
A  viharágyúzásról.
Vegyük csak az utolsó két év tapasz

talatait a viharágyúzás terén és máris látni 
fogjuk, mit kell csinálnunk, hogy azt sike
resen szervezhessük. Tiz év óta e téren 
annyi tapasztalatokat szerezhetett nálunk a 
legutolsó vincellér is, hogy majdnem többet 
tud, akár egy egyetemi tanárnál, mert bi
zony erről az is csak keveset tud.

Most midőn már az első napon 120 
holdat jelentettek be nálunk dohányültetés 
alá, nemcsak vétkes mulasztást követnénk 
el a viharágyúzás elhanyagolásával, de a 
legnagyobb butaságot is; hisz ezentúl ren
geteg értékek lesznek veszélyben, a biztosí
tás pedig igen drága, dohánynál 10 %  sző
lőnél 12 %  és ennél csak virágzás után 
érvényes a biztosítás. TVhát éppen akkor 
nem érvényes, amikor a legveszedelmesebb 
a jégverés, mert akkor a kár 2 évre is 
szólhat, az újra nőtt vesszők be nem ére- 
dése miatt.

Hogyan védekezzünk?
Minden felhőből lehet jég. Tavaly julius

2 án Robádi felől láttam egy lepedő nagy
ságú felhőt, egy-két menydörgés és 5 perez 
alatt megvolt a jég, Csak a slridói állomás 
adott le két lövést. Ha valamennyien lőnek, 
talán menekülünk. Junius 15-től augusztus 
15-ig minden felhőre, amely Stájer felől jön, 
akár dörög, akár nem: lőni kell.

A korai tavaszi és a késői őszi meny- 
dörgés majdnem mindig jeget hoz; akkor 
vigyázzunk. Továbbá a szünetnélküli dör
géssel jövő felhőkre szünet nélkül lőni kell, 
a mennyire a cső engedi. 1906 ban igy vé
dekeztek augusztus 19-én gróf Zichy és 
Festetich, Strigofcsak és Kiss-íéle ágyúk és 
jégmenlesek maradtak.

Fölötte fárasztó a védekezés, ha 4 — 5 
zivatar jön egymásulán, mint tavaly julius 
9-én majdnem */4 órát szünet nélkül szólt 
az ágyú A dörgés majdnem teljesen meg
szűnt, jött egy csendes eső, utóbb isméi 
fokozódó dörgés és egyszerre 60 %  jég 
Regede felől. Tanulság: a fokozódó dörgés
nél megint lőni kell; de embereinknek nem 
volt már lőporuk Ezért minden állomás
nak 20 kiló porra van szüksége. Nehéz a 
védekezés, ha a zivatar igen hosszú ideig 
tart, mint a múlt években, midőn 3 nap és
3 éjjel egyfolytában dörgölt.

Ilyenkor nem egyenlő erejő a villamos
ság és akkor kell lőni, amikor erősebben 
dörög, mert 3 nap és 3 éjjel lőni egyfoly
tában nem igen lehet. Akkor lövőink kitü
nően védekeztek és menekültünk. Ennél az 
esetnél is látszott, hogy a lövések nem 
mindig szüntetik be a dörgést, az esőt pedig 
soha sem. Ettől a babonától az idén népünk 
már kigyógyult. De van még egy másik 
balhiedelme is, t. i. hogy éjjel nincs jégeső! 
Pedig nálunk ilyent eleget látni; teszem ta

valy, az I. Hegykerületet jut. 8-án éjjel telje
sen tönkretelte a jég.

Minden jósikerő védekezésnek első fel
tétele pedig, hogy el ne késsünk vele. Ha 
tikkasztó meleg és szélcsend mellett egye
nesen fel felé szállnak a párák és felhők 
képződnek: akkor már lőni kell, mert ilyen
kor képződik a jég.

Természetes, hogy ily körülmények kö
zött lényeges a lövők kiválasztása.

Adjunk fizetést a lövőnek, de ne felejt
sük el, hogy a védekezés csak akkor lehet 
sikerdús, ha egyesült erővel fogunk hozzá.

Minden állomáson legalább öt lövőt 
ajánlok.

Azért ötöt, mert a lövő néha lenn ka
szál, vagy malomra jár, elkésni pedig nem 
szabad. Ha a hullához uem férne az ember 
kulcs hiányában, le kell szedni az aj lót 
erőszakkal; egy jókora jégeső nagyobb kár, 
mint egy ajtó, vagy zár pótlása.

Másik fontos szempont a puskapor be
szerzése.

Tavaly láttuk, julius 2— 9-ig legalább
12-szer kellett volna védekeznünk. Eközben 
elfogyott összes lőpoY készletünk, vagy 6 
métermázsa, s a puskaporral nem szabad 
takarékoskodni. A viharágyúzás félrendsza
bályokat nem tűr. Aki puskapornál spórolni 
akar, az fillérekkel spórol, az ezreseket pe
dig az ablakon dobja ki. A lövöldözést si
keresen végezhetjük, ha minden viharágyu- 
nak 20 kiló puskaport adunk, ez 40 ágyú
nál 8 métermázsát jelent Miután készletben 
van talán 2 métermázsánk, tehát jövő évre 
11 métermázsái kellene rendelnünk. Ha ezt 
derék jegyzőnk szokása szerint igazságosan 
holdak szerint elosztja, alig esik 10 krajcár
nál több egy holdra, lévén a stridói jegyző- 
ségnek, ha jól tudom 8000 holdja Ez pedig 
oly csekély költség, hogy ezt senki sem fáj
lalja meg.

Ha egyik évről a másikra marad vissza 
ouskapor, az nem baj; de ha kellő időben 
nincs, az már nagy baj. Azért inkább többet 
rendellünk, mint kevesebb !  Ha nincs pénz, 
van takarékpénztárunk. Az majd ád, hisz 
annak is nagyon érdekében van a jó véde
kezés, pontosabban kapja a kamatjait.

Vegyen példát derék népünk a második 
Hegykerület kitűnő birájáról és a szomszé
dos Stájer Szt-Wolígang derék lakosságáról, 
akik vagy 8 jégverésből jó védekezés mel
lett annyira megmentették szüretjüket, hogy 
a jól kezelt szőlők holdanként 80 akót ter
mettek, kitűnő elsőrangú bort, pedig körü
löttük volt jég 70%-től 100%-ig; azonkívül 
fagykáruk is volt. De a derék biró maga is 
pénzt áldozott, sürgőit, forgott és fáradozott 
meg is kapta a jutalmát, Isten éltesse!

Ezen sorokat előre küldöm, hogy a 
nagyközön-ég tájékoztassa magát és ha va
laki célirányos dolgot tud, avval előhoza
kodhassak. T. i. február 23 ára nagygyűlés 
lesz a stridói községházában vasárnap d. e.

10 órakor. Kérem a slridói fára összes köz
ségi képviselőit, hogy e napon az összes 
kérdésekről határozatot hozhassunk és teljes 
munkál végezhessünk. Egyszersmind kérem 
az összes nagybirtokok tisztelt képviselőit a 
megjelenésre, mert éppen itt nagy szükség 
van intelligens gazdákra.

Ez abból állhatna, hogy valamivel nap
kelte előtt szükség esetén minden ágyú 30 
lövést adna le. Csak akkor van dér, ha 
szélcsend van, a lövések hanghullámai ok
vetlen mozgást idéznek elő és használhat
nának.

Viharágyuink rajvonala kitünően fel 
van állítva, majdnem mindenfelé 4— 6 is 
van. Már tiz éve, hogy jó sikerrel védeke
zünk. Az ország érdekében is volna, hogy 
ez irányban több tapasztalatok szereztessenek 
Azért kérném mélt. Konkolly Thege urat, a 
meteorologiai intézet és csillagászati intézet 
elnökét, hogy kegyeskedjék bennünket vagy 
3 uj viharágyuval gyámolítani.

Az első évben már volt kegyes ben
nünket 100 drb röppentyűvel segíteni, ame
lyek kitünően beváltak és amelyekről csakis 
drágaságuk miatt mondtunk le utóbb.

Megemlítem, hogy Francia országban is 
jó tapasztalatokat szereztek viharágyuzással, 
nemcsak nálunk, aminek oka nálunk talán 
az, hogy csak 1 magasabb hegyhát van 
vagy 3 mérföld távolban: az Ivanscsicza 
Horvát országban, de onnan soha sem jön 
jégverés.

Ha végre a mostani biztosító társaságok 
honorálnák fáradtságunkat és a védekező 
vidékeken nem 12, hanem csak 2%-ot 
szednének, akkor mind a két fél jól járna.

Br. Knezevich Viktor.

A muraközi horvát nyelv.
A múlt számban fenti cim alatt meg

jelent cikkre fölöslegesnek találnám vála
szolni, ha a t. cikkíró a többi közt nem 
érinti a »Medjimurje« szerkesztését, amelyről 
dicsérőleg nyilatkozik ugyan, de ugyanakkor 
bizonyos kivánalmaknak ad kifejezést, a 
melyek szerinte emelnék a lap nívóját.

Azt írja, hogy a szerkesztőnek sokolda
lúvá kell, hogy tegye a lapját, s gazdasági, 
társadalmi cikkeinek »megeresztésére« is 
kell, hogy be legyen rendezkedve. De nyom
ban hozzáteszi, hogy ebben a szerkesztőnek 
igen nehéz szerepe van.

