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TA rm ó Q b iló tá a n k  § mindez előtérbe kerül ebben az idő- sokat ne mondjak, ma direkte: fanatizmus-
ü OSK ldldSOh. szakban, a várakozás, a félelem, a rettegés sál keli belé nevelni a gyermekbe és a

Az egész ország, kiváltképen mezőgaz- e kínos idejében. Nekünk szegény agrikuilur nepbe a magyar faj imádatát és szeretetét. 
dáink félénk tekintettel szemlélik az időjárás államnak mindenkor a felsőbb hatalmak Ma fel kell vérteznünk ifjúságunkat 
különbözőségét, lesik fentről az istenáldásál, akarata a mérvadó, mert az dönli el a mi minden oldalról jövő támadásokkal szemben, 
hogy a leendő termés ne adjon ocsnt, hogy jólétünket, avagy egész esztendei koldus —  Ma nem elegendő, hogy magyarokat 
szép reményeik ne dőljenek dugába s verej- voltunkat. A belterjes gazdálkodás, a modern neveljünk, de ma már a gyermeket **gy, 
tékes fáradozásaiknak gyümölcse legyen. találmányok felhasználása, a kutató elme fajára, nemzetére büszke és féltékeny hon- 

Az Omge termésbecslése ismét meg- minden észszerű gondolatának megvalósí- polgárrá kell nevelnünk. Äia már meg
jelent s belőle már nem az a poszimisztikus fása egy jottányival sem mozdítja elő azt a szűnt annak az ideje, hogy bölcs megfon* 
hang szólal meg, mint előző jelentéséből, bizonytalan helyzetet, mely a mezőgazdákat tolással mérsékeljük hazafiúi érzelmeink 
mely már egyenest az idei rossz termés folytonosan rettegteli, minden igyekezet megnyilvánulását!
lélekharangját konditotta meg. Az nlóbbi mellett is a bizonytalan, sivár jövő képe Vegye észre az a gyermek a történelem, 
időknek a termésre kedvező időjárása lé- lárul elébe, semmi biztosítéka sincs, hogy a földrajz, az alkotmánytan tanításánál 
nyegesen megjavította a gazdák kilátásait s munkája gyümölcseit élvezhesse tanárjának, tanítójának lelkességét. Vegye
ha a természet nem fog máskép határozni, S *la valaha Magyarország Európa gszr,, Söt tanítójának véleményéből al- 
az idei esztendő jó közepes terméssel örven- éléskamrája lehetett, mégsem irigylendő az kossa fneg HZ egyéni véleményt. — Mert 
dezteti meg az országot. a szereP* mii néküuK a sors juttatott, mert jebet ám va|„mj kevésbé hasznos, sőt halá-

De addigra még sok víznek kell lefolyni az éléskamra immár leglöbbnyire üres s Г020цап káros momentumot úgy előadni 
a Dunán s addigra még száz veszély, ezer ha terem is benne valami, annak javát eb a gyermeknek, hogy я gyermek fogékony 
baj ronthatja le mindama szép kilátásokat, fogyasztják azok az országok, melyek Európa |e||(e ez[ minden utógondolat nélkül ma- 
melyek az egész ország mii den részéből kmcses kamráját képezik. gáévá legye a jövőre nézve, — f.ini magyarán
beküldött jelentésekből elénk tárulnak Az ipar és kereskedelem az ő biztos }lZl jelenti, nogy ez a generáció 30 — 50

S így tisztán s egyedül a véletlennek fX,ölenclial nYuJtó keresetével messze túl- évig kj is 1иг1 m«.grögZöH tellogása mellett, 
vagyunk kiszolgáltatva. Mert a természet « ‘ "»У*“" « m[*»**>*g Ez a lényeg, amit meg akartam írni !
szeszélyéi leküzdenünk nem áll módunkban, e , °  szór cs.* si any ozam s Ma a népiskolától kezdve kell kerész-
az tisztán s egyedül annak a felsőbb hala- £&ал er ' C V,H. ° n?m arun ĥV-̂ i J* a nemzeti nevelést, még pedig
lomnak tartaton lenn, ki az ég madarairól kmá,kozó ‘,e!dák »ránt szemmel á baljuk, , a kövelkefö csoportosílás szerint:
s a mezőn liliomairól szokolt gondosk d . or8l4gok Ukortli „adagok, gond-i »• Árpád és a honfoglalás ; h.vatk<.zva

Nem er semmit a verejtékes unka a mea^ Mdas, j ál.|urra, hogy ez a föld a testvér hun nép
hasztalan a szorgalom « I n t  őiden Ull(0k kivételképen lassan, de butusán ,|. hagyaték-..
igyekezet: eleg egy légverés, egy késői lágy. szeíténve(]|K.k 2. Szent István és a magyar királyság
valamely löldalatti rovar, avagy hrlelen Mindez'kbö, azaz  egyetlen tanulság,! megalapítása, apostoli cím és jog. 
fe"épö növényi betegség, hogy az egész mll,()lld,t| mlg or9ZÄgnnk fokép n aj *; S*'D‘ U “ ‘ó’ Horvátoreaág ellogla-
esztendő küzdelme hiába való legyen, nem ^  „Krikullar állam marad, addigra И«8"! . , . . .  .

e,,ör , ^ ftnrvee ...... . bos,ork4nypörök
hoz a megmunkált rög 8 ,eg0'r" ' j T  « kélesség b.zlos martalékául akkor, mikori .. ö- lEmdn “* «Aranybulla., kuló-
int osztályrészéül annak k. folds bizalmai ^  tántoríthatatlan ex.sleneiat nősen “ 31. pont. . . . . . .
helyezett a löldbe. nyuiló más foglalkozási ágak is kínálkoznak G ,V * *  ‘““ 4 “ r “ 8 ~  A*

S így íz ország bizonytalan helyzete * \ . ® ország második megalapítása.
egy percre sem szűnik meg. Mindenkor ag- a szamara* _________  7 . Kun László; a morvamezei ütközet.
grtdrt tekintetek merednek az ég felé, várják A magyar nemzet, mint a Habsburg ura-
a májusi esői, a szüKségcs meleget s mind- Nemzeti nevelés. lom megteremtője,
azt az ezer gondot és bajt, ami egy mező- * 8 . Utolsó Árpádok; ezek méltatása,
gazdasági ország lakosait ilyenkor elfogja. A koiunkban kialakult nemzeti szellem 9 Úgy haladva tovább, nagy súlyt 
Bezzeg egy iparon és kereskedelmen ala- és nemzeti ügy legfontosabb védelmezője az helyezve a nemzeli sérelem és büszkeség 
puló országban kevés gondot okoz az idő- iskola. Ha valami, úgy az iskola állal táplált tudnlának kifejlesztésére, 
járás viszontagságos változása, ott fittyet nemzői érzés és szellem tudják felvenni a Kuruc-korszak. Rákóciak. Bethlen
hányhatnak a természet még oly követke- harcot bárhonnan jövő veszélyes támadá- Bocskay 8lb
zetlenségeire is; ők biztosítva vannak az sokkal szemben is. Francia forradalom; Napoleon prokla-
ell. n, bogy и kél közük munkájs, orcájuk Nem győzőm eléggé hangsúlyozni ezen m4cj(J. Martinovics-léle összeesküvés, 
verejtéke nem hiába ömlöll, nem hiába okoknál fogva is a nevelésügy, a közoktatás Sj>éC8Pn¥j munkálkodása
szorgoskodniI annak gyümölcse megérik, inlenzKebb nemzeti jellegét, mert ma nem Szécsenyi munkálkodása,
annak elismerése nem marad el elég az, hogy ha9afiasan neveljünk, de hogy Nemzeti szabadságharcunk. Az 1848-as



törvények mint a nemzeti boldogulás lő- dőltje lesz hivatva megmondani, mely bízott- méllyé a politika, hullámokat feszült figye
teltétele**' ság figyelmét az érdekeltek már fel is hivlák. lemmel kísérik s abból a benső ragaszko-

Kossulh-kullusz ápolása. A «tridóváriak véleménye szerint, ha e kép dásból melyet minden legcsekélyebb alka-
Ezzel vezessük gyermekeinket u jövendő tényleg ofy ifgi műemlék, az esetben be- ómmal * fő^pánirántkifejezésre lultatimk. 

Magyarország talajára s akkor virulni kell folyással lenni az építkezés művészeti így történt ez Peter Pal napiának előestéjén 
ennek az 1000 éves magyar hazának! irányára is, Jiajd ha a templomot restau- is, . amikor Zalaegerszeg lakossága szokat-

61 u ráIiák - 'W lanul fényes ovációban részesített*- gróf
e* 8 ni r-., ■ — Batthyány Pál főispánt azzal a nagyméretű

t __ A népkönyvtár mindenki számára fáklyás menettel, melyet az ő tiszteletére
T örténelm i’ műemlék Stridóvüron. ingyen nyitva van minden vasárnap délután rendezett. Ez a fáklyás menet is egyik meg- 

, . 1Я4, . V»2—7t3-óráig a városházán. nyilatkozása volt annak az általános óhaj-
Köztudomású tény olvasóink elöl. hogy *  - - -  „L, melyet a vármegye minden egyik

Muraköznek talán egyik aluja sem jálszol л  „  lakosa szive mélyében táplál, hogy t. i. „ a.
oly élénk szerepet a történ elemben, mm К  ü  L U JN * LL Ъ 11. ^  Batthyány Pál gróf továbbra s
Sir,dóvár.. Ennek .gazolására a legutóbb. ------- vármegye főispánja I
időben egy újabb nagyfontosságu adatra i i n m  ... . „  ,
bukkantak  A l o m .  _  Varmegyei közgyűlés. Zalavárm egye

Flőzménvként ieleznünk kell hogy a Kérded, mit á.modtam, M e gad  mellé vontál törv. hatósági bizottsága jun. 28-án rend-Előzményként jeieznuilK кем iiogy S  hogy őszintén ír ja k : A  bársonyos gyepre, kivüij k()Z2 VÜIesl tartott Gróf Batthvánv
Stridóvári közönség, élükön lvkó János Álm odtam gyönyört!Lehajtsd  £‘. V ' g V „ ,л„л Í,' У
plébánossal és Puncs Lukács káplánnal, Szerelmes álmokat Mélyen a z  élembe, ^  fÖI®p4n -ikadályüzva lévél), a gyűlésén
sajnosán tapasztalva templomuk kicsiny Álmodtam felőled Kerested  az eget Árvay Lajos alispán elnökölt. A letárgyalt
voltának hátrányait a kezdeményező lépé- Együtt já rtam  réted É s  a csillagokat tárgysorozatból minket a damásai bíróvá-
seket mentették ho’av a kegyúr Festetics nézegettük együtt De  féléd hajoltam, lasztás ellen beadotl felebbezési ügy érdekel

i * , ,  , . . I I I » { A  csillagos eget. Nem  láttad azokat. kövelehhről melv elutasíttaLott Пр r̂HplfpeJenő gról egyezzék bele a templom kibövl- 0y(Jny(J‘  eJ éJ voU szemeimbe néztél l  " , . L S T  b™  Ue érdekes,
lésébe és járuljon hozzá némi segélylyel. Égtek a csillagok A zt m ondád „ott égneku hogy ezzel a petícióval kapcsolatban dr.
Ezen ügyben künn is járt Mesterich Aladár Körülöttünk buján ö ssze s  csillagai Tamás János perlaki ügyvéd, bizottsági tag
grófi tiszttartó, ki a templomot alapos vizs- Nőttek a virágok. A  m agas egeknek. felhívta az alispán figyelmét arra, hogy a
fiálal tárgyává tette Ezen vizgálat közben Ba lzsam os ишак Felkacagtam  rája, főszolgabírók a törvényben biztosított ki-
történt, hogy a szentély faláról egy helyen Z T . t v a T s f e d é  J i S S S T ' *  J.elÖ‘^  j° guk gyakorlásánál nincsenek min-
a  m e s s e t  lekotorták s legnagyobb meglepe- a  nagy  minden.*«.Megloptad ajk,mat. dig figyelemmel a közönség óhaján. Igaz ,
lésükre egy freskót láttak előtűnni. Ezen Fátyoiát az  éjjel szét foszlott a z  álom, hogy a kijelölési jog a főszolgabirak dskre-
tényt összevetve a hagyománnyal, mely R eánk bontotta E n n y i volt a z  egész, cionális joga, de közérdekből kívánatos
szerint e templomot Szt. István építtette s É s  m i oly boldogan M i sem tart őrökké, lenne, ha ez a jog a közönség kívánalmai-
habár a templom ezen idő óta nagy valló- Andnigánk alatta. M in d  a semmibe vész. val összhangban gyakoroltatnék. Arvay L .|03 

zásokon ment is ál. de mindazonáltal H"™Zt a gyep, »"spán utal hogy a kijelölés a fó-
nagyoms valószínű, hogy a szenlély énn- P á rján ak  a m adár É n  felőlem akkor  8*0IgHbíró joga S H kijelölést indokolni sem
teilen volt többé kevésbbé s ilyenformán Altatót csicsergőn. Azon  az éjszakán. tartozik, mégis a fószolgabírák részére a
nagy a lehetősége, hogy egy Árpádok kora- Ágisz. kijelölési tárgy gyakorlására vonatkozólag
beli falfestményt talállak Slridóváren, mely- -----  tájékoztatást fog kiadni.
nek mint régi műemléknek nagy becse — A főispán ünneplése. Hogy Batthyány — Kinevezés. A vármegyei alispán, az 
lehet. Pál gróf főispán lemondása a vármegye Alsólendváu felállított hordójelző hivatali

Hogy ez tényleg így van e, azt a mű- lakosságát minden rétegében mennyire fog- jelzői állásra az eddigi mértékhitelesítőt,
emlékeket őrző országos bizottság kikül- lalkozlalja, kilünik abból az érdeklődésből, Faragó Istvánt nevezte ki.

