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U ié V  n a n  ián  Nem *e^et а,,пУ‘ rtrnv:i a niiillnak. nem helyükből kiűzzem? Akiket ismerek (ott)
" r J  • lehet annyi keserű emlék** a tovaszállt esz- pápista katonákat, tiz törökre se mernék

Az óra mutatója nyomtalanul suhan el tendöuek, hogy el ne oszlassa mind egy szebb velők kimenni (mert ezek Morvátok voltak! 
a tizenkettedik szám lelett. Pillanatnyi halk derűsebb löveudö reménye. 11. J ) Ue, ha az evangélikusokkal vagyok,
berregés jelzi csupán, hogy elmullott immár Dallal, örömmel, zeneszóval, palackok azoknak imádsága és sok éneke közt, vala- 
az ej fele s hogy vt le együtt sírba szállt durranása mellett, hangos v g idás közepette hányszor harcra megyek: soha győzedelem 
egy hosszú-hosszú esztendő öröme, bánata is. köszönti az emberiség az uj esztendőt — s ; nélkül meg nem térek.« — Ennél szebb 

S megáll egy percre küzködv«* törtető felejtve, hogy ezernyi reményét, ábrándjait himnuszt nem zengett még költő ajka a 
emberiség lázas lüktetése, ünnepi hangulat temette a múltba — csak egyre szövi tovább j légrádi magyar bajnokok hősiességéről, 
szallja meg a szíveket, — de az óra lankadatlanul, csüggedeth nül a remény szál* 1661-ben Musay Gergely püspök kiad 
mu la lója feltartóztatás nélkül halad **löre, Iáit, a jövendőbe veteti bizalommal. egy regeszlrumot, amelyben szó van Üesel»
tovább és ujult erővel lolytatja a nyüzsgő És ez |ól van így, mert mi lenne be- vilz István légrádi Int. szeniorról is, kinek 
emberiség is harcát, vergődését — a megél- lő ünk e sivár, vigasztalan világon, ha már szemorátusa alá tartozik: Légrád, Surd, Zá- 
hetesérl, a mindennapi kenyérért. többet remélnünk se lehelne? kány slb

Fenséges ünnepi pillanat ez: <*gy esz- 1664-ben Vduyédy István, Zrínyi M.
tendo emlékeinek, terveinek é* ábrándjainak, T óo*rórl ч n rn fp c tó n t iv n in c  fiskálisa (apr. S-án) meghívja a zrmyiujvári 
;J6Ö hosszú nap ugyanannyiszor megismel- cö lt lu ^  p iu u ^ u t i i l l / i iu u ^ .  táborba lelkesítő prédikátornak Fekete István, 
födött örömének és bujának e neszleien -  Résziét a „Legrad monográfiája'' című műből. -  kőszegi lut. papot, hogy legyen л kakonyai 
összeomlása, megsemmisülése, — de kétség- Irtii: Ha,ler Jenő. várban az ostrom ideje alatt mint lábori-
telen. hogy a fenséges pillanat nem a meg- (* oly tatás. lelkész. És »csináljon kegyelmed — írja neki
eleg<detlség rózsás világát, de a hiuságos 1646-ban tíükkön zsinati gyűlés volt. — egy obsidióra (ostromra) való szép irnád- 
kúzilelein meddőségének komor árnyait véli • A jegyzőkönyvet л légrádi ;k így íriák alá: ságol!«
maga köré , »Legat! Exercdus Praesidu Legradiensis« és 1671 oki. 4-én Borkovicli M. zágrábi

Magába száll ilyenkor még a legkönnyel- Semplei Benedek. Teliál »Légrád vára hely- püsp. levelet ír Csáktornyáról Lipót király- 
mübb leggondlalanabb szív is. mérleget őrségének megbízottjai.« Vagyis majdnem az nak és kéri, távolítsa el Légrádról az utolsó 
veit az elmúlt eszlendőről — és bizony na- egész vár protestánsokkal volt megtömve. —• luleranus papot, mondván »deimsse expone- 
gvon de nagyon kevesen vannak, kik eí 1654-ben a prédikátor neve: Ivankó Péter, bam in tola hoc insula, alias in dioecesi 
mérleg vetésénél nyereséget mulathatnak ki! 1656-ban a lelkész: Johannes Légrádi zagrabiensi existente, unicum invemri Lut- 

