvar. Radi toga je pred njom 
u cieni tak nizko opal, da mu je toga izrav- 
noga odgovora dala, kakovoga bi gazda svo
joj sluZkinji se samo dati podufal.

Knez Kaunitz jn umrl. Njegova nepri- 
jateljstva i navale na cirkvu i vieru, mu ni- 
su najliepSu uspomenu saCuvale. I Marija 
Therezija je umrla, a joS danas je Ijubljena 
blagoslivana i poStovana od milijunah. —

Mnogi moderni philosoph je ravniC na 
krivi put naturalizmusa zaSel, ali ne osvie- 
doCenjem u vierskih stvarih; tu se on pri-
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se je javil. Njega su prijeli a Szabója рак 
vu kapuru odnesli.

—  Krvava Ruska. General Trepov, 
koj je najviáe ljudi dal skonCati jer je on 
bil zapovednik Ruske vu jednin. Casu je 
vumrl. — Da как je vumrl to se joS nez- 
na. Jedini veliju da ga je Slag tréfli, drugi 
veliju da je Trepov ogiflan bil i zaprli su 
veC njegovog kuhaCa, koj bi ga toboZ ogif- 
tal. Opet tretji veliju da je Trepov sam se
be skonCal. jer je pri caru vu nemilust o- 
pal. — Vu Sjedlicah vu Ruskoj je straSna 
mesarija bila. 172 osobe su zaklali 450 pak 
njih je tezko ranjenih od bune. — Vu ca- 
rovi palaCi su opet znaäli urotnike, koji su 
hoteli сага i njegovu familiju zkonCati, pak 
zato je car sada pobegel iz Ruske Po ce- 
loj Ruskoj je denes buna, sablja, revolver i 
bombe vladaju tarn. Osobito je na pomoc 
ovim i veliki glad, koj po vnogih mestah 
vu Ruskoj so Siri. Gdo je gladen, se buni
. . . Так se bude dozrelila vu Ruskoj buna 
po kojoj bude vre nekak drugoC pripalo i 
tarn. —

—  Kaj bude sve drazeSe? Laáko 
olje bude draZeSe pri litru 20 fillerov. Vez- 
da budu ljudi barem viäe kuSCiCnim oljom 
jeli. — Zeljezo bude takaj draZeáe. — GlaZ 
bude draZeäi sa 5% fineái glaZ sa 107o — 
Sukno i oprava bude takaj draZeáe. — Sve 
je drago.

— Imendan kralja. Njegvog Veiican- 
stva imendan je vu Cetvrtek bil. Na taj dan 
se je po celim orsagu obsluZil sluZbeno i- 
mendan kralja.

— Prestala je kuga. Vu Jánosfaiu 
obCini je kuga, koja na mesta med svinja- 
mi bila prestala, zato od septembra 24-ga 
je veC iz ove obCine sloboduo svinje nutri 
i vun tirati.

— Zakljucna vura Csak tornya iski tr- 
govei, tak как i prije svako Ijeto od okto
bra 1-ga svoje Stacune na veCer ob 7 vuri 
zapreju. Svaki se daklje do zakljuCne vure 
naj trsi polrebne stvari priskrbiti iz Stacuna.

— 2rebci budu 1907-ga Ijeta vusle- 
deCih medjimurskih obeinah: Vu Aldódom- 
boru obCini 2 orsaCki Zrebci, vu Drávaegy- 
ház 2, Kotor 2, Légrad 3, Muracsány 6, Mu-

kazuje jedino, da dvoji, ali ne da bi imái 
osviédoCenje, pak samo postavlja slutnje 
(hypotheze). Istinu su ovi philosophi ipak 
samo u kráCanskoj vieri nadli.

Evő izreke nekojih znamenitijih:
Veliki philosoph Kant je pri koncu svo- 

ga Zivota rekel. »Biblija je i ostane najve- 
Ca dragocienost, bez kője bi ja bil nezna- 
lica.» Jakobi véli: »Glavom sam pogauin, 
ali srdcem sam krSCenik.» — Nieki Fichte- 
ov prijatelj mu se je prituZil, da nérazme 
sve iz njegovog philosophiCkog systema, a 
Fichte mu je odgovoril: »Citajté Ivanove e- 
vangeliume, tamo najdete sve kaj mis im.» 
— Hegel-ova molitva na smrtnoj postelji 
(tak po'eda njegova udova) je bila: »Jezu$ 
vzemi me posve к sebi!» — R. pl. Mayer 
piáé: »Iz cielog srdea kriCim: Prava i izbilj- 
na philosophia nemoZe i nesmije drugo biti, 
как propädeutika (predkorak) za krftCansku 
vieru.