1^* á H ló  V I  1 ' torlandó, a nemes ifjút imádoltja és a fényes kö- volt. Három fiát veszítette el azon háborúkban,
IV i r a n C lU la S  \  616110608. zönség láttára a teremből kiburcoliatta. amelyeket az ő neve alatt indított meg a tizek

(U t ir a iz  ) A kiutasított nemes őrjöngve futkosott eg}ik tanácsa. Jakabot, legfiatalabb fiát háromszor
'  * *' teremből a másikba. A nagy taüácsleremhe került, idézték állattanul törvény elé, háromszor vonlak

Velencei tartózkodásunk első napja nekem , ahol —  hirtelen jött ötlete sugalmazására —  a inquisitori kegyetlenséggel a kinzó pádra, hároin- 
keveset jelent. A hajnali hideg szélben megfáz- dogé asztalának lapjára írt valam it E fölirat sz°r csukatták börtönbe és Ítélték örökös számiize- 
tam még a hajón, régi betegségem ismét elővett, felfedezése nagy kavarodást, botrányt okozott, lésre. S  mindezt neki, az apának, az állam fejő
dé iparkodtam leküzdeni. Szánt Márk templom Ugyanis erős sértési foglalt magában a dogé | nek jelenlétében. Végig kellett hallgatnia ártatlan 
megtekintésére indultunk. Máskor lelkem csakúgy férji becsülete és felesége ellen. Széleskörű nyo- fia jajkiáltásait, látnia fia kínjait és könnyeit 
szívta magába a sok látnivalót, még akkor is. ha mozás indult meg, amely kideríti, hogy az írás anélkül, hogy rajta egy szóval is segíthetett volna 
nem ilyen világraszóló műről van szó, most érzé- Michale Sleno kezéből származik. A dogé boszut A kegyes tanács megengedte, hogy a torlu-
kellenül hagyott minden. H iáb a ! Szállásunkra lihegve a legfőbb törvényszék előtt kér elégtételt, rákon elgyötört, száműzetésre induló elitéit el
keltett mennem, hogy lefeküdjem. A gyenge test, Az ifjú azt hozza fel mentségül, hogy imádoltja búcsúzhassák családjától, de a tizek jelenlétében, 
az anyag győzelme a szellemen! szemeláltára, akit mindennél jobban szeret, tör Mert látni akarta a tanács, miként viseli magát

Sokáig hánykolódtam ágyamon, míg estefelé l<4nl megaláztatása elvette eszét, Ítélőképességét a? aP*» a <*<>*« az «igazságszolgáltatás végrel.aj- 
megszüntek fájdalmaim. Közben sokszor hallót- és ,,em vo,t ura azon éjszakán tetteinek. Az lasa körül.» Kell-e ennél embertelenebb kegyet- 
tam. amint a közelben sejtelmesen szép hangon ilél6 lanács tekintetbe veszi a vádlott fiatalságát, lenség? K i ne érezné ezen végbucsu irtóztató vol
tul valami harang az órákat. Mintha a múltból lárm ázását, nagy szerelmét s feldúlt lelki álla- tát ? Az öreg ezt is kiállotta. Mikor fia kétség
jönne ez a hang, a letűnt századoknak egy élő Polál és meghozza az ítéletet. Ennek értelmében, beesetten lábai elé borait, kérve, hogy használja 
tanuja minthogy az ügy magántermészetű volt, a bűnös hatalmát, szerető atyja minden erejét összeszedve,

E hang elvezet a múlt idők ködös világába. 2 havi fogházzal és egy évi száműzetéssel suj- «» bölcs igazságszolgáltatásiban való megnyug-
Gondolataim végigszaladnak sok szép, nemes, la^ -  vásra biztatta fiát. A  szenvedésekből ennyi még
dicső telten, felkeresik a Dandolókat, Grimanikat, A dogé nagyon is enyhének találja az itéle- J1®1” V°H elég. Két Ízben kérte, mentsék fel mél-
Mocenigókat s hirtelen megállnak Marino Faliero let- Ue ellene nem tehet semmit sein. Haragja a lol. természetesen megtagadták. Élete
dogé előtt. . nem csillapodik, neki súlyosabb elégtétel kell. Ek- végén méK,s letették, de ekkor nem saját kérei-

Faliero, mint a köztársaság tábornoka nagy kor értesül a fegyvergyárnak (amely állam volt mére. hanem ellenségei támadásaira és áskálódá- ( 
szolgálatokat tett hazájának, amely hálából a már az államban) a felügyelőjétől arról, hogy az ősz- sa'ra- Legádázabb ellensége Loreday nem nyugo- 
agg férfiút nagy lelkesedéssel dugejának válasz- szes alkalmazottak el vannak keseredve a tanács oott, inig roxcarit ki nem költöztették a Doge- 
totta meg. Közel egy éve volt már népe hatalmas önkénye ellen. A felügyelő a tanács ellen izgatja Pal°lából. Ez, valamint az új dogé megválasztása 
ura, amikor hagyományos szokás szerint zöld a haragos fejedelmet, aki hajlandó a harcot a az *̂е1^Ее került a sokat szenvedett Foxcarinak. 
csütörtökön fényes udvari bált rendezett a Palazzi tanáccsal felvenni. Odáig mennek, hogy östzees- k szenvedésekben eltelt hosszú élet < sak
dúcaié pompás termeiben. A dogé nyolcvanegy küvésl szőnnek, amely nagy veszélybe sodorja a sok közül. «Velence kövei», melyekről
éves és jóformán új házas volt akkor, egy előkelő va â a* államot. De kitudódott s sok mással beszél, óh, sokat s rémeset tudnának me-
barátjának vette el szép fiatal leányát. A kedves együtt a nyolcvankét éves dogét is lefejezték. így •
háziasszony mindent elkövet vendégei mulaltatá- büntették annak a hazaárulását, aki egykor a hisz Velencén?k örök dicsőségét nem is
iára, ami felette sikerül is neki. A jó kedv magas l,aza legjobb fia volt. Érdemeiért a dogek кого- a lar|Acs kegyetlensége és nem is a patríciusok 
fokra hágott Volt a férfiak közölt egy daliás »‘ája, árulásáért a hóhér bárdja lett jutalma. szerezte. Hanem azok, akikhez leereszkedtek
levente, Michale Sleno nsvfl; akt halálosan szerelte A tizek tanácsa azonban sokszor hozott néha"néha a büszke lovagok s akikre méltózlatott 
a dogé nejének egyik palota hölgyét, akit mul«^ igazságtalan Ítéletet. Példa rá a szegény Foxcari e^ “eg* naosolyt pazarolni, a nemes asszuujok- 
tozás közben magáról megfeledkezve, megcsókolt, dogé. f> csak hermelin palástos mártírja a tizek- í ak' mflvészek voltak azok. Mo^t már csak a* 
Sajnos,- e jelenetnek az Indulatos dogé is tanúja nek, a dogé az Л idejében már csak árn>a volt 6 az 6 Velencéjük él, a hajdan félelmes
8)IE  Féktelen haragra lobbant, házának, nejéneÜ az államfő hatálmánnk. Hosszú ideig uralkodott, i паЗУаа8ок semmivé lettek már.
megsértését Jalta e cselekedetben, amelyet meg- amely idő a lelki fájdalmaknak hosszú láncolata' . , .. _  ,

(Folytatása köv.) |
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— Halálozás. Hunyák Aranka, Hunyák kalaptisztílóért és más más egyéb készítmé- a Sümegen létesült múzeum a harmadik az
András helybeli szabómester leánya, hosszú nyei révén. Újabb jele ez a kitüntelés annak, országban. A múzeum ünnepire megnyitása
szenvedés után í. hó 2-án 18 éves korában hogy ezek a készímények valóban első- az ősszel lesz.
elhunyt. Vasárnap délután temették el nagy rendűek és jóság tekintetében páratlanok E — Nyári mulatság. Leitmann Mihály 
részvét kíséretében. Nyugodjék békében. cég már sok kitüntetésben részesült. Arany nylrvölgyi (Baiogovec) vendéglőjében ma d.

— Tanítói kinevezések. A Vallá3- és éremmel a páfisi 1900. világkiállításon, u juliális rendeletik
közoktatásügyi miniszter Steinauer József, Grand Prix St. Louisi 1904 világkiállításon, -*  Kossuth Lajos arcképe— famozaik -
Dergovics György, Kuhár Ernő és Steinauer arany államérem Nürnberg 1906 Millió ból. Egy magyar iparos, Reilmaytr Jenő 
Gérics Mária oki. tanítókat, illetve tanítónőt háziasszony használja évek óta a Globus Szondy-ulcai díszműasztalos és intarzia-vágó, 
a muradsányi új állami elemi népiskolához, gyártmányokat, melyek védjegye a Globus aki valóságos művésze a maga mesterségé- 
Szécsi Lajos oki. tanítót a damásai nép;s- vörös keresztsávban a Fritz Schulz jun A. nek, elkészítette Kossuth Lajos arcképét és 
kólához tanítóknak kinevezte. G. címmel. Tessék jóságáról meggyőződni. pedig tisztára faberakásokból. Ízléses ében-

— Kórház-mulatság Kotorban. A Csák — Neogrády-képkiállitás Keszthelyen, fakeretben van a kép, amely iparművésze- 
tornyán létesítendő kórházért nemcsak Neogrády Antal, a hírneves fővárosi festő- tünknek valóságos remeke. A kép egyes 
Csáktornyán érdeklődnek, de lelkesednek művész képkiállítást rendezett Keszthelyen, részletei ében-, palisander-, mahagóni-, kü- 
érte s buzgólkodnak felállításáért Muraköz- A kiállítás |utius 7-én záródott be. A festő- lönféle színárnyalatú körtefából valók s e 
nek minden legkisebb községében is. Erről művész 62 drb. szebbnéi-szebb képet állított mozaikdarabokból Kossuth Lajos pompásan 
tesz tanúságot a Kotorban mull hó 29-én ki, amelyek a lélekben jóleső derültséget sikerült arcmása tűnik elő. Magyarországon 
rendezett tavaszi mulatság is, mely a legfé- keltettek. Neográdynak rendkívül kedves nem igen tudunk iparost, aki ehhez hasonló 
nyesebb anyagi eredménnyel végződött. Az iránya van, amely a festőművészeiben egye- művészi tökélyre vitte volna a íaberakást, 
a 83 06 К a bizonysága ennek, melyet dűl áll. Képei igaz gyönyörűséget okozlak mint ez a zalamegyei, sümegi származású 
Palaki Viktor odavaló igazgató-tanító a látogatónak. Egy-egy képtől alig lehetett díszműasztalos, aki igazi dicsőséget szerzett 
Csáktornya elöljáróságának beküldött, mint megválni, annyira fogva tartott mindenkit a ezzel a munkájával a magyar művészi ipar- 
tiszta jövedelmét a mulatságnak, melyet a munka varázsa. Neogrády a kiállítás belépő nak s aki épp ezért megérdemli a magyar 
Csátornyán létesítendő kórház jegyében díjait gavallériával a Balatoni Múzeumnak közönség támogatását.
Kotorban rendeztek. A város elöljárósága ajánlotta (öl. — Felvétel a kertészeti tanintézetbe,
ezért a tekintélyes küldeményért nemcsak — Egy milliárd. A Triesti Általános A budapesti kertészeti tanintézet igazgatósága 
Pataki Viktor igazgató-tanítónak mond hálás Biztositó Társulatnál (Assicurazioni Generali) közzé teszi, hogy az intézet okleveles ker- 
köszönetet, de Kotor község lakosságának biztosított tőkék átlaga elérte az egy milliárd tészképző tanfolyamára tíz bentlakó és 
is, mely lelkesedésével s érdeklődésével szép (ezer millió) korona összegei. Ez az első néhány kint lakó rendes tanuló felvététik 
példát statuált Muraköz többi községének, eset, hogy egy magy.-osztr. intézet ily álló- s ezért folyó évi augusztus 1-éig kell az 
miként kell támogatni н Csáktornyán fel- mányi képes felmutatni, amilyent különben iqtézet igazgatóságához folyamodni. A bent
állítandó kórház ügyét s hogyan kell annak csak nagyon kevés európai biztosító társaság lakók az ellátásért évi 600 koronát fizetnek, 
létrehozását előmozdítani, hogy megvalósít- ért el eddig. Ezen eredmény nagyíontosságu A földmivelésügyi miniszter minden egyes 
suk azt a fontos intézményt, melyre egész közgazdasági eseményt képez, mert ez egy- évfolyamra hat alapítványi helyet létesített, 
Muraköznek oly égetően szüksége van. részt biztosítási intérményürik versenyképes- melyre szegénysorsu vagy árva, de jó ma-

— Ipartestületi választások. A Csák- ségét, másrészt pedig azt a nagy bizalmat gaviseletü és jelesebb iskolai bizonyitványu
tornyai Általános Ipartestület Plichta Béla igazolja, amellyel a közönség ezen legna- i tanulók pályázhatnak. A részletes felvéteti 
körjegyző iparhatósági biztos elnöklése mel- gyobb biztosító társulatunkkal szemben v i-; feltételeket az intézet igazgatósága (I., Ménesi
lett az ipartestületi elnök, előljárósági tagok, seltelik. út 45.) kérelemre közli.
valamint előljárósági póttagok megválasztása' — A Drávába fűlt molnár. Piskor Má- — A csukaszürke uniformis. Az osztrák
ügyében í. év junius hó 27-én rendkívüli tyás muraszentmámi mo'nárnak a Dráván: magyar hadseregbe nemrég vezették be a 
közgyűlést tartott. A szép számban meg-tutajra épített malma voll. A napokban1 csukaszürke egyenruhát s a hadügyminisz- 
jelenl közgyűlés ipartestületi elnökül Premec! Piskor megszomjazoll, átment tehát a folyó temek a napokban kiadott rendelete az új 
Miklóst választotta meg. Előljárósági tagok partján lévő «Mekka» csárdába, hogy ott egyenruha viselését valamennyi gyalogos 
lettek : Bedics Ferenc, Horák Ödön, Horváth egyet igyék. Körülbelül délelőtt 11 órától csapatnál fokozatosan kötelezővé tette.
Pál, Masztnak József, Megla Gusztáv, Molnár: délután 3-ig tartott a csendes napközi id- — Rendőri hírek. Somogybán fokossal 
Gáspár, Nádasdi Nándor, Paksica Flórián, dogálás, miközben a szomjas molnár két és intézik el a beoületbeli ügyeket, ha bíróság 
Persztec Ignác, Pintács Károly, Szterbát1 tél liter bort kebleZett be. Alaposan berúgva előtt nem akariák megreperálni becsületükön 
Antal és Tróják György. Előljárósági pót- indult hát vissza malmába, úgy hogy csak foltot ejtő ügyeiket. De olt nyíltan szállnak
tagok Dómján József, Ferencsina István és a bagóhiten vele élő Meszancs Zsuzsanna egymással szembe, győzzön az erő, ha már
Lukács István. segítségével tudóit a malomba bejutni. De ilyen a Mlogás. Nálunk azonban alvás köz-

__ Hirdetmény. Csáktornya község elől- a berúgott molnárnak nem volt maradása, ben támadják meg az embert s rabolják ki,
járósága közhírré tesszi, hogy a m. kir. bi— bejárt a ma ómból. Amig nem egy őri- majd le>ből kidobálással s orozva kési zu-
pénzügyigazgatóság által érvényesített 1909. zetlen pillanatban a malomlépcsö szélért* rással szereznek maguknak némelyek elég
évi lH-ad osztályú kér. adó és a nyilvános került és beleesett a Drávába. Azonnal 1оЫ lélelt. így kerültek Novák Antal és Reich
számadásra kötelezel! vállalatok adókivetési ben észrevellék a balesetei és röglön egy János Lrkashegyi lakosok is a rendőrség 
lajstromai Csáktornya községházánál 1909 8 méteres póznát nyújtottak a folyóban halaiméba, meri Szersa Eleknél a slndóvári 
julius 10-től julius 18-ik [.apjáig 8 napi lubickoló ember lété, de ez nem fogta meg úton valami difi rencAérl kővel megdobál- 
közszemlére kitéve lellek s hogy azok az a rudat, hanem még mielőtt más módon Iák és megsértenék s Simomcs Márlon bot- 
érdeklődők által a hivatalos órák alatt be- megmenthették volna, elmerült a víz alá és tornyai lakos is, ki meg Sajnovics Józsefet 
tekinthetők Csáktornya, 1909. julius 10-én. | azóta senki többé nem látta. szúrta meg haragból zsebkésével úuy, hogy
A községi elöljáróság. — A Darnay-Muzeum államosítása, lekvÖ beteggé lette. Valamennyi ellen a bűn-

