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Tavasz a télben. függ » jövendőnk a az,vájjon jövö észtén- járta; mert abból csak ecetet gyárthat majd!
Mintha csak lenekeslül (elfordult volna dÖre '*“  e * T T Í  3 Ь° 8У Azért rémitően buta eljárás a borokat

minden Nem volt ősz nincsen tél A hőesés 'nunk4101 kér«?? kezének jutalmát nem a egy áron flzetni, akkor aztán így jár as
csak elvétve KvönvörködleteU Februártir unk pusz,ulá3’ a v^nrehajtó dobpergése kiséri-e; ember. Aki beleszedte a perononoszporás

ЫГ Г ’ r  ti июгЛ - в» ЬоЛ , Г a jók közé’ anoak réra*
í  .  Í «  !í,.m „rii.. szeméből? jövőben tanácsos lesz a lőrét rögtön
látóhatárt ’ У  ̂ Így van az minden földmivelő államnál, a prés alól eladni, a javál visszatartani, ke-

* Ha* a téli Doezist nélkülözzük la ha a Aho1 a természel legnagyobb nr, ott a biztos zelni és palackozol.
. . .  . ** .. 1 , ... * . ’ . * előrehaladás, a gazdagodás, a munkát jutái- Át kell térnünk majd a rendes borke-
hófergetegek nem nyújtanak épületes látványt тм Л  JÓ|lél mjodlg probiematikus lesz. Ott zeléshez; ehhez pedig a pincék fűtése kell 
szemeinknek, s ha szánkó nem csilingel, hiáb,  8z6rja 8ГСа kmoa verejlékét mnnkájára, koksszal 15* C-ig, hogy a műst rendesen 
korcsolya nem irmg л viz n, min ez aonak gyümölcsét nem okvetlenül élvezi s erjedjen; mert Vetler inspektor pláne azt 
nem bírt volna minket arra hogy mind e £zer éJ egy oka |ega mindenkor rettegnie a mondja: hogy a rendesen ki nem erjedt 
kóltöiesen szép do gokról e helyen besz junk. ternlé8ie( mostohaeágálól, mely minden igye- mústből soha sem lesz tiszta bor.
Sokkal fontosabb az az ok, melyért mi keaeté( kudflrccal jutil|mazza. A tudomány azt mondja, hogy az ilyen
mindezekleel máskor versben megír! dől- Al jpar0Si kereskedő államokban csak bort csak is pasteurizálással lehet 1 év alatt 
gokkal foglalkozunk természeti katasztrófák hithatnak olyan palackérelté tenni é3  a pincemesteri tanfo-

A vetések, a termés az, mely minket e|emeoß rje erővel, mint a minő hatást gya- lyam tapasztalatai szerint erre csakis as ^  
ez abnormális időjárás következtében aggaszt, korolhal ez azabnormális időjárás hazánkban, francia gépek valók, a honi gépekkel még 
ez nyomja kezünkbe a tollai, hogy a ve- A рооШцм tavasz a télben igen sok el is ronthatja az ember a borát, 
szélyre előre figyelmeztessük embertársainkat, magyar ember könoyét, bubánatát, keservét Hogy képzetem én a pesteurizátást 
hogy készülhessenek, hogy védekezhessenek kívánhatja meg A magyarok istene, ezer nálunk? ügy, hogy Gajdos úr ajánlja a 
e,,ene: . . . , , .. . . . .  ezer esztendeig őrködő« hazánk lelett, hisz- grófnak egy ilyen gép megvételét, evvel a

A hóréteg már régen leolvadt a tar ott 9ацк ^  геоЩЙ*к, a. keaerji poharat grófi pincében kitűnően. rendbe hozza a bő-
mezőkről, a foiyttfnob enyhe időjárás meg- .g e|to|ja 8Zeretett nemzetétől. rókát, aztán kőrútra megy a birtokosok és
puhította a talajt s az állandó esőzések --------------------  polgárokhoz és rövid idő alatt kifizetődik a

termés. Ha az enyhe időjárást hirtelen fagy íru: br. Knezevlch Viktor. kalmaz akkor is a gép egy pár év alatt ki
váltja fel, akkor kárba veszett minden munka Ha talán nem is lesz borvásár, legalább |egz fizetve £ mbár a ;övöben évenként csak 
s elölről kezdheti a gazdaember mindazt, hasznos eszmecsere van. Ennyit mégis nyer- ß akó bizt08 rizlÍQgem le9Zj azérl én ,9 kő
mit ősszel oly sok gonddal, annyi körülié- tünk télnek állok; mert bort és nem billió bak-
kintéssel elvégzett. A munkás ember meg- Én ugyan minden gondon túl vagyok lériümol akarok ioni
tette a kötelességét, elvégzett mindent, amit már, mert birtokom nincs, sem adóságom; Kérem az jgen ligzleU jegyzö ^rakat, 
elvégeznie kellett s azután a természet jó- engem csak a közérdek vezet, ha a borá- csiná|janak hangulatot a borvásárért, nehogy
tékonyságát, mellyel még minden esztendő- szattal foglalkozom még. . mindig 10 lófejjel legyünk a lendvaiak mö-
ben felkarolta, várta, várta, hogy munkája Bor mindig több és több fog teremni. öu De mjné| eiöbbí mert külömben elsza-
gyümölcsét majd az megvédelmezi. Lőrét soha sem ittam; de néha egy pár ,aszljuk a legjobb időt Ez pedig a husvét

De a természet jószívűsége ez esetben csöpp rajnai nzlinget már érdemes inni. ég a válaaztásolc előtti idő. Az csak világos,
könyörtelenségnek bizonyul. Mert míg egy- Vidékünkön soha sem termett sok bor, . a VAsAron könnyebben lehet eladni, 
részt az enyhe időjárás, a szegény didergők mert talajunk kiéli, sovány; itt a tudomány minlba C8ak egy vásárlóval van dolgs az 
kínjait csökkentette, másrészt a termés ve- minden fegyverével kell harcolnunk, ha meg embernek Hogy a vásáron mindenféle bort 
szélyeztetésével ezer és ezer munkás ember akarunk élni. keresnek, az bizonyos. Örüljön az ecetgyáros,
szájából veheti ki a falatot. A tavalyi év különös év volt; én há- m a kjs csapiAros is.

S igy a tavasz a télben nem visz költői romszor permeteztem, háromszor rézkénpo- e _________
gondolatokra. Szemeink előtt nem nyílnak roztam, október 3-ig gyönyörűen állt a szőlő,
illatos ibolyák s a hóvirág ártatlan színe egyszerre jött 25« R hőség mellett egy napos ^  Perlaki Társaskör és mulatsága, 
nem ragp.d eszményi gondolatokra, a sötét záporesö és vége volt az egyenletes jó bornak -
Kond, » jöv ő tő l való rettegés fojtogatja tor- —  fellépett a bogyó peronoazporája és az A peraki Társaskörjz “ " " epe^
kunkat oidium és végződött a gondozatlan szőlőkben meg fennállásának 2Г> éves évfordulóját. A

Minden felfordult minden másképen rémséges rothadással. Nálam kevés volt a Társaskör közgyűlése már ni: e lm últ^ben  
van mint a hozván lennie kellene. Az ászt- rolhadás, a mústom 15 és 19* lók közi elhalározla, hogy a lagok régi öbajáuak eleget 
ronomusok az üstökösök járásának tudják váltakozott; egyedül a későn érő rajnai riz- tesz és saját otthont épület. A választmány 
be mindezt a külörabségét a természetnek. Imgem mutatott 24 fokot és kitűnő minőségű által kidolgozott és pénzügyileg biztosított 
A régMdőkben^az^ Üstökösök láttára a nép De milyenek lehet.ek a csak egyszer per- terv szerint a Társaskör helyisége, a Muraköz 
háborútól rettegett ma napság csak éhség, melezett parasztszölők, annak Posch a meg- szálloda mellé, a község telkén épüllek volna, 
drágaság nusztutós Г  « nyomába. mondható,a, aki per sundam bundám 20 Perlak község 30 évre b.zlosltola a Társas-

llyenPa helyzet napjainkban. Hajszálon fillérrel »zette a borokat. No, de meg is kör helyiségéi, bérfizetés nélkül és ezen idő

ж ж ш А ШЛА А  A amely 10 perc alatt a legmakacsabb mjmiat

Ne tétovázzék, ha fáj a feje, Ifof flt
:: hanem használjon azonnal :: У Н И Ц  j l l M l l l l l l l  , ;

XXVII. évfolyam. _________________ Csáktornya, 1910. február 13-ün. 7. szám.



leteltével egy harmad árán megváltotta volna — Templomi ének. Múlt vasárnap a rodás tehá áklornvai п 27\ „ , .... *
a kör helyiségeit A felemelt tagdíjakból az szokottnál üunepiesebb jellege volt a 11 perlaki /337) és csáktoirny!\ ( *7)> » ,egtöbb 
összes építési költség 6 év alatt ki lett volna órai u. o. magyar misének. Ünnepieaségét halálozás a perlaki (163) t  ̂ alsólendvai 
fizetve. Sajnos, ezen minden tekintetben elő- Tichy Aladárné ultsszony majgasztoe éaáhi- (170) járásokra ®“ p0T0"
nyös tervet nem lehetett kivinni. A tagok lato* szép énekétől nyerte. Ttöhyoé az Offer-. .dá8t*'Csaktornyai láráőban volt, 18o egyénnel, 
körében ugyanis, egyesek biztatására, mozga- tórium után A ve Mária latin, az áldozás A^|fizeUek К-t s ММдовКак a
lom indult meg, hogy a Társaskör ia)át után »Satz anyánk« magyár éneket énekelte a befolyt 37961 ugydarabból 32610 darabot, 
telkén örök tulajdonul építsen állandó ott- Jenechke Ferenc-és Zrínyi Aladár tanítónő- ■— Eljegyzés. Dr. Lakó Imre letenyei 
hont, mely egyúttal nyári kerthelyiséggel is vendékek hegedű és Harsányi Sáudor or- ügyvéd eljegyezte Folly Ilonát, néhai Folly 
bírjon. Bármily kívánatos és tetszetős ezen gonakisérete mellett. A templomot zsúfolásig Bernét volt letenyei tiszttartó és 48-as hon
terv, aligha lesz kivihető, mert rendkívül megtöltött közönség áhítattal hallgatta a védszázados és neje szül. Verbancsics Szidónia 
sok pénzbe kerül és a Társaskörnek ven- gyönyörű énekeltet. leányát.
déglőse nem l ŝz. A március havi közgyűlés —  Házasság. Bezerédy Miklós Ferenc —  Uj Ügyvéd. A pozsonyi ügyvédi ka- 
fog dönteni az építés kérdésében. Kívánatos zalabesenyei földbirtokos házasságot kötött тага dr. Fribeisz Gyula ügyvédet Pozsony 
volna, hogy a többség a lehetséges és meg- e hó 10-én d. u. 5 órakor Benedik Jozefi- székhellyel az ügyvédek névjegyzékébe be
felelő tervet fogadja el. nával a krajnai Paternionból. A házasság- jegyezte.

Az építendő Társaskör alapjára f. hó kötésnél mint tolmács dr. Hajós Ferenc — Szinielőadás az internátusbán. Kedves 
5-én kabaré eslélyt rendezett a fiatalság, ügyvéd szerepelt. meglepetésnek voltunk részesei farsang va-
mely minden tekintetben kitűnően sikerült. —  д  vármegyei közgyűlés. Zalavárme- sárnapján. A helybeli áll. polgári leányiskola 
Várally Dezső, dr. Grész Gyula, Hári Győző gye törvényhatósága f. hó 14-én tartja meg internátusában kis szinielőadást rendeztek 
kitűnően előadott kupléikkal állandó derült- évj ren(jes közgyűlését. Ezen a gyűlésen a az internátusbán elhelyezett polgári Iskolás 
ségben tartották a közönséget. Guelmino vidékünket érdek,ő következő ügyek kerülnek lányok bevonásával. Színre került két két- 
Alajos 3zép énekével nagy hatást keltett. Az tárgyalásra: Muravid ingatlanok elcserélése lelvonásos színdarab: A levél s Húshagyó 
énekszámokat Schmidt Ferenc kisérte a tőle és tulajdonjog bekebelezése; Muracsány a kedd. Az elsőben Magdika Margit, Imre Sa- 
megszokott precizitással. Kél eredeti dalszer- ĵjmmri javadalmazáshoz való hozzájárulás; rolta, Hermann Róza, Bátor Erzsi, Kramarits 
zeménye, melyeket Guelmino és Várally éne- Dnivafüred bérkövetelésnek elengedése; Csák- Olga, Herezog Edith s Pataky Hona, az 
keltek, őszinte tetszést keltett. Az estélyen (0ГПуа ingatlanok eladása; Tüskeszentgyörgy utóbbiban Horváth Ilona, Klein Margit, Schenk 
ott volt Perlak szine-java, a mulatság vir- kör|egyzősége körjegyzői iroda kibérlése; Böske, Szántó Stefánia, Makkay Paula, Mo- 
radtig tartott. A tiszta jövedelem 160 koronát Qr^yadiós, Drávaszdas, Drávaollár, Perlak és ravecz Mariska, Zala Mariska, Kelmer Anna, 
tesz ki, melyet az ifjúság a község bükén i)rávacsány a községi szervezési szabályren- Höhn Mariska és Grünfeld Ilona szerepeltek, 
építendő tarsasköri hely ség céljaira adott, beletek életbeléptelése illetve módosítása; A darabokat az internátus felügyelői, özv.