Vagy ki mondhatja közülünk, hogy az (mint ahogy ez kiviláglik egy 1656-ban löl- heranae neíandae iiaeresis praedicantem in 
ö számára szmboldogságban mulolt el a vett pápai prolokollumhól) praesidio Legradiensi.« Tehát 1671 ben az
ню I lefolyt esztendő Ki állítliatja, hogy az 1659 ben a katolikus Zrínyi Miklós gról; egész zágrábi egyházmegye területéből inár 
élei egy egész eszlendö örömébe egy csepp- elítéli a prot. üldözést és a pozsonyi diétán csak Légrádon van prédikátor. Ebben a le
li vi ürmöt sem kevert. Ki az, kinek egén így nyilatkozik a légrádi luteránusokról: »Én veiben a püspök követeli, bogy a király 
egyelten felhő sem borította a mosolygó a prot. üldözést rosszallóm. Tudjátok meg — Légrád várnagyával, Chaysersiain János 
derűs verőfényt? én igaz pápista vagyok. Üe micsoda bolond- Györggyel űzesse ki a lut. papot. De ez nem

De sajátságos szerkezetű az emberi szív ság vinne engem arra, hogy én példának történik meg mégse, mert féllek, hogy Légrád 
százszor csalódva bár, százegyedszer ismét okáért az én légrádi evaug. vitézeimet és ott helyőrsége fellázadna, 

bízik, hisz, remél — rendületlenül! való prezidiáriusimat (a helyőrség embereit) 1674-ben a lut. lelkészt Szanainak hívják.

föl a fára, úgy most is az édességet lesni gubbaszt — ügy úgy csacsi ! majd vén létemre kezdek
P i s t a  l e g é n y  s z e r e lm e .  j a fán. holmi fiity szóra ugrálni. Mondhatom, gyámoltalan

w ‘ — De istenúmre ! lepiszkállak ezzel a me- teremtése vagy a jó Istennek. Tizenegy éves ко-
Humortuk. szelővel, mint a vadkörtét, — indulaloskodott az romban már a Fánj néném lakodalmán estétől

Irta: Csite Károly. Éva néni. Hasztalan volt. Végre is elment a Juliska egész reggelig táncoltam. S te pedig már tizen-
Pista gyerek zsinóros dolmányt, mellényt, keresztleányáért, (azt szemelte ki menyének is) nyolc éves múltál, most sem tudsz semmit. De mi 

nadrágot és ráncos csjzmát kapott husvétra; va- j kelten neki gyűikőztek fejszével a szederfának s is lesz veled, édes jó Istenem, ha ón egyszer be- 
lamint megengedték neki, hogy pipát vehet. Ezzel kidöntöttük. hunyora a szememet! ?
tehát a Pista gyermek felcsapott legénynek. Pista hazatérve a szántásból, hogy meglátta ÉAa néni annyira csóválta a fejét, hogy a

Mint újdonsült legény korra reggel italóra a szörnyű pusztulást, az istálóban elbödülve borult kontya is leesett. Igaz, hogy csak három szál gyu- 
hajtotta marháikat a faluvégi kúthoz. Rozmaringos a Bimbó nyakába . . .  Hogyan is lehetet ilyen ke- fával volt feltűzve.
kalapját féloldalra csapta. Ráncolt csizmáival han- gyeden az <5 nyanyája ! Honnét láthatja ezután — De mikor engem senki sem tanított ré t
gosan kopogott. Ostorával borzasztó dunogatást a Kálót? Nyöszörögte a Pisla.
vitt véghez, hogy minden leányt ablakhoz csaljon Éva néni és a Julis leányzó lángnst harap- — Szarva közölt a — tudod m i! — kiáltott
s látva őt sírjanak örömükben. Mindenáron egy- dálva a konyhában, jókat vigyorogtak a Pista Éva néni a szerelim-tes magzatára. — Hát még a
szerre akart lépni a Bimbó tinóval, de sehogy sem keservén. táncot is tanulni kell? ..  . Benn kell annak lenni
sikerült neki miután a Bimbó nem két, hanem Közelgett a búcsú napja; a legfőbb nap a vérben, lábban, minden porcikában. Tudod? Ezért
négy csizmával kopogott előre. faluban. Kutaknál házak előtt, uton-utfélen leányok akarom, hogy Julist vedd el, az majd rendbe hoz.