—  A Muraközi pezsaöavár Г. t. Csák- Darnay Kálmán állal a nemzetnek ajándé- tető eljárás folyamaiban van._________________

tornya most tette közzé első évi mérlegét, j kozotl, műkincsekben gazdag múzeumul ú| A h n r n v i l v á n t a r t á s i  n v o m t a t -  
A 150,000 korona részvénytőkévé! mintegy hajlékának 5 termében már teljesen bérén- M O O r n y i lv a  У
8000 korona nyereséget értek el. A rész- dezték. Az állam részére való hivatalos át- V d fiy O K  KöpíldluK O lT a U S Z  О З П -  
vénvtökéből 60,000 koronát ingatlanba fék- vétel f. hó 7-én történt meg. A vallás- és ( f a r  kÖliyVliyOIIKlájábail C s á k t o r n y á d  
tettek. A társaság «Animo* pczsgőkészlete! közoktatásügyi miniszter képviseletében ^ д д д д
98.000 korona. Az adósoktól 50,000 kor. kö- Szalmay Imre miniszteri tanácsos, a nem-
vetet ezzel szemben a vállalat tartozása | zeti múzeiwh igazgatója, a múzeumok és K Ö S Z O n e t n y i l v a n i t á S .
69.000 kor. x könyvtárak orsz. felügyelő-égének képvis,-, Mimbl8,lkllilk. klk f,,ejthetelle„ h.i-

— A legnagyobb kitüntetésben «arany- e ében M'hahk Jözset kn. tanácsos, orsr Hllny4k Aranka temetésén meg-
érem.-mel részesült néhány nap elölt a felügyelő es Hulll Dezső dr. müépílész velle ,  elhunyta fölötti részvélüket
néniéi droguislák egyesületének 1909 év, át « múzeumot. A hivatalos « v é  é után ^ nj fZ|Vpsk’edkk ц1о„ mond 
kiállításán a Fritz Schulz R. T egen. cseh az uj áll Uarnay-Múzenmot megnyitották a 1(>ehA|Asllbb köszönelel
országi gyár, az ő kiváló minőségű Globus nagyközség részére is. Örvendetes esemény, Csáklornva 1909  mijus ft 
fénymáz kivonatáért, Póló lémtiszlilószeréért, hogy Sümeg ilyen jelentékeny kulturális T ’
Globin, Globeline, Brilliáns lényesUŐ-kemé- áll. intézőitől szaporodóit. Állami múzeuma A g y á s z o ló  c s a la d .
nyitóért, Globus rozsda eltávolítóért, szalma- eddig csak Budapest és Kassának van,



törvények mint a nemzeti boldogulás lő- dőltje lesz hivatva megmondani, mely bízott- mellyel a politikai hullámokat feszüli ügye
teltétele 8 9ág figyelmét az érdekellek már fel is hivlák. lemmel kísérik s abból a benső ragaszko-

Kossulh-kollusz ápolása. A etridóváriak véleménye szerint, ha e kép dósból melyet minden legcsekélyebb alka-
Ezzel vezessük gyermekeinket a jövendő tényleg oly gégi műemlék, az esetben be- lommal a főispán iránt kifejezésre luttatnak.

ennek “  * ■ “  “ Я ”  b w . i ia h t  Í M r t M  ' ф м  Ь  ,  tem plom ot г » . , » -

Hegedűs Elek. j| ,ф„„ ,.t 1 ~ — Batthyány Pál főispánt azzal a nagyméretű
■ ............  ' — Á Itépkönyvtár mindenki számára fáklyás menettel, melyet az ő tiszteletére
T örténelm i’ műemlék Stridóváron. ingyen oyit*a van minden vasárnap délután rendezett. Ez a fáklyás menet is egyik meg-

, 1M4t , V-2—Vt3*óráig a városházán. nyilatkozása volt annak az általános óhaj-
Közludomásu tény olvasóink előtt, hogy ■■ .—= nak, melyet a vármegye minden egyik

Muraköznak talán egyik faluja sem já szó L  Л N F  E  L  É  К lakosa szíve mélyében táplál, hogy t. i. ma-
oly élénk szerepet a történelemben, mint H ü L ü Д í .  й  Ы .  Л . rad|0n Balthyány Pá, gróf lovábbra Í8
Stridóvár.. Ennek .gazolására a leguhibb. -------  a várm egye fő is p á n ja !

b Ökbk*nntakgy “J nagY 8U Я A lom . _  Vármegyei közgyűlés. Zalavórmegye
U F lr t v m é n v k é n l jeleznünk kell hogv a Kérded, mit A.modtam, M egad  mellé v o n ta  lörv. hatósági bizottsága jun. 28-án rend-
. ЯЛ . f i  J  é Z ö n  v k rt János ■? bogy őszintén ír ja k :  k í v ü l , k ö z g y ű |é s t  tartott. Gróf Ballhyánystridóvari közönség, élükön Ivkó Ja Álmodtam gyönyörű i.ehajtid fejedet p . .„j , akadályozva lévén a avűlésenplébánossal és Puncs Lukács káplánnál, saereimes Alm okat Mélyen я г  ölembe, , 1  főispán dKaaaiyozva leven, a gyűlésén

sajnosán tapasztalva templomuk kicsiny Álmodtam /bitied Kerested az eget Árvay Lajos alispán elnökölt. A letárgyalt
voltának hátrányait, a kezdeményező lépé- Együtt já rtam  véled és a csillagokat tárgysorozatból minket a damásai bíróvá-
seket mentették hogy a kegyúr Festetics Nézegettük együtt De  hajoltam, lasztás ellen beadotl felebbezési ügy érdekel
term уiói eevez'zék bele a templom kibővl- A csf"*‘ 03 eget f®“ ,Mta.d közelebbről, mely elutasittalott. De érdekes,Jenő gról egyezzen Dele a templom amovi Gyönyörű egy éj volt. Szemeimbe néztél , . neticióval kanrsnlathan ,l7lésébe és járuljou hozzá némi segélylyel. Égtek a csillagok Azt m ondád „Ott égnek“ ü°gy ezzel a pelicioval kapcsolatban dr.
Ezen ügyben künn is járt Mesterich Aladár Körülöttünk búj An ö ssze s  csillagai Tamas János perlaki ügyvéd, bizottsági tag
grófi tiszttartó, ki a templomot alapos vizs- Nőttek a virágok. A  m agas egeknek. felhívta az alispán figyelmét arra, hogy a
flálal tárgyává' tette Ezen vizgálat közben Ba lzsam os и ш а к  Felkacagtam  rája, főszolgabírák a törvényben biztosított ki-
történt, hogy a szentély faláról egy helyen T v T sZ T s fődé J,elÖ1«8Í j°guk ^óriásánál nincsenek min- 
a meszel lekotorták s legnagyobb meglepe- A nagy mindenaéget. Megloptad ajkimat. figye‘emr.nel. a koz,”s<̂  óhajára Igaz,
lésükre egy freskót láttak előtűnni. Ezen Fátyoiát a z  éjjel Szétfosziott a z  álom, hogy a kijelölési jog a főszolgabírák d'skre-
tényt összevetve a hagyománnyal, mely R eánk bontotta E n n y i volt a z  egész, ciouális joga, de közérdekből kívánatos
szerint e templomot Szt. Islván építtette s É s  m i oly boldogan m i  sem tart örökké, lenne, ha ez a jog a közönség kívánalmai-
habár a templom ezen idő óta nagy valló- AndalgAnkAlatta. M in d  a semmibe vész. val összhangban gyakoroltatnék. Árvay Lnios 
zásokon ment is ál, de mindazonáltal H ™7,Z l  gyep, arra, hogy . a kijelölés a fő-
nagyonis valószínű, hogy a szpnlély érin- p á rján ak  a m adár Én felőlem akko r  szolga bíró joga s a kijelölést indokolni sem
teilen volt többé kevésbbé s ilyenformán Altatót csicsergőit. A zon  az  éjszakán. tartozik, mégis a főszolgabírák részére a
nagy a lehetősége, hogy egy Árpádok kora- Ágisz. kijelölési tárgy gyakorlására vonatkozólag
beli falfestményt találtak Slridóváron, mely- -----  tájékoztatást fog kiadni.
nek mint régi műemléknek nagy becse — A főispán Ünneplése. Hogy Ballhyány — Kinevezés. A vármegyei alispán, az 
lehel. Fái gróf főispán lemondása a vármegye Aisólendván felállított bordójelző hivatali

Hogy ez tényleg így van e, azt a mű- lakosságát minden rétegében mennyire fog- jelzői állásra az eddigi mértékhitelesítőt,
emlékeket őrző országos bizottság kikül- lalkozlalja, kitűnik abból az érdeklődésből, Faragó Istvánt nevezte ki.

тг* , л 1 t r  I , lorlandó, a nemes ifjút imádottja és a fényes kö- voll. Három fiát veszítette el azon háborúkban,
IV í r Ű I lü U l a S  \  e le n c e b e .  í Zöri3ég láttára a teremből kiburcoliatta. amelyeket az ő neve alatt indított meg a tizek

(U t ir a iz  } A kiutasított nemes őrjöngve futkosott égiik tanácsa. Jakabot, legfiatalabb fiát háromszor
K J *' teremből a másikba. A nagy ! a Mesterem be került, idézték ártatlanul törvény elé, háromszor vonták

Velencei tartózkodásunk első napja nekemj ahol —  hirtelen jött ötlete sugalmazására —  a inquisitor! kegyetlenséggel а к inzó padra, hároin-
keveset jeleni. A hajnali hideg szélben megfáz- dogé asztalának lapjára írt valamit. E fölirat szór csukatták börtönbe és Ítéltek örökös számiize- 
tam még a hajón, régi betegségem ismét elővett, felfedezése nagy kavarodást, botrányt okozott, lésre. S  mindezt neki, az apának, az állam fejé- 
de iparkodtam leküzdeni. Szánt Márk templom Ugyanis erős sértést foglalt magában a dogé nek jelenlétében. Végig kellett hallgatnia ártailao 
megiekintésére indultunk. Máskor lelkem csakúgy férji becsülete Cs felesége ellen. Széleskörű nyo- fia jajkiáltásait, látnia fia kínjait és könnyeit 
szívta magába a sok látnivalót, még ;.kkor .s. ha mozás indult meg, amely kideríti, hogy az írás j anélkül, hogy rajta egy szóval is segíthetett volna 
nem ilyen világraszóló műről van szó, most érzé- Michale Sleno kezéből származik. A dogé boszut A kegyes tanács megengedte, hogy a tortu-
ketlenül hagyott minden. H iáb a ! Szállásunkra libegve a legfőbb törvényszék előtt kér elégtételt, rákon elgyötört, száműzetésre induló elitéit el
keltett mennem, hogy lefeküdjem. A gyenge test, Az ifjú azt hozza fel mentségül, hogy imádottja búcsúzhassák családjától, de a tizek jelenlétében, 
az anyag győzelme a szellemen! ' szemeláltára, akit mindennél jobban szeret, tör Mert látni akarta a tanács, miként viseli magát

Sokáig hánykolódtam ágyamon, míg estefelé1 l/ nl megaláztatása elvette -szét, Ítélőképességéi <•? apa a dogé az .igazságszolgáltatásjégrehaj- 
megszüntek fájdalmaim. Közben sokszor hallót- é“ ™ |t ura„zon  éjszakánteltemek Az “ “ k»r“!:’ Kell-e ennél embertelenebb kegve-
tam. amint a közelben sejtelmesen szép hangon ,lé.le u " á?  Iekmtelb'' »e“ ' <• fiala sagst,, en^g ? K i ne érezné ezen yégbucsu irtózlató vol-
ttti valami harang az órákal. Mintha a múltból lárm ázását, nagy szerelmét a feldúlt lelki alia- A t? Az »reg ezt is kiáltotta. Mikor fia kétség
jönne ez a hang, a letűnt századoknak egy élrt P0,4t és meghozza az ítéletet. Ennek értelmében, beesetten lábai elé borult, kérve, hogy használja 
tanúja minthogy az ügy magántermészetű volt, a bűnös hatalmát, szerető atyja minden erejét összeszedve,

É hang elvezet a múlt idők ködös világába 2 havi fogházzal és egy évi száműzetéssel suj- *a bölcs igazságszolgálta tás»-ban való megnyug- 
Gondolataim végigszaladnak sok szép, nemes, latik- vásra Ь!?1а[1а fi* ‘- A u szenvedésekből ennyi még
dicső tetten, felkeresik a Dandolókat, Grimanikat, A dogé nagyon is enyhének találja az itéle- volt ® Fél ízben kérte, mentsék fel mél-
Mocenigókat s hirtelen megállnak Marino Faliero tel- Ue ellene nem tehet semmit sem. Haragja ~!9a.ga J1? 1’ természetesen megtagadták, biete
doge előtt. . nem csillapodik, neki súlyosabb elégtétel kell. Ek- végén mégl8 ölelték, de ekkor nem saját kérei-

Faliero, mint a köztársaság tábornoka nagy kor értesül a fegyvergyárnak (amely állam volt m^re* hanem ellenségei támadásaira és áskálódá- 
szolgálatokat tett hazájának, amely hálából a már az államban) a felügyelőjétől arról, hogy az ősz- sa,ra- Legádázabb ellensége Loreday nem nyugo- 
agg férfiút nagy lelkesedéssel dogejának válasz- szes alkalmazottak el vannak keseredve a tanács üott, míg roxcarit ki nem költöztették a Doge- 
tolta meg. Közel egy éve volt már népe hatalmas önkénye ellen. A felügyelő a tanács elten izgatja Palotából. Ez, valamint az új dogé megválasztása 
ura, amikor hagyományos szokás szerint zöld a haragos fejedelmet, aki hajlandó a harcot a az ^foj^be került a sokat szenvedett Foxcarinak. 
csütörtökön fényes udvari bált rendezett a Palazzi tanáccsal felvenni. Odáig mennek, hogy ös^zees- k szenvedésekben eltelt hosszú étet esak
dúcaié pompás termeiben. A dogé nyolcvanegy kövésl szőnnek, amely nagy veszélybe sodorja a 8°k közül. «Velence kövei», melyekről
éves és jóformán t̂ j házas volt akkor, egy előkelő val;i a* államot. De kitudód ott s sok mással l ' uskin beszél, óh, sokat s rémeset tudnának me- 
baráfiának vette el szép fiatal leányát.' A kedves együtt a nyolcvankét éves dogét is lefejezték. így 1
háziasszony mindent elkövet vendégei mulattatá- büntették annak a hazaárulását, aki egykor a , Ue hisz Velencének örök dicsőségét nem is 
sára, ami felette sikerül ts neki. A jó kedv magas haza legjobb tia volt. Érdemeiért a dogek кого-!a .tanAcs kegyellensége és nem is a patríciusok 
fokra hágott Volt a férfiak közölt egy daliás nájn, árulásáért a hóhér bárdja tett jutalma. g6gJe szerezte. Hanem azok, akikhez leereszkedtek
levente, Michale Sleno nnvti; aki halálosan szerette A tizek tanácsa azonban sokszor hozott néha-néha a büszke lovagok s akikre méltóztalott
a  dogé nejének egyik palota hölgyét, akit rnuli^ igazságtalan ítéletet. Példa rá a szegény Foxcari па”8̂ >,У1 pazarolni, a nemes asszoujok- |
tozás közben magáról megfeledkezve, megcsókolt* dogé. ó  csak hermelin paláslos martirja a tizek-1 A. művészek voltak azok. Mo^t már csak ai 
Sajnos,-e jeleneinek az Indulatos dogé is tanúja nek, a dogé az fí idejében már csak árnya volt ° nev|iki az 6 Velencéjük él, a hajdan félelmes 

Fáklelen haragra lobbant, házának, o^énetf az államfő hatalmának. Hosszú ideig uralkodott, i nagi sí*8ok semmivé lettek már. 
megsértését látta e C9etekedetben, amelyet meg- amely idő a lelki fájdalmaknak hosszú láncolata! (Folytatása köv)
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—  Halálozás. Hunyák Aranka, Hunyák kalaptisztílóért és más más egyéb készítmé- a Sümegen létesült múzeum a harmadik az
András helybeli szabómester leánya, hosszú nyei révén. Üjabb jele ez a kitüntetés annak, országban. A múzeum ünnepies megnyitása
szenvedés után í. hó 2-án 18 éves korában hogy ezek a készímények valóban első- az ősszel lesz.
elhunyt. Vasárnap délután temették el nagy rendűek és jóság tekintetében páratlanok E — Nyári mulatság. Leitmann Mihály 
részvét kíséretében. Nyugodjék békében. cég már sok kitüntetésben részesüli. Arany nyírvölgyi (Balogovec) vendéglőjében ma d.