Felülfizettek : dr. MesU-ics Mátyás 4 K,Peczek MUracsány a behajthatatlan földbérek törlése Loncsaricsné Bezerédy Ilona és Bezerédy 
András 3°K; HirschsoíiT Viktor" 2°K ; dr. Reményi 9 Dékánfalva, Muraujfalu és Damása köz- Margit tanitolták be s bizonyára nagy fár&d- 
Zoltán 4 K; dr. Kemény Fülöp 8 K; N. N. 3 K; ségek szülésznői fizetésének megállapítása ságot kellett kiíejteniök, mert a kis lánykák
dr. Zakál Lajos 1 K; dr. Sághváry Jenő 1 K; tárgyában hozott képviselőtestületi határo- ügyesen mozoglak s rendkívül kedvesen ját-
Sipos Elek l K; Neusiedler Jenő 1 K; özv. Hoch- zat0k. szólták el szerepeiket. Az előadáson a helyi-
MÜrf 2UlK; kLmn “ « U r  8 K . ' d r . S  -  A törvényhatóság állapota. A vár- ségek szűk volta miatt csak kevesen lehettek 
Zsigmond 6 K. Svastics Ödön 3 K; Füzessy megye alispánjának jelentése szerint Zala- jelen, de akik ott voltak, az internátus ebbéli 
Gusztáv 5 K. f vármegye területén f!l? é/hoveiabfer, december szerepléséből is meggyőződhettek, hogy hézpg-

------------- - havában fertőzött állatot 96 esetben találtak, pótló intézmény, mely nemcsak az idegen
K Ü L Ö N F É L É K '  ebből meggyógyítottak 69-et. Az elmúlt félév lányok elhelyezéséről és ellátásáról gondos-

-------  során Zala vármegye területéről kivittek 16541 kodik, de erkölcsnemesítés, kedélyképzés s
L á p v i r á g . drb. szarvasmarhát, 972 lovat, 2148 juhot ami a fő, magyarosítás szempontjából is ér-

Azt mondják, -  гоааж vagyok, és 11179 sertést; összesen 1262 drbbal ke- tékes tagozata a polgári leányiskolának.
Szivem, — lelkem romlott; vesebbet, mint tavaly a megfelelő időben. A — Temetkezési egyesület. A Csáktornyái
Virágot — szereimet gyermekek közegészségi állapota általában Első Iparos Temetkezési Egyesület ma dél-
Lrtépek, -  eldobok . . .  j<y Volt. Fertőző betegségben megbetegedett után 2 órakor, határozatképtelenség esetében
A zt mondják, -  nem vagy jó  . . .  250 gyermek, meghalt ebből 32. Öngyilkos- jövő vasárnap lari’ j meg f. é. rendes köz-
Szirmatépett rózaa . . .  ságot 10 egyén követett el; véletlen szeren- gyűlését a városháza. 2. számú termében.
Napverte mezőnek  esetlenségnek áldozatúl esett 16 egyén. El- Napirendje a rendes pontozatokból áll A
Fáradt pillangója. mebajos eset 8-szor merült fel. Kétéven Temetkezési Egyesület a régi céhekből
Nem bánom, — nem bánod, aluli gyermekek gyógyíttatása 75 esetben 1898-ban alakult ki, tehát már 12 év óta
Akármit b eszé ln ek ----- lett elmulasztva s megfelelően büntetve. A áll lenn. Vagyona készpénzben 619442,
Tudod h o**szeretlek  A vármegye területén összesen született 2859 hátralékokban 181 s leltárértékben 2844 43

' 6Z 6 ’ Schramm Béla. meghalt 1578 egyén. A természetes szapo- К-t lesz ki. A temetkezési egyesület főtiszt-

A  k a m a r á s . kesedéssel. Engem azonban mindez hidegen hagyott én az Ön tulajdona vagyok és mint ilyenről az
és hűvösen válaszoltam: Ón gondja rólam gondoskodni. — Talán csaknem

(Humoreszk.) — Köszönöm, jelenleg nincs szükségem bu- kivárja, hogy ki hizlaljam magát? Oh dehogy, nem
Ebéd után nyugodtan szenderegtem Morpheus torozatlan kamarákra. — De Uram ön félre ért. is szerelném, mert az izmok fejlődéséi többre 

karjai közölt, midőn egyszerre halk kopogást hallok Nem kiadni akarom önnek kamaráimat, hanem becsülöm a zsigereknél — és így szerény, de jó 
fejemen.. Eleinte úgy gondoltam, hogy kedves nőm eladni, igen örök árba odaadni. Képzelje csak el, és tápláló házi koszttal megelégszem. — No ilyen 
megtudta múltkori ősbudavári kalandomat és ha meghalok, bármely raozeutn szívesen megveszi szemtelen. Dehát csak nem hagyhatom elveszni a 
néhány befőttes üveggel harcindulót akar játszani akármilyen magas áron e ritkaságot, mely Önnek tíz pengőmet; inkább hadd egyen nálunk, azzal 
koponyámon, melyet nem tudom miért, tán ked- nem száz, nem is ötven, nem is huszonöt, csak az öt kamarával úgy se élhet valami nagyon 
v< skedésből általában Máuthner diadalának ne- csekély tiz forintjába kerül, mert annyit kérek sokáig . . .
veznek, — de midőn feltekintettem, egy egyszerű érte. — És, ha ön túlélne engem ? — Akkor . . .  Akkor féléves házas és deli ifjú voltain,
és szerény, de mindamellett szívós köntösbe huj- nos akkor hálás szívem ötödik kamaráját tisztán De a percek múltak, két gyermekem is már ma
tatott gentlemant láttam magain előtt. Mielőtt az öu emlékeinek szentelem. sodszor, kedves nőm pedig m á r  negyedszer fogzott,
még megszólíthattam volna, már az asztalomon — Az már más, — mondáin és meg is irtuk (a harmadik pár fogsor ki esett a szájából és el
ült éa lábait nyugodt kényelemmel egy plüs fauteil azonnal a szerződési, melyet nagyobbik pecsétem- törött), koponyámon pedig a hold teljes töltében 
szélére helyezte. mel hitelesíiettem. Az ötkamaráju úr, kit rövidség pompázott, a kamarás úr még mindig feljárt.

— Uram — kezdé minden bemutatkozás okául csak kamarásnak logok nevezni, zsebre Hízott, gyarapodott, inig végre ulólérte a végzet,
nélkül — én tudom, hogy ön szerény viszonyok vágva a megállapított összeget, nyomtalanul el- egyszer csak vacsoraközben nagyot hörgött — és 
között él. Nos, én a viszonyokat becses engedel- párolgóit új őszi kabátommal egyetemben. Már- összeesett. — Megütötte a guta — kiállám lelke
mével, — meg fogom szerényleleníteni. Kétkedve már azt hittem, hogy haláláról csak az újságok sedéssel — de örömöm csakhamar búra fordult; 
néztem rá, de ő egykedvűen folytatta : * révén fogok értesülni — mert ügy egyeztünk meg, hová tesszük ezt az embert, mig valami orvos ki

— Igen én önt gazdaggá, dúsgazdaggá fogom hogy kiinullát a nagyobb napilapokba köteles nem operálja a szivét? Erre kedves nőm egy fé*
tenni. Nézzen meg engem, ugye nein vese tajtam közzétenni, — midőn végtelen meglepetésemre, nyes ajánlattal állt elő. — Tudót mit? — 
észre semmi különösebbet. Pedig bennem egy este 8 kor becsöngetett; szerűen beletesszük a nagyteknőbe, azt megtöltjük
kincs, egy aranybánya n jlik Hány kamarája van — Ejnye, ejnye -4- mondtam kétféle hang- spiritusszal, aztán eláll benne addig, amig az orvost
a * Ön szivének? Ugy-e négy? Mert minden jobb lejtéssel, hát maga mit akar itt? — A vacsorámért el nem hívjuk.

saladból való szívnek négy kamarája van. Az jöttem volna kérem aláean.— Micsoda vacsoráért У i — Igen ám, de honnan v eszü n k annyi spiri- 
nyérnnek azonban öt van. Uram öt, kiáltá lel- — Hja hát kérem, uraságod engem megvásárolt, | túszt? — Hát hiszen most már kapunk hitelbe is

k .



.........................................................................
viselői: Ivacsics Ignác elnök, Kollarics Mátyás említettük azt az elismerésre méltó törekvést, A város területén alig volt pince, mely viz 
pénztárnök s Horváth Pál jegyző. melyét a helybeli gazdakör az itteni gazda- alatt nem lett volna. A város körül elterülő

— Gyászhlr. Igaz részvéttel vettük a sági viszonyok fellendítése körül buzgón ta- földek is mind vtz alatt állottak e ezért 
gyászértesltést, mely szerint városunk egyik nusít Nemcsak a baromfitenyésztés felújításán alapos volt az aggodalom, melv az óvóintéz- 
érdemes polgára, Hochsinger Sándor az glök fánadogik e ezzel ennek fellendítésén, hanem kedéseket szükségessé tette, 
sorából elköltözött. Hochsinger Sándor a a mezőgazdaság megjavítását is programba — Vetőmag beszerzése. Mint értesülünk, uj 

^  Hochsinger M. és Fiai cég tulajdonosa troli, vette. Erre vall a jobbfajta, de azért olcsóbb termésű lucernából az idén közei sincs annyi, a 
mely cég 1886. óta virágzó likőr, ecet és magvak kiosztása « a jobbminőségü gépek mennyi szükséges. Sok felől fognak azért olyat 
pálinka gyárat tartott fenn Csáktornyán, körei árubabocsátáaa. Hogy az itteni gazdák erről fi*?18?1! me,.y régl mD8Agal Türke**-
• vaMW állomáshc* Hochsinge, а д « » *  Ш1ШМ K 5 Í T ,Ü S S ff i í lS

Г  kenységet tejlelt ki, hogy gyára necsak pros- is rendez azokból a gépekből, melyeket a megpróbálni csiraképes, faja/опив repaiuag gyanánt 
^  peráljon, de hogy a külföldön is ismerjék, vidékén terjeszteni akar. Ezek a gépek a eladni a gazdáknak, arról sokat lehetne írni. Ily 

'S  ez neki meglehetősen sikerült is, mert helybeli ált. tanítóképző-intézet egyik szuterén körülmények között óriási fontossá*» v»n a véd«- 
ч^а gyárnak tekintélyes kivitele volt a külföldre, helyiségében vannak elhelyezve, ahol azokat kelésnek, mely első sorban abból áll hogy ne 

Hochsinger Sándor í. hö.6-áo éleiének 56, bárkia nap bármely érájában megtekintheti. U g f a n Ä ^ "
V  boldog házasságának dl. évében hunyt el. Bíró István intézeti kertész végzi a kalauzolást, árak minden esetre arra késztetnek egyes magel-
C Agyszélhűdés oltotta ki életét. Özvegyén, __ Nyilvánoe kÖ8ZÖnet A Csáktornyái árusítókat, hogy régi, csiraképielen mag hozzáke-
jö t  gyermekénehat unokáján kivül nagyszámú gÖ2ma,om és v,llamtelep részvénytársaság a 

S  rokonság sirat|a  ̂ Temelese e hó 7-én déhU- kórházalap javára 100 koronát, a szegények szabhatnak. Ezért ajánljak’ hogy gazdái-к az idén 
%,tan 4 órakor volt. A helybeli izr. temetőben között való kiosztásra 25 koronát volt szives a legmesszebbmenő garanciát kössék ki úgy gaz- 
w helyezték el örök nyugalomra, ahová a csák- adakozni melyért ehelyen is hálás köszönetét dasági, mint térti magvak bevásárlásánál s külö- 
^tornyai társadalom osztatlan és mély rész- nyilvánítja Az elöljáróság nősen a külföldi cégektől követedén, hogy szava-
, véle kísérte. A halottas háznál s a temetőben ’ J toljanak a magyar mezőrendőrségi törvéityek sze-

Scbwarz Jakab rabbi meghatóan búcsúztatta “  Petroleum Turas. Általánosan isme- rint, különben nem lehet tőlük kánéritést kapni, 
u Ьп77я1иг1п7ЛЛ01 fái dűlni» чип r»lnlt telesek az>k a nagy nehézségek, melyekkel Hogy azonban eleje vétessék a sok kelemetlenségnek

^  hsíoUa^mel^a^közö^uiéger^s^méU^n^meg- * Petroleumfurás Szelence körül jár. Nagy « • -* > •  károknak teg»jánl.to.abb hazai cége. hdlotlai, meiy a Közönségéi is melyen meg . ... . .  . . .  . . . . . . __. . ® *. igénybe venni mint p. о. a közkedvelt Maullui«r
v indította. A Csáktornyái Takarékpénztár R. T. ^а|7° ка.1 kell elhá ilani, hogy az igazi g j ÖI1 C8 ^kir. udvari magkereskedését Budapesten, 

vv melynek sok éven át volt igazgatósági tagja, t°rráshoz hozzáférjenek, ami már nem egy me|y c ĝ becsületben áll fenn már 36 éve és kü- 
2 j^ölön gyászjelentést adott ki és a temetésen vállalatnak nagy összegű befektetéseit elnyelte, lönben is be van igazolva, hogy a Mauthner-fóle 
*  testületileg vett részt. Béke hamvaira! Felhagyta« tehát a fúrással s már azt hittük, ™ 8™к a legjobbak és azokban raég soha senki

3? -  Az iparosinak táncmulatsága. Az iparos- ^ B T  csak az ott lévő épületek s gépek sem csalaUc^otb hangversenye
■ ifjaknak mait szombaton megtartott farsangi tánc- lednek  egyedül, h.rdetöi a törekvésnek, mely . “  Д  “ '

mulatsága, ha nem is volt látogatott, de annál petroleumgyárat akart Muraköz délnyugati b\ärd8tröm Valborg, az európai niru op.ra 
^kedélyesebb volt. A jókedv s kitűnő hangú- felében teremteni. Most azonban, mint halljuk, énekesnő, e hó folyamán Nagykanizsán hang- 
4 , lat a késő reggelig! együtt tartotta a megjelen- njabb kísérletet tesznek e téren. Hír szerint versenyez. A hangversenyt a Casinó rendezi 
tyeket A mulatságon a következő felütfizetések lrancia ba(lk válalkoznék arra, hogy a könyvtáralapja javára és pedig február 2 0 -án. 

történték: 1 0 - 1 0  К-t: Pecso.mk Ottó, barközy- л munkálatokat A hangverseny iránt érthető élénk érdeklődés
zenekar; 5 —5 К-t: Hajas József, Neumann és túrásokat tovább folytassa. A munkálatokat . .. , bizonvára méltóan fői?