Bizony, ez igen szép tanács, t  cikkíró 
úr, csak az a baj, hogy a lap financiális 
helyzete miatt mindössze 3—4 emberre hárul 
a teher, akik nem annyira pénzért, mert 
abból igen kevés van, hanem a muraközi 
nép iránti őszinte, benső sreretetböl és hasa- 
fiassághól vállalkoztak e nehéz feladatfa.

Sokoldalúvá tenni egy lapot csak úgy 
lehetséges, ha minél több ember ir bele. A 
közélet eseményeit, közérdekű dolgokat ala
posan tisztázni csak úgy lehetséges, ha azok



minél több oldalról nyernek megvilágítást s 
a dolgok megítélésében mennél több ember 
vesz részt. —  De épen ebből jutott nekünk 
a legkevesebb! írni sokan tudnának, de nem 
akarnak; és viszont van olyan nem egy, a 
ki szeretne írni, de nincs hozzávaló képes
sége. És ez még mind nem volna olyan 
nagy baj, ha nem akadnának a bölcs birá 
lók közt olyanok is, a kik a szigorú, de 
igazságos kritika helyett a gúny fegyveréhez 
nyúlnak, s egyszerű irka-firkának, feltűnési 
viszketegségnek minősítik a lap munkatár
sainak hazafias fáradozását.

Egy másik pontban meg azért aposz' 
trófál a t. cikkiró, hogy miért fordul elő a 
horvát részben Csáktornya helyett Cakovec, 
Perlak helyett Prelog és így I.

Nem tudom, beszél-e t. cikkiró úr tiszta 
muraközi nyelven vagy sem; lovábbá van-e 
nyelvérzéke , mely minden nyelvtudásnak 
elengedhetlen kelléke. Ha van, hogy fordí
taná le akkor ezt a mondatot: »Most jöttem 
haza a Csáktornyái vásárról«? »Ve sam do
géi dimo iz csáktornyaiskog sejma«? Vagy: 
»a ferencfalvai és sztilonai nép máskép be
szél mintastridói.« Talán így: »Ferencfalva- 
iski i sztilonaiski púk drugaö govori, 
как stridóiiskí«? Nem sérti az ön fülét ez 
az idegenszerü »aiskog, aiski« helyrag, illet
ve képző.

Vagy vegyük a helyragokat. »Én Csák
tornyára megyek és onnét Sztilonára«. — 
Ezt bizonyára úgy adná vissza: »Ja idem v 
Csáktornyau, vagy Csáktornyu, a odonut к 
Sztilonai, vagy Sztiloni«? Na hát, muraközi 
ember így beszélni és írni soha sem fog!

A magánhangzóval végződő helyneveket 
csak alanyesetben fejezhetjük ki magyarosan, 
de minden más esetben kénytelenek vagy ink 
a horvát hangzású névhez folyamodni, haj 
helyesen akarjuk alkalmazni a grammatika 
szabályait. Rólam csak feltételezi t cikkiró 
úr, hogy nem szoktam horvátosítaní, de 
azért úgy beszélni, a mint azt t. cikkiró úr 
kívánja, soha sem fogok és azt hiszem, 
más sem.

Még valamit! T. cikkiró azt mondja, 
hogy nem nevet azon, ha a jegyző igv szól 
a félhez: »Kuma, podpiSite ov szerződés, 
vagy idézeéa.« Vagy ha igy beszél a mura
közi ember: »Dobil sam idézésa na tárgya
lás, zutra pem к fiákaru, onda pem к tör
vényszék^ pák napra\imo felebbezésa.«

Na hát ezen én sem nevetnék, de azért 
nem helyesolném. Vagy beszéljen az ember 
tisztán magyarul vagy horválul, de keverni 
ezt a kettőt ott, a hol van rá megfelelő 
kifejezés, nem szabad.

A jegyző, ha tud horválul, úgy fejezné 
ki magát: »Kuma, podpiáile ovoga kontrakta 
ili citovanje.« A muraközi ember pedig igy: 
»Dobil sam citovanje na sud ili rezpravu, 
zutra pojdem к fiSkaljusu a odonut v Ka- 
nizsu na sud, vagy к sudbenomu slolu 
(habár a »törvényszék« és »végzés« szókai 
gyakran használja) i ako zgubim suda, on
da bum appeliral.

Az olyan beszédért — mint előbb em
lítettem — ne szóljuk meg a jegyzőt, ha 
nem tud horvátul, de már a muraközi em
ber hibát követne el, ha úgy beszélne hoi- 
válul, a hogy azt a t. cikkíró mondja.

Ilyen formán nagyon könnyen megtör 
ténhetnék, hogy a nép rálépne a műfordítás 
veszélyes útjára, mint az egyszeri diák, a 
ki t ' a tanár felszóllított, hogy fordítsa le 
magyarra a következő mondatot!:

• Brutus cum Casca in manu enecavit, 
О. P. U. Liberum Augusztum«.

A diák hamar kész volt a felelettel:

• Brulus laskával kezében énekelte az 
»0  du lieber Augusztin«-l.«

Eszembe jutott még a kákafüzesdi ké
ményseprő esete, akit az alispán magához 
hivatott rapporlra, mivel két közsegbeu nem 
tisztogatott kéméuyt. A kéményseprő néme
tül kezdett védekezni, mire az alispán meg* 
pirongalta, hogy megyei kéményseprő létére 
hogy mer németül beszelni.

Jó fán, úr vicispán, tudja én mágyárul! 
felel a füst királya. — Túdot alispán — 
így kezdte —■ az cudar két helysék mek- 
fan, túdot olyan cudar kálomista nép (pe
dig az alispán is kálomista volt) először 
hátadhoz verik a hjterja, — azután ne
ked rúgjanak nem jó helyre, aztán megker
gessenek tégedet piszkalával az egész község, 
mert szamár vagy mindenestül. . . .

Jobb lesz ha németül beszél! — találta 
már szükségesnek mondani az alispán.

Ha a népet rávennők, hogy olyan stí
lusban beszéljen, a hogy azt a t. cikkíró 
említi, — akkor nem egyszer lennénk fül- 
tanui olyan párbeszédnek, a melyről nem 
egyszer halottam mesélni. Egy idevaló község 
derék korcsmárosa — még a régi jóvilágban 
történt — húsz liter muraközit Ígért törzs
vendégeinek, ha megtudja, hogy az utcán 
magyarul beszélgetnek egymás közt. A kel
lemes fantáziákat ébresztő borocskára min
denki áhítozott, de legjobban a kisbiró és 
András komája, — akik öntelt büszkeséggel 
mondogatták, hogy ők kitünően beszélnek 
magyarul. Másnap a koma lyukas csizmát 
vitt a hóna alatt a csizmadiához s útközben 
találkozván a kisbiróval, ilyen párbeszéd fej
lődött ki közöttük:

Hej kumek búvá misz? A kopitába? — 
kérdezte tréfásan a kisbiró és itt a megrok
kant csizma félretaposott sarkára mutatott.

Ja! — volt a kurta válasz.
Hát te Karlek huvá misz, a kancellá

riába ?
Nem, in megyek a mesznicába.
Mit csinálsz a mesznicába?
Viszem zenyim felesig funt govedinába.
S ezzel kezet szorítanak egymással, s 

mindakettő egyszerre örömtelt szívvel fel
kiált :

Hej, kumek, máma lesz a kocsmába 
glu-glu-glu-glu!

A  kultúra ünnepe.
A magyar közművelődésnek és a ha

zafias szellemnek terjesztését muriKálja a 
Dunántúl tizenegy vármegyéjének területén 
közel két évtizedes fennállása óta a «Du
nántúli Közművelődési Egyesület,« amely
nek élén Szeli Kálmán, Pallavicini Ede 
örgróf és Rákosi Jenő állanak. Az egész 
Dunántúl területét és a nagy nemzeti feia- 
adatok egész tömegét felkarólóáltalános D. 
K. E. közreműködését az egyes vármegyék
ben parc.ális egyesületek is támogatják és 
legfőképen gróf Batthyány Pál Z.tavármegye 
érdemekben gazdag, lelkes főispánjának s 
a megyei közélet fejlentésében odaadó mun
katársának Árvay Lajos alispánnak köszön
hető, hogy a nemzeti eszméknek Zala vár
megye I« rüh tén való terjesztésére most 
niegalakúl a »Z »'avármegyei Közművelődési 
Egyesület« is szerves kapcsolatban az anya
egyesülettel.
A hazai kultúra fényes ünnepe lesz a nemzet: 
közművelődés eme legújabb várának felava
tása, mely mint köztudomású február hó 
10-én déli 1 órakor fog Zalaegerszegen, a 
vármegyei közgyűléssel kapcsolatban, gróf

Batthyány Pál vezetése alatt a vármegye szék
házán lefolyni.

Fáradhatatlan buzgalommal és fényes 
tollával lelkesítette dr. Ruzsicska Kálmán a 
vármegye kiváló tanfelügyelője a megye ha
zafias társadalmát és munkálkodásával a 
közhangulatban megérlelte az eszmét a meg
alakítandó Zalavármegyei Közművelődési 
Egyesület érdekében. Ő dolgozta fel az uj 
egyesület alapszabályait és az ő körültekintő 
és gondos elaboralumához mindenben hoz
zájárult Szél Kálmán elnöksége alatt a D. 
К. E is.