— Tanítói kinevezések. A Vallá3- és éremmel a páfisi 1900. világkiállításon, u juliális rendeletik
közoktatásügyi miniszter Steinauer József, Grand Prix St. Louisi 1904 világkiállításon, —* Kossuth Lajos arcképe —famozaik-
Dergovics György, Kuhár Ernő és Steinauer arany államérem Nürnberg 1900 Millió bői. Egy magyar iparos, Reitmaytr Jenő
Gérics Mária oki. tanítókat, illetve tanítónőt háziasszony használja évek óta a Globus Szondy-ulcai díszmííasztalos és intarzia-vágó, 
a muratfsányi új állami elemi népiskolához, gyártmányokat, melyek védjegye a Globus aki valóságos művésze a maga meslersegé-
Szécsi Lajos oki. tanítót a damásai nép;s - ' vörös kereszlsávban a Fritz Schulz jun A. nek, elkészítette Kossuth Lajos arcképét és
kólához tanítóknak kinevezte. , G. címmel. Tessék jóságáról meggyőződni. pedig tisztára faberakásokból. Ízléses ében-

—  Kórház-mulatság Kotorban. A Csák: — Neogrady-képkiállitás Keszthelyen, lakeretben van a kép, amely iparművésze-
tornyán létesítendő kórházért nemcsak Neogrády Antal, a hírneves fővárosi festő- tünknek valóságos remeke. A kép egyes 
Csáktornyán érdeklődnek, de lelkesednek művész képkiállítást rendezett Keszthelyen, részletei ében-, palisander-, mahagóni-, kü- 
érte s buzgólkodnak felállításáért Muraköz- A kiállítás |ulius 7-én záródott be. A festő- lönféle színárnyalatú körtefából valók s e 
nek minden legkisebb községében is. Erről művész 62 drb. szebbnéi-szebb képet állított mozaikdarabokból Kossuth Lajos pompássá 
tesz tanúságot a Kotorban mull hó 29-én ki, amelyek a lélekben jóleső derültséget sikerült arcmása tűnik elő. Magyarországon 
rendezett tavaszi mulatság is, mely a legfé-j keltettek. Neográdynak rendkívül kedves nem igen tudunk iparost, aki ehhez hasonló 
nyesebb anyagi eredménnyel végződött Az iránya van, amely a festőművészeiben egye- művészi tökélyre vitte volna a laberakást,
a 83 06 К a bizonysága ennek, melyet dűl áll. Képei igaz gyönyörűséget okozlak!mint ez a zalamegyei, sümegi származású
Pataki Viktor odavaló igazgató-tanító a látogatónak. Egy-egy képtől alig lehetett díszműaszlalos, aki igazi dicsőséget szerzett 
Csáktornya elöljáróságának beküldött, mint megválni, annyira fogva tartott mindenkit a ezzel a munkájával a magyar művészi ipar- 
tiszta jövedelmét a mulatságnak, melyet a munka varázsa. Neogrády a kiállítás belépő j пик s aki épp ezért megérdemli a magyar 
Csátornyán létesítendő kórház jegyében díjait gavallériával a Balatoni Múzeumnak közönség támogatását.
Kotorban rendeztek. A város elöljárósága ajánlotta föl. ! — Felvétel a kertészeti tanintézetbe,
ezért a tekintélyes küldeményért nemcsak — Egy milliárd. A Triesti Általános; A budapesti kertészeti tanintézet igazgatósága 
Pataki Viktor igazgató-tanítónak mond hálás Biztosító Társulatnál (Assicurazioni Generali)1 közzé teszi, hogy az intézet okleveles ker- 
köszönetet, de Kotor község lakosságának biztosított tőkék átlaga elérte az egy milliárd' lészképző tanfolyamára tíz bentlakó és 
is, mely lelkesedésével s érdeklődésével szép (ezer millió) korona összeget. Ez az első néhány kint lakó rendes tanuló felvététik 
példát statuált Muraköz többi községének, eset, hogy egy magy.-oszlr. intézet ily álló- s ezért folyó évi augusztus 1-éig kell az 
miként kell támogatni a Csáktornyán fel- mányt képes felmutatni, amilyent különben I iqtézet igazgatóságához folyamodni. A bent
állítandó kórház ügyét s hogyan kell annak csak nagyon kevés európai biztosító társaság - lakók az ellátásért évi 600 koronát fizetnek, 
létrehozását előmozdítani, hogy megvalósít- ért el eddig. Ezen eredmény nagyfontosságu ! A földmivelésügyi miniszter minden egyes 
suk azt a fontos intézményt, melyre egész közgazdasági eseményt képez, mert ez egy-j évfolyamra hat alapítványi helyet létesített, 
Muraköznek oly égetően szüksége van. részt biztosítási intérményünk versenyképes-1 melyre szegénysorsu vagy árva, de jó ma-

— Ipartestületi választások. A Csák- ségét, másrészt pedig azt a nagy bizalmat]gaviseletű és jelesebb iskolai bizonyítványu
tornyai Általános Ipartestület Plichta Béla igazolja, amellyel a közönség ezen legna-; tanulók pályázhatnak. A részletes felvéteti 
körjegyző iparhatósági biztos elnöklése mel- gyobb biztosító társulatunkkal szemben vi- feltételeket az intézet igazgatósága (I., Ménesi
lelt az ipartestületi elnök, elöljárósági tagok, seltelik. út 45.) kérelemre közli.
valamint előljárósági póttagok megválasztása — A Drávába fűlt molnár. Piskor Má- — A csukaszürke uniformis. Az osztrák
ügyében f. év jumus hó 27-én rendkívüli tyás muraszentmámi mohiárnak a Dráván: magyar hadseregbe nemrég vezették be a 
közgyűlést tartotl. A szép számban meg- tutajra épített malma voll. A napokban1 csukaszürke egyenruhát s a hadügymmisz- 
jelenl közgyűlés ipartestületi elnökül Premec Piskor megszondázott, átment tehát a folyó j temek a napokban kiadott rendelete az új 
Miklóst választotta meg. Előljárósági tagok partján lévő «Mekka» csárdába, hogy ott egyenruha viselését valamennyi gyalogos 
lettek: Bedics Ferenc, Horák Ödön, Horváth egyet igyék. Körülbelül délelőtt 11 órától csapatnál fokozatosan kötelezővé telte 
Pál, Masztnak József, Megla Gusztáv, Molnár délután 3-ig tartott a csendes napközi id- — Rendőri hírek. Somogybán fokossal 
Gáspár, Nádasdi Nándor, Paksica Flórián, dogálás. miközben a szomjas molnár két és intézik el a beoületbeli ügyeket, ha bíróság 
Persztec Ignác, Pintács Károly, Szterbát tél liter bort kebleZett be. Alaposan berúgva előtt nem akariák megreperálni becsületükön 
Antal és Tróják György. Előljárósági pót- indult hát vissza malmába, úgy hogy csak foltot ejtő ügyeiket. De olt nyíltan szállnak 
tagok Doniján József, Ferencsina István és a bagóhiten vele élő Meszancs Zsuzsámé egymással szembe, győzzön az erő, ha már 
Lukács István. segítségével tudott a malomba bejutni. De ilyen a felfogás. Nálunk azonban alvás köz-

— Hirdetmény. Csáktornya község elől- a berúgott molnárnak nem volt maradása, ben lámadják meg az embert s rabolják ki,
járósága közhírré tesszi, hogy a m kir. bi— bejárt a ma ómból. Ariiig nem egy őri- majd le>ből kidobálással s orozva kéerzu- 
pénzügyigazgatóság által érvénvesitetl 1909. zetlen pillanatban a malomlépcső szélére rással szereznek maguknak némelyek elég
évi lll-ad osztályú kér. adó és a nyilvános kerüli és beleesett a Drávába Azonnal lob- tételt. így kerültek Novak Antal és Reich 
számadásra kötelezett vállalatok adókivetési ben észrevellék a balesetei és rögtön egy János f-rkashegyi lakosok is a rendőrség 
lajstromai Csáktornya községházánál 1909 8 méteres póznát nyújtottak a folyóban hatalmába, mert Szersa Eleknél a slridóvári 
julius 10-től julius 18-ik r.apjáig 8 napi lubickoló ember felé, de ez nem fogta meg úton valami differenciáért kővel megdobáJ- 
közszemlére kitéve leltek s hogy azok az a rudat, hanem még mielőtt más módon ták és megsértették s Simooics Márton bot- 
érdeklődők által a hivatalos órák alatt be- megmenthették volna, elmerült a viz alá és tornyai lakos is, ki meg Sajnovics Józsefet 
tekinthetők Csáktornya, 1909. julius 10-én. azóta senki többé nem látta. szúrta meg haragból zsebkésével úgy, hogy
A községi elöljáróság. — A Darnay-MÚzeum államosítása, lekvö beteggé tette. Valamennyi ellen a bttu-

— A Muraközi pezsgőgyár Г. t. Csák- Darnay Kálmán által a nemzetnek ajándé- tető eljárás folyamaiban van.
tornya most tette közzé első évi mérlegét, kozotl, műkincsekben gazdag múzeumot ú| Д h n r n v i l v á n t a r t á s i  n v o m t a t -  
A 150,000 korona részvénytőkével mintegy hajlékának 5 termében már teljesen bérén- l/enKefhlr C *  _  e »
8000 korona nyereséget értek el. A rész- dezték. Az állam részére való hivatalos át- V d fiy O K  KäpfldlUK O ir d U S Z  О З П -  
vénvlőkéből 60,000 koronát ingatlanba fék- vétel f. hó 7-én történt meg. A vallás- és J o r  |(j}||]fiqfORllÍjállM C s á k t o r n y á n  
tettek A társaság ..........in. pezsgőkészlele közoktatásügyi miniszter képviseleteben
98.000 korona. Az adósoktól 50,000 kor. kö- Szalmey Imre miniszteri tanáram, a nem-
vetel ezzel szemben a vállalat tartozása zeli múzeum igazgatója, a múzeumok és K Ö S Z O n C t n y i l v a n i t a S .
69.000 kor. könyvtárak orsz. felügyelőségének képvise- WltK, ,z,lkll;(k. klk ....................... h.„

— A legnagyobb kitüntetésben «arany- le ében Mihahk Józset kit. tanácsos, orsz. k H.myák Aranka temetésén meg-
érem.-mel részesült néhány nap elölt a letugyelö es Hullt Dezs ö̂ dr műépítész vette . , , e ,j И10Ш rés, ve(ükel
német droguisták egyesületének 1909 évi át « múzeumot. A hivatalai « 'é té  ..tan  ̂ nj , ,  ц |0„ mond
kiállításán a Fritz Schutz R. T egen. cseh az uj áll Darnay MÜzemnot megnyitották a , Л ,йзаЬЬ köszönele,
országi gyár, az ő kiváló minőségű Globus nagyközség részére is. Örvendetes esemény, Csáktornya 1909 lülius 5 
fénymáz kivonatáért, Póló (émtisztilószeréért, hogy Sümeg ilyen jelentékeny kulturális ’
Globin, Globeline, Brilliáns lényesítö-kemé- áll. intézettel szaporodón. Állami múzeuma A g y á s z o ló  c s a lá d ,
nyílóért, Globus rozsda eltávolítóért, szalma- eddig csak Budapest és Kassának van, fgy
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vekáu slran ши bolje obrodiju, ako si je kaj nebi obrodilo. Nikvo zrnje, Slero je né 
Za seme si Öisto zrnje priredite. dobro obdela. Wina, da lo vise kosta, i vun Celo i lépő, ne smeti za s»me oslaviti.