? -utóda. Zrínyi Károly; 4 K i: Mesterics Aladár; mar a tavasszal kezdenék meg. mutatkozik, mely bizonyara méltóan tog
- Q q K.t- Рн1г1гч fivö7ő 7 йаЬНля isLván dr .  M _ . . . - T csatlakozni ahhoz a nagy elismeréshez, mely-
í  Hídvégi Miksa; 260 K: Strausz Miksa; 2 - 2 ’ К-t: . — A ••“ ra8Z0,"*lat regedet ^aSUt. La- |ye, gvärdström Valborg eddigi magyaror-
К Meskó Hálint, Herlics Mátyás, Plichta Béla, Dénes Púnknak erre vonatkozólag múltkor hozott gZ£gj hangversenyein találkozott. A hangver- 

Béln, Horváth Géza, Horváth Antal, dr. Viola hírünkkel kapcsol a kns&St 'értesülünk, hogy a ae,,y helyárai a következők: 1. 2. ног в 
v Vilmos, Kreutz Lipót, Németh Gyula. Horváth Radkersburgig kiépítendő vasút tárgyában kor 3 és 4 sor 5 kor 5 és 6 sor 4 kor 
~ P60 KM: Mac*ek GJÖ4I, MorváiGusziáv; Batthyány Zsigmond gróf elnöklete alatt ,  t^bbj 30rban 3  kor.;’ karza|i' ülőhely 3

. - V i " " « « . » "  k0r’ fÖ,d9ÍÍnl' á" ÓhelV 2 к0Г0Па^sjmre, Starzsinszky László, Premecz Miklós, Will- . építési mérnök is resztvettek. Lzzel __ ^д Zenélő Magyarország,« a magyar csa-
л  maiin József, Topohzki Mihály, Dornig Dezső, a vasúttal kerül összeköttetésbe a Zaiaeger- |£dok közkedvelt zeneműlolyóiratának 4(XMk fü* 

Molnár Gáspár, Dolencsi Rókus, Horváth Sándor, szeg-zalalövői vasút is, melynek Muraszombat zete jelent meg imént és tartalmazza a következő 
4 Rózsa Ernő, Gacsál István, Czeizek István, Skoda közvetítésével lesz csatlakozása Ausztria felé. népszerű zeneujdonságokat: I. Magócay Miklós két 

 ̂ Ferenc, Sztrahunya József, Vizer János; 60—60 . .. _ népszerű magyar dalát .— 1 ). Világoskék selyem
éi fillért: Jenschke Ferenc, Bogdán Dezső; 50—50 А Halley üstökösről. André, a lyoni kendő . . .  és 2). E kis falu az én csöndes örökké
w>i fillért: Kozják Károly, Kolhrits Gusziáv, Budaváry observátorium igazgatója cikket irt a Matin- bús temetőm . . .  II. Jensen Adolf bájos »Romanze«-
Y. Lá>zló, Ekker Imréné, Molnár János, Háry Jenő, hen-, amelyikben bejelenti, hogy a löld május ját, zongorára. I1L Kelly V. T. »Caraboo« című,

Mayer bajos; 42 fillért: Kovács János; 40 —40 jo  лп foff a Hallev-féle üstökös farkán ke- népszerű amerikai kupléját. IV. Egy közismert s 
V. filhl! Hropszt Vilmos, Németh István; 30 fillért: .... haladni de az összeütközésnek semmi ked8e,t UJ *Szerb koló«-t. Minden egyes füzete
_ Rojkó István. A, felülfizetőknek ez úton is hálás . hasonló gazdag tartalommal jelenik meg — s
 ̂ köszönetét mond az egyetület. különösebb következménye nem lesz. Leg- benne a legmodernebb s közkedvelt zenemű uj-

__ д  gazdakör aéoei. Már többször felJebb a hőmérsék log emelkedni egy-két donságok, úgy, hogy a Zenélő Magyarország elő-
\  ^  ^  fokkal, azonkívül a légkör színes lesz és fizetői a legjobb és legújabb zeneujdonságokkal

elektromágneses zavarok fognak beállani. lesznek ellátva, amit egyébként tízszeres pénzért
-  szivéből aztán szívesen kifizetjük. Hiába csodáltam nem tudnak a drága különkiadásokban beszerezni.
~ meg hitetlenül kedves nőm fejét, 6 a2t kénytelen — A lapok megrendelése. A Kúria ér- Havonta két hasonló gazdag tartalmú füzet jelenik

akarni, amit én megteszek és igy kamarásunkat dekes és a közönséget J8 érdeklő Ítéletet meg — 6 füzet (60 zeneoldal) egy évnegyedben,
C spirituszba helyeztük, azután nyugalomra tértünk, hozott, amelyben kimondja, hogy mindenki,  ̂ korona előfizetésért, melyben a hazai és legne-

Alig szendereghettünk azonban egy-két órát, midőn як; huzamosabb ideic elloaadia a neki oostán vesebb külföldi zeneszerzők minden válfaju sze- 
. éktelen orditozás és daloláa verte fel az éj csendjét. menetedéit legjobb «.rreménjeit kapja aa eloB-
í  Kedves nőm megdöbbentve ogralott ki engem az kézbesített lapot, annak arát még akkor is ге1д дг eddig megjelent doo filzet, folyton kap-
-  ágyból — kirohanok a konyhába, — hát kama- meg kell fizetnie, hu a lapot nem rendelte )íató, a ezen füzetek jegyzékét — úgy bármily

rá sün к épen cigány kereket igyekszik hányni. meg. Még érdekesebb az Ítélet ama kijelen- zeneművik bevásárlását célzó zenemű jegyzékeket
<. Ránézek a teknőre, — üres. tése és megállapilása, hogy az ilyen perek- minden érdeklődőn -k bérmentve küld meg a *Ze-

Л l,ebzet egyszerre világos volt előttem. A bennem az adós lakóhelyén lévő bíróság az [|fv̂ lalg * в^нреяГ Vili József-körú^U^
nyomorult csak tetszhalott volt, a szesz szagától illetékes, hanem az, amely ott van, ahol a --------------— — ■ - ____ -
magához tért, kiilla az egész spirituszt és most , Ql készitik vagy postára adják. ЩЯШШШЯШШЯЯШШШШШШШЕШШШШЯЛ
be van rúgva, mint a csap. »m -  -  *

De erre már az én galambepém is felforrt. — ArVÍZ. A napokig tartott esőzések a ^ K Ö S Z Ö n e t f i y l l V a m t a S .
V  aJ,<sf kinyitni, a kamarást kigurítani, tőle röp- kis Ternavát is megduzzasztották, olyannyira,

lében m<ig egy búesúpofont kapni pillanat, egy hogy a városi halóság már a szükséges óvó- Felejthetetlen családfőnk váratlan el- 
fajé pillanat műve volt. intézéseket is megtelte a Ternava kiöntésé- hunV,a "Mclniával hozzánk juttatott
k . „A l’’eMÍ»*üagodásról végleg lemondtam bár megakadályozására. Különítsen mu'l részvétért ezúton mondunk mindenki-
Kedves nőmben a kamarás esete után erős a , , nek hálás köszönetéi^meggyőződés, hogy az én becses agy velőm is, szerdán mutatkozott a veszedelem immmens- кииипне..
pr&eparáiva egy múzeumnak megér legkevesebbet nek, amikor éjjel a csendőrség, rendőrség Csáktornya, 1910. február 12. 
annyit mint egy ÖÜiamaráju szir. és tűzoltóság állandóan talpon volt. Da S*e- H ochű ineer

N ' Batty án Radó. rencsére nem kövei kezelt be a katasztrófa; •
c v • mert az eső megszűnt s szél kezdett fújni, ШШЯШШШШЯШШШШШШШШШЯЯЯШШЯШШЛ

ч  . X  ----- 2  » mely a viz apadását Í9 csakhamar előidézíe. __________
' y ?  Ö ^  ^  1 ---------------



Repaée.
Как Citam vu novinah, ovoga Ijeta budu 

se detiri repade vidie jód. Jednu smo ved 
vidli, a jedno sada opa2uvljeju, to je tak 
zvana Halley-repada. Та Halley repada je 
najznameniteda.

Pred millijun i millijun leti, kada se 
je iz vckivednog khaosa, tojest iz vekivedne 
medavine po milosti tajne svemogude jakosti, 
po milosti Boga podel ustrojiti svét, onda 
su doöle na svetlo i repade zvézde Znanci 
svakovrstno tumadiju njihovo stvorenje, nisu 
sloZni vu tém, da как su postale repade. 
Samo zgunjavaju, jer niti to drugad nemore 
biti, niti jeden nas néje videl tajnu Bo2ju, 
stvorenje sveta. More biti, da je repada 
zvézda prva odhidena od sunca, othidena 
je s takvom brzinom, da se nije mogla pre- 
obrnuti na takvu zemlju, как naőa zemlja, 
рак zato leti, leti po svojem odredjenim 
putu, zbog straSne brzine joj njezin luft za 
njom ostane i to vidimo mi, da je rep.

Svaki sedemdesetäest Ijél pohodi ova 
Halley zvana repada i nas, da ja moremo 
videti. S onom brzinom ч kojom ona ide, 
moremo si misliti, как veliki put napravi 
érez 76 Ijet! Ali ravno zato jer sa straSnom 
brzinom ide, nebude nikada takva zvézda 
iz nje, kakve na nebesi vidimo i kakva je 
naSa zemlja. Vidite 2eljezna os se vu2ge 
ako se kotad frisko giblje, vu2ge se zbog 
risanja, tak se vám risa repada vu velikim 
svélu drez onaj luft i éther, kroz koji ide.

Jer óva zvézda svaki 76 Ijet dojde na 
zemlju, jesu bedasti ljudi, koji prorokujeju, 
da lak bude i ovak bude, tu je repada. 
Najte dragi ljudi to veruvati. Repada nikad 
nebude donesla pogibelj za zemlju, jer na 
sredu imamo sunce, kője s vekSom jakostjom 
vlede ksebi i igra se s repadoin как naáa 
zemlja. Vnogo i vnogo se brblja sada, kaj 
sve néje istina. Samo zato, da se narod 
buni, da si potroöi i onu malu vrédnost, 
koju ima.

Put Halley-repade je takov, da do naöe 
zemlje nemore dojti. Samo onda bi mogel 
dojti do naSe zemlje, ako bi se vu vekived- 
nosti pretrgel onaj red, koj sada biva. Tojest 
ako bi se zmeéalo sve, sunce, mesec, zemlja 
i druge zvézde, tojest napravil bi se opet 
khaos, koji je bil pred stvorenjem zemlje 
Mi mislimo da do toga nebude joS doslo 
Bog je svemogudi, on nije zato stvoril svét. 
da ga tak na hitroma vniáti. —  Zemlja 
naSa ima jakost za privledi, ali ima jakost 
nekaj od sebe odbiliti. A zvun toga na sve 
nas deluje sa svojom privladivom jakostjom 
sunce. Sunce je kralj ovoga sundenoga sus- 
tava i sve kaj vá Tij 'sustaV dojde, pod 
suncovo jakost dojde. Dakle repaCu zvézdu 
odmah, как dojde vu sundeni sustav, sunce 
к sebi vlede. Od toga se niti ta zvézda ne
more osloboditi. Cím ta zvézda dojde blizu 
sunca, mora zbog velike brzine, koju ima, 
zvun toga jer ju sunce odhitava, se obrnuti 
okoli sunca i opet sa straSnom brzinom 
otiti vu vekivednost, da se za 76 Ijet opet 
nazaj к nam povrne.

Óva zvézda je samo zato dudna, jer 
samo svakoga 76. Ijeta dojde knam Da bi 
ju svako Ijeto videli, onda se joj nebi cudili, 
ali tak se joj dudimo naravski, jer mnogi 
zmed nas ju nije videl.

Da bi ta zvézda repada napravila kraj 
svétu, ili bi bil tabor, ili da bi la kakvu 
drugu nesredu donesla na zemlju, najte ve
ruvati. Nesredu doneseju sami ljudi, koji 
namesto toga, da se svojega posla drfiiu, 
greSiju, puntaju se, proli Bogu i proli blif- 
njemu idejű, to to bude doneslo nesredu, 
ali repada zvézda né.

Zato sam to pisai, da se naSi ditatelji 
naj nedaju prevkaniti od svakojadkih vkanj- 
livcov, koji jim veliju, da bude kraj svétu. 
Ako bude kraj svélu, to Bog nebude takvim 
ljudem obesil na nos, как su ovi vkanjlivei.

Delajte marljivo i molite se Bogu, onda 
mirno morele dekati, kad vas bude Bog 
zval. Ali Bog Vas nebude zval po vkanjlivci, 
to si zapamtite!

Naá Planet i njegovi stanovniki!
Za duge noői epieal: KutnJ&k Simon.

Medju najljubleneSe vrste z godovine, 
od kojih nam pripoveda znanost, broji se po 
pravici kulturna z godovina, Uredjenje na- 
priliko dloveka i njegova znanosl Ovo se 
sude, как dlovek na povrSju zemlje, zato 
hodem, lakaj ov predmet, kojega glasi gornj; 
naslov, opisati, koliko mogude samo povrSno.

Poleg svakovrstnih vudenjakov vidimo, 
da je dvadeset miljonov mdj: od daljena

Razpelo.
Siromak sam bil, pák olec jedne obi- 

telji. —  Так podne povedati od sudnje pre- 
ganjajudi otec povestnicu svojega tu2noga 
Éivljenja.

Siromak sam bil, pák olec. То su dvé 
oblertene okolnosli vu dlovedjem 2ivotu. 
Vnogiput sem preklinjal sudbinu, da sam se 
siromak narodil, ali jóé bolje sam se krivil, 
da sam se oftenil.

Ne zato sam faluval svoj din, как da 
svoju 2enu ne bi bil imel rád; poStuval i 
ljubil sem ju iz distoga srdea; nego zato: 
iz jednoga koldusa sem dva napravil.

Ta sirola bi bila bolSega i sredneSega 
íivljenja vrédna, ar izvan vanjskih lepotah 
je  i nulradnje duSevne kinde imala, od kejih 
bi druga devojka, sa malim délom zadovoljna 
mogla biti Kakti 2ena i mali; njoj ne modi 
redi najti za pohvalu.

Moja mala dvoja deca pák su vu svem

spodobna bila materi. Vide vremena su se 
vu jednom kulu stiho igrala i nigdar su 
me ne bantuvala vu svojem poslu, gda sam 
doma pri stolu premiéljava), pák pisai.

Ej, pako vnogiput bi bili imali zrok se 
pretu2iti, vnogo su trpeli, gladuvali i Bo2e 
odprosti! podrapani hodili.

Pred trojaki se je pripetilo, da moja 
mala Irmica, koja je destu godinu spunila, 
posle siromaákoga obeda pred me stane i pita:

— Japek dragi, jeli imaá malo vremena?
— Za tebe imam uvek malo vremena, 

srddece moje.
—  Je li ti znaS, dragi japek, da su na 

skorom trojaki? — zapila me tnoj mali 
angelek s drblajudim glasom.

— Zakaj odeS to odmene znati? zapi- 
tam ja s nemirom.

—  Horváthova Janica je rekle, da na 
öve svelke bélu opravu dobi i da si na ov 
lépi svetek svaki dober krSdenik bélu opravu 
obledi mora!

—  Ima prav —  véli otec — to je 
navada.

— Ja nebudem bélu opravicu dobila ? 
zapita sironiadno déte, pák me s velikim 
odima lu2no pogledne.

Na öve redi me nekaj podelo gutiti, 
rédi su mi se zabegle i skorom su mi odi 
suze oblejale.

Za kratko vreme sem si srdce vlrdil 
i nikaj spametneSega né sem mogel redi 
как: Vre ti drugiput povém.

—  Pák gda bude to drugiput, dragi 
japek?

— Zutra! — sem komaj zgnjel, к sebi 
sem nju potegnul i skuSuval

— Hvala ti lepő, dragi japek — rede 
veselo i vu drugom hipu njoj se ved vuni 
duje zvondenje tenkoga glasa, как se hvali 
svojiin pajdaáicam, da i ona bude imela bein 
opravu na trojake.