Amint haza hajtott, rögtön leimászott az ud- és legények közt csak arról folyt a szó. Megtanít még táncolni is.
varon lévő szederfára S ez igy ment minden nap. Pista legény képes fele még jobban kigöm- — De én a Katót szeretem — szólt elpí-
Tóbbet lakott a szederfán, mint a szárazföldön. bölyödölt a mosolygástól. Hej, de raegtáncoltatja rulva a Pista.
Édes anyjának a termetes Éva néninek még a a Katót! Igen ám, ha tudna táncolni. Az udvaron — Üssön a — Uram bocaá — majd rosszat
kontya alia is meafáidult a sok töprengésben. Csó- szaladgáló malacok közül elkapott egyet s vitte a mondok a szeretetedbe ! — kiáltott indulatosan 
vláta a meecsalódott fejét szobába. Éva néni s kiugrott a szobából.

— I)A mi Я P4odát kereshet azon a fán, mikor — Nyanya, süsse meg ezt a malacot búcsúra! Pistának továbbra is csak я tánc járt as
mé* l A v * r J n 11 -  Abból iszen nem vásik a fogad, -  mondta eszében. Megpróbálkozott vele a szobában. Emel-

V é L  r » / lr á n T t f l  de nem a mágnes, ha- Éva néni. gelle a lábaMdbb csak kicsit, úgy kopogósán,
nem a piát« пггя vA7érelte ki megöregült eszét a Pista eleresztő a malacot, mely visítva me- Végre a vére kezdett rendbe jönni: annyira kap- 
Zátonyok knziU vezere,№ 8 nekült aa ágy alá. Az elsó kórelem nem elkerült, kodta lábát a levegóbe, hogy a láda sarkában

- -  ,  Katái Ipséd» No várj csak... elő hát a másodikkal: roegbotlottt, neki esett a rozoga cacfépkályhának
É* Я nini fAifAíWae helves volt. Minthogy — Szeretnék táncolni a búcsún; tanítson s bedöntötte. Kisompolygott aztán a szobából,

a Pista gy érmék к órába n Is  аг édességért mászott meg nyanya ! Ámde ott kinn sem volt nyugt., ö  neki ok-
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1677-ben a légrádi plébános panaszos 
levelet ír Borkovich püspöknek. Levelében 
azon kesereg, hogy 1677 febr. 26 án a lég
rádi gyalog- és lovas sereg elment a murai 
révig (Какому, ra) Inkey Ferenc őrmester 
vezetésével 3 kocsival és a Bérényből jövő 
űj luteránus lelkészt ünnepélyesen, zászlósán 
bekísérte Légrádra. Oe ez még nem volt elég! 
Estefelé megtámadta a luteránusok egyrésze 
a kát. templomot, ajtaját ledöntötte, a kórust 
feldúlta s 3 harangját elvitlle (ternas campa- 
nas vi rapuerunl) és prédikátorjuk jelenlété
ben saját íinacsürjükben (in horreo) helyezte | 
el és olt fegyveresen éjjel-nappal őriztette.

^Folytatása köv.)

Újévi szokások.
Lapunknak irta: S zen tirm ay  Géza.

Az újév napján szokásos Man ározás, 
mulatozás, köszöngetés s a rokonoknak és 
ismerősöknek való ajándékozás pogány ere
detű mint az újév ünnepe, vagyis az év első 
napjának megünneplése maga is. A rómaiak 
Jánosnak a kezdet és vég, utóbb pedig a 
haiózás és kikötő istenének ünnepét ülték 
e napon Rómában ez ünnepen óriási mu
latozás, füstölés, illuminálás. sőt mindennemű 
tivornyázás és kicsapongás volt divatban, a 
pápák pedig, hogy tűntessenek e pogány1 
szokás ellen, inkább böjtöt rendeltek a ke-1 
resztény híveknek. Utóbb aztán, mikor a ke
resztények is megünnepelték már az újévet, 
szintén átvették a külömbözö mulatozásokat. 
A kereszténység első századában l. i egyál
talán nem ismerlek az újévi ünnepet, s csak 
Krisztus születésének nyolcadik napjától, 
vagyis körülmetétteléséről emlékeztek meg. 
Csak a hetedik században mutatkoznak az 
újév megünneplésének első nyomai s mint 
bevett, rendes egyházi ünnepel, csakis a ti-1 
zennegyedik században találtuk említeni.