. . .  vekáa briga, trplenje je s löm, ah ovak i Kak ve| lke zem|je je moéi videti. da 
Ve v Zetvi je moCi videti, Sto sí obde- pun0 Vek3ega hasna nosiju, pák ovak ne e jako 8|ab(f sj|je na ,,jj obrodilo. Ne зато

lava zeinlje dobro, redovilo. — Ve )e moCi da bj mu 8e poSt-mer11e zemlje, nego ako 8uSa :e bi|a lomu Zrok, neg0 i to, da si
videti, da inti suáa je né naákodila tak jako g(1 morli j bude bj|et ovak sj je popravi. predj neg au posejali, nésu seme tak pri-
onoj zemlji, Slera je dobro odelana. Od vall, Zvuti rali je glavno to, da éisto i Celo redlh kak je potrebno. Samo onda more i
как je treba zemlju orati kulikoput, i za- 8erne pa8ejamo. NaSi ljudi malo drobnoga íjtek ,épo rastj ako Se veC seme lépő sklije, 
kaj je lo tak potrebno, to smo vám veC íjtka ^ а| и1 zalo pak na l0 nitj ne pazi|u k . g|avn0) ako je k| ica zdrava. 
viöeput naprédonesli. Glavno |e dobra ral, ;ако Uostpuli niti v jesen joS nezna prav, ,.
dobro obdelavanje zemlje. S dobrom ralom аЬ bj 8ajaj kakov probn, z ,tek ali ne; ako VeC v jesen ne9terlPut 8,no Pl9a da 
se popravi i najslabeSa zemlja, najslabeäi seja „avadno tam gdé je slabeSa ze.nlja Predi n<* bi seJal'- nute “  se"le 3 «а||С° т
fnnduS. S dobrim obdelavaDjem se zabra, zarad d>te|je Как bi ai 0nda pripravil lépő, Pacal1 To Iе zato Polrebno- da se 0VI be'
fonda perika i kajkakov dvaC, zbog Steroga C(3t0 zrnie ? tegi, kaj se morti na zrnju drZi, umStiju.
na zemli drugo silje rasti nemre. Ve je moói videti, da na pólju v hrZi, 0ve belc8e Iе ,lé n,oCi sam0 ovak Vldell>

Najbolje je to ondu moCi oparati, da v Siti je skorom pol rasulje, vu.pSenici PaK zal°  b‘ neSii da 'e ujegyo zrnje
zemlja drugomu gazdi dojde v ruke, átéri cuda modroga cvéta i drugaCkoga draCa.— "ajl**|>Se i najCeleáe. Lehko, da ovo leto niк 
ju bol|e obdelava. Как velika razlika je med §t0 si ni sCistil pred setvom seme, on se- VH bilinga ni bila, a kletu pak bi mu pol 
delorn i delom. lm i poveái gospodar je gurno néma lépő silje. Pak ne samo Cisto *>,*° smetljivo, érno. Zato najte to nigdar 
ог- l, negda i pognojil, ali zato, как je sain тога biti seme, nego i Celo. Ve po 2elvi si zamuditi Prei* setvom, da sT nebi seme s 
mogel reCi, ovoj zemlji nikaj ne hasni. Kaj odmah тога skrb zeti gospodar za lo d;i 8i,licom PHCa,i* Gabca je Cisto fal.
bi пн! Zakaj pik ve dobro rodi?! Zato ar si 2 a seme najlepáe, najCeleáe zrnje ostavi, Predi je né bilo tilliko sakojaCki bete*
je razum neuern и gospodaru и ruke doála. ih ako néma takvo, da si ga priredi.— Ne Kov, как ve Samó álo se oCe samo malo
Vidite, joá i med brég\ na peéini, na ska- samo zalo, ar je ve faleSe, nego 1 zalo, ar bolje pobrinuli, zato njegvo silje je uvék
lini si obdelavaju lam stanujeCi Ijudi — v jesen lehko veC niti nebi mogel dobiti Cisio i lépő. Как si morete zebrati za seme
segurno, s velikom mukom i teákoCom — Ar makar ima Sto 1 lépő seme, samo kuruzu, semenicu, ar znale, da samo onda 
zemljiCke; i trsiju se, da jim s Cim vekSega tuliko si ostavi, kaj inn je za seme po- »e morale nadjati, da Ce vam dobro obro- 
hasna doneseju. K ik lelikoga obdelavanja trebno, ovo drugo pak predi ponuca. Vec' dili, akozdravo, Celo zrnje posejate, ravno 
su pak lu zeinlje, lu niti nebi smelo biti Vi sami morate znati i videti, Sto ima lépő -lak je lo i pri drobnom Äitku. 
drugaCki zemelji как prvi kiás. J silje, gdé bi se mogli za seme zmoCi. Najte se za onimi ravnati, ki veliju, da

Ve niSée néma tubko polja, da si ovi ( Nato je potrebno jak paziti, da ne sm eti, su negda tuSka posej.di, pak zato su lépő 
par mekot zemlje nebi mogel vu najbolSi takvo zrnje ostaviti, za sem e,Slero je smet- Äilo imeli tarn. Ov» bi 1 lo mogli reCiT da
red postaviti. 1 moral bi se trsiti na to, ar l|ivo bilo (как lu veliju, Сто, ill ako |e su se zato né v lopili. To je ujiva sreCa
sam zna, da za Celrtu, za tretju ili joS za tabak bil na silju), ar onda drugo leto ni-|bila. —

G jeg jerilO S t. ^va Йап^ага ulove dese oboruäamh razboj- Sepikurta i da se jednoga pojedinoga izbilja
nikah. Anda je doSlo do okiadé dili vad* neboji.

Gjegiernost ie najliépSe svojslvo junaka linge, и kojoj je lord joS dal svoju izjavu, JednoC se je lord dal na pulovanje.
i neiislraéivosl pojvdmojiH vojnika и rnlu, d» onoga, oblasti neamijn radi njvga progo pak Je tonl prl|ikom hotel poglednuti niekii
je najviSe doptiuiela к pobiedi и obCe a к mil, koj bude и slaiiju sam njega porobiti, zaniniivii i ne davna odkritu 9pilju и Skot- 
nagradi dotiCnoga na розе. Samo da nna lo jest Ы-z pomagaCa, i da on, lord, neCe skoj p„i onarno jc vodil kroz argylske 
takovib giegiernih iunakah i takovih, koji bi da se laj kastiguje brdj.ie gde je baJ u 0I)0 vricme g|asovlh
sve moglt . jezikoni a inaCe im je, Odmah su se sve novine pobrinile za razhojnik Mac Guarry haraCil, putnike plic- 
é m samo nekaj zaSuSli odmah srdce . . to, da se l& vadlinga Cim dalje i Cim vise nil, a ako bi se suprotivili, i ubijal. Ov raz* 
u *u,,d razglasi a lord raznim i najprevejanijim lo- bojnik je о lordovoj okladi takaj и novinah

Ali englezki plemendai lord Berkeley povorn preporuCi. сца|1 pak poS|0 su mu ,1Jeg0vi apioni dog-
nije bil izrned ovih |»osliednjih, jer on je и Bilo pako ih je, koji su se za lordo- lasili, da je lord baS sada na putovanju и 
vese 11 ni ilrnZIvu Ivrdd, da se nebi nikada vemi Zepi pojagmili, a to tim viáe, jer ih je Skolsku i da Ce kroz brdine putovati, odluCil 
dal jio poji-dinoin Covieku orobili i da se 8am lord и novinah na lo opunovlaslil i je na niekoin samotnom iniestu ga priCekati 
oil na pniov .iim nikad nebi bojal jednoga bez kaslige oCitoval; ali su zlo proSli, jer ' orobili.

P 'k ! к.ч h Iv»JH. lord Berkeley nije bil ssmo jezikoin, veC NoC je nadoéla i ciela okolica bila je
T .......... 'ov I zjavi (Iruilvo Ilije hotelo izbilja gjegjeren, pak je njihova prevzelnosl и lanii, kad se je Berkeleyeva koCija, и

povier. ............ d I h toivaj iliti razbojnik, njegovoj gjegjernosti podlegla i oni uapada- kojoj je lord mirno driemal, pnbliiavala.
je uu. к 1 1 . z. lei, nego li naä pitomi juCi na njega, raztierani, osakaCeni ili dapafe Lord je ц kociji posve bezbriZno i nepri- 
Coviek. В .lava j i.-rd Berkeley dokazival, i ubiti bili. I tak ih je dan na dan sve pravan driemal poSlo je veC puno vriemena 
da p r w . mosl m e  g|. giernost i da prev- manje postajalo, kojnn je joS volja dohad- proSlo, a da ga se nitko mje ufal napadnuli. 
zelni nap dai uvi. к podiegne gjegjernomu jala njegove Zepe napadali, dok je i ovih Kad je koCija na miesto prispieh, gde ju je 
brandeiju. ka| se vidi najbolje onda, kada riedkih neslalo, kad su videli, da lord nije razbojnik Cekal, budu na jedan krat vralca

Kérjen mindenütt valódi egyiptomi « H I L “  szivarkahüvelyt és szivarKapapirost,
m ely, a dohányzás alatt nem lesz sem ZSÍROS sem FEKETE. Csak akkor valbdi ha 0 NIL“ ilOV OS 8
Cs. és kir. sziibadaiom 57. szám 1896. március 15. krokodil védjegygyei van elVátva. -



Clovek se nigdar nesme cisto na ono 
pustiti, da morti bu zato dobro. Kaj Clovek 
zasegurno misli i zna da je dobro, опак 
mora delaii.

fcetva.
Za par dni bude puno polje s fcnjaCi. 

Tu je vréme, da gazda pobere dőli sada 
svojemu trudu. Néma poljodelavca, koj nebi 
tefcko Cakal 011 den, da prviC vre2e s kosum 
fcitu ili páenicu, z Cesa bu növi kruh. Kakov 
bu? Как se kafce, jako sladek, ar bu ga 
malo. Negdinegdi bu jako dobro Selva, a 
negdi pák jako slaba. Zita su áCrbasta, 
prazna, spila, a páenica pák smetljiva. Najde 
se i jako lépa, Cisla páenica, ali jako malo. 
— Selve su, как svi znamo na vnogi mesti 
zvinule, zato je i silje rédko. Zito se na 
slamu vidio ICpo, zruje je ne puno. Svaka 
desela las je orazna. — Najlepái su jeCmen 
i zob. Ovo dvoje bu dobro platilo. A kaj 
najviáe vafce pred nami, onoga bu malo, i 
to je páenica. Как átalistika kafce, najbolje 
stoji silje, droben fcitek vu Dunátulu, de smo 
i mi. Banat, как Citamo, je dosti slab. I ako 
ga päenice ne, onda je i mela draga. A toga 
treba pri hifce najviáe. Najvekái siromak 
nemre bez toga fciveti. A céna je ran páe- 
niciii meli lak gori skoöila, da straáno. Pred 
par leli smo najfioiáu melu po 12—14 kr. 
kupovali kilo, a denes veC 25—26 kr. pla- 
Camo za nju. Kak je to velika lefckoCa za 
one, koji na kile nosiju z átacuna, lo svaki 
dobro zna.

S ovum prilikum inoramo spomenuli, 
da si je vnogi gazda sam kriv, ako mu je 
páenica smetljiva. V dobru zemlju nju po- 
seja, pák nazadnje kaj dobi? Sam tabak. 
Zakaj ? Samo zato, jer se mu mili vun dali 
onih par fillerov, kaj galic koáta. Naái pred- 
dedi su pacaii páenicu, a vezdeánji gazdi 
zanemariju ov pusel. A to je jedino vraClvo 
proli l.'baku. Na kratkoma spiáemo, как se 
ima páenica pacaii. — To je |ednoatavna 
sivár, ali itak se najde takov Covek, kot niti 
lo nerazmi. — Na jeden hektoliter vode 
zeinimo po к ile galica. Ako oCeino, da se

silóm otvorena i slraáan glas razbojmkov 
probudi sanjajuCega lorda: »Mylord, novce 
ili fcivot!« — zagrmi kroz noCnu tiáinu glas 
razb'ijnika i dvie navinjene svietle cievi piá- 
tole bile su naperene na lordova prsa.

»Prokletstvo!« — zmrmla lord — »sada 
sam okiadu zgubil.« I tini posegne u fcep 
po bugjelar.

»Je, — izbilja sie zgubili« véli zado- 
voljnim glasom razboinik gizdavo — »jer 
le Mac Guarry lorda Berkeleya posve sam, 
I bez icije pomoCi orobil.«

»To nije isima« — véli mirno lord 
— »jer eno za lobom vidim joá jednoga 
stati.«

»To nije rnoguCe« — zmrmla razbojnik, 
te se obrne, za d i vidi jeli pák izbilja za 
njim stoji. I to mu je bila propast.

Hitrinom jedne misli spukne lord iz 
fcepa piátolu . . . .  jedan blisk . . . i nizbojnik 
je streljen lefcel na zenilji mrtav.

Lord pako, koj je svojom kruglom 
uniátil tako glasoviloga i pogibeljnoga raz- 
bojmka, odputoval je mirno dalje, te jte laj 
svoj dofcívljaj rado pripoviedal u svojih
drufctvih.

Ovo je bil jen junaCki mufc, kakovih 
med staremi soldati ima vide; all sad Cu 
vam рак pripoviadati о jednoni niufcu bez 
straha, kakovih puno nema. Medjutim slie-

galic predi reztali, denimo ga v dva litre 
vruCe vode, i galic se nam za par minut 
vun reztali. Ovo vlejemo vu zdenCnu vodu, 
dobro zmeáajmo i stim se ima páenica po- 
levati, — koju smo veC predi pripravili v 
köríti ili v kadi. Da se s tim polevlje, 
mora se páenica podjedno meáati, kaj vodu 
do svakoga zrna dojde. Dobro je Cez takáa 
vodu nad silu puáCati páenicu, onda ono 
séme, kaj odzgor splavava, poberimo skup 
i denimo na stran. Za sejati pak samo ono 
séme obrnimo, kaj Si na dno sedne. — Ovo 
je Celo, puno i zdravo. Najbolje je páenicu 
v paravnici pacati, jer tu se more voda vun 
pustiti. A moCi je i vkoriti, samo kaj tu 
malo dufce ide. — Joá jenput opetujemo, da 
se páenica pod jedno mora meáati. — Ali 
pacati samo tuliko slobodno, kaj mislimo, 
da bu nam treba za sejati, viáe ne. — Kajti 
pacana páenica je za nikakov drugi hasén 
ne, samo za lo. — Jedni pacanu páenicu 
odmah posejaju, a drugi ju suáiju. Ako je 
zemlja vuhka, onda nikaj neákodi, ako mokru 
páenicu sejamo. — Ali v suhoj zemlji ne- 
valja, jer kakovo séme se íriáko sklije i ako 
na hitroma nedobi defcdja, onda zgine. Kajti 
seme najviáe vlage treba onda, da se klije.

I Ako klica nedobi vlagu, onda se posuái.
I Bolje je páenicu posuáiti i onda sejati. Nili 
lse mokra páenica neda lépő sejati. kajti se 
jskup drfci.

Nadalje séme se mora premejati, barem 
j svako tretje leto. Jedno isto séme nevalja 
viáe let, kajti se prevrgne.

Nazadnje moramo spoineuuti ono, — 
od Cesa bi morali najpredi govonti i lo je 
ono, da se ima páenica kositi. Kaj za trgo- 
vinu ide, s onim nesmim do zadnjega Ca- 
kati, dók se páenica cisto doreli Takovo 
zrnje néma nili farbu. inti vagu. Za trgo- 
vmu moramo páenicu onda pofceti, ili poko- 
siti, da je joá ne podpunoma trda. Da je 
páenica lak trda как vojsk, onda je najpri- 
liCnejáa i najboläa za pofceli. Ono sein» 
vre dosloji v snopju, dobi farbu modriCaslu 
как ocel. Takvu páenicu najdrafce plaCaju.

A kaj za séme kaninio zaslavit, ono 
moramo dali zreliti do zadnjega. i lu mó

déi« pripovest nije istinita, ali je vrlo dobro 
prikazana, как Coviek mofce biti bez straha 
te se neboji niCesa.