SiromaSno, nedufno déte nije znalo, 
da je jo$ on dén vu Bofih rukah i da Bog
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naöa zemlla od Sunca i po takvoj daljeCini 
bi naj hitrefli Snelcug potrebuval 3600 go- 
dinah dók bi od Sunca na zemlju pri trCal. 
Lahko razmimo —  ako bi danas doSel knam 
na brzovlako kakov Blériot od Sunca — 
morali bi mu tam vikati za odhod (mehet) 
ili zvoniti ono vreme —  kada je hotel —  
Abraham svojega sina Izaka Gospodinu al- 
duvati. Zemlju brojimo zvezdam, ali veCina 
zvezdnema dán danas nikakvoga pravoga 
pornena, u starih vremenah, upotrebili su 
nje za razne uganke= О Walensteinnu pripo- 
vedujeju da je puno drZal na nje — i zatoje 
puno bitkah izgubil. Pripeti se Cloveku, da 
mora dugó Cekati, dók ne zagleda koju zvezdu 
posebno kod vojakov, dók postane barem 
korporai =  takve kraje imenujeju. Nemei 
Őternvarte =  ali brsCas ne badava: =  No 
как so nas to veC u Skoli vuCili, je zemlja 
vekSni del z-vodom pokrita, a nije zato za piti, 
da je preslana —  no nekaj je kisele za 
onom siÉemo rajSi: =  Suhi del zemlje je 
razdeljen —  na pet strani —  med kojemi 
je najglasoviteSi del: Europa =  a v —  Eu- 
ropi su opet kraji kője hoCem opisati bolje 
nam poznane —  Vzemimo na vrsto naj 
prije =

Spaniju, ovo ime je znano skoro 
svakomu —  radi Spaniärö^a morti ga je 
koji i próbál —  glasovita je posebno radi dob- 
roga kostanja —  i opet ima velike sela tak 
da je moraju kod nas dijaki u Skoli videti =  
imaju takaj tam posebno igre =  iliti ljudske 
veselice gde se mladi deCki z biki boriju — 
kod takovih igrah viSeput ZivinCe Cloveku 
Creva van spusti.

F r a n c u a k a  koja se dríi zgorami lakó 
zvanim Pirineje Őpanije; a znevoloj =  NemS- 
koga (zato da Francuzi nemaju radi Nemcov) 
doma su glasoviti radi svoje srboritosti; 
dosti krat se med sobom Cohleju, ako néma 
ravno vremena koji tudji vladar nje poCo- 
hati. — izmed njihovih bivSih vladarov 
stanajglasovila dva Napoleona, i lo prvi i 
zadnji koja s to zaradi izvanrednog mudroga 
Gospodirstva doála na nikaj obedva svedo- 
Cita daje odi.ajzviSenoga: pák do najsmeS- 
noga samo jeden korák:

i to vCasi prav kratak I

zna.kaj sledeCi hipdonesti more, dobro ilizlo.
Kad sem opet sam ostal vu hi2i, mi 

je pero iz ruk opalo i poCel sem vu sebi 
premiSlavati. Как i vu kakvi naCin morém 
lubeznomu detetu ovo neduSno veselje na- 
Cmiti Ja bi bil zadovoljen sa suhim kruhom, 
samo da bi mojem malem kolaCa mogel dali 
i nje blaftenc* Ciniti. Sve sem Cinil, kaj sem 
samo moguCi bil. Poslal sem molbenicu к 
Allarnu, na Zeleznicu i drogé mest», kője 
sem snmo znal, ali od svigde sam sterpliv- 
nost-i zivee na straSno probu devajuCi od- 
govor dohil.

— Za ve si nek slrpim, rnoguCe za 
kratko vréme. Za t.ikvo obeCanje nije nioCi 
na mesto podrapanc oprave uovu kupiti, za 
takve pencze mesar ueda m**sa, рек kruha, 
Stacunar sol, meló; makar su mi prijalelji 
rekli, da znain nekaj, drugi ряко: videti je, 

sí u Skolu hódit.
B>rmeS d őst а реп» z sem koStal mojega 

olca, dók sam Skole svrSaval, kaj je bogát 
^lovek i gospon hotel biti s malim imétkom.

Kad rni je olec vmrl, né sem mogel 
viSeSe Skole naaleduvali, da bi bil moj cil 
dostigel, moral sem Skole zapuslili i brinuli 
8P z I svakdaflnji krnh mojoj materi. To mi 
Je diiZiiosl bila, kojoj sem se s veseljem 
PodloZil.

Glasovita A n g l e z k a  to je drtava koja 
néma rada znijednim meje; Siromsvéta su 
reztepeni; zaradi velke megle koju imaju 
doma, su se previSe utrdnuli tak ako se ко- 
jemu Englezu na 2elezriici nesreCa pripeti, 
da ga jeden tál odlrgne ne zove Doktora 
nego zreCjom: eie Schafner bringen sie mir 
sogleich das Besch verdebuch a njihovi iz- 
delki s kojimi kramariju skoro po célom 
svetu, su radi toga glasoviti da su engliS.

S v i c a  gde imaju veC od negda gore 
zledom pokrite, zato po leto niti po zimi 
nestradaju leda hude 2edje se njim takaj ni 
treba bojati, radi obilnih jezerah; pak ipak 
как je Cuti ni jeden Princ neCe iti za kralja, 
zaradi slobodo Ijubüosti =  koja je uzrok —  
pri be2aliSCu raznih hudo delnikov =  koji 
romár je bil v Rimu tam vidi u Papovoj 
palaCi, lepe vojake Svicare kaj svedoöi da je 
iz Svajcarske put i vu Rim как od svakoga 
drugoga sela.

T a lj ia n a k a  ovo je orsag koji je od 
redjen za srambo starine iliti slikarstva za 
volju toga nju pohadjaju rázni vuCenjaki ili 
umetniki Tahani imaju dve kreposti za volju 
kojih su glasoviti, jedno do zidanja a drugo 
je po2elenje do tudjega blaga.

T u r s k a  za koju bude morti za nami 
se samo Culo govoriti da je bila, je как —  
na pol sprhneto drevo, koja godino za go- 
dinom izgubi koju suho granu, se vu torn 
od drugih razIuCuje, da nema za poglavara 
kralja nego Sultana, negda su radi hodtli, 
u pohode takaj i knam ali dostaput su njim 
naSi junaki s podmeknuli lojtru =  tam je 
obiCaj da Clovek lehko vumerje brez daje 
bete2en bil ili na smrt pripravlen, gde se 
gospodar nie nebriga, ide gospodarstvo rakov 
put, zato viSeput vrednost Sultanovu pod 
Ticilaciju prodaju.

R u s i j a  je domovina vukov i medvedov 
i sriesever je tam doma zato si =  pravoga 
Rusa brez ko2uh& i kuCme pretstaveto nije 
moCi; tam je mnogo zraslo takovih ljudih 
koji su né pravi NihiliSti pak su caru tak 
verni —  da su mu uvek za petami; radi 
bi mu pomagali i to:globoko pod zemlju. Izmed 
vojakov su glasoviti Kozaki, koji su negda 
Svedskoga kralja tak tirali, da je vu begu

Postai sem pisar, da od glada ne po* 
ginemo. Da sem se Cisto povdal ovoj sudnji, 
vumrla mi je mali vu najlepSoj dobi —  
na protuletje. To je bilo dobro, da sem vide 
ne trebal zimski kaput. Prodal sam ga i za 
cénu sam svojoj materi maloga spoinunika 
postavil na grob, kojega sem s cvétjem o- 
kinCil. Svaki dén sem pri ovom grobu molil 
i premiSljaval о svojoj dojduCnosli. Na ovem 
putu me je Janica sprevadjala, koja se je 
smenom skup toguvala i tak smo s naSemi 
suzami skup polevali cvétje.

Так smo se dan na dan sve !ю1 je spoz- 
nali i najzadnje sem ju Senil, koju Senilbu 
su njeni roditelji neizinerno kratili. Так za- 
puSCeni od celoga svéta smo doSli vu to 
selo gde nas SterCija navek skuSava. Tu su 
trojaki. ObcCal sarn deci opravu, 2eni dober 
obed, ipak nebude od svega toga nikaj.

Eb! nije mu2ki posel se stakvimi misli 
trapiti i navek vu zaufanosti 2iveti. Tomu 
mora kraj biti. Vun na zrakl Na dvoru su 
deca tak zaigrana bila, da me je Irmica 
stopram onda opazila, gda sem veC pre vu* 
liCni vrati bil.

—  Kam ided japek dragi ?
—  Samo idem, idem dudica moja.
— Morlim po bélu opravu ided?
— Moli se к Bogu dragomu, Cerkica

svoju Ci2mu izgubil. Njihov varad Moskva 
je glasovit radi toga, daje tam Napoleonu 
radi velke zm e sreöa pogoröla.

N e m ä k a  —  ali dr2ava straha bo2- 
jega =  njihov cesar je dober govornik, i 
atrelec izvrsten pedec gda se na okolo vozi: 
Kaj jako rad vCini: Naj imenitnefla voda 
Rhein,koja prodavle kod mesta Schaffhausen 
po dva Franka glasoviti slap i davle Nem- 
com slavno znano vino: Rheinwein.

(Drugi pat d&lje.)

KAJ JE NOVOGA?

—  Lepa za b a va  je bila vu Ligetváru 
pri Jo2eiu Szlavicsek. Bila je tam fina banda 
iz Pribislavec i ja sem bil oprodeoi od hi2e 
gospodara, da bi bil njegvomu sineku ime- 
nom Szlavicsek lgnácu 2a vodju. Ja sem 
tak na ovo prevoljil, zabava se je zaCela 
1910. Januara 18-ga ob 8 vuri veCer bili 
smo tam do polnoCi nego onda smo idli na 
poCinek, sva rodbina je izrekla da zulra ako 
Bog da zdravje se budemo zabavljali. Так 
je i bilo, poleg stare navade v jutro ob 6 
vuri Culi smo to lépu bandu ide pozavat 
rodbinu na veselje, pozoviCi su bili ovi dva 
Szlavicsek Gyurek i Blazsincsics Ivek i se 
su lépő zvrdili, rodbina su vredo doSla, ja 
как njihov vodja sem je odpeljal vu meslo 
kam smo morali iti, tam smo do2li lépő smo 
je nazdravili, oni su pak nas zveseljem prijeli. 
Onda smo se mi nadale veselili, tak 
da se meni lépő vidlo navek do 11 vure 
kakti stareSini. Nego Stovani Mikécz Mihály 
iz Drávaegyháza je takaj ovu dal v novine 
deti v naSe lepe Medjimurske, to mi se jako 
lépő vidi i do isiine je tak bilo, как je oo 
spisal. Ja mu zafa’ijujem как ti stareSina. 
Nego samo su pre rano doSli kvara glet 
izgublenoga gosta iskat tojest zaruCnicu s 
imenom Jelicu, i nut ja как Otec dece Szla
vicsek József odmah vun stanem, nazdravim 
ovu deputaeiju sa dober veCer i velim Ce- 
kajte malo iSCe néje gotova naäa mlada 
jerbo joS némale kvara ran ju preoblaCiju 
na mladu snehu oni su malo sterpeli vu 
forganjku ali to je bila falinga za nas se 
kajti g. zastavnik bil* je pri dobrim mater-

moja, da nebude Crna! rekel sem izvan sebe 
i neka me samo Uraló, da sem skorom be- 
2al. Nekakva Cudna jakost me je samo vu 
erkvu vlekla. Ne sem se protivil, nego sem 
posluhnul to nevidljivoj jakosti.

Nuter sem slupil vu cirkvu. Réáiti sem 
se dt3l od —  vu glavi SumeCih mi^lenjah. 
Vu grob sem se 2elel. Samoubojslvo sem 
hotel Ciniti, misled, ako se vmorim, se bu- 
deju ipak smilovali mojoj 2eni i deci, njeni 
roditelji, pak tak barem nebudu glada trpcli. 
To mislenje me je joS i vu cirkvi proganjalo, 
i poCel sem vu 2epu skriloga revolvers tis- 
kati, как kakvo dragocénost.

Izvan sebe hitil sem se pred oltár, ruke 
sam skluCil, ali misliti né sem mogel. Odvud 
sem odbeZal na kraj cirkve vu jednu klup, 
stem nakanjejem, da si tu prelrgnem nit 
nevoljnoga 2ivljenja. Revolvera cév deuem 
na sluh i jeden hip, pak svemu je kraj, 
ali vu isti minuti mi léva ruka zaCuti ne- 
kakvo mrzlo stvar. Zdignem, da poglednem, 
kaj je? Jedno malo razpelo je bilo is zlata, 
na kojem su se dr2ale na zlatim lanceku 
nekoje zrne iz gjungja. To je neSCi neboto- 
mice od Cisla vtrgel.

Na brbtu toga kri2a su bile dve slove 
zaréznne V. J. Bo2eI tö kri2ec je segurno



jalCeku i néje mogel svoju duZnost zvráiti. moramo piaali od polresa, koj je bil pros- deCka. — Mohamedanska vera 4 Zene do 
Mi злю prosili ojegove brate dabi na mesto ioga meseca 29 ga Táj potres je как nam puäCava da slobodno drZi jedan egimtomsk 
njega bili zvréili alt nésu hotel), i tak onda iz Őlridóvára javiju vu noCi ob jedoi vuri khedive.
g. Sereg kapitan je zvrSaval ova, nego óva tak veliki bil, da su se sténe spokale i rori — Ublla je  m ater. Poleg Szatmara
nova deputacija se jakó rezsrdila i né je eu iz hiZah se poruádi, kipi i vure su. doli vu Fernazelyu je Kovács Vilma ubila svoju 
Stela poCakati pák au odiSli zbogom nazad pocurele iz sténah. Ob pol 2 i ob 3 vuri mater. Zandari su najenput vlovili nju i 
A ja, как g. S/lavicsek József pred nje sta- se je opeluval potres, te je kvara napravil poCneli su izp tati. Kovács Vilma sve oCe 
nem dabi isii nazaj nuter i g Szakacsicza sve posvud. Osobilo stara Skola se je pokva- zatajiti ali sve na nju govori. Zandari su 
je paSinjak lovila i prosila naj idu nuter rila jako Vu goricah su i 31-ga na veCer veC saznali da uboja su sdvojom britvoni
ali premoCen matrijalóek su imeli k ije  samo ob 8 i 9 vuri íakaj Cutili növi potres. uóinili. Jednu britvu su veC naSli vu puci-
nje vlekel i Murakirály к g. Goricsánecz Oar. Gosp. Mayercsák Aladár je ° ° j postelji. Da je veC straSnoga Cina uCi-
Poldi, zbogom i odiSli su a to je se napra- pet korun daruval csáktornyaiskomu dobro- DÍ,a> odiSla je vu Stalu, gde se oprala i gde
vilo dobro vino nego 2 su ostali pri meni volnomu ognjogasnomu druStvu, za kője mu je krvavu opravu izvlaCila. Vu Stali na jed-
i dobro su se veseliti - tja do dana béloga j po 0vim putu zahvaluje predsedniCtvo. nom mestu su naSli krvave fleke. Istragu
Wláh Pál, Szlávicsek József. Op. ur. Jako __ Te leg raf vu S trid ó vá ru . Kak da,íe dr*Hu-
je lepő da i vu naSe novine napisete vaäe nam jz Strjd(Jvára javiju, ved je sku’p onih —  C eterdeset ie n a h  je  imái. Íz
lepe zabave. Zastavnik pák naj pazi drugipul, 860 korun koje je poá|ansko ravnateljatvo Newyorka piSeju, da redarslvo je vlovilo 
da nepije tuliko »materijalCeka«. Medjulim , ahteva|0 da se te|egraf poetavi. Vezda je jednoga Cloveka, od kojega veli,u, da Ceter- 
to nikaj neje, zato je gostuvanje, da se Clovek sarno na vJadi red, da se Cim predi deset Zene veC ima. íme mu je Müller baron,
zabavlja. Dej Bog, da bi naS narod vu gos- napravj Vu Stridóváru telegraf. Te Clovek se rodil vu Kaliforniji. Kroz neS-
tuvanju vesel, a vu poslu friSck bil! _  g Q. 2a decu  V(J Beßa ge prjpe_ tere godine je Ceterdeset Zene uzel, svigdar