Az újévi babonák jórészének gyakorlása; 
az év utolsó napjának: SZYLVESZTER-na|>- 
jának éjszakájára esik, mivel általános szó- j 
kás ekkor ébren megvárni az ujesztendö j 
beköszöntését, az évfordulót jelentő tizenket
tedik órát. Egyik legelterjedtebb babona ek
kor az éjféli ólomöntés, amit többnyire a 
leányok végeznek. Olvasztóit ólmot csöpög- 
telnek valamely edénybe levő hideg vízbe I 
s a folyó ólom. kihűlve, mindenféle alakot

vesz föl. Abból következtetnek aztán, hogy 
kinek minő alakot mutat az általa csepeg
tetett ólom. Ha a kihűlt ólomdarab kereszt
hez hasonlít, az halált jelent, ha koszorúhoz, 
az mennyasszonyságot, férjhezmenést; ha az 
ólom emberalakol sejtett, az itt azt jelenti, 
hogy az illető az újévben férjhez megy.

Az ólom mindenféle szerszám-alakot is 
löl szokott venni, amiből aztán megjósolják, 
hogy milyen foglalkozású lesz a jövendőbeli. 
Ez sok mulatságra ad alkalmat. A bölcső 
forma azt jelenti, hogy az illetőnek gyermeke 
lesz a következő évben s mivel sokszor nem
csak hajadonok, hanem menyecskék és öz
vegyasszonyok is részt vesznek az ólomöntés
ben, ennek révén is sok mulatság és tréfál
kozás támad

Nagyobb társaságokban, kivált városi 
korcsmákban és kávéházakban szokás besö- 
télílelt szobában éjf Ikor visító malacot el
ereszteni. Akihez aztán a malac fut és aki 
megbirja fogni, az szerencsés lesz abban az 
♦ sztendőben s köteles, természetesen, a tár
saságnak áldomást fizetni.

Hajadonok Szylveszter éjszakáján fésűt 
és tükröt tesznek a fejük alá, hogy meglássák 
álmukban a jövendőbelijüket. Az is szokás, 
hogy étiéikor sötétben kimennek a láskam- 
rába, felnyalábolnak egy csomó vágott fát 
Ha páros a fadarabok száma, biztosan férjhez 
megy abban az évben. Ha páratlan, még 
várbalja a szerencséjét. De jaj. ha tizenhárom 
darabot talál felemelni, az szerencsétlenségei 
vagy halált jeleni neki.

Elsőrangú újévi babona — amint tudjuk 
hogy újév napján sült malacnak \agv lega
lább is disznóhusnak kell lenni az asztalon 
s csirkének semmiesetre sem. Mert a malac 
előre túr, a csirke ellenben hátrakapar. A 
malacevés újévkor ma|dnem oly általános 
szokás Hátunk, mint a spanyoloknál kará
csonykor a pulykaevés. A legutolsó spanyol 
koldus is szerencsétlennek érzi magát, ha 
karácsonykor nem ehelik pulykát s ha egész 
évben nem evett is husi. karácsonykor meg 
kell lenni a pulykájának.

Mostanában, mikor városokban — ki
vált újévkor — roppant drága a malac, sok 
helyen nyullal helyettesítik, mert az iá előre 
szokotl futni. Ismeretes, hogy az újévi aján
dékok közi is nagy szerepet játszik a játék 
— üzlelbeli vagy cukrászdái — szerencse-

malac s hogy az újévi képeslevelező-lapok- 
nak is főképen ez a díszük s tréfájuk.

Nagyon fontos — persze csak a babona 
szempontjából, — hogy kivel találkozik az 
ember először újév napján. Kéményseprővel 
legjobb Fiatal férfivel találkozni az is sze
rencse. Vénasszonnyal találkozni először Kész 
veszedelem; pappal találkozni pedig egyene
sen szerencsétlenség és halált vagy legalább 
is súlyos betegséget jelent. Általában, amit 
az ember újév napján csinál, vagy ami újév 
napján éri, az előjel az egész esztendőre, 
vagyis az egész évben ismétlődni tog, a köz- 

I hiedelem szénül. Ezért mulatnak az emberek 
újév napján; ezért nagy baj, ha valaki e 

I napon beteg, vagy valami kár éri. Ezért nem 
'szabad e napon lustálkodni, vagy a házas- 
j társaknak civódni, mert különben szeren- 
Iesetlen és boldogtalan lesz az egész esz
tendejük.