Bil je nieki Gróf Richard Bezstrah. VeC 
pridavek je sviedoCil, da isti pred niCem 
straha nije póznál. Njegov fcivot je bil oso 
bili i s kroz drugaCiji nego navadnih ljudih, 
jer как su drugi iáli spaval u veCer, on se 
je iz postelje stajal, a kad su se drugi li 
jutro na dielo stajali, on si je na poCinek 
legel. Anda je po dann spaval a u noCi 
bdil, te se je u obCe govorilo, da on po 
noCi bolje vidi nego li po danu.

Táj gróf ie bil vrlo bogabojeCi Coviek, 
on je imái Cvrstu vierti, all poäto je dánom 
uviek spaval, nije nikada bil niti pri slufcbi 
bofcjoj, niti pri pcodeClvu, izvan jedan jedini 
krat svaké godine i to na polnoCki. To nije 
nikada zamudil i pnd jednom takovoin pol- 
noCkom je metnul svojega meCa, kojega je 
pri svojih noCnih putovanjih uviek nosil 
sohom, le ga imái opasanoga, na oltár i dal 
si ga je po sveCeniku blagosloviti i posvetíti.

Grofova pako navada je bila, svaké 
veceri osedlati a onda zasesti svoga konja 
i odjahati u noC. Tako je on jahal putem 
bez cilja, sad ovuda onda opet onuda, dók | 
se proli jutru nije vratil domov. Uzput pako, 
ako je jahal mirno cirkve ili kapele, to je , 
svaki krat zaáej s konja, njega vám privezal

moramo opet pazlti, da preveC dugó nesmi- 
mo zreliti, drugaC nam Cuda semena vun 
scuri. —

Joá jedno. — Vurgi Covek nikaj neda 
na to, kakovo séme si zastani za sejati. — 
Lepáu stran proda, a tuáka za se ostani.— 
Как se takov Covek more nadjati dohre 
fcetve. Sóim lepáe, boljáe séme posejamo, s 
tim se boljáe fcetve moramo nadjati. — Tu 
vam je ve prilika, da si prama tomu pri- 
pravite séme za kleto, jer se véli: как sejaá 
tak buá i fcel.

КАЛ JE  NOVOGA?
—  Potres v Messini. Joá dobro pa- 

metujeno na on strahoviti potres, koj je v 
Jufcnoj—Taljanskoj zemlji vnifctil viáe va- 
raáov, a Messinu do fundamenta poruáil. — 
Как Citamo, v Messini se opet ponovlja vu 
strah, kojega su ne zdavna Cutili. — Juliuáa 
1-ga je tarn opet jaki potres bil, ko) je  10 
sekundi trajal. — Vnogo hií, kője su na 
novo zazidali, se poruáilo. — lsto tak Citamo 
za Reggio i Mileto varaáe. I tarn je poruáil 
potres viáe zidov. Ljudstvo je svu prestraáeuo 
vun befcalo iz varaáa, jer su mislili, da bu 
opet tak, как je pred par meseci bitó. — 
Zemlja se da god stepe.

—  Anarkisti. V ápanjolskoj, de je 
dom anarkiátov, su ovi gadi opet straánu 
nesreCu zrokovali. — V Barcelkni, v Teatro 
Soriano zvanim orfeumu je predstavu drfcal 
jeden komedijaá, koj divje zvéri pitovi. — 
Ran je tigre peljal napre, da je neáCi bombu 
hihi med ljudi, koja je straáno poCila. Na- 
ravski, da je na lo veliki strah nastal, i как 
se razkadel dim, vidli su, da se deset ljudi 
meCe na podu, svi vu krvi. — Niti jeden 
je ne vumrl, ali svi su tefcko oranjeni. Gal- 
fcenjak je té Cas vuáel.

A drugi dogodjaj se v Navna varaáu 
pripetil, — de je Morgador vlastelin veliki 
obed dal svojiin prijateljom Ran da su jeli, 
je galfcenjak Cez odprt obiok hitil nulri bombu. 
— Bomba je na srdinu stola opala i eks- 
plodirala. — Morgador, njegova fcena, njihova 
Cer i tri gosti su se mrtvi zruáili doh, a 
Cetiri gosti su na smrt oranjeni.

a on sam stupil u cirkvu, onde pred oltá
rom kleknul, svoje molitve izmolil, povratit 
se k-svojemu konju, zajahal ga i dalje od- 
jahal, za da islu uCini, ako opet dojde do
cirkve ili kapele.

Da je táj bogabojeCi Coviek bil i siro- 
makom dobroCinitelj, se razumieva; ali jer 
po danu nije bilo ánjim za govoriti, a po 
n*>ci nije bilo sa siromaki za govoriti, stoga 
je on posredno dobro Cinit i almuátva dielil, 
kad mu to nije bilo moguCe neposredno 
Ciuili, pak je u jutro zvonar one cirke, koju 
je gróf kroz noC usietil, uviek u svilnoj 
fcaCkici na oltaru naáel nekoliko srebernjakah 
i cedulicu na kojoj je stalo pisano, da do- 
maCi gospodin plebanuá neka ima dobrota 
dojduCe subote ovu malenkost med domaCe 
siromake razdichti, za da Ce si svaki moCi 
u nedelju komád mesa u loncu kuhati ili 
u tronogu peCi . . .  —

Ovak je opet jedne noCi okolo jahal i 
po navadi pri svakoj cirkvi ili kapeli odset 
i u ujoj svoju molitvu obavil i dar za ei- 
romake na oltaru oslavil. Putem pak dojde 
i do jednog groblja na kojeg sredini je bila 
kapelica, koja je baá onda bila razsvietljena. 
On po navadi, pred grobljem odsede, konja 
privefce vaui za stup i ide n razsviettjenu 
kapelicu. Kad je nutar stupil, vidi na sre
dini na skolkah mrtveca lefcali, a okolo odra
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knjiiara Stransz Sandora . . ......... . , .
kam se predplate i obrnane "• horvatskom i magjarskom jaziku liláiéit druítveni, znanstveni i povuíljm list za púk „  polt, , fal

poőiljaju. Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: svaku  nedelju. raöunaju.

Odgovorni uredutk: OUmt «aradaik: IadaUU i rlMtaik
RHOSÓCZY ELEK BEZENHOFER MIHÁLY STRAUSZ SÁNDOR. _

vekáu slran mu bolje obrodiju, ako si je kaj nebi obrodilo. Nikvo zrnje, Stero je né 
Za Seme Sí ÖistO zrnje priredite. dobro obdela. latina, da to vise koáta, i vun Celo i lépő, ne smeti za ŝ me oslaviti.

Ve v 2etvi ie moCi videti Sto si obde- V6k8a br, i f ’ 4 IW,j* Jt' 8 ,вт> ' Н T “ ' Kak velike zemlje je modi videti. dave v zeivi je moci vioeu, sió si oDae pun0 vekáega hasim nosiju, p;ik ovak ne ;якп ц|яЫг чШр na r.ii ohrotlilo
lava zemlje dobro, redovito. -  Ve je rnoCi ы  rnu *  noáomer.le zcml.e песо ako  J 1 i  ?  V J obroUl10* 1Ne * amo
vidpii Ha .tili ч.1*я ie né naSkod.la lak iako D m u se poScm enle z( mije, nego ako su aa je bjla lom u  zrok, neg0 , t0f da g|
videti, da m ii &иьа je ne na9KOdiia laK jd K o  8(J m orb , bude bde ovak S1 Je popravi. nrpfii пес su noseiali nésu sem e I tk nn
onoj zemlji Stera je dobro odelana. 00 vall, Zvun ra)i Je gia’voo d;| с^о i Celo _РД  "Л ie oo rebn’o
как je treba zemlju orati, kulikoput, i za- seme Daaeiamo N ,illdi jo drobnoff red li, как je potrebno. bamo onda more i
kai ie to tak Dotrebno to smo vám veC *!?* pase,dmo' JNdäil budl ma‘° drobn°8d Äitek lépő rasti, ako se veC seme lépő sklije,kai je to tak poireono, to smo vam vec 2,tka gejajUi zat0 pak ria to ndl ne pazl|u . . , . • d
viSeput naprédonesli. *̂aVd0 í® dobra ral, jako Dostpuli niti v jesen joá nezna prav,
dobro obdelavanje zemlje. S dobrom ralom a|j bi saja, kakov bni Zltek a|i ne. ako VeC v jesen neáteriput smo pisali, da 
se popravi i najsIabeSa zemlja, najslabeái 8eja navadn0 tarn gdé je 8|abeSa zé,n|ja Predi ne8 bi ?eJa,i. nute si seme s 8a,'com
funduä. S dobrim obdelavanjem se zatira, zarad d>teJje Как bi si onda pripravil lépő Pacah- To Je zato Polrebno. da se ovi be-
fonda perika i kajkakov dvaC, zbog Steroga C|8j0 zrnjep ’ tegi, kaj se morti na zrnju drZi, uniáliju.
na zemli drugo silje rasti nemre. ye je moCi Vjdeb da n;1 pd|ju v brZl Öve betege je né moCi зато ovak videti,

Najbolje je to ouda moCi oparati, da v îti je skorom pol rasul|e, vu. pSenici i PaK zal° bi т 'г,Ь1’ da Je »jegvo zrnje
zemlja drugomu gazdi dojde v ruke, átéri tufa modroga cvéta i drugackoga draCa. — I ,,aJl‘,pSe i najCeleSe. Lehko, da ovo leto nik 
ju bol|e obdelava. Kak velika razlika je med §t0 »i ni »cistil pred setvoin seme, on se VH ni bila, a kletu pak bi mu pol
delom i delom. tin i pOTOSi gospodar je gUrno néma lépő silje. Рак ne зато Cisto b,l° S,,,ellliv0s irno. Zato najte to nigdar
or. I, negda i pognoiil, ali zato, как je sain тога biti seme, nego i Celo. Ve po £elvi s, ■ zamuditi pred setvom, da sT nebi seme з
mogel reCi, ovoj zernlji nikaj ne hasni. Kaj 0dmah mora skib zeti gospodar za to da!^,llC0,n P«cali. Galica je Cisto fal. 
bi пи! Zakaj pik ve dobro rodi? ! Zato ar 9| za seme najlepde, najCeleSe zrnje ostavi, Predi je né bilo tuliko ŝ kojaCki bete- 
je razurnuetemu gospodaru u ruke doSla. Hi ako néma takvo, da si ga priredi.— N«*|gov, kuk ve. Samó Slo se oCe зато malo 
Vidite, joá i med brég\ na peCini, na ska- saino zato, ar je ve faleáe, nego i zato, ar boUe pobrinuti, zalo njegvo silje je uvék 
tini si obdelavaju lam slanujeCi Ijndi — v jesen lehko veC niti nebi mogel dobiti • !épo. Как si morete zebrati za seme
segurno, svelikom mu к от i teZkoCom — д Г rnakar ima Sto i lépő seme, зато kuruzu, semenicn, ar znale, da samo onda 
zemljiCke; i traiju se, da jim s Cirn vekSega tuliko si ostavi, kaj mu je za seme po-i^e morale nadjali, da Ce vam dobro obro-
hasna doneseju. Kik lelikoga obdelavanja trebno, ovo drugo pak predi oonuca. VeC 'dili, ajtozdravo, Celo zrnje posejale, ravno
su pak lu zemlje, tu inti nebi srnelo biti Vi sarui morate znati i videti, Sto ima lépőink j« to i pri drobnorn Zitku. 
drugaCki zemelji как prvi klas. 8ilje? gd̂  bi se mogli za seme zmoCi. Najte se za onimi ravnati, ki veliju, da

Ve tiiSCe néma tuliko polja, da si ovi Nato je potrebno jak pazili, da ne smeti su negda tuSka posejuli, pak zato su lépő 
par mekol zemlje nebi mogel vu najbolái takvo zrnje ostaviti, za seme.átero je smet- zilo imeli tarn. Ovi bi i lo mogli reCiT da 
red post.vili. 1 moral bi se trsiti na to, ar l|ivo bilo (как tu veliju, Сто, ill ako |e su se zato né v lopili. To je njiva sreCa 
sam zna, da za Celrtu, za tretju ili joS za tabak bil na silju), ar onda drugo leto m- bila. —

G jegjem ost. dva *̂ndara ulove dese oboruZanih razboj- Sepikurla i da se jednoga pojedinoga izbtlja
nikah. Anda je doálo do okiadé iliti vad- neboji

G,eK,ernost je nHjliPpfle svojslvo junuka tinge, u kojoj je lord jo9 dul bvoju Jedno4 se je ,ord dal na pulovallje.
I iieiislrnäivost pojedinoga vo|mka u ralu, da onoga, oblasti neeini|a radi r.j.ga progo Dak 1P lom Dni;L m ho...i „„„udn,.,. nipkll 
je najvise doptiniela к pobiedi « obie а к пШ. ко, bade u stanju 3 » «  „joga porobib, o d k r ^  Í u  u Sko.
nagradi dotidioga na pose. Samo da ima to jest bez pomagaCa, i da on, lord, neCe 8ko, Plll onamo 1C vodi, k,.oz afflv|ske
taknvih g|eg|ernih junakah i takovih, koji bi da se laj kaStiguje . . ona Jl° Jc vodM k,oz аг8У|ь
4ve moffli ,e*ikom — я ir.aéP in. î  л . u brdiue, gde je baS u ono vrieme glasovili
dm samo пек», гай..«. _  odmah srdce . ,0 da Í Í  vadlLa" «̂ ш ГИ̂Ь°'"'к ff"C Guarry haraCil pntnike plic- tu „I ’ , , vauimga cím dalje I Cun vise nil, a ako hi se suprotivili, i ubijal. Ov raz-

. . .  ra*8'as* a lord rázni m i najprevejanijim lo- bojnik je о lordovoj okladi takaj u novinah
All englezki plemend»« lord Berkeley povo.n preporuC. CiUI, pak poälo su mu njegovi Spioni dog-

T ,  " . J ’ ,e: . ° V 7  Bilo p»koih je, koji su se za lordo- Urili. da je lord baä sada na putovanju u
vom I с о. u \ri I. I a se ne ■ ni a a vemi iepi pojagmili, a lo tini viáe, jer ih je ákolsku i da de kroz brdine putovati, odludd 
a PO pop morn ovié u ого и I a se sam lord u novinah na lo opunoelastil i je na niekoio samolnom iniestu gu pridekati 

on oa puiov ’t.iu oikad nebi bojal jeduoga bez kaSUge odiloval; ali su zlo prosli jer i orobili
-  рак I'• • к»r loivaja. lord Berkeley nije bil samo jezikom/ved Nőd je nadoSla i ciela okolica bila je

. T' I ü| .v, druZlvo nije hotelo ízbllja gjegjere», pak je njlhova prevzelnost u (ami kad se ie Berkeleveva kodiia u
povier. r . M .  d.tii tolvaj iliti razbojnik, njegovoj gjegjernos.i podlegla i oni „apad.- kojoj é lord mi no d p r i b ^ l .
je .пак , /.<lei, „ego I. пав p.tomi jud, na njega, raitierani, osakadeni ili dapade Lord je . « I S T i t l

^*"1""111- *? -  "* ",iW'e >*J* rl" lt '11 ‘ -Д «i ■*». J, io,a mi. „.Uiiiiii.'m .'i

Kérjen mincenotl valódi egyiptomi szivarKahOvelyt és szhvarKapapirost,
m ely.a dohányzáá alatt nem lesz sem ZSÍROS sem РЕКЕЖ  Csak akkor valíuil h> я N11«  nóv át я
&  * .U r .  8Zi,biulalom 57. « t o  1896. « t o t a .  15------------ * * -



Clovek se nigdar nesme Cisto na ono 
pustiti, da morti bu zato dobro. Kaj Clovek 
zasegurno misli i zna da je dobro, опак 
тога delati.

fcetva.
Za par dni bude puno polje s fcnjaCi. 