—  N ajstaresi par ljudi. Liepa sve- tj|0, da Gizycky Eleonoru grofsku frejlicu su b°Katu ê- eiromafike 2ene je uvek fkanil,
őanost se obdrZavala ove dneve vu Szeged odrobili od svojega olca. Gizycky József gróf peneze je od nje odzel, a onda pak je navek
varaSu. Szeged varaáa najstareái par: Sántba madjarski husar je bil negda. Da je oslavil nekam P°begel. Pnje dva tjedna je uzel iz
Pál i Zetia rodjena KovácsElizabeta su ob- slu2hu odiSel je vu Russiju, gdje je velikoga Hobokena Jednu frejlicu. Da je veC od nje
drZaváli 65 lelnicu svojega zakonskoga sta- imetka imel. Da se jedenput vu Ameriki 8Ve vredlK)sfi vkral udiáel je nekam. Mlada
liáa. M uä je 86 а гепа osemdeset jedno puloval, spoznal se je s jednom frajlicom Äena *e naJenPut Jav,la na redarslvi, da 
Ijeto stara. Zdali su se 1844. ljeta novembra Vu koju se zaljubil. Za peStero rnesec veC ?iei,i ,,,u2 j e )edan Pfevaranec- Hedarstvo 
osemnajstoga. Zlatne goste su obdrZavali как mladi pari su se putovali dimo vu *e  odmab iska,°  nJe8a 1 vlovili su ga. Da 
1894. ljeta novembra 18 ga, gda njih je Russiju. Ali ljubav je n e  dago drZalo. Ze na s u 8a donesli vu Habokén na Stacionu okolo 
njihov sin plébános blagoslovil. Iz njihove je jedenput s malom pucicom, Eleonorom 14f 2ena bl,a’ koje su Sle,‘ Mu,,era zdraPat* 
Zenitbe rodilo se sedem djece, Celiri Zenske jz doma pobegla. Миг je svigdi iskal nje, 0ve 2enske su sve nie8ove Йепе bile. Ako
i tri mu2ke. Najstareái sin je star 53 ljeta kaj samo pucicu bi mogel nazaj dobili. Vu bi redarslvo ne bilo tamo, moglo bi se pri-
a najmladji 50 Pet njih je joS 2ivih. Imaju Londonu je naSel nje, ai zabadava je prosil Pe|d'» kaJ b* Zivljeno ne mogel iz Staciona 
14 vnukov 18 pvevnukov. »Stari Sántha puciicu, nije dala гена. Moral je malo Ele-jodd‘; ^ dder nikaj neCe zatajit, nego navek 
bácsi« je joS uvek pri dobrim zdravlju. onoru robiti od matere. Ali vezda je pakj8meÍe’ kada doÍde na tár8Ya,ás Jedna Jedl a

—  P on ore l je  o d  Ognja. Íz PéC гепа tra2ila svoje dele. DoSla je vu BeC,'gde 'áCe neP̂ ?znala ^ena.
varoSa nam piSeju sledeCe: 2ivi tarn jeden je stanuval gróf s ^pucicicom i odrobila je — ■ aĴ T° u b o jn ic tv o . Vu LugoSu se
veliki skoplaS po imenu Billitz Viktor. Táj od Qlca nju. Vezda^grof po svetu iSCe гепи РгФеЬ^  da Tilmann Aándor Cinovnik prije 
gospon Seje v lork veCer zaklenul vu svoju i dele, ali do sada je jo$ ne mogel nje naj ti Се̂ ‘Г' ÜL>d,ia je nekam izniknul, da se na
hi2u i da j«  hlel lampu naZgati, ona se Kaj bude na koncu sloga, to se nezna. vlaku puloval. Masina se pokvarila na putu
prehilila, pelroleum se razlejal i vuZgal. — E giptom s^i khedive (podkralj) zato )e v,ak Р®з1а| na Streki. Tillmann je 
Ognja su iz vulice spazili, ali su zabadav za 2enu zenié jednu austrijsku groficu. Íz oslavd va£°na 1 ne je doSel veC nazaj. i\a- 
bjeZali staromu na pomoC. Billitz je lak bil Londona piáeju, da II. Abbaz Hilmi baáa ÍenPul su mislili, da nekakvo zlo se pripelilo 
slrahom za svoje peneze, da je ne utal vrata egiptomski khedive jAdnu austrijsku groficu 8 niim. ^ezda su Ti Игр au a naSli vu jedni 
odpreti. Nazadnje su morali vrata polr ti i bude odzel za 2enu.. Khedive jc  veó zdav- Sudern|cb ruke 1 n08e mu bde eavezane. 
starca pod silóm vleóti iz hite, da moreju nja zaljubil groficu, koja je sada uzela mu- ^ada Íe T'lbnann vagona ostavil moZebiti, 
ognja pogasiti. Varaáki kapitan je htel Billitza hamedansku veru. Д^ЬИа je od khedive íme da ubojnici su ga zaklali, peneze su ma ou- 
presluáali, ali on je motal svoje rieCi, jer pripcessa. Nova 2epa bude vu haremu ti- zeb a mrlvo tc,o su hifiit vu Temes vodu, 
jc od ognja pouarel. vela. Khed[ye je  vezda 36 let star veC jednu koía íe vezda bacda nÍ^8a van Ubojnike

—  Potres vu  S trid ó vá ru . Joá malo Zenu ima, od kője ima Cetem рисе i dvoje *s*raíu svigdi ali joS su ne mogli .па т̂11'
, - _ ____  ^ _  __ — G osti na sm rtn o j p oste lji. Vu

. . ж , ■ . * / . . . . Kanizsi se pripetilo, da Saukovics Pál zidar
poko,ne lene Vamosy Jdz.^fa oaSoga doma- nego lo, da imám, p:,|c je vu oevoJ. gladu- 8e lej!ko ^ l e i U .  Na amrlnim poslelj. je 
Cég. vlastelina, odnesem ga njemu. val. , smerzaval, vid.m. t„  2el„ , da on oűe se vjeDCal s Horváth

Vu ovim hipu su mi sva zloCesta mii- T" Pdk vaSj f“ mlllJa «laduje. pda т е  д ппот1 s k0j0ln уеЛ 25 godine skupa 2iví. 
lenja iz glave ziála. Segurno ve on hódi po- »PilOstivno Dodel je к smrtnom postelji pop i nótárius
sm/ti svoje iene s lom Cislom vu cirkvu ^  J?ll:na Je’ a lomu scm Ja krlv- i odmah su svráili vjenCanie. Zatoga pak su
moüt, pak je s nenada malo razpelo vlrgel. . r PoveCte ve vi yaá Zivot, batrivime pozakonlji one osem dece, kője je Szukovics 
MoguCe mu bude drago, ako mu to vredno 1 Poka*e mi prijateljslveno mesto, da se 0(J Horvath Anne imel. Svi, koji su lám bili 
uspomen odnesem Odmah. sem_se odpravil 8ednem plakali su se na tóm Zalostnom Cinom.
Doöavái к njemu, srdito me prime, nego da Sve sem Povednl, do najmenjöe crtice. —  Raóun velike obCine Csáktornya
sem mu povedal kaj me je sím dopelajo i ~  V‘ 8le 0ŐPerÍ0 odkrdl vaS h ő s i e n  za proálQ ,jelo QVOga meseca 6.ga <lo 21 ga
kriieca mu predajem, odmah mu se je lice * 'vöt pred menőm, vidim da ste poboZen yun del| da gvakj more vidotj Kada sli
razvedrilo. . ' P°ften c,ovek da ^ am vno^  «nia‘*ja « .luZbene vure, more svaki il. na varaáke

p.r  у * . ,  I .  í “ , ; - г ' - * “ «
Uno jsdinä uspomena njegove iene, koja ga k menj Hofem j ja joä blaiíenstvo i hoCem raCU“ Z“  РГ° 9‘°  1909 ljet° ' 
je predi oslavila, пек je vmrla i da je sve da buden, podoprijatelj. Jeli hoCele? ^  '  . . .
uvan Cisla fobom odnesla. Jako je bil nes- Bogu hva)a, l9,jnu je reke) GratulaClja
reCen svojom kenőm, koju je rad imal. 0 d onoga vremena je Angel zadovol|9- Vesel dogodja] 25 létne ienltbe Petek Stefane.

Na ov 2ilobten govor se je razplakal i eine med nas doSel. Sam ZveliCitel nas je Határőre,
ja, pak smo Skup SUZe loCili. Od nesreCe i siromaStVa Oslobodil, blaZeno Kak stvorenje avako -  veaelo poaUje,

—  Zakaj St vi plaCele? —  zapila me budi njegvo presveto Íme navék. Goapodinu Bogu — lipo hralu daje:
hitro, kada mi suzne oCi vidi. Ipak rni je nejvekäe veselje to bilo, da Najmre kad doĥ j», ieniti.o veaeije,

—  NaréCem vu vaSem íalostnom polo- Je moi mali angclek na mesto Crne, b«lo »pomenek log«, -  ••• -  idi*to ..«no ««je i
Zaju svoju teZkoCU — - odgovorim odperto. opravicu dobil. Ovak i ja v’ ercu, razveaelil aem ae,

_  Niti vi nemate nikoga? Je-.i da ,o Pataki V iktor.
boll? _________  Vöinjeu bil je zakón, — priőela ее avatba. I

— No to me boti, da némám nikogaj Palle vu  p r i io ? ^



Na pamet ml döftél — breíöec izvifteni,
Sveta Magdalena — pred iztoCnoj eténi;
Мея to v slavnoj fari — Őtrigovaökoj zvani:
V’ kojoj ee nabadja — Oltár odebrani.

Roditelji Y ielji — ee vöakali táj бая,
Bila nam treba veö — япеЬа pri пая;
Zato z'vfih srcah akup : podajmo hvalu,
Nebefl Gospodaru, i erebernom paru I

Pred Yami naaoöni — rod i priatelj,
Naj 6uju koj kanim — как ti StOYatelj.
Éljen : Petek István — eljubim rí párom,
S deöicom nazoónom, mamicom Klarom !

Z dravjem; vezeljem, sreőoro, mirom lftpiro,
8 blag* eloYom Boljim 1 to Yam те telim. 
t)aj vim Bog Ijetoa — titka zadoflti,
Imajte med Bobom — ljube obilnoati.

Takaj Yarn obrodi — ta nova gorica,
Da nevlftzne Yino, gdé je pÍYnica.
1 za lagve ljctos — budit«* v «tiaki,
To Vám telftjem — как priatelj vinski I

Kad pák dojdu do Yaa — pnatelji, goati,
Imajte na atoln — vinceka zadoati.
S jednom primte kupieu, я drugora pák Klarícu, 
Tér hí napijte — ovakvu zdravicu:

»Vince je znulo — mastno как maslo,
Bog dej doYrtek — gostuvanje zato D 
I mi ryí Rvami. — Evő kompanija,
Denee пая rado — je pohodila.

Так м  ve Stanelincu — druttvo zabavlja,
I dók dragog Jezufta — nezaboravlja :
Bude imalo delo — i teóno jelo,
Pod bretőeki svoji — to mrzlo vrelo.

Zadnjió pák dragi Otec ! za to te proaimo,
I slaboflt natu, oh I — Ti prednoaimo:
Po zakonakom tivlenju — bila nam etarost,
Ufanje zvelióenja — a nigdar íalost!

Vi pák draga deőica — Ivan i Ánton !
T^iezja i Jelena — budte как Patron !
Jofl mhjöi Francek Stefek : oatajte enami,
Nafte duftice veigdar —

J a :  G ra n ió a r.

Nekaj za kratek баз.
Stef: Mami, evaki Clovek ima mama ?
Маша: K&kvo pitanje! Móra svaki imeti.
Stéf: Dakle tko je bila Adamova mama?

Ladislav (k svojemu sestrióu): Ferkec 
dakle ti ai iSóe né krtemani?

Ferkec: Kaj bi né! Zakaj me pitaS?
Ladislav: Jer ne imád Sepnu vuru.

Gostionióar (koj je oa krovu Setajuóu 
maóku strelil, ali ju je né trefil, ta vika 
svoji suprogi): 2ena, zbriái van iz jestvenika 
zajca!

Psovanje.
Mama: Gjurek, ovdi su 20 filléri, nego 

ono réó: ebadta, naj ne óujem veó.
Gjurek: Mamika ja znam, jód jednu 

psovanje, nego ona je vrédna barem jednu 
kurunu.

Uóitelj: Reói mi Jambreda Peter, zakaj 
vadasiju zaica v jesen?

Jambreda Peter: Zato, kaj se v zimi 
ne zmrzneju.

Gospon: Od svoje marljivosli sam lo 
k«j sem je, silili bolde rekuó: sam sebt sem 
bil uóitelj.

Jeden mladi deóko (gornju spomenku 
Cujevdi): I óióa su se sam sebe bili? I.

I. kuóid (koj s jednim, veó dugó vremena

srditom pajdadom se sretne): Kaj se őudid 
uvjek na mene?

II. kuóis: To gledim, jeli bi bilo jód meslo 
na tvojem obrazu za dvé pljuske?!..

Gost: Kaj je denes na obed?
Keiner (komu je bad goslionióar gori 

povedal): Isle one, kaj redovito. Mrzla juha, 
trdo meso, neizpeóeno tiesto i stojeóa piva !

Kaj napravi magjareki húsár s rusom?
Jeden gospon reóe svojemu kuóiáu, ki 

je priCuvnik liusar:
— No Janói, brdöas bude rat. Srbi se 

jako gibaju.
—  Hm I —  veit Janói — od tijih se 

ipák ne bojimo, blagoroden moj gospon.
— Так ! Ali i rus dojde ujim na po*

moó.
—  Dojde! Dakle i od njega se né bu- 

demo preslradili. Sam pojem iz njega za 
jeden lagev — odgovori Janói, i na velkoma 
si frka svoje mustaóe.

Gost: Do biesa, как si me grdo porezal! . .
Brijaóki inod: Molim odprodCenje, nem- 

rem bolje, jer se samo jód vezda vuóim.

Otec: (koj svojemu sinu vuhu nateza) 
Ti sramotan, kakve su pák tvoje knjige! 
Zeim példu od tvojega brata, on veó áest 
godine upotriebi svoje knjige na svenóibdtu 
i jodőe sn navéke óisto nőve !

— Zakaj molimozasvakdadnjega kruha? 
Zakaj né prosimo odmah za jednu célú lelő ?

— Jer ono bi se plesnevilo ;

Néga veselje.
—  Zakaj se plaóed Ferkec?
Ferkec (6 lét s ? ^  Mama me zbila. 

Oh, veó nikakvu veselje. némám u Sivlenju. 
Veselim se, kaj sem veó jednu dobru stran 
dőlteivel.