Jeli je anda philosophia obíadala krS- 
Cansku vieru? Nije! Tko pak bi se ipak to 
podufal tvrditi, taj pokazuje, da nepozna niti 
jedno niti drugo.

Tko je póznál jedno i drugo, jeli Ma
rija Therezija ili minister knez Kaunitz? —

Em Шф/lmj.



rakeresztur ft, Muraszentmarton 3, Muraszer- 
dahely 6, Novakovec 3, Raczkanizsa 2, Za- 
laujvar 2 orsaóke irebce dobi. Alsódomboru 
Dravaegyhaz. i Kotor obóine su prosile, da 
se njim joS jeden 2rebec vise daje, ta pro- 
Snja nije bila zvrSena. Stridó se je proSlog 
Ijeta odpovedala írebcov, pák zato na me- 
sto Stridó dobi Rackanizsa 2 hládne krvi 
йгеЬсе

— Vízita zrebcov. Oni gazdi koji 
svoje 2rebce imaju i koji nje puSóati hoóe- 
ju, moraju svoje árebce na vizitu gnati. Vi 
zita bude novembra 3-ga vu Nagykanizsi, 
novembra 5-ga vu Letenyi, 6-ga vu Perlaku,
7-ga vu Csaktornyi, 8-ga vu Alsólendvi, 12- 
ga vu Pacsi, 13-ga vu Zalaegerszegu, 14-ga 
vu Növi, 19-ga vu Keszthelyu, 20-ga vu Ta- 
polci, 21-ga vu Sümegu, 22-gá vu Zalaszent- 
grotu svigdar pred poldan ob 10 vuri. Da- 
kle oni gazdi, koji imaju Zrebce naj se tr- 
síju toöno vu terminu na vizitu gnaíi nje, 
jer drugaó je puSóati nesmeju. Ako pák je 
potlam hoóeju dati previziterali, to Ы njih 
vnogo kosta lo.

— Zarucenje. Torkos Ferenc magj. 
kraljevske orsaóke fceljeznice kasser vu No- 
vimarof banhofu si je zaruőil Puhán Ella 
gospodiCinu iz Drávavasarhelya.

— Nabuhali su proSloga meseca 18- 
ga vu noói Stefanec Matyasu iz Temovcsa- 
ka na putu vu Nagyédesdu Rantes Elek iz 
Nagyédesdu i Rebenyik Janos iz Gaborvöl- 
gya. Так su ga nabuhali da mu je negdi- 
negdi i do áivog î doSlo i zbog óutjené bo 
lesti nje tuíi.

— Lepi ftiáek je doSel na zanjke pro
Sloga meseca 22-ga na sejmu vu Szt. Iloni 
írek AndraSa iz Bednjaóe (Horvatska) su na 
sejmu ravno onda prijeli kada je Szeran 
Ferencovog íepa hotel 12 korun vkrasti. 
Zandari su ftióka prijeli i na hladno deli

— Na koliéu nabodjena zenska 
Vu Luóanah je Dreisinger Amalija jdbuke 
stepala iz dreva. Med tem je doli opala iz 
dreva — i ravno na plot te ju je — plo- 
tov kolió prek prebol. Ónak je visela na ko- 
licu, dók nije se kolió pretrgel i na zemlju. 
je opala. Kada su domaói dimo doSli su ju 
veó mrtvu naSli.

— Velika nesreca na zeleznici.
Med PoreCom i Krivovrbo banhofi su se 
proSloga meseca 27-ga tresnuli dva cugi. 
vnogo vagonov je bilo razbitih, tri ljudi su 
vumrli med njimi jeden duhovnik i jedna 
mati, koja je sa svojim sinom iSla vu Sko- 
lu vu Klagenfurt. StraSno vnogo osobah je 
bilo ranjenih. Cug je iz Poreóe jako preza- 
god otiSel pák zato se je pripetila nesreóa.

— Ubojstvo Pri Sv. Vidu ni2e Ptuja 
su vu Sumi naSli sa razbitom glavom Anu 
Bedraóevu, koja je razpitana iivela od svo- 
j 'ga mu2a remenara. Vu Sumi nju je njeni 
mu£ vmoril i ostavil. Ubojmka su niti sada 
ne prijeli.

Sve na zraes.
— Vu Vladivostoku se je ta óuda pri- 

petila, da su táti vkrali jednoga celoga dam- 
áifa »Maliid» zvanoga. Celi damSif vkrasti. 
to je samo vu Ruskoj moguóe.

— Vu japanskim glavnim varaSu vu 
Tokiju bude velika svetska izloSba.

— DamSií »Goesta» zvani se je na se- 
vemim morju vu velikim vihru potunul, 22 
ljudi se je vtopilo, 8 se njih je oslobodilo.

— Vu Parizu su prijeli jednoga sol- 
daCkoga bjegunoa, Blau zvanoga koj je 30 
jezer vredne dragocenosti vkral.