Ne úgy legyen. Boldog legyeu!

vetlen táncolni kell a Katóval. Mily boldog lesz 
akkor ! De hol gyakorolhatná magái? Az istálóban 
nincs hely. A pajtában meglátnák. Végre felmá
szott a padlásra, mely szabad nyílással végződik 
a pajtában.

Ott aztán elkezdte. Előbb lassan topogva, 
majd pedig neki szilajodva, hatalmas ugrásokkal 
gyakorolta a táncot. Először csak fíityszóra járta, 
de amint neki tüzesedéit, bősz danározásba csa- ' 
pott mely neszre Éva néni és a Jufis, valamint az | 
egyik kis malac is, a pajtába szaladtak, hogy mit i 
mi ve! a Pista?

Ó a Pi>ta akkor már a magyar táncokban I 
teljesen kigyakorolta magát. Eszébe jutott, houy 
német nótát is szoknak muzsikálni. Tehát azt is 
megpróbálta. Forgolódott keringett veszettül. Éva 
néni látva a veszedelmet, felsikoltolt:

— Vigyázz, ostoba gyermek, mert l^sel !
Késő volt már ar anyai intelem. Pista úgy 

a pajtába repült, mint a parton sütkérező béka a 
a tóba

Éva néni összeesett lémültében. S ón ke
gyetlen végzet, elhízott termetével nem ráesett a 
lábaszárához dörgölőző malacra ! Szegény malac, 
még visítani 8*ш ért reá, úgy kiszorult Kelőit* a 
pára. De hát sorsát senki el nem kerülheti Pi*ta 
pecsenyének szánta a búcsúra, tehát az lesz belőle.

Szegény Pistának pedig betört a feje s meg 
iramodott a bullába. Különben egyéb nagyobb baj 
nem következett, minthogy búcsú napján is ágyban 
kellett maradnia Ez a Pista baja volt. Éva néni 
kebelét inkább a malac veszte öldöste.

A szomszéd lóig udvarából áthallatszott a 
muzsikaszó, melybe a legények büszke kurjantásra 
és a leányok lázas villogása vegyült. Leghangosabb 
volt közöltük a Kató leány zó: Pista vibráló szívé
nek fügét mutató szerelme.

Szegény Pista! Széjjel rongyolódott reménye, 
szívében szurkáló fájdalma oly óriási könycseppe- 
ket facsartak ki szeméből, mint az ereszről potya- 
dozó esőcseppek.

Ámde az 6 szíve nem valami szívós anyagból 
épült f i, hanem csak krumpliból. Azért amint 
Juliska kínálta a sült malaccombbal, mosolygós 
rétessel, valamint ránézett az ő szívethuzigáló sze
mével, óh akkor egy kis meleg áram szíve sajgását 
ellőj tolta. Ebben pedig a legnagyobb érdem Pista 
orrát illeti, mely üzenetet vitt lázongó vérének a 
malacpecsenyéről.

Node szive is nem éppen uj szerelemre éb
redett; mert nem is igaz az a tétel, hanem a benne 
levő szerelmi galván akarom mondani Ámoráram 
uj bekapcsolást nyert Juliska szíve áramával:

Fejét vánkosa alá rejtve kérdezte: Hátigazán 
szeretsz engem Juliska?

Juliska pedig az Éva néni terjedelmes mel
lére hajtá fejét s a meleg rétes majd a torkán 
akadt örömében, úgy lebegte:

— Ugv-e keresztanyáin én igen szeretem a 
Pistát ? !

К  C L  Ö N  F  É  I ,  É
VJ é r re .

Szá ll a z  idő . . .  üt a z  óra.
Uj esztendő jö n  az óra,
K öszöntve öt m ondjuk néki:
—  Legyen különb, m int a régi!

Hogy ne illessük panassza l 
Nyiljék virág a tavassza l.
Rengedezzen, m ajd a nyáron,
A ranyka lász a határon.

fisz gyümölcsöt, a tél vadat.
Tőlünk meg ne tagadjanak.
. . . Egy szó, m int száz, legyen bőven 
Minden jó  ez esztendőben !

L u m p é r th  Géza.

— Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXlX-ik évfolyam 1-ső negyedébe lépett, 
ez alkalommal tiszt'leltei kérjük az előfize
tőinket. kiknek előfizetésük lejárt, megújítani; 
a kik pedig előfizetési dijjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, íieiiogv a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

— Házasság. Antauer István, alsódum- 
borui gyógyszerész, tegnap d u 4 órakor 
oltárhoz vizelte Zrínyi Margítol, Zrínyi Károly 
tanítóképző-mlézeti igazgató leányát. A pol
gári eskelés d e. 11 órakor volt meg Az 
eskelésen mint tanuk Bencsák Richard és 
Brandsleiu István (Szombathely) szerepeltek. 
Az egyházi esketést Zrínyi Miklós lerezováci 
plébános, a menyasszony nagybátyja végezte.

—  Eljegyzés. Fóliák Link» kisasszonyt, 
Fóliák Gyula helybeli divatárukereskedő 
kedves leányát karácsony első napján je
gyezte el Heizler Adóit fogtechnikus Varasdról.

— Kórházbál. A tavaly nagy sikerrel 
rendezett kórházbált az idei farsangban meg
ismétlik. A Csáktornyái járás jegyzői kara 
ugyanis mull heti gyűléséből kifolyólag el
határozta. hogy erre a célra bált rendez A 
kórházbált február hó 10-én tartják meg a 
Zrínyi-szálló nagytermében.

— A tél jóltevöi. A kereszténység leg
szebb örümünuepe alkalmából a jótékonyság 
is megmozdult. Kifejezést talált ez azokban 
az adományokban is. melyeket jótékony egye
sületek a helybeli áll elemi iskolának juttat-, 
tak. Így a Csáktornyái Kor. Nőegylel jószí
vűségéből 1.6 gyermek téli csizmát kapott, 
a Csáktornyái Takarékpénztár meg 5 tanu
lónak léli csizmái. 5-nek télikabátot s 3 
lánynak téli nagykendőt ajándékozott, míg a 
Cérna-aszInllársasHg 4 tanulót teljes léli ru
hával Iáiul! el. A Kereskedelmi Kaszinó seui 
maradt el. Innen is 8 tanuló részben léli



ruhái, részben csizmát kapóit. Miután a ke
gyes adakozók ezzel nemcsak 41 tanulónak 
szereztek boldogságot, hanem az iskolának 
is nagy szolgálatot leltek, Pólyák Mátyán el. 
isk. igazgaló úr a tél jóltevőinek úgy a maga 
és a tanítótestület, valamint a szegény gyer
mekek nevében is hálás köszönetét mond.

— Halálozás. Igaz részvéttel közölj ük' 
a szomorú hírt, hogy Stadel Jánosné szül. 
Kolbenschlag Terézia a úrasszony I. hó 28 án 
reggel 3 órakor, életének 50-ik, boldog házas
ságának 32-1 к évében Zalatárnokon elhunyt. 
A boldogultnak hült tetemét dec. 30-án d. u. 
3 órakor helyezték örök nyugalomra. A ne- 
rneslelkü úrasszonyt férjén kívül gyermekei 
s kiterjedt rokonsága siratják. Kolbenschlag 
Béla vármegyei főjegyző az elhuytban húgát 
gyászolja. Áldás és béke poraira !

— Kirendelés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Chytil Páll, a Sáros vármegyei 
tanlelügyelőséghtz szolgálatúiéira berendelt 
állami elemi iskolai igazgató tanítót a »Sáros
vármegyei Általános Népnevelő Egyesület« 
állal létesített Tanítók Háza internátusának 
vezetésére jelen minőségében kirendelte.

— Bankett. Az orvosválasztás alkal
mából 23-án este a Pecsornik-féle vendég
lőben bankéit voll, melyen Viola Vilmos drt 
számos tisztelője lelkesen ünnepelte. A t r- 
sasvacsora alatt Kovács Lipót dr ügyvéd és 
Priisátz Alaios mondtak lelkes poharköszön- 
töket az uj községi orvodra, aki azt szép 
szavaknau megköszönte. A kedélyes társaság 
a legjobb kedvben a hajnali órákig volt együtt

— Az első hó. Már azl gondoljuk, hogy 
az idei tel elmúlik anélkül, hogy havat csak 
látnánk is. Megértük azonban Télapó jóvol
tából, hogy mégsem múlik el az ó-esztendő 
anélkül, hogy egy kis fehérséget ne hozott 
volna. A hóban azonban nem volt sok kö
szönet. Csak amúgy mutatóba eselt le. Mert 
a lehér hótakaró csak pénteken délelőtt ta
karta a tőidet, azután nyomtalanul ellőni. 
Nem csoda hát, ha valami tarlós nagy lel
kesedés nem üdvözölte az első havat. Egy 
kis biztatást azonban mégis meríthetünk be
lőle, azt t, I. hogy ha az első havazással a 
jég már meg van törve, reménységünk lehet 
a folytatására, hogy a mezőgazdaságra is 
eddigi káros időjárás talán végrevalahára 
a természet rendjének megfelelően téliesre 
lordul s a föld megkapja a maga fehér ta
karóját.