Ta je vréme, da gazda pobere dőli sada 
svojemu trudu. Néma poljodelavca, koj nebi 
tefcko Cakal oa den, da prvic vrefce s kosum 
fcitu ili páenicu, z Cesa bu növi kruh. Kakov 
bu? Как se kafce, jako sladek, ar bu ga 
malo. Negdi negdi bu jako dobro fcetva, a 
r.egdi pák jako slaba. 2ita su áCrbasta, 
prazna, spita, a páenica pák smetljiva. Najde 
se i jako lépa, Cisla páenica, ali jako malo. 
— Selve su, как svi znamo na vnogi mesti 
zvinule, zato je i silje rédko. 2ito se na 
slamu vidio ICpo, zruje je ne puno. Svaka 
desela las je orazna. — Najlepái su jeCmen 
i zob. Ovo dvoje bu dobro platilo. A kaj 
najviáe vafce pred nami, onoga bu malo, i 
to je páenica. Как dtalistika kafce, najbolje 
sloji silje, droben fcitek vu Dunátulu, de emo 
i mi. Banal, как Citamo, je dosti slab. I ako 
ga páenice ne, onda je i mela draga. A toga 
treba pri hifce najviáe. Najvekái siromak 
nemre bez tóga fciveti. A céna je ran páe- 
nitni meli lak gori skoCila, da slraSno. Pred 
par leli smo najfiniáu melu po 12—14 kr. 
kupovali kilu, a denes veC 25—26 kr. pla- 
('aiiio za nju. Kak je to velika tefckoCa za 
one, koji na kite nosiju z átacuna, to svaki 
dobro zna.

S ovum pribkum moramo spomenuli, 
da si je vnogi gazda sam kriv, ako mu je 
páenica smelljiva. V dobru zemlju nju po- 
seja, pák nazadnje kaj dobi? Sam tabak. 
Zakaj ? Samo zato, jer se mu miii vun dati 
onih par íillerov, kaj galic kosta. Naái pred- 
dedi su pacali páenicu, a vezdeánji gazdi 
zanemariiu ov pusel. A to je jedino vraótvo 
proti l baku. Na kratkoma spiSemo, как se 
ima páenica pacali. — To je |ednoatavna 
sivár, ali itak se najde takov Covek, koi niti 
io nerazmi. — Na jeden hektoliter vode 
zemimo po kite galica. Ako oCeino, da se

silóm otvorena i straáan glas razbojnikov 
probudi sanjajuCega lorda: »Mylord, riovce 
ili fcivotlc — zagrmi kroz noCnu tiáinu glas 
razbojnika i dvie navinjene svietle cievi piS- 
tole bile su napercne na lordova prsa.

»Prokletstvo!« — zmrmla lord — »sada 
sam okladu zguhil.« I tim posegne u fcep 
po bugjelar.

»Je, — izbilja sie zgubili« veli zado- 
voljnim glasom razboinik gizdavo — »jer 
|C Mac Guarry lorda Berkeleya posve sam, 
i bez icije pomoCi orobil.«

»To mje istiua« — veli mirno lord 
— »jer eno za lobom vidim joá jednoga 
stati.«

»To nije moguCe« — zmrmla razbojnik, 
te t»e obrne, za da vidi jeli рак izbilja za 
njiin stoji. I to mu je bila propast.

Hitrinom jedne misli spukne lord iz 
fcepa piálolu . . . .  jedan blisk . .  . i razbojnik 
je slreljen lefcel na zemlji mrtav.

Lord pako, koj je svojom kruglom 
iiniätil tako glasoviloga i pogibeljnoga raz- 
bojnika, odpuloval je mirno dalje, te je taj 
svoj dofcivljaj rado pripoviedal u svojih 
drufctvih.

Ovo je bil jen junaCki mufc, kakovih 
med slaremi soldati ima vide; ali sad Cu 
vam pak pripoviadati о jednom mufcu bez 
straha, kakovih puno пета. Medjutim slie-

galic predi reztali, denimo ga v dva litre 
vruCe vode, i galic se nam za par minut 
vun reztali. Ovo vlejemo vu zdenCnu vodu, 
dobro zmeáajmo i stim se ima páenica po- 
levati, — koju smo veC predi pripravili v 
köríti ili v kadi. —1- Da se s tim polevlje, 
mora se páenica podjedno meáati, kaj vodu 
do svakoga zrna dojde. Dobro je Cez takáa 
vodu nad situ püáCati páenicu, onda ono 
séme, kaj odzgor splavava, poberimo skup 
i denimo na stran. Za sejati pak samo ono 
séme obrnimo, kaj Si na dno sedne. — Ovo 
je Celo, puno i zdravo. Najbolje je páenicu 
v paravnici pacati, jer tu se тоге voda vun 
pustiti. A moCi je i vkoriti, samo kaj tu 
malo dufce ide. — Joá jenput opetujemo, da 
se páenica pod jedno тога meáati. — Ali 
pacati samo tuliko sloboduo, kaj mislimo, 
da bu nam treba za sejati, viáe ne. — Kajti 
pacana páenica je za nikakov drugi hasén 
ne, зато  za to. — Jedni pacanu páenicu 
odmah posejaju, a drugi ju suáiju. Ako je 
zemlja vuhka, onda nikaj neákodi, ako mokru 
páenicu sejamo. — Aii v suhoj zemlji ne- 
valja, jer kakovo séme se íriáko sklije i ako 
na hitroma nedobi defcdja, onda zgine. Kajti 
seme najviáe vlage treba onda, da se klije. 
Ako klica nedobi vlagu, onda se po9Uái. 
Bolje je páenicu posuáiti i onda sejati. Nili 
se mokra páenica neda lépő sejati. kajti se 
skup drfci.

Nadalje séme se mora premejati, barem 
svako tretje leto. Jedno isto séme nevalja 
viáe let, kajti se prevrgne.

Nazadnje moramo spomenuti ono, — 
od Cesa bi morali najpredi govoriti i Io je 
ono, da se ima páenica kositi. Kaj za trgo- 
vinu ide, s onim nesmim do zadnjega Ca- 
kati, dók se páenica clsto doreli. Takovo 
zrnie néma nili farbu, nili vagu. Za trgo* 
vinu moramo páenicu onda pofceti, ili poko- 
siti, da je joá ne podpunoma trda. Da je 
páenica tak trda как vojsk, onda je najpri- 
liCnejáa i najboláa za pofceli. Ono seme se 
vre dostoji v snopju, dobi farbu modriCaslu 
как ocel. Takvu páenicu najdrafce plaCaju.

A kaj za séme kanimo zastavit, ono 
moramo dali zreliti do zadnjega. I lu то-

deCa pripovest nije istinita, ali je vrlo dobro 
prikazana, как Coviek mofce bili bez straha 
le se neboji niCeea.

Bil je nieki Gróf Richard Bezslrah. VeC 
pridavek je sviedoCil, da ist« pred niCem 
straha nije póznál. Njegov fcivot je bil oso 
bili i s kroz drugaCiji nego navadnih ljudih, 
jer как su drugi iáli spaval u veCer, on se 
je i z postelje stajal, a kad su se drugi Íj  
jutro na dielo stajali, on si je na poCinek 
legel. Anda je po dann spaval a u noCi 
bdil, te se je u obCe govorilo, da on po 
noCi bolje vidi nego li po danu.

Taj gróf je bil vrlo bogabojeCi Coviek, 
on je imái Cvrslu vieru, ali poáto je dánom 
uviek spaval, nije nikada bil niti pri slufcbi 
bofcjoj, nili pri pcodeCtvu, izvan jedan jedini 
krat svaké godine i to na pnlnocki. To nije 
nikada zamudil i pod jednoin takovom pol- 
noCkom je metnul svojega meCa, kojega je 
pri svojih noCnih putovanjih uviek nosil 
sobom, te ga imái opasanoga, na oltár i dal 
si ga je po sveCeniku blagosloviti i posvetiti.

Groíova pako navada je bila, svaké 
veceri osedlati a onda zasesti svoga konja 
i odjahati u noC. Tako je on jahal putem 
bez cilja, sad ovuda onda opet onuda, dók 
se proti jutru nije vratil domov. Uzput pako, 
ako je jahal mimo cirkve ili kapele, to je ( 
svaki krat zaáej s konja, njega vani privezal j

moramo opet paziti, da preveC dugó nesmi- 
mo zreliti, drugaC nam Cuda semena vun 
scuri. —

Joá jedno. — Vurgi Covek nikaj neda 
na to, kakovo séme si zastani za sejati. — 
Lepáu stran proda, a tuáka za se ostani.— 
Как se takov Covek more nadjati dobre 
fcetve. SCim lepáe, boljáe séme po9ejamo, s 
tim se boljáe fcetve moramo nadjati. — Tu 
vam je ve prilika, da si prama tomu pri- 
pravite séme za kleto, jer se veli: как sejaá 
tak buá i fcel.

K A J JEJIOVOGA?
—  Potres v M essin i. Joá dobro pa- 

metujeno na on strahoviti potres, koj je v 
Jufcnoj—Taljanskoj zemlji vnifctil viáe va- 
raáov, a Messinu do tundamenta poruáil. — 
Как Citamo, v Messini se opet ponovlja vu 
strah, kojega su ne zdavna Cutili. — Juliuáa 
1-ga je tarn opet jaki potres bil, ko| je 10 
sekundi trajal. — Vnogo hifc, kője su na 
novo zafcidali, se poruáilo. — Isto tak Citamo 
za Reggio i Mileto varaáe. I tarn je poruáil 
potres viáe zidov. Ljudstvo je svu prestraáeuo 
vun befcalo iz varaáa, jer su mislili, da bu 
opet tak, как je pred par meseci bilo. — 
Zemlja se da god stepe.

— A narkisti. V Őpanjolskoj, de je 
dom anarkiátov, su ovi gadi opet straánu 
nesreCu zrokovali. — V Barcelloni, v Teatro 
Soriano zvanitn orfeumu je predstavu drfcal 
jeden komedijaá, koj divje zvéri pitovi. — 
Ran je tigre peljal napre, da je neáCi bombu 
hihi med ljudi, koja je straáno poCila. Na- 
ravski, da je na to veliki strah nastal, i как 
se razkadel dim, vidli su, da se deset ljudi 
meCe na podu, svi vu krvi. — Niti jeden 
je ne vumrl, ali svi su tcfcko oranjeni. Gal- 
fcenjak je té Cas vuáel.

A drugi dogodjaj se v Navna varaáu 
pripetil, — de je Morgador vlastelin veliki 
obed dal svojim prijateljom Ran da su jeli, 
je galfcenjak Cez odprt obiok hitil nulri bombu. 
— Bomba je na srdinu stola opala i eks- 
plodirala. — Morgador, njegova fcena, njihova 
Cer i tri gosti su se mrtvi zruáili doh, a 
Cetiri gosti su na smrt oranjeni.

a on sam stupil u cirkvu, onde pred oltá
rom kleknul, svoje molitve izmolil, povratil 
se k-svojemu konju, zajahal ga i dalje od- 
jahal, za da istu uCini, ako opet dojde do
cirkve ili kapele.

Da je taj bogabojeCi Coviek bil i siro- 
makom dobroCinitel), se razumieva; ali jer 
po danu nije bilo ánjim za govoriti, a po 
noCi nije bilo sa siromaki za govoriti, stoga 
je on posredno dobro Cinil i almuátva dielil, 
kad mu to nije bilo moguCe neposredno 
Cmiti, pak je u jutro zvonar one cirke, koju 
je gróf kroz noC usietil, uviek u svilnoj 
fcaCkici na oltaru uaáel nekoliko srebernjakah 
i cedulicu na kojoj je stalo pisano, da do- 
maci gospodin plebanuá neka ima dobrotu 
dojduCe subote ovu malenkost med domaCe 
siromakc razdieliti, za da Ce si svaki moCi 
и nedelju komád mesa u loncu kuhati ili 
u tronogu peCi . . .  —

Ovak je opet jedne noCi okolo jahal i 
po navadi pri svakoj cirkvi ili kapeli odsel 
i u njoj svoju molitvu obavil i dar za ai- 
romake na oltaru ostavil. Putem pak dojde 
i do jednog groblja na kojeg sredini je b ili 
к » pel ic h , koja je baá onda bila razsvietljena. 
On po navadi, pred grobljem odsede, konja 
privefce vaui za stup i ide n razsvietljenu 
kapelicu. Kad je nutar stupil, vidi na sre- 
diiii na skolkah mrtveca lefcali, a okolo odra



—  B u n a  v je dn im  restu. Iz VarSo 
varaán piSeju (to je v Ruskoj), da su se vu 
vilnajSkim reStu pobunili reStanli, s kojum 
prilikum je 14 ljudi oslalo mrtvi i Cetiri 
su na srnrt oranjeni. —  Jeden pazitelj je 
pregledal reäte. ISel je od celle, do celle, de 
su reStanli zaprti. —  Da je doSel do jed
noga- reSta, de su Celiri zaprti, reStanti su 
ga nutri cuknuli к sebi, vrata zaprli. a njega 
pak s noZi i « bajanelom zaklali. —  Onda 
su vkrej zeli od pazitelja kljuCe i oruZje i 
susednih reStov sedem reStantov vun pustili. 
Na veliku larmu su tri pazitelji dobejZali 
ta, ali ove su areStanti najenput zatukli. Ve 
su areStanti Steli vujti. Ali strata, koja je 
bila na dvoru, je na nje streiala, i Cetiri 
reStanti su ostali mrtvi, a dva su teZko ora- 
nili —  A ovih drugih pet su prék skoCili 
Cez zid. —  Ali Strata je beZala za njim i 
podjedno strelali na nje, tak, da su se tri 
mrtvi zruSili. —  Ve su samo dva ostali. —  
Jeden je skoCil v jednu vodu, da prék pre- 
plava, ali predi как bi doplaval do brega, 
dobi je jednu kuglju i odmah je zniknul vu 
vodi. —  A zadnjega reStanta su SlraZari 
obkolili. Da je videl da nemre nikud— ni- 
kam vujti, zel je vun noZa, kojega je pri 
sebi nosil i prerezal si je Smjaka.