— Selo ViSka na Ceskim je na pepel 
zgorelo.

— Vu Tirolskom vu Hevu je takaj o- 
genj uniStil 15 hii, 4ft gazdov je bez kiova 
kvar je J50 jezer korun.

— Prilikom, kada je Ferenc Ferdinand 
putuval vu Dalmaciju su íeljeznicu straíili, 
na toj strafci su 3 2andari oranjeni.

— Selo Kureli vu Ruskoj je zbog po- 
plave óista zamlajeno, izginuto. ViSe 200 
ljudi se je vtopilo.

— Friderika Zeller, koju je beóki sud 
na smrt odsudil je od kralja milost dobila 
i sedela bude 20 Ijet reSta.

— Vu Magjarskoj su bili englezki tr- 
govci, koji ovdi hoóeju vnogo fabrikah dati 
zazidati.

— Vu Rotterdamu su prijeli jednoga 
Perg zvanoga direktora banke, koj je sa 
700 jezer forinti vkradjeni penezi hotel 
skoóiti.

— Vu Kinezkoj vu Hongkongu je ve- 
liki viher bil lft jezer ljudi je naSlo smrt. 
18 damSifov se je od vihra vtopilo. ViSe la- 
djah je viher na sredina varaáa hitil. Kvar 
je vise 100 millijunov korun.

— Vu Siciliji je potres bil, koj je ve- 
likog kvara napravil.

— Vu Karavankah je sneg glibokoza- 
pal brege.

— Vu Peóuhu bude orsaCka izloába po- 
Ijodelstva i industrije (meStrije). —

Kakov je bil gardist.
Dalje.

Odzadi ostavljeni Sereg je tiho posluSal 
kad se zapoóme bura A napre odlazeói Se
reg pák je gda gda postai, i gde spin ava- 
juó, i gde na őrevi leíeó leSoval, da gde je 
ipák nepriatelj, — Skolnik pák je na svaki 
postaji vuZgal za spa^enje svoga kanona 
potrebno áidovsko koiu, tojest gobu. Pred 
menőm ogenj, a hrbtum voda si je misül, i 
tak od slove do slove je istinu imái, da do- 
klam vu ruki rnu je musikala goreóa goba, 
a po hrbtu mu je smrtni znoj tekel dőli. 
Vu ovim svojim poloíaju je op et jedenput 
jako potegel iz svoje óutore, ali nafo su mu 
tak poóele veó musikati oói njegve, da za 
kratko vreme óez meglő zaifilo je nekakovo 
nepriateljsko formu poóel v'deti.

—  Stojte moji priatelji! —  reCe Skol
nik! — Tiho! legnite si, lám о im je nepri- 
jatelj!

I prestraSeni gardisti su se hitro dőli 
hitili i na jedenput i njim se tak vidlo, ta- 
kak dabi vu blizini nepriatelja bili vidli, koj 
uprav как oni, na polju skup SCuénjem Ce- 
kaju nanjih.

A batrivost gospona Skolmka je od do- 
broga Somljainskoga vina na najviSeSim gra- 
duSo stala, on dakle si je lak poóel misliti 
najbolje bude postati, tojest blite nepriatelja 
ni idti i óim gusteSe vu zrak strelati, jer 
nato se lehko prestraSi nepriatelj i pobegne;

- ako pák nebi to vőinil, onda odzadi os- 
tajuói Sereg, koj pucanje bude zasigurno i 
poóul. dojde nam na pomoó.

JoS niti nije dovrSil ovo svoje premi- 
Slavanje i svoj mo2ar s velikim glasum je 
puknul, a na ovo bojno spomeno gardisti 
ga potjednim, gde pák svi najedenput jesu 
poóeli strelati, —- zmes рако как veliki zvon 
se je óul glas moáara.

Ovo viteáko strelanje je naSe prama 
nebi i peklu se vitefcki boreőe vitézé Cisto 
vu ognjenicu doneslo tak, da bi makar do

kasno veóera sproíavala svoje oruáje, — 
ako najme nebi njim zmenjkal prah.

— Na ali vezda Sta öemo óinili ? — 
véli Skolnik od ovoga viteíkoga pucanja ci- 
sto zaáarnjeni — prah nam je zmenjkal, 
pomoó ne dohadja, — a nepriatelj, как se 
mi vidi, niti se ne gene iz mesta.

— Kajpak ói se gene ! — véli jeden 
gardist.