Jedna gospa pita na vulici jednoga 
tuSnoga deóaka, —

—  Zakaj se plaóed sínek ?
—  Labda mi je zginula.
— No, naj ze plakali, lo imád dvajsli 

fillerov pák si drugo kupi; — рак каш ti 
je zginula?

— Crez vad obiok mi je zletéla v hteu.

Gdo je bil pervi Clovek?
Jeden selóan dojde vu varod, pák se 

sastane pred jednim dtacunu svojim kumom.
Jeden opazi ober dtacunskih vrat tablu, 

rukne svojega kuma i reóe:
— G!e| o, ja sem navek misül, da je 

Adam bil prvi ólovek, a tu je nadlampane 
»Adam, prije Kohn.«

Urednikovi odgovori.
Maiim poétuvanim 6  it atelj от dajemo na xnanje, 

da budemo svaku nedelju na ovim mestu odgovor dali 
a vakom uy koj se к nam obrne за как vim gud pita- 
njem. Zato ai svaki naj svqje ime Про podpiie da 
budemo mogli xnati tko j e  to, kqj pita kaj od паз 
Nekaj i bud и morebiti éekati morn И na odgovor, ali to 
Jim naj пеявте vofju, j e r  mórebiti pitanje, kője mo- 
ramo raxavetiiti j e  teikeáe. рак aato nam viie posta 
da, dók Hi po aakonskih knjignh Hl od vuóenih ta  to 
ljudih dobimo odgovor. Za atrea j e  dosta ako se piie  : 
„Goep. Urednik „Med imurja“ Csáktornya.“

Nafti odgovori budu l&kvi, da bude ee evaki mogel 
nekaj navóiti iz njih. Zato je  naj avaki navék dobro preöita.

Granióar. Jako lépő je <1a ete пая jedenpul ve6 po- 
hodili яя naftinii »verzufti«. Dobro bi bilo, ako nam piftete

negda, negda kakvu pripovest Ш kakvo pripeóebje. Alt né
vu verzufti. Mi znamo, da vi lépő po medjimurakim znate 
piaati i narod jako rád ima vale fttive. Jer tko bi drugi na- 
rodu piaal, как on koj se vu to razme. — Kaj se ti6e vafte 
zabave, lepő je da su joft je ljudi, koji nase stare medji- 
murake navade nepozabiju. Так ve domaöe sve6anosti blite 
doneseju srca jedne к drugim i dobrím su deluvanjem na 
narod koj je vidi Pozdrav.

Ssliyicsek. Как vidite vaftu fttivu smo metnuli vu 
novine. Piftite nam ako se kaj dogodi pri Vas. Pozdrav.

V. Martin. Za vjeresijske udruge morete najti dgovor 
vu proftlin brojih. Samo паргб I

GOSPODARSTYO.

T e m e l jn a  p r a v i l a  gospodarskog druS- 
Iva csáktornyaiskog kolara je polvrdil mi
nister poliodeiskih poslov. D»j Bog da bude 
ovo druálvo na rod ti na hasén.

í e l j e z n i c a  M u ra  s z ó m b a  t -R a  tkers- 
b u rg . Как Citamo, morli bude ipák doálo 
do toga, da se ta íeljeznica oíivotvori. Naj- 
prvid su ju samo do Radgone hoteli zazi- 
dati. AH sad se i Stájeréi zanimaju za tu 
íeljeznicu i veő su naCiuUi korake 4« se 
ta íeljeznica zazida tijam do Radkersburga. 
Vu dojduCem budu razprave iuteresovamh 
donesle odgovor nato, как daiko bude zidana 
óva íeljeznica.

N o v a  p o á t a n a k a  a g e n c y  a  se je ot- 
vorila vu Drávanagyfalu obCini, koja bedé 
svaki dén jedenput dobivala poátu iz Csák- 
lornye. Pod ovu poátansku jgenciju spada 
Drávanagyfalu, Tótfalu, Zrinyifalu obCine i 
Szépmajor pák Facernica inarofi. Poátanaka 
agencija bude pod kontrolom Csáktornyáinké 
poéte.

Gabona Árak. —  Ciena titka .
nimAaou t  »««. v^ m , | fcW. ПМ.

Búza llsőriltfl Páenica |j 2450 —
Rozs Hrí I 1 600—
Árpa Jeömen 1400—
Zab Zob i| 14.00—
Kukoricza Kuruza nova 12 80—
Fehér bab uj Grah beli I 19.00—
Sárga bab * íuti 17 00—
Vegyes bab » zméáan 14.00 —
Kendermag Konopljenoaeme 20.00— 
Lenmag Len 21.00—
Tökmag KoáCice 2 8 0 0 —
Bükköny Grahorka |j 14.00 —

▲ Nagy Gábor-féle

DELAWARE szőlő faj
az egyedüli, melynek termeléséhez 
semmiféle tudomány vagy gya
korlat nem kell, még az is elbánik 
vele, aki sóba szőlőtövet nem ke* 
zeit. Minden szállítmányhoz uta
sítás mellékeltetik ingyen és ebből 
kinézheti mindenki, hogy miként 
Ültesse el, kezelése pedig metszés 
kapálás és (elkötésből áll, más 
dolog nincs vele, mert est oltani 

permetezni, kénporozni nem kell, nem árt ennek a 
tilokszera és bimbója, vesszője télben soha el nem 
fagy. Holdanként átlag 35 hektolitert terem s egy bim
bójából 3—4 fürt fejlődik. Valódi bőtermő legneme
sebb faj ez, melyet azonban nem szabad összetévesz
teni más ugyanily név alatt forgalomba hozott hit
vány fajjal, ügyelni kell arra, hogy Nagy Gábor-féle 
fajt kapjunk, mert csak ez a valódi. A valódi Nagy 
Gábnr-féle DELAWARE-szőló olyan bort ad mint az 
aszú, édes és erős, igen kellemes zamatu és kétszer 
annyiért kél el, mint más borok. Kóstolónak egy 

üveggel bárkinek küldök 1 koronáért.
A Delaware-szőlő bővebb leírását, termésének királyi 
közjegyzővel hitelesített eredeti féuykép felvételeit stk  
nes kivitelben, továbbá a szöveg közé nyomott 40 

szép képet tartalmazó
k é p e s  á r je g y z ő k e t  in g y e n  ás  b é rm e n tve
küldöm mindenkinek, aki velem címét tudatja. Ok
vetlenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú ár
jegyzéket, mely a szülőoltványokról, lugasültetésről is 

ad részletes, helyes útbaigazításokat.
N A G Y  G Á B O R  s ző lő  n a g y b irto k o s , K Ó L Y  

p osta , tá v írd a  és tá v b e s zé lő  á llo m á s .
Level*»zeés magyar, román, horvát, szerb és ném«t 

676 5—6 nyelven.



jalceku i néje mogel svoju duZnost zvráiti. moramo pisati od potresa, koj je bil proá- deCka. Mohamedanska vera 4 Zene do 
Mi smo prosili njegove brale dabi na meslo ioga meseca 29 ga Táj potres je как nam puSCava da slobodno drZi jedan egimtomsk 
njega bili zvrSili ah nésu hoteli, i lak onda iz Stridóvár* javiju vu noCi ob jedni vuri khedive.
g. Sereg kapitau je zvrSaval ova, nego óva tak veliki bil, da su se sténe spokale i rori — Ubila je  m ater. Poleg Szatmara
nova depulacija se jakó rezsrdila i né je su iz hiZah se poruSÜi, kipi i vure su- doli vu Fernazelyu je Kovács Vilma ubila svoju 
Stela poCakati pák su odiáli zbogom nazad pocurele iz sténah. Ob pol 2 i ob 3 vuri mater. Zandari su najenput vlovili nju i 
A ja, как g. Szlavicsek József pred nje sta- se je opeluval potres, te je kvara napravil poCneli su izptati. Kovács Vilma sve oCe 
nem dabi isii nazaj nuter i g Szakacsicza sve posvud. Osobito stara Skola se je pokva* zatajiti ali sve na nju govori. Zandari su 
je zaSinjak lovila i prosila naj idu nuter rila jako Vu. goricah su i 31-ga na veCer veC saznali da uboja su sdvojom britvoni 
ali premoCen matrijalCek su imeli k ije  samo ob 8 i 9 vuri íakaj Culili növi potres. uCinili. Jednu britvu su veC naSli vu puci- 
nje vlekel i Murakirály к g. Goricsánecz —  Qar. Gosp. Mayercsák Aladár je n°j postelji. Da je veC straSnoga Cina uCi- 
Poldi, zbogom i odiáli su a to je se napra- pet korun daruval Csáktornyaiskomu dobro- nda> odiála je vu álalu, gde se opraia i gde 
vilo dobro vino nego 2 su oslali pri meni volnomu ognjogasnomu druátvu, za kője mu Je krvavu opravu izvlaCila. Vu Slali na jed- 
i dobro su se veselili-tja do dana béloga \ po ovim putu zahvaluje predsedniCtvo. nom meetu su naáli krvave fleke. Istragu
Wláh Pál, Szlávicsek József. Op. ur. Jako __  T elegra f vu S tridóváru . Как da,Je dr^iju.
je lepő da i vo naSe novrne napiíele vaSe nam iz siridóvára javiju, vei je skup onih —  C eterd eset ie n a h  je  Imái. Iz
lepe zabave. Zastavnik pák naj pazi drngiput, g60 korun koje je poä|angko ravnateljatvo Newyorka piSejn, da redarstvo je vlovilo 
da nepije tuliko »materijalCeka*. Medjutim zah|evalo da se telegraf poslavi. Vezda je jednoga Cloveka, od kojega veliiu, da Ceter- 
to nikaj neje, zato je gostuvanje, da se ólovek dak|e sam0 na vjadi red, da se Cim predi deset Zene veC ima. íme mu je Müller baron, 
zabavlja. Dej Bog, da bi naá narod vu gos- napravj vu Stridóváru telegraf. Te Clovek se rodil vu Kaliforniji. Kroz neá-
tuvanju vesel, a vu poslu friáck bil! _  g .  Z0 decu  Vu BeCu ge prjpe_ tere godine je Ceterdeset Zene uzel, svigdar

— N ajstaresi par ljudi. Liepa sve- tilo, da Gizycky Eleonoru grofsku frejlicu su bo«alu<5e- T® siromaáke Zene je uvek fkanil,
Canost se obdrZavala öve dneve vu Szeged odrobili od svojega olca. Gizycky József gróf peneze je od nje odzel, a onda pák je na vek 
varaSu. Szeged varaáa najstareái par: Sánlha madjarski húsár je bil negda. Da je ostavil гДек1™ Р°Ье8е|- I гце dva t|edna je uzel iz 
Pál ! Zen a rodjena Kovács Elizabeta su ob- sluZbu od.Sel je vu Russiju, gd)e je velikoga Hobokena jednu Irejlicu. Da je veC od nje 
drZaváli 65 lelnicu svojega zakonskoga sta- jmetka imel. Da se jedenput vu Ameriki sve vredoo3f‘ vkral odiáel je nekam. Mlada 
liSa. MuZ je 86 a Zena osemdesel jedno puloval, spoznal se je s jednom frajlicom Äena Je naJenput Jav,la na redarstvi, da 
Ijeto stara. Zdali su se 1844. Ijeta novembra Vu koju se zaljubil. Za peStero mesec veC njenl, ,,,u2 .,e ,edan Pfevaran®°; Redarslvo 
osemnajstoga. Zlatne goste su obdrZav&li как mladi pari su se putovali dimo vu ie  odmab iskalo njega i vlovili su ga. Da 
1894. Ijeta novembra 18 ga, gda njih je Russiju. Ali ljubav je ne dago drZalo. 2ena 8U. «ionesli vu Habokén na Stacionu okoio 
njihov sin plébános blagoslovil. Iz njiliove je jedenput s malom pucicom, Eleonorom 14 Zena je bila, koje зц Stell Mullera zdrapat. 
Zenitbe rodilo se sedem djece, Celiri Zenske \z doma pobegla. MuZ je svigdi iskal nje, 0ve Äenske su sve nJe8ove 2ene bl,e Ako 
i tri muZke. Najstareái sin je star 53 Ijeta kaj зато  pucicu bi mogel nazaj dobili. Vu bl redarslv0 ne bi,° tamo’ moglo Ы se Pr|- 
a najmladji 50 Pet njih je joS Zivih. Imaju Loudonu je naSel nje, ai zabadava je prosit petltl’ k ‘á)  l)i *,v,jeno пе mo8el 12 slac,ona 
14 vnukov 18 pvevnukov. »Stari Sántha puciicu, nije dala Zena. Moral je malo Ele- oditl; Mül,er n,kai neCe zal*Jlt» ne8° na êk
bácsi« je joS uvek pri dobrim zdravlju. onoru robiti od matere. Ali vezda je pak smeJe’ kada doide na tAr8Yalas Jedna Jedl,a

—  P onore l je od  O gnja. Iz PéC Zena traZil« svoje dete. DoSla je vu BeC/gde iáCe nePoznala 2e“ a-.
varoSa nam pi^eju sledeCe: Zivi tarn jeden je stanuval grof s Diucicicom i odrobila je “  . l i ,®  u b o jn i c t y o .  u ugo u se
veliki skoplaS po imenu Billitz Viktor. Taj od otca nju. Vezda^grof po ßvetu iáóe Zenu pfJPe , ° ’ da T'lmann Nan or Cinovni prije
gospon Seje v tork veCer zaklenul vu svoju i dele, ali do sada je jo$ ne mogel nje najti Celirl 11е( п̂а je  nekam izniknul, da se na
hiZu I da je  hlel lampu naZgati, ona se Kaj bude na koncu stoga, to se nezna. vlaku puloval. MaSma se pokvari a na pu u
prehilila, pelroleum se razlejal i vuZgal. — C g ip to m s k i k h e d iv e  (podkralj) zal°  J,e v,ak P®31**1 na S r̂ekl- Tdlmann je
Ognja su ie vubce spazili, ali su zabadav za Zenu zenié jednu austrijsku groficu. Iz 03134,1 va8ona 1 ,,e je doSel veC nazaj. Ла-
bjeZali slaromu na pomctC. Billitz je  lak bil Londona piáeju, da II. Abbaz Hilmi baäa JenPuI su da nokakvo zlo se pripe i о
slrabom za svoje peneze, da je  ne ulal vrata egiptomski khedive jednu austrijsku groficu 8 ” iim. ' 'ezda 3U Tillmana naSh vu jecni 
odpreti. Nazadnje au morali vrata polr li i bude odzel za Zenu., Khedive je  veC zdav- Judernici, ruke i noge su mu bile savezane.
starca pod silóm vleőti iz hiZe, da moreju nja zaljubil groficu, koja je sada uzela ши* ̂ ada je T'llmaiin vagona ostavil moZe i i,
ognja pogasiti. VaruSki kapilan je hlel Billilza hamedansku veru Dobila je od khedive ime da tibojniei su ga za к lall, peneze su me о 
presluSali, ali on je motal svoje rteCi, jer pripcessa. Nova Zepa bude vu haremu Zi- 2eb a In rlv 0  le,°  30 bddl vu Teines vodu, 
je  od ognja ponoreL vela. Khedive je  vezda 36 let star veC jednu koia vezda bacda llÍé8a van Ubojm e