—  B o m b a  m ed cre sn jam i. Iz Pe- 
tergrada javiju, da su si ruski anarkiSti na 
etraSen naCin spunili volju nad jednom 
Barktadse Marija zvanom Zenum. Ova mlada 
2ena je pri je spadala med revolucijoniSte, 
ali potlam je slupda vun i dala se zapisati 
med redare. —г AnarkiSti su se zbog toga 
straftno razsrdili na nju, de bi nju mogli 
skonCati, ali Sena njim se svigdar posmek- 
nula zmed ruk. —  Ve su se к takvomu 
putu obrnuli, de su nju sprevarom vrnorili.
—  Mlada Zena se ran odpravila v Titlisu 
v onu palaCu, de redari imaju svoj stan. 
Pred palaCom nju je pcCakal jen Covek, i 
ponudi njoj CreSnje, kője je v korpici imel.
—  Zena je s veseljem zela prek korpicu i 
nesla nutri med sluZbemke. Covek nju je 
prosil, da naj sprazni korpicu, i onda mu 
naj donese nazaj. —  Kak je Zena spraznila 
korpicu, najenput samo poCi slrahovito i 
ona, i drugi sluZbeniki, koji su okolo nje 
stall, se rezCehanim télom zmSiiu mrlvi na 
pod. —  Na dnu korpice je bila bombe, koja 
se sproZila, da je Zena CreSnje vun jemala. * i

deset svieCah gorefi. Kako je bil bez straha, 
nije ga to niti najmanje paCilo, on projde 
mirno mimo odra do oltara, svIeCe rukavice, 
meine je na Stenge od oltara, klekne i rnoli 
svoje navadne molitve. U Casu, kad je ma- 
lilvu dogolovil, priCme u turnu tuCi dva- 
najsla ura . . . .  Pol noC! .. . On se stane i 
hoCe iz kapelice oditi, ali u isto vrieme se
i mrlvac na odru stane, jer je pol noCi . . . 
razSiri ruke i nepuSCa grofa iz kapele; me- 
djutim grof nepozna straha, spukne iz ko- 
ricah svoga maCa, zainahne i svorn silóin 
udari mrtveca preko glave lako, da je ov 
istog hipa na svojem iniestu, na skolkah 
leZal как i prije i sad je grof mirno odra 
mirno otiSel iz kapele.

Kad je vani zajahal svog konja te veC 
dosta daleko od kapelice odhajal, sieti se, da 
je u kapelici svoje rukavice na stubah ol
tára zabjravil. On obrne konja, ja$e natrag, 
olide u kapelicu, vzeme svoje rukavic, vrali 
se ksvomu kon|u i odjaSe dalié......

S ida moji dragi Citalci, povedite mi 
izkreno, koj íz medju vas bi si po zaborav- 
Ijeue rukavice u kapelicu idei?

Em. Ko llay.

Ove Zene muZ je negda spadal med 
anarkiste, ali po vremenu je i on ostavil 
pajdaSe i stal vu sluZbu pri kormanu. —  
Za neStero leto su ga zbog toga anarkiSti s 
bombom vrnorili i Zena, da povrne ovu 
krvoloCnost, dala se zapisali med anarkiSte, 
da tak spozna one ljudi, koji su ujenoga 
muZa zaklali. —  Da je spoznala tajnosti 
ovoga druZlva, ostavila je nje i dala se za
pisati med redare, kojim je ne menje, как 
trislopetdeset anarkiStov izdala. Ove su sve 
do jednoga obosili. —  Ali ve je i nju dos- 
tigla nesreCa, a anarkiSti se veseliju, da su 
se jednoga pogibeljnoga neprijatelja réSili

—  Koj je zm rcvaril svo ju  zenu. 
V Nemesszalók obCini, koja stoji na granici 
med Vas i Zala varmegjije se straSna ne
sreCa pripetila. —  Bokodi JanoS, 60 let star 
gazda je Cez viSe let v najlepSim miru Zivel 
svojim Zénóm. Ove dneve su mu dimo pus- 

! tili sina JoZefa na tri Ijedne z med soldatov.
!—  I od onoga dneva, как je sin dimo doSel, 
je nemiren postai Bokodi, kajti je bil strahom 
za svoju Zenu, koja je bila maCuha sinu. 
Jednu noC, da je r’.ena zaspala, prerezal njoj 
je Sinjaka, odrezal jednoga cecka, na vise 
mesti spolral desnu ruku i s jednim ku-

I hinjskim noZom svu spikal a onda odbeZal. 
—  2ena je ne najenput vumrla, nego se 
doli zavlekla z postelje к zibki, de njoj je 
dva mesece staro déle leZalo, hitila se po 
preCki Cez zibku i tak je vumrla. —  A Bo
kodi je na kraj sela. pod jednim kriZom 
sedel i ónak zmeSano gledal pred se, mrgotal 
nekaj sarp sebi, tak da mu je ne moCi bilo 
razmeti, a vruki je tiSCal krvavi noZ, s ko
jum je Zenu zaklal. —  Так su ga naSli 
Zandari koji su ga napre zeli, zakaj je to 
napravil, ali Covek je bez svakoga razuma 
odgovarjal. Tuliko su spreSali Z njega, da 
je zalo zaklal Zenu, kajli je bil strahom za 
nju, da sinom Zivi. —  NesreCnoga Coveka 
su odpeljali v Lipótmező, de nőre vraCiju.

—  S tr lila  je sv o je ga  m uza. Íz 
■ Szentesa piSeju, da je Szabics Imbrova Zena
rodjena Rákóczi Mária strlila svojega muZa 
VeC viSe lét je vu svaji Zivela Znjim, kajti 
muZ je Sociku drZal, a nju je navek tukel 
i bil. Toga dva Ijedne je ob 3 vuri vjutra! 
doSel dimo pijan, i posvadil se Znjom. Zena i 
se navoljila vekoveCne svaje, i da je muZ 
zaspal, na straSen Cin se odluCila. Doli je 
zela iz sténe muZovu puSku, dela nutri pat
roné, i tak, kaj su deca gledala Cista z bli- 
zine strlila na muZa, koj je s hibtom bil 
vun obrnjeni. *—  MnZ se niti ne génül, 
zaspal je zanavéke. Zatim je odiSla к reda- 
rom i javila se sama, da je muZa zaklala. 
— .Njeni muZ je как mi velimo »ezermester« 
bil ali najviSe je vure popravljal i z toga 
je Zivel. Lani je i on strelil jednoga dijaka, 
makar ne holonce. —  Szabó János dijak 
je jednu Flobert —  puSku donesel к njemu 
na popravek, i da je Szabics zprobal floberta, 
puéka se sproZila i dijak se mrtev zruSil 
dőli. —  Nenu su zaprli v rest, a nesreCnu 
decu je popil, zel pod obrambu.

—  NesreCa je d n o ga  su d c a . Ovoj 
nesri-Ci nenajnemo рига nigdi, kud bumo 
god hódili po svétu. Kaj-kaj Cilamo i Cujemo 
po svélu, ali za tak Zalosten dogodjaj, как 
je ov, nebumo Culi nigdar. —  RéC je pri 
ovoj nesreCi od jednoga sudca i od jedne 
Zene, koja je bila vu San-FranciSko (Ame
rika) na srnrl odsudiena. »Szabadság« zvane 
novine, kője v Ameriki izhadjaju, piSeju od 
loga sledeCe: Joe Me Garinu sudcu je moral 
jako gl.ts drhlati, da je Vite Jelenu, koja je 
svojega muZa zaklala, i koja je na velikim 
glasu bila zbog svoje lepote na srnrt odsu-

dil. Ali odmah ju je s lépimi réCmi pripo- 
ruCil ravnatelju, da njoj oprosti i obrne 
smrtnü kaStigu na reSt. —  Svi su mislili, 
da njoj ravnatelj da odprost, ali da je doSel 
odgovor, onda je previdel sudec, i ovi drugi, 
da zahman lépa molbenica, ravnatelj niti 
neda Cuti, da Zena Ziva ostane, nego je oätro 
zapovedal, da se ima skonCati. 1 od ovoga 
dneva je sudec, koj je lépu Zenu na smrt 
odsudil, Zalosten postajal, i negda jse tak 
Cutil, как da ga oCe pamet ostaviti.

JuniuSa 17-ga bi se morala poleg suda 
zena skonCati, i ova Zalostna duZnost je ran 
na Garija opala, koj je nju na smrt odsudil, 
i koj bi ve poleg sudbenoga reda moral 
pred Zenum zadnjiC preCitati smrtnu odsudu 
i poleg biti, da Zenu skonCaju. —  Ali sudec 
je ne doSel ob reCenoj vuri na on о 
mesto, de bi se Zena morala skonCati, i tak 
je Zena veC как jednu vuru stala poleg ha- 
hara pred villamos-stolcom (v Ameriki ne- 
vesiju ljudi, nego je zakoleju s lakvum ja- 
kostjum, kák to vidimo po varaSi de s 
elektrikom svetiju). Odmah poSleju pitat, kaj 
je sudcom. Za kratko vréme dobeZi poslanik 
i javi, da je Gari sudca mrtvoga naSel le- 
Zali na podu sprestreljenom glavom. —  
Odmah su javili célú tsvar ravnatelju, koj 
je odredil, da se Zena ima nazaj spraviti 
v reál dok dojde druga zapoved, da se 
skruCa, i s jednim putom je oätru iztragu 
podigel, da se vidi, kaj je vu stvari, zakaj 
se sudec strelil. —  I iztraga je straSen do
godjaj donesla na svetlo. Gari sudec je jeden 
list ostavil za sobom, koj bez para stori, jer 
je slrahovitno veliki nesreCu odkril pred sve, 
kojih se ov posel liCe. —  Njegov list glasi 
ovak:

»Morti sam bil nori, ali beteZen na duSi, 
ali ne sam se mogel borili proti lepoti ove 
Zene, koja je na smrt odsudjena. —  Ölel 
sam nju iztrgnuti vun iz mojega srdca, ali 
sve zabadav, s Cim sam se bolje borii proti 
njenoj ljubavi, stim sam bolje Cutil, da sam 
zakapCen i céli svét je ne bil pred menőm 
tuliko vréden, как njeni pogled. —  Pak itak 
sam nju ja sam odsudil na smrt, makar 
sam onda da sam sudu precital, preCutil i 
pretrpel sve muke peklenske. —  Ali moram 
sam tak napraviti, kajti sam znal, da nju 
drugi sudec nebi preporuCal ravnatelju za 
cdprost. —  Ja sam za staluo misül da bu 
se njoj ravnatelj smiluval pak evo . . —  . . . 
—  evo . . de sam, mora ona vumréli. —  
1 ja sam nju odsudil na smrt, —  nju, koja 
pod svojimi prsami nosi iz moje krve krv, 
iz moje duSe duSu, moje lastovito déte, kője 
ve Znjom skup mora vumréli. Ov slraSen, 
veliki gréh tak teräi moju duäu, da ne mo
rém duZe Ziveti . . . vumremo zatimar svi 
tri najenput, i samo to vas prosim, koji za nami 
ostanele, zakopajte na ssve tri v jen grob.«

Da je ravnatelj preCilal ov list, tak se 
je raztresil, da ne spodobno i ve za stalno 
zémeju svi, da na smrt odsudjenoj Zeni op
rosti, jer na takove réCi, na tak Zalosten 
dogodjaj mora i najtrdiSe srdce odmeknuti.

Zahvalnost.
Svim onim, koji su pokojnoj neza- 

boravlenoj Huuyák Zlatici na sprevodu 
prisutni bili, i vrhu pokojne uCevstvo- 
vanje iznjzili,nek primeju srdaCnu livalu.

Csáktornya, 1909. julius 5.
T u gu ju ca  obitelj.



G abona á ra k .  — C ienajk itka .

m mázsa 1 m.-cenf, kor. fill '

Búza Páenica 24 00 —
Rozs HrZ 16 2 0 —
Árpa Jeőmen 13 00 —
Zab Zob 15.00—
Kukoricza Kuruza nova 16 40 —
Fehér bab uj Grab beli 1600  —
Sárga bab > 2uti 14 00 —
Vegyes bab » zméáan 13,20—
Kendermag Konopljenoseme 14 00 — 
Lenmag Len j| 20 0 0 —
Tökmag Koáéice 19 0 0 —
Bükköny Grahorka || 16 0 0 —

Mérleghitelesítés 
:: Mérlegjavítás :: 
M érlegkészítés

A »MértékhitelesitésrőU szóló törvény életbelépése alkal
mával van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 
= = = = =  műhelyemben mindenféle ===========

m é r l e g e t
u. m. karos (balance, egyensúly) tizedes, százados, lolós, 
súlyos (skála) marha- és hídmérleg, valamint waggon 
mérleg és sulyok javítását gyorsan és pontosan eszköz
löm a legjutányosabb árak mellett. Minden m érleget 
m űhelyem ből h ite lesítte tve  szállítok  el, úgy a 
műhelyemben javitottakat is. A javítás végett hozzám 
be nem szállítható mérlegek javítására vidékre is első
rendű munkásaimat küldöm. — A mérleg pontosságáért 
kezességet vállalok. — Munkásaim az ország elsőrendű 
mérleggyárainak csoportvezetőiből vannak Összeállítva.

A nagyérdemű közönség megbízásait kérem.

Kohn Samu
épület-, mülnkfltos, d r ó t fo n ó g y á r o s  és 
:: mérlegjav ito l i

Nagykanizsa, Magyar-utca 3 szám.

Dr. Hegedűs József
FOGORVOS

ISZLAI tanár volt asszistense és K O V Á C S JÁ N O S, a budapesti fogászati klinika 
fogtechnikusa rövid idei tartózkodásra Budapestről

Csáktornyára érkeztek és itt a „ZRÍNYI“ szállodában

FOGORVOSI rendeltet tartanak.
Eszközölnek tog- és foggyökér e ltávo lítást cocain befecskendezéssel teljesen  
fájdalom  nélkül. Végeznek fogtőmésebet arannyal, ezüsttel, platinával, cementtel 
stb. —  Készítenek mü foga kát (amerikai módszer szerint) a legjobb kivitelben, aranyba és 
kaucsukba, aranykoronákat, arany hidakat és minden a mü fogászat keretébe tar-

OrVosi tanácsot adnaH a száj ás fogai; mindennemű betegségeire.
Szegényeknek foghúzás ingyen. 570 *-* д о г  Rendelés egész nap.
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Meghívó.
A Perlaki takarékpénztár R é szvén ytársaság

Perlakon

1909. évi julius hó 25-én délután 2 órakor az intézet helyiségében tar-
tandó

rendkívüli közgyűlésére
a társaság tisztelt részvényesei meghivatnak.

T á rg y so ro z a t :
1) A közgyűlés jegyzőkönyvének hit élesítés Are 2 részvényes m egválasztása .
2) Az igazgatóság je len tése  a részvénytőkének 600 drb. 400 koronás részvény  

kibocsátása á lta l 200000 koronáról 400000 koronára leendő felem elését kim ondó kö z
gyűlési határozat végrehajtása tárgyában.

3) A rész vény töke felem eléssel kapcsolatban az a lapszabályok m egtelelő m ó
dosítása. «6« i-i
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