— Nego veő Bogme se i giblje! — za- 
vikne Skolnik, nekoje girdiste svoje oru2je 
od sebe odhitajuö — aló begec! — jesu 
jesu tak blizo poóeli beáati, da nje niti naj- 
bolSi lovni hrt nebi mog°l dostiói: Nato i 
gosponu Skolniku je v pete zaSla batrivost 
i niti on nije zanemaril nasleduvati lepu 
peldu, bez toga, da bi njemu v parnet do- 
Slo i selskoga kananiri vu naglosti jesu po- 
zabili svoje cifraste óohe sobum zeti zvun 
jednoga, ki je plantav bil, dakle nije mogel 
be2ati.

I evo, как jesu oni Siroku gledali. kad 
bi nam mesto odzadi ostavljenoga Serega 
bilo doSli, ovoga Serega nis i veó tamo na- 
Sli. Od toga jesu se joS bolje prestraSili i 
jesu joS bolje beSali prama svomu domu.

Kad bi pako do sela bili doSli, joS bo
lje jesu gledali. Veliki viteíki sereg, — kaj 
gusto pucanje svojih vorpatrollov je za ne- 
priateljsku pucanje mislil, poleg toga joS vu 
vremenu jesu nazaj potegel, tojest viteiki 
je pobegel, vezda poleg plana svoga izebra- 
noga nadvodje, peStanskoga fiSkaliuSa, s te- 
nami i decim, je Sancal selu, tojest bolje 
da su jarka kopali, da nebude nepriatelj po 
lehkim naCinom mogel zeti i pomisliti njivo 
blago.

Skolnik kad bi videl, da veliki Sereg 
joS njegvoga maloga Serega se bolje boji,
— niti nisi je dobro podehnul, jako je po
óel Spotati Serega da zakaj nisu doSli njim 
na pomoó рак zakaj jesu nje vu najvekSu 
silu poslavili?

Nato sto i sto pitanji jesu obuzeli Skol- 
nika, med kojih najviSe jesu to pitali: jeli 
ide veó nepriatelj i jeli je blizo?

NaSe oStro pucanje iz poóetka je gro- 
zno poniStenje óinilo med njimi — veli 
Skolnik — i pobegli su, ali onda nam je 
zmenjkal prah, presiljeni jesmo bili pobeaii,
— i vezda bude signrno napre doSel da 
zauztne naSo selo.

— JezuS, Maria! zbogom smo! iurijmo 
se! — je poóel vikati preplaáeni рак óinili, 
najedenput samo s na bojnim polju oslav- 
Ijenim moáarum i s nekojemi puSkami med 
nje dostruZe onaj plantavi vitéz, koga je 
Skolnik za pomoónika potrebuval pri mo- 
Éaru.

Nadvodja i púk je znati2eljno poóel 
opet spitavati ovoga os'atka viteakoga vor- 
palrolla.

— No ali vi ipák svi skup jeste veli
ki bedaki; — veli s teónim smehu plantavi 
kanonir, — im niti tora niti glasa néma 
tamo nepriatelju Ono Sto gospon Skolnik i 
druga spuSkami oboru2ena gospoda vu me- 
gli s svojimi od vuna musikajuóemi oói je- 
s j za nepriatelja gledali. pák po polju raz- 
proáeni gnoj vu malih kupcov.

— Kupci? — reóe celi viteíki Sereg 
s Sirokimi oói i vustmi; — no mi smo se 
onda nasolili!

Pri Sancu delajuói púk je zatem med 
sramom srditostjum, smehum i ruganjem o- 
diSel kuói.

(Koncc sliedi.)
Majcen Ferenc
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H ra s to v i la gvi,
vu svakoj véli kőéi do 70 hektolitrov 

se moreju dobíti pri

Alexu Breyer i Sinu
vu Krízevct (Rrvateka)

(Jéna je od 6 korun pri 100 litrov
i dalje. ,M„-„

Lagve moreju poátuvani kupci vu К r i á e v c i prék 
—........ : zeti.

üzletmegnyitás. Trgovina odpiranje,
Van szerencsém a nagyér- Cast nam je obznaniti p. 

demü közönség b. tudomására obéinstvom, da u Csáktornya 
adni, hogy helyben a P e -  vu (gde sada
t ő l i - n t c x a l  N e u m a n n  N e u m a n n  ,
S a l a m o n -Iéle házban egy sin Stefekov ima svoju hizu)

jednu

rőfösárű robuatu 
üzletet trsrovinu

nyitottunk.
Nagy választék, pontos ki- Smo odprli. 

szolgalás és jutányos árak ál- Preporuéamo naáe uredjeno
tál igyekezni fogunk becses veliko skladiáée svaké fele
vevőink teljes megelégedését. modne i druge robe, za naj-
megnyerni. faleáu cénu i podvorbu!

Becses pártfogásukat kérve Vriedno povjerenje proseé, 
maradunk ostanemu

kiváló tisztelettel sa átovanjem

Hirschsohn Testvérek. !  Braéa Hirschsohn.
с о  __________ ___
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