—  P otres vu Stridóváru . JoS malo Zenu ima, od kője ima Celero puce i dvoje iskaiu all joS su ne mogli naJ **
_ _  ____ — G osti na sm rtn o j p oste lji. Vu

. . ‘ . .. * ljt . ж , \ •* . . , , , Kanizsi se pripetilo, da Szukovics Pál zitlar
pokojne Zene Vámosy Józsefa naSega doma-1 nego lo, da imáin, p;»k je vu nevoli gladu- 8e U2u0 pobeleti|> Na en,rlnim postelji je
Cega viasteiina, odnesem ga njemu. j vati i »merzavali v.dim tu da on 0Ce se vjenCat s Horváth

Vu ovim hipu su mi sva zloCesta miS- ^ak vaßa ,am,"Ja gladuje^ pita т е  д ппот? 3 kojom veC 25 godine skupa Zivi,
lenja iz glave ztSla. Segurno ve on hodi po- ^dOsüvno. Войе| -e k smrtDoin postelji pop i notanuS
sm/ti svoje Zene s lom cisJom vu cirkvu J31*03 Je» a ‘omu scm Ja kr,v; j odmah su svráili vjenCanje. Zatoga pak su
mpbt, pak je з nenada malo razpelq vlrgel. . — PoveCte ve vi yaS Zivot, batrivime pozakomli one osem dece, koje je Szukovics
MpguCe mu bude drago, ako mu to vredno 1 Poka2e mi pnjaUljslveno mesto, da se 0(j в огуа^  д ппе ltnej koji su tarn bili 
uspomen odnesem. Odmah sem,se odpravil sedne” 1- plakali su se na tom Zalostnom Cinom.
DoSavSi к njemu, srdilo me prime, nego da Sve sem poved «|, do najmenjSe crtice. — Raóun velike obCine Csáktornya
sem mu povedal kaj me je sim dopelalo i ~  V' 8le odp^to odkrili vaS Zalosten za proäi0 jjet0 OVoga meseca 6-ga do 21 ga
kriZeca mu predajem, odmah mu se je lice 2lV0t pred г̂ с‘по,°1 vidim da ste poboZen yun detj da gvakj more vjdrtj Kada sü 
razvedrilo. ' P°fteo «»övék. Ja imarn vnogo imanja i s,UÄbeiie more svaki iU na varaSke

PoCne povédati, da je te kr,4ec za is- S  « u ^ S m ' Ä i e  Bo« роаГа! 1 Vu 1 solji si P0« ,edDUU
lino jedina uspomena njegove íene, koja ga k ®eni Hoíem j ja joä blaZenílvo f  hoöem raCUU Za pr0S‘°  1909 ljel° ' 
je predi oslavila, nek je vmrla i da je sve da budem podoPri|«telj. Jeli hoCele? n ~ 7 T ~
ízvan Cisla Fobom odnesla. Jako je bil nes- Bogu hva|H j i9linu je rekel u ra tU la C lja
reCen svojom Zenom, koju je rad imal. Qd 0n0ga vremena je Angel zadovoljS- Vesel dogodjaj 25 létne Zenitbe Petek átefana.

Na ov Zalosteu govor se je razplakal i cine med nas doSel. Sam ZveliCilel nas je Határőre,
ja, pak amo skup auze toCili. od nesreóe i siromaStva oslobodil, blaZeno Как sivorenje avako -  veeeio poatajp,

• г*i Zakaj se vi plaCele? —  capita т е  budi njegvo presveto line navék. Goepodinu Bogu — íípo hraiu daje:
hitro, kada mi suzne oCi vidi. Ipák mi je nejvekáe veselje to bilo, da Nojmre kad dobaja, tenítuo veeeije,

—  Naréíem vu v»8em íalostnom polo- je m0J mali angclek na mesto Crne, bélo Spomca.k ioga, -  «■ -  Ч ф  ..«no crftje!
laju svoju teZkoCu —* odgovorim odperto. oprsvicu dobil. Ovak i ja v’ §rcu, гагтевеШ вет §e,

—  Nili vi némáié nikoga? Je-li da lo Pataki V iktor. ítum sÍm« " ' ’d.n^
boli? _________  Vfiinjen bil je zakón, — prifiela ae svaiba. I

— No to me boli, da némám nikoga, j I  Paije vu priioga^

k.



Na pamet ml dote) — breíöec izviSeni,
Sveta Magdalena — pred iztoönoj stóni;
Meeto v slavnoj fari — Őtrigovaökoj zvani:
V’ kojoj se nabadja — Oltár odebrani.

Roditelji у *elji — ее vöakall táj баа,
Bila nam treba ve6 — sóéba pri пае;
Zato z’vsih areah akup : podajmo hvalu,
Nebea Gospodaru, i arebernom paru t

Pred vami nazoöni — rod i priatelj,
Naj 6uju koj kanim — как ti 8 tovatelj.
Éljen : Petek látván — aljubim ai párom,
S deöicom пагобпот, mamicom Klarom !

Z dravjem; veaeljem, агебот, mirom lépim,
8 blagoalovom Boljim 1 to vám ve telim. 
t)aj van» Bog Ijetoa — titka zadoati,
Imajte med aobom — ljube obilnoati.

Takaj vám obrodi — ta nova gorica,
Da nevlózne vino, gdé je pivnica.
1 za lagve ljctoa — budit* v atiaki,
To Vám teléjem — как priatelj vinaki I

Kad pák dojdu do vaa — pnatelji, goati,
Imajte na atol« — vinceka zadoati.
S jednom primte kupicu, a drugom pák Klárién, 
Tér ai napijle — ovakvu zdravicu:

»Vince je zraalo — maetno как maalo,
Bog dej íovrtek — goatuvanje zato I«
I mi avi avami. — Evő kompanija,
Denea naa rado — je pohodilr

Так ía vn Stanelincu — druttvo zabavlja,
I dók dragog J.*zuSa — nezaboravlja :
Bude imalo delo — i te6no jelo,
Pod breiőeki avoji — to mrzlo vrelo.

Zadnjié pák dragi Otec ! za to te proaimo,
I alaboat naftu, obi — Ti prednoaimo:
Po zakonakom tivlenju — bila nam ataroat,
Ufanje zveti6enja — a nigdar laloat!

Vi pák draga deőica — Ivan i Anton I 
T lezja i Jelena — búd te как Patron !
JoS mlajli Fran ek átefek : oatajte anami,
Naie duáice vaigdar —

J a :  G ra n ió a r.

Nekaj za kratek баз.
Stéf: Mama, svaki Clovek ima mamu?
Mama: Kakvo pilanje! Móra svaki irneti.
átéf: Dakle tko je bila Adamova mama?

Ladislav (k svojemu sestriCu): Ferkec 
dakle ti si iSCe né kriímani?

Ferkec: Kaj bi né t Zakaj me pitaS?
Ladislav: Jer ne imád íepnu vuru.

GostioniCar (koj je oa krovu SetajuCu 
maóku strelil, ah ju je né treíil, ta vika 
svoji suprogi): 2ena, zbriái van iz jestvenika 
zajca !

Psovanje.
Mama: Gjurek, ovdi su 20 íilléri, nego 

ono réó: ebadta, naj ne Cujem véé.
Gjurek: Marnika ja znam, jód jednu 

psovanje, nego ona je vrédua barem jednu 
kurunu.

Uéilelj: Reéi mi Jambreda Peter, zakaj 
vadasiju za|ca v jesen?

Jambreda Peter: Zato, kaj se v zimi 
ne zmrzneju.

Gospon: Od svoje marljivosli sam to 
sem je, siliti boláe rekué: sam sebi sem 

bil uéitelj.
Jeden mladi deéko (gornju spomenku 

^njevfti); t cica su se sam sebe bili? 1

1 kuCid (koj s jednim, veC dugó vremena

erditom pajdadom se sretne): Kaj se Cudid 
uvjek na mene?

II. kuCid: To gledim, jeli bi bilo jód meeto 
na tvojem obrazu za dvé pljuske?!..

Gost: Kaj je denes na obed ?
Keiner (komu je bad goslioniCar gori 

povedal): late one, kaj redovito. Mrzla juha, 
trdo meso, neizpeéeno tiesto i stojeCa piva I

Kaj napravi magjareki húsár s rusom?
Jeden gospon reCe svojemu kuóidu, ki 

je priCuvnik húsár:
— No JanCi, brdCas bude rat. Srbi se 

jako gibaju.
— Hrn! —  véli Janói — od njih se 

ipák ne bojimo, blagoroden moj gospon.
— Так ! Ali i rus dojde ujim na po-

moC.
— Dojde! Dakle i od njega se né bu- 

demo prestradili. Sam pojem iz njega za 
jeden lagev — odgovori JanCi, i na velkorna 
si frka svoje mustaCe.

Gost: Do biesa, как si т е  grdo porezal! . .
BrijaCki inod: Molim odproSCenje, nem- 

rem bolje, jer se samo jód vezda vuCim.

Otec: (koj svojemu sinu vuhu nateza) 
Ti sramotan, kakve su pák tvoje knjigel 
Zeim példu od tvojega brata, on veC áest 
godine upotriebi svoje knjige na svenCilidtu 
i jodCe su navéke Cisto nőve !

— Zakaj molimoza svakdadnjega kruha? 
Zakaj né prosimo odmah za jednu célú lelő?

— Jer ono bi se plesnevilo ;

Néga veselje.
—  Zakaj se plaCed Ferkec?
Ferkec (6 lét star). Mama me zbüa. 

Oh, veC mkakvu veselje némám u íivlenju. 
Vesehm se, kaj sem veC jednu dobru stran 
doliíivel.

Jedna gospa pita na vulici jednoga 
tuínoga deCaka, —

—  Zakaj se plaCed sinek ?
—  Labda mi je zginula.
— No, naj zc plakali, lo imád dvajsli 

fillerov pák si drugo kupi; — pák kam ti 
je zginula?

— Crez vad obiok mi je zletéla v hi2u.

Gdo je bil pervi Clovek?
Jeden selCan dojde vu varod, pák se 

sastane pred jednim dlacunu svojitn kumom.
Jeden opazi ober dtacunskih vrat tablu, 

rukne svojega kuma i reCe:
—  Gle| o, ja sem navek misül, da je 

Adam bil prvi Clovek, a tu je nadlampane 
»Adam, prije Kohn.«

Urednikovi odgovori.
Naáirn poituvanim éitatefjom dsjem o na xnanje, 

da budemo svaku ne deU и na ovim mestu odgovor dali 
a vakom и, koj se к nam obrne за как vim gud pita- 
njem. Zato ai svaki naj svoje ime lépő podpiie da 
budemo mogli anati tko Je to, koj pita kaj od nas 
Nekaji bud и morebiti óekati тога П na odgovor, ali to 
Jim naj пежвте vo(ju, ier morebiti pitanje, kője mo- 
ramo raxsvetliti Je telkeie. pák zato nam viie posta 
da, dók ili po sakonskih kpjigah ili od vuóenih ta  to 
jjudih dobimo odgovor. Za atres Je dosta ako se p iie  : 
„вв»р. Uredalk „Med linurja' Csáktornya.“

NaSi odgovori budu takvi, da bude se svaki mogel 
nekaj nav6iti iz njih. Zato je naj ivaki navók dobro preőila.

Granióar. Jako lépő je da ate пая jedenpul veó po- 
hodili sa naSitni »verzufti«. Dobro bi bilo, ako nam piiete

negda, negda kakvu pripoveet ili kakvo pripeőeiye. I li ni
vu varzuii. Mi znamo, da vi lópo po medjimurakim znate 
pieati i narod jako rád ima vUe itive. Jer tko bi drug! na- 
rodu pisai, как on koj se vu to razme. — Kaj ее tióe vale 
zabave, lepő je da su joí je ljudi, koji naée stare medji- 
murske navade nepozabiju. Takve domaóe sveóanosti blite 
doneseju srca jedne к drugim i dobrim su deluvanjem na 
narod koj je vidi Pozdrav.

Szlivicaek. Как vidite valu itivu smo metnuli vu 
novine. PiSite nam ako se kaj dogodi pri Vas. Pozdrav.

V. Martin. Za vjeresijske udruge morete najti dgovor 
vu proliin brojib. Samo napró 1

GOSPODARSTYO.

T e m e l jn a  p r a v i l a  gospodarskog druS- 
tva csáklornyaiskog kotara je polvrdil mi
nister poljodeiskih poslov. D*j Bog da bude 
ovo drnglvo na rodu na hasén.

É e/ J ez n ica  M u r a s z o m b a t - R a t k e r s -  
b u rg . Как Citamo, morli bude ipák doálo 
do toga, da se ta Zeljeznica ozivotvori. Naj- 
prvití su ju за то  do Radgone hoteli zazi- 
dati. Ali sad se i átajerci zanimaju za tu 
2eljeznicu i veó su naCiuÜi korake: 4a se 
ta Zeljeznica zazida tijam do Radkeraburga. 
Vu dojduCem budu razprave interesovanih 
donesle odgovor nato, как dalko bude zidana 
óva ieljeznica.

N o v a  p o á t a n s k a  a g e  n e  ( ja  se je ot- 
vorila vu Drávanagyfalu obéim, koja bode 
svaki dén jedenput dobivala poStu iz Caák- 
lornye. Pod ovu poétansku jgenciju spáda 
Drávanagyfalu, Tótfalu, Zrinyifalu obéine i 
Szépmajor pák Facernica marofi. Poátanaka 
agencija bude pod kontrolom csáktornyaiske 
po$te.

Gabona Árak. — Ciena Éitka.
m m A a o u  1 n i. o v ii t ,  jj hw i. Пи.