— Sorshúzás. Az 1912-»k évre felhívott 
első koro^zlálybeli újoncok sorshúzása január 
•i-én d. e. 10 órakor a Zrínyi szálló nagy
termében fog megtartatni.

— Meghívó. A Csáktornyái Iparos Da
lárda 1912. január 6-án a Zrínyi-szálló nagy
termében (terített asztalok mellett) lánccal 
egybekölötl zártkörű dalestélyt rendez. Kez
dete este 8 órakor. Beléptidíj személyenkmt 
1 öü К családjegy 4 K. Felülfizetések köszö
nettel fogadtatnak és hírlapilag nyugtáztatnak. 
A Katz Lipót karmester vezetésével előadandó 
műsor 6 pontból áll A dalárdának 24 
tagja van.

—  Kocsmai verekedések. Hizsman 
Cyörgy drávacsányi lakos a járásbíróságnak 
feljelentetett, mert Reich Mária pusztafai 
kocsmájában Klemenovics Tamás drávavá- 
sárhelyi lakosi megverte s rajta testi sértést 
okozott. — Ép igy járt Belovics Ferenc nagy- 
élesdi lakos is, aki Jug Ferencnél férje kocs
májában megverte s azonkívül a kocsma 
ablakait is beverte.

— Elveszett UiZt. A legutóbb Driva- 
'isárhelyen megtartott országos vásár alkal- 
'»aval Ivacsics Ignác Csáktornyái polgárnak 
KrisloRcs Mátyás tótfalusi lakósnál tartásban

volt 2 éves piros tarkaszörü üszőjét 230 К 
értékben valaki elhajfottH. Az üszőt az is
meretlen tettes a Mobárics féle korcsma ud
varából hajtotta el, mialatt felbujtója, Kris- 
lofics Mátyás a korcsmában mulatott. Az 
üszőt mindenfelé keresik, de eddig teljesen 
siker nélkül.

— A Kisszabadkai önk. Tüzoltóegylet
alaptőkéjének gyarapítására ma este a kissza- 

I badkai nagyvendéglő helyiségeiben Syiveszter 
estélyt rendez. Belépti-díj l korona. Tűzoltók 

; egyenruhában belépti-dijat nem fizetnek.
— Hirtelen halál. Verbnyák András 72 

éves robádihegyi birtokos karácsony másod- 
napján d. u. 4 órakor Stridóváron a Kalch- 
brenner-léle vendéglőben hirtelen elhunyt. 
Bűntett fennforgása kizártnak látszik, mert

;a körorvos a halál okául szívszélhüdést ál
lapított m^g

— Súlyos testi sértés. Balogh Miklós 
I és Ficz Mihály drávanagytaiui lakosok a 
község utcáján nyíltan összeverekedtek. A 
verekedésben Balogh Miklós huzla a rövi- 
debbet. amennyiben Ficz Mihály súlyos testi 
sértést ejtelt rajta, minek folytán ágyba ke
rült. A verekedésnek a kir. lárásbirőságnál 
lesz folytatása

— Eltűnt. Jambrovics Mária gáborvölgyi 
születésű. 27 éves vargahegyi lakos hülye 
Csurin Mihály vargahegyi lakásáról még f 
év november hó 16-án eltűnt és azóta nyoma 
veszeti. A hely» főbírói hivatal nevezeti nyo- 
moztatását elrendelte

— Harmadik osztály a gyorsvonatokon. 
A Máv. igazgatósága már évek óta kísérle
tezik. hogy a gyorsvonatokon is járasson 
harmadosztályú kocsikat. Ezeknek a kísérle
teknek eredményeképpen elhatározta a Máv., 
hogy némely vonalokon, különösen olt. ahol 
a pályatest elég erős a hosszabb gyorsvo
natok járatására s azokat a voualakat, a 
melyeket leginkább használ az utazó közön
ség, felszerelik harmadik osztályú kocsikkal. 
Beöthy László kereskedelemügyi miniszter 
nyilatkozott is erről az Újításról s kijelen
tette,  hogy egy-egy gyorsvonatnál legközelebb 
bevezetik a harmad к osztályú kocsikal.