A magyar hazát csak az egységes nem
zeti kultúra leheti valóban egységessé, ma • 
gyárrá, nemzetivé, a nemzeti kuliura gyors 
és hatályos terjesztésére pedig az állam erői 
csak akkor elégségesek, ha a társadalom 
erői egészítik ki azokat. Ezért örvendetes 
Zalavármegye hazafias társadalmának ezen 
nemzeti célú mozgalma, mely megteremtette 
a megyei közművelődési egyesületet és a 
mely saját erejéből kívánja első sorban azo
kat a feladatokat, melyek Zalavármegye kul
túrái szükségleteinek kielégítését célozzák.

A kultúra hétfői ünnepén a D. К. E. 
küldöttségét Hertelendy Ferenc főrendiházi 
tag fogja vezetni és az alakulás nagy je
lentőségű aktusán a D. К. E. részéről fel
szólalni azért, hogy hazafias örömének ad
jon kijejezésf, amiért a kultúra eszméje 
Zalavármegyében oly lelkes fogadtatásra talált.

Dr. Fodor Oszkár
a D. К. E. főtitkára.

K Ü L Ö N F É L É K
—  Kinevezés. A pénzügyminisztérium 

vezetésével megbízott miniszterelnök Óriás 
Oszkár helybeli adóhivatali dijnokot ideigle
nes minőségű díjtalan pénzügyi számgya
kornokká nevezte ki az ipolysági pénzügy
igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez.

—  Uj ipartestületi jegyző. A Csáktor
nyái ipartestületnél elhalálozás folytán üre
sedésben volt jegyzői állásra Pálinkás Sán
dor helybeli nagyközségi segédjegyző válasz
tatott meg.

—  Megyegyülés. Zalavármegye törvény
hatósági bizottságának február havi közgyű
lése 1908. évi február hó 10-én lesz meg
tartva a vármegyeház gyűléstermében. - -  A 
tárgysorozat 92 pontból áll. Muraközt ér
deklő tárgyak a következők: A Csáktornyái 
főszolga к író 5124— 907. számú jelentése a 
Miksavár-stridói törvényhatósági útnak a 
marhahajtó útak sorába leendő felvétele 
iránt — Az alsódomborui körjegyzőséghez 
tartozó községek képviselőtestületeinek kör
állatorvosi állás szervezése tárgyában hozott 
határozata. — A megyei árvaszék 41438— 
907. sz. előterjesztése a Klárics Verona drá- 
vaegyházi lakósnak gondnokság alá helye
zési ügyében felmerült és az elől^g-nyilván- 
lartási alapból kiutalt 24 kor. 60 fill, költ
ség törlése iránt — Özv. Hartmann Adolfné 
szül. Farkas Rozi Csáktornyái lakosnak öz
vegyi ellátás és neveltetési pótlék megálla
pítása iránti kérvénye. — Özv. Hajdarovics 
Ferencné muraszerdahelyi lakos kérvénye 
özv. nyugdijának megállapítása iránt. 
Mesteried Aladár és Pintarics Pál felebbezése 
Podbreszt község képviselőtestületének a köz
ség nevére kiállított regale kártalanítási köt
vénynek a podbreszti volt úrbéres közbirto
kosság tulajdonába való átengedése tárgyá
ban hozott határozata ellen. — Muraszerda- 
hely, VH-ik és Vili ik Hegykerület és Réthát 
községek képviselőtestületeinek az anyakönyvi



kivonati dijak hováfordítása tárgyában ho
zott határozatai. — Bottornya község jogi 
testület törvényhatósági pótadójának törlése. 
— Lapány, Hélház, Majoriak, Muranyirád, 
Muraszentmárton községek törvényhatósági 
és községi pótadójának leírása. — I., II. és
III. Hegykerület, Ráckanizsa és Murafüred 
községek törvényhatósági és községi pótadó
jának leirása.

—  Esküdtszéki tárgyalás. A nagykani
zsai kir. törvényszéknél t. hó 3-án kezdődött 
az esküdtszéki tárgyalás hat napos ciklusa. 
E hó 3-án vádlottként Boszmann István 
24 éves vagyonos kismihályfalvi legény állt 
az esküdtbiróság előtt. A vádat szándékos 
emberölés bűntettéért emelték ellene. A szá
raz tényállás az, hogy 19ü7. év július 1-é.i 
éjjel Boszmann együtt mulatott a korcsmá
ban feleségével, testvérével és Renn István
nal. Éjfél után távozott a társaság, félóra 
múlva azonban Renn visszajött vérbe bo- 
rultan és azt mondta, hogy a mezőn Bo.-'Z- 
mann többször megszurta. E sérülések kö
vetkeztében Renn 13 napi betegeskedés 
útán meghalt. Megjegyzendő, hogy Boszmann 
már büntetve volt rablásért. A vád- és véd- 
beszédek meghallgatása után az esküdtek a 
hozzájuk intézett kérdésre, vájjon bünös-e 
vádlott abban, hagy Renn Istvánt szándéko
san, de ölési szándék nélkül olyképen bán
talmazta, hogy a szúrások következtében 
Ren halála rövidesen bekövetkezett, igennel 
teleltek; mire a törvényszék Boszmann Ist
vánt öt évi fegyházbüntetésre ítélte, melyből 
1 h. és 27 napi vizsgálati fogságot kitöltöttnek 
vett. Az Ítélet, melyet este tél 8 órakor 
hirdettek ki, jogerős.

—  Meghívó. A «Csáktornyái Szépítő 
Egyesület* ezen évi közgyűlését február hó 
9-én délután 5 órakor a Muraközi takarék- 
pénztár helyiségében tartja meg, melyre a 
t. tagok ezúton is meghívatnak. Az elnökség.

Korcsolya tolvaj. Sólya Gusztáv nagy 
íalusi lakos m. hó 5-én Lobi Rezső helybeli 
lakostól egy pár korcsolyát hat korona 
értékben ellopott. — Feljelentetett a kir. 
járásbíróságnak.

—  A város tanácsterméből. Csáktornya 
nagyközség képviselőtestülete í. évi január 
hó 25-én Pelrics Ignác városbiró elnöklete 
alatt ülést tartott, a melyen a következő 
ügyek tárgyaltattak: 1. A nagyközség 1907. 
évi összes számadásainak megvizsgálására 
kiküldettek: Szilágyi Gyula, Heinrich Miksa, 
Gráner Miksa, Ivácsics Ignác, Premec Mik
lós, Masztnak József és Czvetkovics Antal. 
2. Az esküdtek alaplajstromának egybeállítá
sához kiküldetnek: Gráner Miksa és Mózes 
Bernát. 3. A községi utak felügyeletére meg- 
bizatnak: Petries Ignác közs. biró és Sáfrán 
Károly helyettes biró. 4 Kulcsár József és 
Kulcsár Sándor illetőségét Csáktornyán a 
nagyközség képviselőtestülete megtagadta.— 
5. Özv. Hartmann Adolfné kérvénye, mely
ben elhalt férje után 1907. évre járó köz
ségi jegyzői nyugdíjalap tartozását a községi 
pénztárból kifizetni kéri, kedvező elintézést 
nyert; ellenben azon kérelmét, hogy elhunyt 
térje után a község részéről kegydíj állapít
tassák meg, a képviselőtestület elutasítja, 
mert a községi jegyzői nyugdíjalap terhére 
özvegyi ellátásban részesüli 6 Mavrek Ist
ván és társai Csáktornya battyáni lakosok 
kérelmét a községi közlegelő használatáról 
alkotott legelőrendtartás módosítására vonat
kozólag elutasította; ellenben elhatározta, 
hogy megteszi a lépéseket, miként j 41. sz 
őrháztól napnyugotnak a délivasút pálya
testén keresztül egy átjáró lélesíttessék. me
lyen keresztül a szarvasmarhák közleked

hetnének. 7. A községi közlegelőn nyilvános 
árverés utján eladott állóíák után befolyt 
904.20 К a községi közpénztárba beutalta.
8. Az építkezési és ulcaszabályozási térkép 
s azzal kapcsolatos egyéb mérnöki munká
latok beleiezésére véghaláridőül í évi febr. 
hó 29 ik napját tűzte ki 9. Az elöljáróság
nak előterjesztését a íogyasztási adó mikénti 
Kezelése tárgyában jóváhagyta. 10. A köz
ségi pénztár havi rovancsolásaihoz Benedikt 
Ede, Mózes Bernát, és Fina Ferencet küldte 
ki. 11. Kovács István, Vugrincsics Ferenc, 
Unterecker József, Becsay Albert és Mik 
Szil >rd javára törölt állami adóik után ki
vetett községi pó'adókat leírásba hozta.