Búza llsdreitfl Páenica I 2450 —
Rozs Нг2 I 16 0 0 ^
Árpa Jeömen 14.00—
Zab Zob jj 14.00—
Kukoricza Kuruza nova 12 80—
Fehér bab uj Grah beli 19.00—
Sárga bab » iuti 17 00—
Vegyes bab * zméáan 14.00 —
Kendermag Konopljenoaeme 20.00— 
Lenmag Len || 21.00 —
Tök mag KoáCice |! 28 00—
Bükköny Grahorka j 14.00 —

A Nagy Gábor-féle

DELAWARE szőlő flj
az egyedüli, melynek termeléséhez 
semmiféle tudomány vagy gya
korlat nem kell, még az ia elbánik 
vele, aki soha szőlőtövet nem ke
zelt. Minden szállítmányhoz uta
sítás mellékeltetik ingyen és ebből 
kinézheti mindenki, hogy miként 
ültesse el, kezelése pedig metszés 
kapálás és telkötéshől áll, más 
dolog nincs vele, mert ezt oltani 

permetezni, kénporozni nem kell, nem árt ennek a 
filokszera és bimbója, vesszője télben aoha el nem 
fagy. Holdanként átlag 35 hektolitert terem s egy bim
bójából 3—4 fürt fejlődik. Valódi bőtermő legneme
sebb faj ez, melyet azonban nem szabad összetévesz
teni más ugyanily név alatt forgalomba hozott hit
vány fajjal, ügyelni kell arra, hogy Nagy Gábor-féle 
fajt kapjunk, mert csak ez a valódi. A valódi Nagy 
Gábnr-féle DELAWARE-szőlő olyan bort ad mint az 
aszú, édes és erős, igen kellemes zamatu és kétszer 
annyiért kél el, mint más borok. Kóstolónak egy 

üveggel bárkinek küldök 1 koronáért.
A Delaware-szőlő bővebb leírását, termésének királyi 
közjegyzővel hitelesített eredeti fé'iykép felvételeit szk 
nes kivitelben, továbbá a szöveg közé nyomott 40 

szép képet tartalmazó
k ö p é s  á r je g y z é k e t  in g y e n  és b é rm s n tv s
küldöm mindenkinek, aki velem címét tudatja. Ok
vetlenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú ár
jegyzéket, mely a szülőoltványokról, lugasültetésről la 

ad részletes, helyes útbaigazításokat.
N A G Y  G Á B O R  s ző lő n a g y b lrto k o s . K Ó L Y  

p o sta , tá v írd a  és tá v b e s zé lő  á llo m á s .
Levelezeés magyar, román, horvát, szerb éa német 

675 5—6 nvelven.
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Irógépszallagok,

Irógépszénpapir.
Irógépolaj,

Radír és
írógéppapír,

Kitűnő minőségben, nagy válasz
tékban kapható

Strausz Sándor
könyvkereskedésében Csáktornyán

1910-88 
model l ünk 

újításai:
Intenzív lángíó, mely gyor
san forral és kevés szeszt fo

gy aszL
Rr6s alkatrészek, melyek ki- 

cserélhetők és tisztithatók. 
Művészi kivitel (modern stílus). 
Galvanizált bronz színezés. — 
Hozzáadva a »Rops« bizton
sági gyorsfűző eddigi elő

nyeit, a

„Rops“ 1910
a jelenkor legszebb, legtartó
sabb, legbiztosabb és legtaka
rékosabb asztali tűzhelye. Ha 
feldúl, alalazi*. A szesz ki nem 

folyhat!
AraRudaoesten: 4 —korona.

Kapható minden szakmába 
vágó üzletben.

,Rops‘ ffaíríiyir H<5z«#yUrji$íg
B udapest, V. Y á c z i-ú t  74.

H e lyb e li e lá ru s ító k :
R osenberg  R ezső, W e is z  S á n d o r, M ráz T e s t -  
601 25— ЬО v ó re k , B e rn y á k  K á ro ly  u tó d a .

Képviselik vidéken kerestetnek.

Köhögés, rekedtség ás hurut ellen
nincs |obb a “ s 7 ,0

----------  RÉTHY-té/e----------

pemetefű czn k o rk á n á l!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és ha
tározottan RÉTHV-félét kérjünk mivel sok 

Haszontalan utánzata van.

1 doboz ära 60 IIU<f.
Csak R ÉTH Y-félét fo g a d ju n k  e l !

892. 838. 799 és 835/s í. 1909

Árverési hirdetmény.
Aluliról» bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX t.-cz. 102 § ;i érleimében ezennel 
közli rré leszi, hogy a Csáktornyái kir jbiró- 
ság 1909 évi V 673, 629, 554 és 623 vég
zése köveikeztéhen Kiedllittslilul Cenlralfer 
kauf dr. Bród Tivadar Schrederer és t. és Langer
üTibbil jurára 100, 00, 166 СЭ 110 Ív 9 |ál.
ereiéig 1909. évi dec. hó 28rán foganato 
silód kielégítési végrehajtás után lefoglalt 
és4 1450 kor. becsült 1 vaspénzszekrény, 
gombok, és lópokrócokból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. 
jbiróság 1909. V. 554, 623, 620 és 673/2 
sz végzése folytán 190, 20, 156 és 110 
kor. tőkekövetelés s járulékai erejéig Csák

tornyán a városháza épületében leendő esz
közlésére

1910 éil február bé 14-ik napjának i .  u. 3 érája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 
t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. 750

Csáktornya, 1910. január SO'-án.

Nagyabb kölé>uuk folytán abban a kel
lemes helyzetben vagyunk, hogy a GRA 
MOFON LEMEZEK árát leszállíthattuk 

és ezentúl ш

ligojilili fM o  Maid lemezeket 
4  koronáért szállíthatunk.

Kívánatra j e g y z é k e t  bérmentve küldünk:

Graner Testvérek, Csáktornya.

Ip ar it  t  kereskedő e löfiz itilik  cégit I P A R O S  P C  K F R F ^ K F D Ó  Iparos t  kerasketi t lo t lu lo lik  céget
I  тЫtj o u M s n  Ü r ü l ik .  I  Г  « O U O  C . O  n u n U v i n L Ü U  о rovitbin d lja iR tiso o  küzoljik

♦ előfizetőink névjegyzéke. ♦

B á d o g o s : Férfi s z a b ó : M é száro s: V á sz o n k e re sk e d ö :
HQbsch Manó, (faaiénraktár) Csáktornya Wacsics Ignác, Csáktornya Nuzsy Mátyás, Csáktornya Szivoncsik Antal, Csáktornya
Domer Sándor „  Bedics Ferenc szabó

Borke re sked ő : *?. nÖÍ d ívatA r ú : Ó rá s  és ékszerész: V e n d é g lő k :
u i  r ! Л ' Г Akton vr nY‘ ' Csáktornya p ollák Bern Varaldin Haja. József Csáktornya
Máyer Testvérek, Csáktornya ^  Peceornik Ottó, ,,

F u sz e rk e re sk e d e s : „ Игпг..1г ПА|цъ,
B o r b é l y  é s  f o d r á s z :  M.yercrtk Bél. С»*к1»™У» P e z s g ő g y á r  I A ntonov ,«  Jóiief, I

Nádasdi Nándor, Csáktornya kőszén-, faszén-, magvak és a «Műtrágyát Muraközt pezsgőgyár, Csáktornya Becsey Albert, „
Mik Szilárd, „  Ä Ä  " c í S i o r n , .  Horvith Mihály, (Fehér gal.mb, ..

M i m h l i m t  A* ■litTsvartvinntri • Mráz testvérek. и Р в к  . Horváth Géza, *»
M lU M É IItS  U  flMZWirtflÖltO. Ifj. Premecz Miklós, „  Stolczer József, Csáktornya Ih io a

Tihanyi Mihály Domaeinecz Deutsch Salamon „  Petries Viktor У Pruszálz Alajos, n
Hirsschohn Henrik „  0  . . . . . .  . . . Deutsch Zsigmond, ..

B u torrak tár: Schwarz Mór kereskedő, Drávavásárhelv O Z Ä lU t O  Ö S desz k ak e re s К . Schlesinger Mór »*
Bútor és konorsóraktár Leitmann György Nyirvölgy Löbj Mór és fia, Csáktornya Mihálic. Ferenc

„  Jkt/rL jT  К°Рогвогакшг „  . 1 vendéglő a vasúthoz
Horik Ödön Crtktom y. Kaveház : . .  . x Singer S .l.m on , Szobolicz.
Schwarz Lipót, V .r .id in  Haja. József, Csáktornya 1 SJGt ©S tejterm ékeket K.lcbbrenner Ferenc, Stridó
Hirachler Ármin Varaidin Horváth Géza, ,, Csáktornyára házboi szállít Sőjtöry János Nagyfa'“

„  . ,  r  . r. Bányavári gazdaság. Deutsch Adolf, nagyvend. Drivavásárhe у
C ip é sz : K é k fe stő : Kovács Mihály korcsm ám  Drávavásárhely

М ш (п .к  József, CsAktornya Scheiber Mér, Csáktornya Ц,|. J, ,jj| ( |„| |МЙ j ,  diSZmÜirÚ: b ' !|m.nn Mihály " j j S j J S
Ммк0 Bálint Csáktornya Leitmann Bálint аавтпоп»

) K ő fa ragó  és sirkö  k ész ítő : Kelemen Béla, Csáktornya Feigelstock András Bpest, VII, Dohány-u 81
“ ь ^ ^ в г ^ п у к к ,  stridó “ yák Bódog, O ákiorny. V a s k e r e s k e d é s :  Sz.b.d .l««ot1I J M *  Ш М  I l k :

в y ' Llkorervar: D , . .  „  Herczog Sándor vasúti vendéglős_  .  l f  _ .  , , , u m w m jr n i  . Bernyák Karoly utóda Csáktornya Csáktornya
Eredeti S in ge r  varrógép ek  : Hochsinger M. és fiai Csáktornya Binder Károly

Singer Со., Árpád-utca Csáktornya készíti a hires »Gloria» sósborszeszt Prostenik Gusztáv, Csáktornya 'S S T
12  üveg bérmentve 6 korona •

Könyv-papir- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Strausz Sándor Csáktornya.



Butorvásárlúkfigyelmébe! j
Ua jó  és olcsó bútort akar vá- IIIDOPUI ÁRMIIŰ 
sárolni, forduljon bizalommal "IliöUllL НПш1П1 >

kárpitos és díszítő bútorraktárába

V A R A ÍD IN , P osta-utcza 12. szám . ^
a hol a legolcsóbb árban szép és jó háló-, ebédlő- 
és szalonberendezéseket kaphat. Ugyanott minden- /,
féle díván a legolcsóbbtól a legünomabbig jutányos J

árban kapható. Javítások is elfogadtatnak. ^
í£> J
I - X

Butorraktárom szíves megtekintését kérem ! !  '
«  Vásárlási kényszer kizárva!! \

Napilapok, hetilapok,
■U.'„ ' ■ l.t ■ 1 ■ у п ‘ * ia«.*v »<> i I Д -/ ' •’? . V. *

folyóiratok, szaklapok, divatlapok
- i ^ - n r n r  n  "  i f i r n r t  - — - — - — - — - — - — — — -

S t r a u s z  S á n d o r  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  C s á k t o r n y á n .
1  .  * I A  j| A
Г \ \ 1  H i n ö R í  n i



S z i u - ' t m « y  Törők lóher eladás. Prodavanje turske djetelice. I
iőv««»a6rei és borréi nasv tim  ÄHJE6Y- Drávanagyfaluban U Drávanagyfalu

Ц к к и т

S i - 'Ä i A - Ä  3 pajta törik lóher3 íitnice tarska djetelica
Csen Mfeiyvet még sc M kérje, a ki rendelni , # .
nem altar, mart abbéi megtanulhatja a azóló- в 1 Э О О . П Э  p r O C I d l U .
telepítést a emellett sok asélékép van benne.

S í S S e S ' S á F á í S B  BöwW felvilágosítást ad ObIIJneáe razlaganje daje
késs let eladó, ölesé Ír mellett. Több eser eile-

S Ä "* -“  ZME 3|«lo (süElonyb, ZAnrik Jfűa i öátonyt
Szíts S S sItT fli, szMMipt ” J*“ 1 ■ 6“ ж *11 i"  * * “ * ’ ^ яял

UHARDIÓSZEG. 662 17-24 - m m m m v m m m w r ■ ■ » *■ ■ " ............... ... ..............................................................
■ -  - ................................ ............................................................................ ............................... ■ ----------------------

anwM Mspui ti stamuhtm utatit* ~ ~ j _  _  _ "  T . Л

Kalmár és Engel D p ■ Н©Д©с111в J Ó Z S © f
«•tor ét gépgyára = = = = =  f o g o r v o s  = = = = =

B u d a p est V.. L ip ö t-k ö ru t 22 . iszLAI tatár n it  isszistinsi rövid Idái tartózkodásra Budapestről
í»nTln?olf<?mőb?Ua:ru valam int szivógaz- ^ $ á l ( t 0 r f ly á r 3  é r k e z e t t  f c  a  Z r í n y i  s z á l l o d á b a n
motorjait, melyet V ,  Llpöt-körut 22. __  _  J

bármikor (Izemben megtekinthetők. m  А  А  А  А  I I  А  А  I  —

r U u U K V U o l  rendelést tart
Eszközöl fog - és foggyökér eltávolítást cocain befecskendezéssel* teljesen fá jda lom  

nélkül. Végez fogtöméseket arannyal, ezüsttel, platinával, cementtel etb.
T e ljes  Jótállás k itűn ő  csé p lé sé rt  j Késeit m üfogakat (amerikai módszer szerint) a legjobb kivitelben, aranyba és kaucsukba,

Egyedül létező újdonság! aranykoronákat, aranyhidakat és minden a müfogászat keretébe tartozó munkákat.

Sm nu ia to i°w M e% ei ^ ^ Ä V o i y u n  Orvosi tanácsot ad a száj és fogak
18 ' - mindennemű betegségeire . • .

-  Á rjegyzék  Ingyen é s  b é r m e n tv e ! R e n d e l é s  6 g é S Z  П а р .
í  O lcsó  árak  rész le tfize tésre  I ^762 1-* ** • r . J

g n s n s n s n ! f f l 5 i l S i l E i i S n S i l S i i S n S B i l S i l S n S i l S n s n S i l S i l S n S i l g i l S rä i
E  , r . у ■; T n " ? ; ; ; y. ; у  ° ; , i  ■ n g
g Meghívó. 1
S  A S trí dói Takarékpéfiztár Részvénytársaság Щ

SÍI 1910. február hó 27-én d. u. 3 órakor tartja meg intézeti helyiségében Uf]|

g IV. rendes évi közgyűlését |
§  melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. E j
Д  S t r id ó v á r , 1910. Január hó 18-án. I«|

S* - 1 “ ív k ő  jAn o s  J 3 l
______________  elnök. d

744 3— 3 №
g j  T Á R G Y SO R O ZA T:  [ H
J 5  1. Megnyitó. 4. а Ц ]
[ f  2. Két részvényes megválasztása a jegyzőkönyv hitelesítésére. JSÍ
jjj| 3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése. Dj]

® 4. Az 1909. évi zárszámadások megvizsgálása ; a mérleg megái la pitása, a nyereség felosztása, a felmentvény megadása. El 
5. Elnök és 5 igazgatósági tag 3 évre leendő megválasztása. r j j
6. Három felügyelő-bizottsági és 2 póttagnak 3 évre leendő megválasztása. Ц|

L 7. Netáni indítványok. « J

10. §. Minden egyes részvény a közgyűlésen egy szavazatra jogosít, de 36 szavazatnál többet akár saját részvényei alap án, akár meghatalmazás Щ  
útján senki sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú önrendelkezési joggal biró részvényes, akár férfi akár nÓ, gyakorolhatja, de megkivántatik, hogy részvényesi f f f j
minősége a közgyűlést megelőzőleg 80 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen.

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes képviselőjük által, habár azok nem részvényesek is, képviseltetnek.

Ш § Р § Р 1Р5Ш 101Р1РШ П§1!111Ш Ё Ш ^ П й П И й 1Ш !!1
Nyomatott Fischel Fü l<b (Slrautte Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

ш ь * .  ■
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