—  Tűzoltó bál. A Csáktornyái önkéntes 
tüzollőegyesület I. évi február hó 1-én tar
totta meg szokásos táncvigalrnát a Zrínyi
szállónak ez alkalomra pompásan és Ízlése
sen feldíszített nagytermében. Körülbelül 
Karneval herceg uralkodásának a derekára 
értünk íebr. 1-én, de azt lehet mondani, 
hogy ama napon volt a legmozgalmasabb 
éjszaka e farsangban. Derék tűzoltóink e 
balján mulatott Csáktornya népe nem cil- 
rálkodó pompával, de annál fon óbb jó kedv
vel. Ennek a bálnak párját ritkító sikere 
emlékezetes lesz nemcsak tűzoltóink, de 
mindazok lelkében, kik ama éjszakán far
sang fejseimének hódollak. Valjuk meg 
őszintén, hogy tűzoltóink már hosszú éve
ken keresztül rendeztek táncvigalmakat, de 
látogatottság és jó kedv dolgában felülmúlta 
mmdarnyit a mostani bál. Csáktornya derék 
közöncége Kimutatta rokonszenvét ezen, — 
egyike a legrégibb egyesülete irányába, mert 
e mulatságon fesztelenül, kedvesen érezte 
magát a báliteremben, úgy, hogy nehéz 
szívvel hagyta el kivilágos-kivirradatkor a 
báltermet. Ifjú hölgyeink nem panaszkodhat
tak tánc dolgában, mert bizony volt ott 
vigság, ropogós tánc elég. A tűzoltóság e 
helyen el nem mulaszthatja, hogy szives 
résztvevőknek, nemkülönben a felülfizetők- 
nek leghálásabb köszönetét fejezze ki ezen 
báli éjszaka úgy anyagi, mint erkölcsi sike
reiért. Összes bevétel 548 kor. 80 fill. volt. 
Felülfizetni szívesek voltak: Hajas József, 
Nuzsy Mátyás, Mesterich Aladár, Katonai 
áil. parancsnokság 10— 10 K, Neumann 
Róbert 8 K, Mráz Testvérek fi K, Salon 
Péter, Neumann Vilmos, Mayercsak Gyula, 
(Nagyfalu) Herrnstein Mihály, Heilig József, 
Neumann Samu, Morandini Bálint, Dr. Wolf 
Béla, ZaKál Henrik, Pelhő Jenő, Lőbl Rezső, 
Strausz Sándor, Kolmanics Ferenc, Ivácsics 
Imre 5— 5 K, Petries Ignác, Horváth Pál, 
Molnár Gáspár, Masztnák József, Sleinberger 
F., Dr. Hídvégi Miksa, Sztráhia Testvérek, 
Gáberc János, Antonovics József, Vidovics 
Pál, Dr. Hajós Farenc, N. N., Benedikt Béla 
4— 4 K, Martonossy Imre, Dr. Schwarz Al
bert, Tóth István, Kayser Lajos, Rosenberg 
Lajos, Heinrich Miksa, Wollák Rezső, Oreski 
István, Meider Mór 3— 3 K. Persztec Ignác, 
Dautsch Zsigmond, Stolczer József, Binder 
Károly, Sántík Balázs, Zemán Vince, Holc- 
mann Mihály, Blau Sándor, Weisz Miksa, 
Meissner Emil, Hirschmann Leo, Dr Wollák 
Béla, Holub Oszkár, Phchta Béla, Kelemen 
Béla, Gráner N.. Deutsch Salamon, Gerst- 
mann Lipól, Molnár Ferenc, Hencsey Gábor, 
Rosenberg Richárd, Schwarz Jakab, Dr. 
Schwarz Lajos, Bencsák Slana, Zselezen Fe
renc, Szivoncsik Aulai, Kotzig Károly, Pe- 
csornik Rezső, Prey Konrádné, Marinovics 
Ferenc, Phchta Ferenc 2— 2 K, Hoffmann 
Ignác, Ács János, Fischer Vilmos, Prostemk 
Gusztáv, Hirschler Emil, Novak Ignác, Fried
rich Zsigmond, Mussil János, Bolgár Benő,

Barkóczy László, Herlinger Sándor, Nádasy 
József, Fischer József, Lufschűtz N., Rosen
berg Gyula, Heinrich Sándor, Zsilávez József, 
Simon József, Kertész Lajos, Schvarz Antal, 
Králl Mátyás, Rosenberg Kálmán 1— 1 K, 
N. N. 40 fillér.

—  A »Zalavármegyei Közművelődési 
Egyesület« — mint a »Dunántúli Közmű
velődési Egyesület« fiókja — 1908. évi febr. 
hó 10-én egy órakor a vármegyeház nagy 
termében tartja alakuló gyűlését következő 
lárgysorozattal: 1. Megnyitó. 2. A Dunántúli 
Közművelődési Egyesület központi kiküldöt
teinek üdvözlete. 3. Alapszabályok megálla
pítása. 4. — Tisztikar megválasztása. — A 
kik a gyűlés után megtartandó közebéden 
részt venni kívánnak, szíveskedjenek magu
kat február hó 7-ig Dr. Csák Károly szer
kesztő urnái Zalaegerszegen előjegyeztetni. 
Egy teriték ára 4 korona.

—  Orvtámadás. Folyó hó 6-ára virradó 
éjjel a helybeli uhlanus osztály két tisztje 
(egy kapitány és egy hadnagy) a gyanútla
nul hazafelé haladó, semmit sem sejtő Novák 
Károly takarékpénztári tisztviselőt, vasbottal 
(vagy boxerral, úgy fejbeütötték hogy az 
eszméletlenül összeesett. Járókelők szedték 
fel és vették ápolás alá. Halántéka fölött 
több centiméter hosszú és mély sebet kapott 
melynek gyógyulása több hetet vesz igény
be. A támadás okál a zágrábi hadtestpa
rancsnokság vizsgálata fogja kideríteni, hová 
az ügy íelterjeszletett.

—  A következő sorok közlésére kéret
tünk fel, melyeknek azon megjegyzéssel 
adunk készséggel helyet, hogy mi az emlí
tett hirt a nyomozó csendőrségtől kaptuk.

»Tekintetes Szerkesztő ur! В lapjának 
f. évi január 12-ifci számában »hűtlen cse
léd« cim alatt megjelent közleményre nézve 
legyen szabad megjegyeznünk a következő
ket. — Minket egy este egyetlen egy Ízben 
kínált meg Zsálik Julia egy pohár almabor
ral. Ezt mink gyanútlanul elfogadtuk. Egye
bet a dolog előzményeiről nem is sejtettünk. 
Nem áll tehát az. hogy mi a lopásban ré
szesek vagyunk, vagy hogy a bor állítólag 
lopott voltáról tudtunk volna. Az eljárás a 
hatóság előtt folyamatban van; ártatlansá
gunk kétségtelenül ki fog deiülni. Vagyunk 
kiváló tisztelettel Sebáher Mihály és Prejner 
József.

—  Veodéglőmegnyítás. A szentilonai 
vendéglőt, a város közönségének kedvenc 
kiránduló helyét, Ifj. Knortzer Károly bérelte 
ki, azt átalakította és február 1-én megnyitotta.

Főmunkatárs: B r a u n e r  L a jo s .

4 N у i 111 é r.*)
A folyó hó fi.-ra való éjjelen velem történt 

azon — a lovagias eljáráson kívQI eső — inzul
tusért, melyszerint a helybeli helyőrségnek általam 
személyesen nem ismert két tisztje annélkül, hogy 
őket előzőleg akár szóval, akár tettel, vagy bár
mely más formában megbántottam, megsértettem 
volna, avagy hogy ezt — a forgalomban levő ver
ziók szerint — az inzultust közvetlen megelőzőleg 
lenni szándékoztam volna — (állítólag bottal 
támadtam volna reájuk, holott se bot, se más 
védelmi eszköz nálam nem volt) — az utcán, 
miután a velem volt barátaimtól elváltam, — 
tehát menten minden segélytől — orvul lebun- 
kóztak, az illetékes fórumokon, illetve hatóságok
nál —  tehát megbán tatásomhoz hasonlóUg: a lo
vaglás eljáráson kívül fogom a méltó elégtételt 
keresni.

Csáktornya, 1908. február 8.
Novák Károly.

• E rovat alat alatt közlettekért nem válal felelőséget 
a szerkesztő.
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N e k a j o d  y ih e rs k i á tu k a ll. dati. Zemajmo za példa birova od II. Hegy- vuru vZep a muZu korbaéa na hrbet. —
kerület, koj ne samo zreéjum, nego i spe- Gospodska milost, Zénska Zelja se prémén -

Uzmino зато iskustnost od zadnje dve nezi pomaZe sve to. Ove reöi zato piáem, jaju как jesensko vréme. —  Kaj gospon
godine, pak budemo videli, kaj trebamo da napre naznanje dajem mojimi domorodci, obeéa, to mora muZ zvráiti. — Ako se gos- 
delati, da nam átukanje viharah na hasén ka se sve zato dospomenemo na velikoj poda pravdaju, onda stroSke muZi platiju. 
bade. Kroz deset godine toliko iskustnost si skupéini, koja bude febr. 23-ga ob 10 vuri Gospon je i v peklu gospon. —  Pred gos- 
je mogel i najzadnji vincelir dobiti, koj sko- u Stridó obéini. A ob tim puto prosim ропот naj kazati péneze. — Koj pije: on 
rom véé zna, как profesor átéri, jer od toga Konkolly Thege gospona predstojnika mete- bu tusti; koj je zaljubljen: on zdrav ostane; 
joá i on nezna éuda. Vezda, kada su nam orologie i Zvjezdarnice, da nas bar s trima koj bije svoju Zenu, on v nebu dojde. —  
prvi dán 20 mekot zemlje prijavili za sa- átukami naj pomaZe. Ako pijeá, vkradni rruljone, ako vu vodu
denje duhana, nebi зато greáno zanema- Br. K nezevich Viktor. oéeá skoéiti, skoéi de je najgloblé. —  De
renje napravili strelanjem viherskim álukom, ________ se bijeju, odonut bejzi, de kaj davleju, tam
ako bi to zanemarili, nego i najvekáu húr- ostani. — Poljak, ako je laéen, puái, Zidov
mastoéu. Od vezda éuda vrednosti bude u S v a k o v rstü O  üOVOSti. si popévije a ruthén Zenu bije. — De su
pogibelji. A asekuracia je jako draga, od .................................  dva poljaki skup, tam su tri stranjke —
duhana 10 procentah, od grozdja 12 pro- °8erij nastane v stall, kaj je cineci onda p0jjak na jez ku nosi duáu. — MuZ se tak 
centah, a pri grozdju samo od toga dana gazda dugó neprekriZi, dók negrmi. — MuZ od
gilta asekuracia, kada poCne grozdje cveti. Dokazano je, da vu takvoj nesreöi je glada vumre, gospon od svega dobra. —  
Dakle (isto ranu) onda ne gilla, kad je naj- jako le ko spraviti vun konja. Konj se na Kaj je slobodno popu, je né slobodno orgo- 
pogibelnja tuóa, jer onda i na 2 godine tuliko prestraái, da uiti na lépu léé, niti pod hátú. —  Ako se pop do sitosti najé, lehko 
moZeino se kvaiuvati. siloma se neda vun spraviti. Kuliko i ku- prodekuje od posta. — Pop i doktor jen

Kako bi se mogli braniti proli tuöe? liko put se veó prip t̂ilo, da su konji poleg drugomu pomaZeju: jen zakóié éoveka a 
Od svakoga oblaka moZe tufa biti. toga zgoreli. Jer vlakvoj pogibelji pj navadi grugi zakopa. — Kralji imaju velike óéi i 

Lani juliuáa 2-ga od Robádi obéme videl svaki zgubi glavu, drée suu i lám i od ve- duge ruke. — Da kralj vumre, i njega érv i 
sam napriliku jednu plaflu velidne oblaka, | ke strahole uezna, haj bi najpredi obraml. pojeju. — Poljodelavec bi rád zemlju, ple 
iz kojega za par mmut jedau-dvapul |e N.iravaki, da svakomu gazdi najpredi dojde meuitaá áume, Irgovec péneze, meálerski 
drmelo i toéa je hapila padati za tim iz na pamel obramti svoju familiiu, a zatim éovek delo a Z na pak cell svét. —  Ttl- 
toga! Ako bi svi bili pucali nad obiak, sí- m irha — Svinje, kravejejako b hko spra- janska prireója: Koj bi se rád za jedno léto 
gumó nas nebi tuéa zbila. Od juliuá lö-ga vili vun íz kulca i á ale ali konje ne. Ou, obogatíl, on je vréden, da ga predi,kak pol 
do augustuáa 15-ga na svaki obiak, koji od k.,k Outi dima, neda se vun. V takvoj pri- léta mine, obésiju. — Zdovska: Od drobmh
Stájereké strani dojde, moramo pucati, ali liki je najbolje mokro vreCe ili plaflu hititi pen* z neá bogai, od pr.reéja nes muder.—
grmi, ali ne. Kada obiaki nepreslano grmiju, konju na glavu, zakriti mu óéi i onda ga Indianska: Dvaput je napravil íalingu Bog, 
uvek moramo streljati na nje. Samo lak je — kik véli ja — éista lehko moCi vun da je stvoril zlatu i zenu. Ruska: Da se 
dugó, dók nam ror Stuka dopusti. U 1906 speljati z Stale. Véliju i to, da je dobro bijeju, onda se bogaluá boji za obraz a si- 
leti tak su se branili v augusluáa grot h íme ili homota hititi na njega, onda se da romák za reklec.
Z»chy, Festetics, Strigofcsak i Kiss, zato njih viin z goreCe Stale. E x -le x .
je tuéa ne zbila. Ali dugó se jako leZko _________
braniti, zato, ka neprestano nemozemo strel- Luftajmo staíe!
jati. Pripetilo se, za 3 dni i 3 nőéi nepres- Najveé gazdov nevupa v zimi átalna P o H tié k i prGíílecL
tano bi bili Irebali streljati, ali to je ne vrata odpréti, ar misli, da se mu marha
moguée. Strelanje neprestavi niti grmljevicu, zmrzneju. A moremo si misliti, da vu ta Vu orsaékim spraviácu su od onda как
niti deZdja, ali proti tóéi jako hasni. Nekoji kovoj átali, de je silna duha od sceline, tak sm0 Pisa,° od njega vnogo znamenitih stva- 
misliju, ka u nőéi ne curi tuéa. Kaj bi ne? da Séiple za óéi, nemre bili maráe zdravo. r,b zvrsili. Vu zakón je stupila pogodbasa
Naprimer lani jul. 8-ga i u nőéi je sve Maráetu jé ran tak potrében friáki zrak,kak Austrijom, vuredili staliá gazdov vuErdelju,
tuéa potukla. Zato oni, koji imaju Stuke, i éoveku. Zato je potrébno, da svaki den z napravili su zakona za átelmgu, vuredio se
moraju i u nőéi paziti na obiaké. S stre- luítamo álalu. A to je najbolje naéiniti okoli Je ötal,á sudbenih osobah i t. d.
lanjem nesmemo zakesuuti, nego prcdi ne pol dneva. — V smrdeéoj Slab marha lehko Takajáe i delegacije su se skup ziále, 
moramo hapiti stréljati, nego tuéa pada. oénu bol dobi, osobito konj. — 1 ne samo da jim ministri skupnih poslov raéun daju*

VaZno pitanje tko slrelar da z luftamo átalu, nego potrébna je, da i kaj su zvrSili.
Sigurno da onda budemo imeli dobre marhu vun pustimo na jen éas. da se réz- Vu Horvalskoj sada straáno se lira 

strelaée, ako nje dobro budemo plaéali. Onaj ciblie . • n . , s r sno se tira
gazda, koj vekáu goricu ima, n ajm en jei-ö  8 4 PeBel kaktl enoi t  T l T  kT '  S' S&T  88 ablegalov
strelaée mora drZati, ito zato, jer jedan stre- . ' í ze:>ra i a gori njih ga stupilo za
Iáé uvék mora kod Stuka biti, a drugizatoga Pepel je jako dober gnoj osobito od ‘ 1 e X] e e ir,s o. Svi svi bi radi bili
moZeju drugo delati. trdlh drv> od. mehki d«*v pepel véé nevalja ab Iz lo8a se Vldl da vu Horvatskoj

Kak znamo, к strelanju i praha nuca- ludko» a najmenje je vréden pepel od la- !.' a ^vete ‘ Uudi tam véé iz politike 
mo. Sto Spara s prahom, on зато fillére Pora- “  Cez zimu se toga dosta nabere, i r .v4 u- Jeden °Pan8Jar )e hilil svoju meát-
Spara, a stotinke hiti vun krez obiok. Na zato bl ákoda bi,° lo zabb't', nego méáaj- T ' ) u  na ust,;an0 1 hodl za se korteáuvat, da
svako strelanje 20 kila praha trebamo dati. pepela s gnojom i na protuletje je dobro bI ga zebra,l; Sí morete misliti, kakvoga bi 
Imamo vezda sveskup 40 átuki, a praha ßnojiti s tém pod svako silje A najbolje za 011,1 stvorili \u Horvatskoj, ako bi veéina
samo za 1908 léto imamo 2 maZe, dakle hasni PePel 8°ricam, sadovnom drevju i ab,e8alov opangjari bili. Straáno mnogo
joS 11 maié bi nucali, как znam Stridovski senokoSl- ojeéujeju svi, koji su gori stupili za able-
hatar ima 8000 mekot zemlje, i tak na Poljska prlreőja. gatsko kandida e. Jeden je napriliku i to
svako mekoto zemlje ne dojde viáe 10 filli- Rajsi vu slami Ziveti как vu 4Viii bude on ablegat, on to na-
га. A to je рак malo, loliko svaki more vumréti. Svakomu svoje: gosponu zlatnu lieu prenescT vuTagrcb! Drug?je ^ o r ti  veC
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i nebesko blaZenstvo obeéuval a najzname- 
niteöi je on, koj je zval sve ljudi za sobom 
vu jednu áumu i tarn jim je kazal debele 
hraste te jim je rekel: Vidite ako obéina to 
proda, mora peneze vu Peátu poslati, a vi 
dobite samo svrZje. Ali ako budem ja able- 
gat, hej onda budemo mi vre navéili mag- 
jare, da budu oni nam plaéali, a ne mi njim.

NajlepSe je to, da ova gospoda, koja 
tuliko obeéujeju veC vezda vu novinah na- 
biraju skup peneze, da se stemi penezi daju 
izebrati. Ili morti peneze deneju vu Zep, pa 
hajd vu kavanu i vrag se naj briga, kaj 
bu s mu2om

Tu mi napamet dojde i on dogodjaj, 
за kojim nebude gizdava Muracsány obéina. 
PosluSajte me. Vragi su negda vu starim 
vremenu baZula jeli, pa su onda svi smr- 
deli. Jeden je na drugoga rival da on 
smrdi. Так je vezda vu Muracsányu. 1 tarn 
su baZula jeli pa zato smrdiju. Ali svaki 
reéé, da ov drugi smrdi. Niti jeden nije kriv. 
Ipak je krivnja njihova, i niti sveti Peter 
ne zéme Znjih — da su na svete tri kralje 
baZula jeli.

Ali dali je kraj. Dosfa je velika svinja- 
rija, da se tu vu Muracsányu netko zato 
nedopada jer nezna horvatski. Jeli je to 
gréh? Im se je Dergovics ákolnik trsil i si- 
gorno bi se navéil horvatski, как su se 
vnogi mladi ljudi zna vu Muracsányu mag- 
jarski? Hej Muracsány, ali je dobro tvojirn 
stanovnikom!

Vu prevzetnosti neznaju, kaj delaju.— 
Ali Bog bude poslal na nje. Jer bunili se 
pri svetoj materi cirkvi, buniti se proti za- 
konu to je grék a buniti se proti domovini 
to je tak veliki gréh, da si punlari ne zas- 
luZiju nebo. Jer pri puntanju krv teée i ova 
krv za osvetu kriéi vu nebo.

Satan bude vám popéval sa svojim 
Crnimi slugi najlepée popevke vu peklu vam 
puntari. Né dosta da budete pokoétali koSlu 
kaniZajskoga reéta n**go i vragi budu se 
delili s érnom du3om vaáom.

KAJ JE NOVüGA?

—  Portugalskoga kralja su zaklali.
Poleg Spanjolske zemlje stoji jedno ménjéé 
kraljeslvo: zove se Portugália. Glavni váráé 
ovoga kraljestva je Lissabon, — de je kralj 
stanuval svojim famili|om. — Dénes je vu 
torn varaéu sve preobrn eno: veliki strah, 
Zalost, javkanje, как svigde, de se kaj iz- 
vanrednoga pripeti. — I moremo reéi, da 
za takovu krvoloönost smo véé zdavnja ne 
éuli niti Citali, как se je ve, februara 1-ga 
pripetilo v Lissabonu, — da su naj jed- 
noga dneva zaklali kralja i njegovo ga sina. 
Za ovu neCemurnost sledeöe éitamo

Poleg Lissabona, ne dalko od varaäa 
ima kralj svoj kaételj, imem Villa Vicossa. 
Z ovoga kaStelja se povonul kralj febr. 1-ga 
svojim sinom к domu, Lissabon, na jednoj 
vdprtoj kuCiji. V prvoj koéiji je sedel Don 
Carlos (éitaj: Kariös) kralj, Amalia kraljica, 
Lajos Fülöp kronprinc i Manuel herceg, — 
a na drugoj koéiji Frankó, ministerski pre- 
zident. — Da sé kralj na serdin varaáa do- 
peljuval, véé se straéno éuda Ijudslva ziálo 
skup, tak- da je koéija vu velikoj sbski 
samo korakom mogla iti. Odveéer ob 5 vuri 
se pripetilo, da su najenput samo nahrupili 
na kraljevu koéiju, spuknuli vun skrite ka- 
rabéle i poéeli strélati. Kuéué na to vudri 
med konje, ali v drugim hipu se prehiti 
mrtev dőli zkoéije. Ve su dobeZali policaji, 
kojí su tri krvoloke zaklali a pet oranili.

Как éitamo, viée как 20 razbojnikov jebilo 
okolo koéije. Jenput samo skoéi zmed jih 
jeden s velikim kepenjkom koéiji i od zad- 
nje stranl dvaput streli na kralja. Prvié ga 
je na áinjaku trefil, a drugu bit je v hrbet 
puslil. Kralj se na to s obedvémami rakatni 
za glavu prijel i v sledeéim hipu se mrtev 
prehitil kraljici v krilu. Zadnja réö mu je 
ta bila: Oh, как je kraljica? — Ona Zivi! 
— odgovoriju mu drugi. Na to je jóé jen
put odperl óéi, a zatim zdehnu! — zanavéke. 
Ran onda, da su kralja strelili, skoéiljejoé 
jen drugi к svojemu pajdaéu, vupre kara- 
bélja v kronprinca, koj se na pol mrtev 
prehitil v krilu svojega brala, i na putu 
vumre. Kraljica je veliki címer drZala v 
ruki, i da je vidla, da jen haramija véé se 
gori vleée v koéiju, klopila ga s cimerom 
po nosu. V drugim je véé jen galZenjak 
cilal na kraljicu, alí predi как bi sproZil 
karabelja, jen soldat ga je sabljom po glavi 
vsekel tak, da se najenput mrtev zruáil dőli.

Íz kasarni su od svi strani beZali sol- 
dati i polovili vnogo ljudi, kője su na onom 
mestu naéli, de je kralja dostigla smrtna 
nesreéa. Kralj je vés bil v krvi, da su ga 
dőli zeli z koéije, da ga odneseju v arzenál. 
Da je kraljica vidla, da i na sina strélaju 
zakriéala je na vés glas i s jednom rukom 
muZa, a s drugom rukom sina obinula, da 
je obrani od smrti, ali zabadav, véé su 
obedva duéu spustili.

Z med krvolokov prvi vodja je véé 
mrtev. Zove se Buőka Manuel, 30 lét star, 
pred tim je ofTicir bil pri 7. regimentu, a 
zatim uéiMj Vmhaesu i 8 lél jesluZil kakti 
varaíki uéitelj v Lissabonu. Dva pajdaáe je 
imel, obedva portugáléi.

Kik z Madrida javiju, drugi dén su 
odmah posta vili v Lissabonu ötatariuma,koj 
bude po najkrajáem putu sudil ober knvcov, 
i za kojega se zazvédi, da je med krvoloki 
bil, njega odmah daju strelili. Statárium bu 
tak dugó gori stal, dók nastane mir.

Как éitamo v novinaj, ovi haramiji 
spadaju med revolucioniste, koji se na svaki 
naéin boriju, da kraljestvo uniátiju i na 
mesto toga skrikneju respubliku. Po céiim 
orsagu se bojiju kaj se nej ljudstvo pobu- 
nilo i zato svigdi, de je samo éuti za ka- 
kovu bunu, poéleju soldate.

Kraljestvo je prék zel II. Manuel, koj 
je ve stopram spunil 18 lét.

—  Tatbina. Leszar Cecilia dekla iz 
Szelence je od Safarié Jelene v Drávacsányu 
opravu vkrala do 7 korun vrédnosti, zbog 
éesa je prék dana kotarskomu sudu.

—  Neverno druzince. Sklepié Maria 
v Pusztakovci rodjena, dekla je proáloga 
meseca VaraZdinu opravu vkrala od svoje 
gazdarice do 55 korun 60 fill, vrédnosti. A 
zatim je potegla i svoju druZinsku knjigu 
i skoéila. Kapitan VaraZdinskoga redarstva 
je zbog toga pisai éakoskomu velikomu 
sudcu, koj je iztragu podigel.

—  Vdrll su v stacun. Pri Leilmann 
Mihalju maékoskomu krémaru su vdrli 
v átacun 8-ga januara. Lokola su dőli vtrgli 
i odnesli z átacuna 16 kil cukora, 12 kil 
svinjske maéée, 12 noZov, 12 soponov, 20 
komadov cigorie i 12 pipe — do 46 К. 
80 fill, vrédnosti. Zandari na sve Strani 
iééeju nepoznate zloéince, all do ve su jóé 
nikaj né zazvedili.

—  Zima. Véé par dnevov se tak oátra 
zima zasekla, da se nemremo dosta natu- 
Ziti. Zgeéi sever, koj je ve Strajkiral negdi 
v Siberiji, pohodil nas dénes tjeden s tak- 
áom silóm, da straéno. Kak da bi Stel ono 
nadomestiti, kaj je zamudil. Srdi se od jutra

do veőera i fuéka podjedno. VeC vidi, da 
za öas dojde njegova skradnja vura, kada 
se zabadav érti, proti sunéenoj toploti, koja 
bu za kratko vréme sve jakéa ijakSa, nemre 
se boriti. — К tomu pomaZe joS jen vekSi 
nepriIatelj, koj mu ono, kaj on éez dneve 
zazidje, za par vur do fundamenta raztepe: 
i to je topéi jug. Mesto leda najdemo mlake 
na putu, i za éas odpusti zmrzljavica pov- 
sud. — A mi pák komaj éakamo, da se 
réSimo zaduSene hiZe gret. No, samo strpliv- 
nost, i za éas se véakamo i toga!

—  Gostuvanja. Ve, da je duga me- 
sojedja, se nepaééiju tak mladenci s Zenit- 
bőm, как prveáa leta. Samo da-da je éuti, 
da zamréi bajz, na znaménje, da se po 
vulici svaié igraju. — I onda bejZi jeden, 
bejzi drugi vun na vulicu svate glet. De- 
őica se veseliju kolaéekom, kője zaruénica 
meée na lévő i désno, a slaredi pák idu 
zato, da preSarcaju para, kakov je, как se 
drZi. Mladenca malo Sto vizitira, nego stim 
bolje zaruénicu. Kak je spravljena, kakov 
vénec nosi na glavi, kakéa je vu obrazu 
bléda iii érlena? Zene kője glediju mladoga 
para si Zeliju, da bi joS jenput doélo nazaj 
ono vréme, da su se i one s vencom na 
glavi Setale svojemi mladenci vu cirkvu, a 
v drugim hipu véé njim nehotence vujde 
reé iz vust: ah, véé nigdar! — A puce si 
briéeju óéi od velike Zalosli, da su z gubile 
opet jednu pajdaéicu. — Ali té piáé, te suze 
nedojdu iz srdca, nego z goiéra. Vu sebi 
drugaé misli! Vis, to je itak vraZa pravica 
— • véli vu sebi — da Zofa vénca nosi na 
glavi, a kam je ona nespretneSa od mene, 
a ja nesreéna sam se 24 vur postila к sv. 
Andraéu pák iSée dén denes petroZela trZim. 
No, naj bu, véé dojde i pume JoZekiliFer- 
kec, onda i meni deneju pocelicu na glavu.

A ve nam nehotonce dojde na pamet 
jedna stv ar, koju je vrédno malo spoménuti. 
I to je ponaSanje svatov. Naj nemisli naSa 
poétuvaua svatba, da njim oéemu zakratiti 
dobru volju. Bőd oslobodi! Dobru volju ne- 
krati niti sam Bog, a kam éovek. D sta te- 
reju nevolje i svakojaéki drugi kriZiéoveka, 
tak da mu dojde vréme za veseliti se, naj 
se veseli. Barem pozabi malo za teZkoée, 
kője mu doma veékrat niti spali nedaju.— 
Nego tu spoménuti oéemo one sége, kője 
odsudi svaki éovek, koj samo malo da na 
poéténje i red. — Poglédnimo samo mlaj- 
áinu, kaj zdelava po vulici, da v cirkvu idu 
svali. 10— 11 let star vuéivec obraéa se s 
flaáom pred svati, skaőe как jopec a v zu- 
bej cmrli cigaretlina. Bog oslobodi, da bi 
prez toga iéel na gostuvanje! A stareái to 
glediju, i mesto da klopiju éeren peréeka, 
jóé se mu smejeju. S éim bolje skaée, s Cim 
bolje vriáéi: juh, juh juhaha — jihehe — 
juhaha! —  s tem su bolje stareái gizdavi. 
Nekoji jóé nosi zajca na kaputu, как se 
skuZal v miaki ili v blati kam gajekinkus 
hitil, i tak se grdi do cirkve,

A kaj da reéemo za gostuvanje? Naái 
Medjimurci imaju lepe obiéaje pri svatbi; 
od poéetka do konca éuti je tarn lepe zdra- 
vice — najviáe iz evangéliuma — ali éuti 
je i med tem i takáe stvari, kője su odúmé, 
i kője bi se morale zatréi na svakim gos- 
tuvanju, i to je onadala, da se glivice po- 
biraju. Onda kaj najviée mrzkoga zbrbrati! 
To je eil. Stareäim se dopada ova grda 
Sega, smejeju se na ves glas, a to sve bolje 
giblje »babuc, koja pobira s Zeflom od table 
do table, da s éim odurnede laZi zmore. No, 
dragi prijatelji, ovo vam nesluZi na diku 
najménje. Neprimislite si, da ran onda, da 
se vi v tek smejete nad nesramnom nori-



jóm, posluöaju vas odzadi vaáa neduína I v nedelju je za istinu tak lépő pro- takáim poloSaju, как ste onda bili, da ste
deca, kojim se v takvoj priliki vu velikoj deátvo bilo od gréha proli sedmoj zapovedi mene zebrali za ákolnika I onda su lám
pogibelji obraCa njihova CisloCa. Zakaj si da se Ijudslvo ne moglo dosla éuditi. Jedni bili Sandari i mene sie odtirali od orgulji
kvarile decu, tam, de hi samo lepe Cine i su se i plakali, lak jih je génül. A nazadnje i ondo je bila larma, krika-vika,svaja, tuZbe
reCi morala Cuti? Od ovoga se odslravite dojde red na njegovo ambrelo. Plebanuá s i reál.
dragi Medjimurci, da nedojdemo na ápol milim glasom prodekuje: Sto je töm i bil zrok onda a átoje ve?
pred drugim narodom, koj takove mrzke Dragi Farniki! Dobro znate, da je moja Kak onda, tak i ve je zrok Pecek. — 
áale nedopuáőa pri svojoj hiáti. tara siromaäka. Samo tuliko imam, kaj vre Samo onda ste se proti njemu obrnuli, i

— Z a  k r ö t u a r e i  g o s t i o n a r e  i z v a -  morém Ziveti. — I one krejcare, kője dobim metali kaj-kaj na njegovu koöiju, a dénes
d a k  p r o p i a  n a r e d b e ,  d o b i v á  a e  п а  od farnikov neobrnem sve na se, nego naj- vám je on vodja, on vas vodi к ZagrebaC-
d e b e / i n o  p a p i m  p r i k e i e n o  k o m á d  7 0  vekáu stran rezdelim med siromake. — A koinu nadbiákupu.
f i l l é r t  k o s t a , k o d  S t r a u a x  S a n d o r a  s Cim mi povraCate dobroóinstvu: da mi i Onda je on bra nil uCitelja, koj je né 
k n j i z a r n i m  S t a c u n u  и  C s á k t o r n y a ,  ono ambrelo, do Cesa sam tezko doáel, pre- razrnel horvatski, a dénes on drCe starimi

— Zdruznul ga je melin. Kiralj menite? — Nebum vas krivil, da sie to kolrigami proti uCitelju.
István je za mlinara bil v TurmáCu. DeCko holonce vCinili, rnoguCe, da je átéri zamenil Kaj je tomu zrok? Povém vam Cista 
je bil jako pospani, i tak s pospanom gla* nehotonce. — Так ako bi tak bilo, jaznam oCiveslno. Onda, da je mene branil, je doma 
vom se obraCal v nőéi okolo KotaCov. Jen- da se on isti srami mojeambrelo nazaj do- joá dvé vnukice imel, a ve su veC obedve
put ga samo zahaCi kotaC za opravu i hiti nesti. — No, ja i nad léin rnorem pomoci. zamuáne. Mene bi bil branil, makar bi iz
pod se. KotaCi su ga tak zdruzgali, spotrli,|Ja nikoga neCem v sram nagnati i zato ga Kme doáel, makar sam niti igrati né znal. 
da je ne bil к Coveku spodoben. | prosim, da naj nedonese ambrelo к meni, Ve, da su vnukice zamuZ otisle, preganja

— Tolvaji cigani. Zabadav se nagra- nego da lérnna noóka pokrije naáu zemlji- vaáega ákolnika, samo zato, jer je ákolmk 
t u  varmedjija ciganom, da njim z*jme v cu, — naj hiti vu moj vrt kre plota. 1 stim magjar.
krej decu i poále v takovu ákolu, de ne bu sivár v redu. Dragi Prijatelji! Najte posluäali na Pe-
budu mogli do ojih dojti. Zabadav se gro- Plrbanuá si niti ne raCunal, как je ge- сока! ßudite strpijivni! Vaá zebrani kantor
ziju oblasti, da nje zapreju v reál ill njim nul s tim larnike. Drugo jutro je Cetrdesel bude se za sigurno navCil vaáega jezika.
zemeju konje, da se nedu mogli povaSati, áest ambreli oaáel vu svojim vrlu. Meslo, da sluáate na Peceka, ite к onomu
to sve mkaj nehasni. Cigani zato ilak kra- K . . . . .. mladomu Coveku, pelajte ga Pongrác Vin-
deju. — Od, áesti mesta javiju da su cigani 0J Je nav zami Jen' ceku i navCite ga na one pesme, étere vi
pokrali svakojaCke stvari. Blizu Egerszega Inná: Gospon professor, Caplja je jed- najrajái imale. Sve pesme najdete pri pok 
su tri komoré spraznili lak, da do prolulelja noga su;eka donesla . . .  (toiest 2ena je rodila). Horvat Vmceka familiji, ona vam sigurno 
imaju dosla elemoSije. Professor: Dobro je! Dejte njoj tringelda, rada da sve pesme, da si prepiáete. KCernu

—  S m rt na Sprevodu. Jako 2alos- a kaj je donesla, to dénite samo v kut. anda tuliko lärme i svaje?
ten dogodjaj se pripetil v Kézdiszentléleku. Na Peceka najle posluáati, jer on je
Jenoga slarca, Kovács Davida 2ena je vumrla. ö aD pog ed' ne vaá iskren pri jatelj. Kajti ako bi on vaá
I da su nju sprevad|ali na cintor bil je na G. Klajbas: 2nuá Ferko, veC imam tak isti niti prijatelj bil, zakaj vam vabi onda
sprevodu i njeni stari mu2. Da su doáli do slab pogled, da niti na oCalje nevidim. °d vas ákolnike? Pokojnoga Budaya je zaba-
groba, pustiju mrtvicu nutri, a slarec se Ferko: А как buá videl, da niti gla2a dav vabii, on se ne dal, jer je dobro poz-
samo prime za srdce i zrusi se kre rake nemaá v oíalji. nal Peceka. Ja sam ga né póznál, i zato
mrtev. Od velike Salosti ga je boSji biC vud- Klajbas: Vidiá Ferko, veC niti to nevi- «ne lehko odvabil Onda, da smo se veC
ril. Drugi den su njega polo2ili kre 2ene. dim, jeli je je gla2 v oéalji di né. spoznali i pri jatel j il i. Sigurno, da je veC

--------------  --------------  videl, da od nikud nedobi ákolnika, onda
. je odiáel po njega ta, odkud su ga veC jen-

N e k a j z a  k ra te k  6a s . O b z n a n a  u re d n iő tv a . put skaménjem mtiraii.
Ligta u  ir. , Najte veruvati Peceku! On vas je samo

. Vecim Viáekrat dobi uredniCtvo tako- zato vodil v Zagreb da bu ч cim nredi
Odpravi se selski birov paáariju pob.rat ve liste od predplalnikov i drug.h Citateljov *njega kanonik. R a d ’ bi se veC réáiü sv

íiMu t o L r X i s P aZrkuá%Jul,ko°roraPT v Í  Г .  k°J,h, [“ и Р° Ф '3 V" ° ga ,isl0ga' koj Je YurJa,svoje fare, kajti samo nekuhko je ta-liätu.tojest popis, arkuä, kuliko mord svak, lista postai, da ga v novme dénemo. Ovimjkovih med onimi farniki koü ga liubiiu i
platiti. Obrne se anda к malomu birovu, dajem na znanje. da takove liste jcdno! Stujeju, kakti SvcCenika 1 lornu se n lile
kapóba * у е Г т и  J "  "  8,aVn0 v. ogenÍ hilim- 'e r 'a nebudem Jei" al «oditi. Da se osvedoCite, da islmu govor.m,

János beiíi po liálu ““ S° odgovorn° sl z M a k o  za kője prosim vas, spominajle se s ljudmi, koji su
Janos se ódbrné “ Ш ,  no vuliei i Г Т a Je ",l" 'a í1' ^  K°J ,,am istinski v Pab«ovo, Celmvc, il, v HodoSani. Vrepremiáhava -  -  -  -  k ív u  liálu oöé n y m n > * '  on «  ne ll,ora bo‘ vam poveju oni, Sto je Pecek. On, bi vam

birov kai ie to za red> Jen Cas se Ibraőa J l  y  ™ '  P° dp,3t  M' ga n9d“mo vu" ’ ako POvcdati i lo, „a kaj je sprav-,1 Vla-kak muha bez g'aJe a za tim se odnrav, I n L  J'’ Sam°  ‘ 0Cekm°  Zna"; 8 kim se bek lálva„a z Hodoáan. Cuvajte se Peceka,
kovacT  koj je biT veUkf ,eziTliivec i veT, 1  ъ  l  '  Г  Um°  zahvalni’ koj 'er ün 'e dosla gam ete,. za se, da se ,I u ’ nam kakov dogodjaj da na znan e, ali pót- zbog tóga i naiméniáe kaátiue réái 7moHmu, hote s menőm, gospon birov vas zove- rebuiemo da se on isti nnrloiíp n» a,mi i;ci ё ё . íiaJmenJ9e KaStige réái. Zmcd
ju. KovaC ostavi meátriju i ide s kapuáom __ Prosimo da se naái oredolatniki v i  bn’ Y *  ÍH 1 ,edtín ,e ne lu,|ko hodil okolo su-
do birova. da dojdu pred njega onda véli duénosti toga dríiiu i ° ь ъ  ^  ° П’ ' ZMl° SG VÍ nete ,n0gli lak
kapuá: g r2lJU' iehko «Poznan, kaj bi rnoglo ztoga nastati.

Gospon birov, tu je! se Ẑ °P'1 svaké neprilike, a vi se
Так to je liáta? pita birov smejuC. Prirkrkol * vCa,íale log«, da, как Vlahek,

Je, gospon birov, i to najjakái cuciliáta. lpOSlallO. vrtálu bute preklinjali one minute, da sie

Jasost duínoga spoznanja. LÍSt k farnik om  M u racsán y obcine. Se 8 к Т 'п е ' H a
, , л . i , Draei  PriiateliiT Prijatelji! Kaj ne, da joä pametujete
Jeden svecemk je ne zdavuje zgubil “ ragl rn|alel|L staroga Kutora? 1 on je magjar bil Pak

ambrelo. Spitaval je Petra, Pavla, jeli bi Va* starl Pr|jatel| govor, к vam. Jeden koj b, mogel reii, da ste da izvwtneSegá 
znal povedati pri kom je videl njegovo uC,tel1’ koJ je svoja najlepáa léla med vami skolnika Imeli v GoriCani как je on Ndi
ambrelo, ali sve zabadav, niti jeden mu je P^eeivel. Vugoden spomenek ovoga vréme- on se né mogel „avCli najenput sve pák
" ikai. ne * “a' od ^  povedati. Nazadnje «  ~  » J w  da P«r rééi piéem к vam ipák je posta, lak g la s o v ite f k S r  da bute 
je dak zazvedd, da je njegovo ambrelo je- «ag, Prijatelj, se navék za ()J(1 rfj .. Hj| •
den farmk vkral, koj se za jako poätenoga Nemrem strpeti, da vam nebi pisai par strpijivni prarna ovomu mladomu Coveku 
«oveka drial, al, drugaC je bil galZenjak, réCl. ve da sie spuntani. Póznám vas dobro dok se navCi. On vas sTozna a vi nfeÍ,’
odnesel je, do Cesa je samo mogel. On isti, 1 V|d,m, Citam z vaSega obraza nezadovolj- j 0  ̂iedennnl и-ч „ L  л . . g<'
koj mu je povedal za ambrelu, je né étel ° 081, k°ju Cutile zb°8 nepravide uvrede. Peceka kai vas nehi faiJni-i t-UV̂  e St
imenuvati toga galzenjaka, a plebanuä bi . Prb*lelji! Budite malo strpijivni icitajte Vlahek’ létvana P * 8’ am P
svikak rad do svojega ambrela dojti i zato m°je réci’ koJe k vam poáiljam. Sééate se Maeasfok ’ t ЧОК
je odluCil, da bude prvu nedelju lépő pro- name? Oh, znam, da vam viáekrat doj-
deátvo dr2al od loga, kají se premérijaju dem na Panet, a osobdo ve, da ste ran v Zbogom!
ambrela. i l 7 ~ 0 4 B  r,„k _ S x a t l i t u á r i  S á n d o rove rede Lredni£lvo ne zéme na ac odgovornosl. ^

-* V





A Csáktornyái Tárházak Részvénytársaság
/ .  bó 24-én d. u. 2 óra k o r

Csáktornyán, a társaság helyiségében

XVI. évi rendes 
k ö z g y ű l é s é t
tartja meg, melyre a I. c. részvényeseket 

tisztelettel meghizja.
Azon részvényesek, kik ezen közgyűlésen 

megjelenni óhajtanak, kötelesek részvényeiket 
a még le nem járt szelvényekkel együtt a 
társaság pénztáránál letenni.

Az alapszabályok értelmében a felügyelő 
bizottság állal megvizsgált mérleg annak je
lentésével együtt nyolcz nappal a közgyűlés 
előtt Csáktornyán a társaság helyiségében 
betekintés végett közszemlére kilélelik.

Tá rgysoroza t:

1. Jelentése az igazgatóságnak és fel
ügyelő-bizottságnak az elmúlt üzleti év me
netéről és az 1907. évi mérleg bemutatása, 
a tiszta nyeremény megállapítása és annak 
felosztása valamint az igazgatóság és fel
ügyelő-bizottság részére a felmenlvény meg
adása.

2. A felügyelő-bizottsági tagok megvá
lasztása.

Csáktornya, 1908. február 9.
Ля Ig a zga tósá g ,

S z ö lö o lt v á n y o k
szokvány minőségben 22 cse
mege, 28 borfajban, háromféle 
fajtiszta alanyon 1. oszt. 180 
kor. 1000 drbonként. II. oszt. 

kis szépséghibával 90 kor. 1000 drbonként.

Készlet 419000 oltvány.
250000 vadgyökeres, Portalis, Solonis, 
Hup, Monlicola, Aramon, Rup, Gansin 

1. és 2. szám.
Kérjen árjegyzéket

.V á lla la ti szőlőtelep*
B IL L E D , Torontál megye.

40 hold birtok
egy tagban ,  lakóházzal és Istál

lóval azonnal eladó.
Vételár 1 10 00  korona , melynek 
csak  V< része fizetendő kész

pénzben,

R echnitzer Mik&a
3— 3 Ivánic-Grad,

A letenyei Zrínyi-szálló ká
véházzal és az összes mellékhe
lyiségekkel együtt azonnal

bérbeadó.
Esetleg csaposnak kezelésbe. 

Értekezni

H orváth Péter
vendéglősnél Letenyén.

2 lakóházat, 2  istállóval, kert
tel pincével sth, gazdaság! mel
léképülettel

bérbeadunk
Soltics István ás Goricsanecz Mária

Muraszentkereszt.
Nyomatott Fischet Füiöp (Strauaz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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