A Muraszombat — Regede — alsólendvai 
vasút. A kereskedelmi miniszter Muraszom
bat község képviselőtestűlelének ama hatá
rozatait, melyek szerint a község a Mura
szombat— regedei és Muraszombat — alsó 
lendvai helyiérdekű vasúihoz törzsrészvények 
ellenében 59000 koronával hozzájárul, vala
mint a vármegye törvényhatóság-bizottságá
nak a községi képviselőtestületi határozatok 
jóváhagyása tárgyában hozott közgyűlési ha
tározatába bel- és pénzügyminiszterrel egyet
értőig, az ellene beadott felebbezés elutasítása 

I mellett jóváhagyta. M ive l azonban a hozzá
járulás fedezete tárgyában határozatot nem 
hoztak, Muraszombat községet ily irányú és 
kormányhatösági jóváhagyás végett felterjez- 
tendő hálározat hozatalára utasítotla a ke
reskedelmi miniszter.

— Trachoma gyógykezelés. A m kir 
belügyi kormány a volt perlaki trachoma 
kórházat tetemes anyagi áldozatok árán a 
szembetegek gyógyítására a közel múltban 
teljesen felszerelt szemkórházzá fejlesztette, 
s annak élére a szembetegek gyógyításában 
és operálásában tökéletes jártasságú speciá- 
lista szemorvost állítolt.

Ny II ttér.*)
A »Muraköz« folyó hó 10-íki számában »A 

husdrágaság« címe stall, egy cikk jelen i meg, mely 
igazán téves információk alapján íródott.

Sajnos, hogy ép bennünket, mészárosokat, —

! akik évek óla anyagilag érzékenyen sújtva vagyunk
— érint ezen cikk a legjobban.

Kényszerítve vagyunk tehát, a következőkben
válaszolni:

Az nagyon helyes felfogás, »mert határszélen 
vag\unk, azért drága a megélhetés.« — Igen, mert 
legjobb szarvasmarhánk és sertésünk külföldre 
lesz szállítva.

Ezt a drágaságot nem csak nálunk mészá
rosoknál, hanem különösen a piacon lehet legjobban 
észlelni. — A piacon minden drágább mint a nagy 
városokban. — De erről, úgy hisszük, hogy a nagy
érdemű fogyasztó közönség meg is győződhetett.

Az is igaz, hogy folyó évben le voltak zárva 
vásáraink. — Az híresztelték. hogy Ausztriába nem 
lehet szarvasmarhái szállítani. — Ez ugyancsak 
híresztelés volt, mert gráci és wieni kereskedők 
Csáktornyán, Murnkirályon és Muraszerdahelyen, 
minden héten rakódtak, még pedig miniszteri en
gedéllyel.

Mi törekszünk és szorgoskodunk azon, hogy 
fogyasztó vevőink, minél jobb húst kapjanak. — 
Erről teljes bizonyságot is szerezhetek.

Ezelőtt 15--20 esztendővel a mészárosok 
csak tétlenül nézték, midőn a vásárokon az idegen 
kereskedők, a java szarvasmarhát és sertést 
összevásárolták, nekik csak az alja jutott, — Így 
természetesen a fogyasztó közönség, nz akkori vi
szonyokhoz képest, sem lehetett megelégedve a 
hússal.

Ma már annyira haladtunk, hogy mi vesszük 
a szarvasmarha javát. — Ezt legjobban bizonyltja 
azon körülmény, hogy 76—81 fillérig vesszük a 
java szarvasmarhát élő súlyban kilónként. — Ha 

j ebből levonjuk a vágás alkalmával történt súly- 
veszteséget, — ami sajnos 50°/O ot t**sz ki, — nekünk 
tehát a tiszta hús 152—168 füléibe kerül kilón
ként — Ezen állításunk valódiságát, szakértőkkel 
rövid úton is betudjuk bizonyítani.

Tudjuk, hogy Alsólendván olcsó a hús. — 
Nem tudjuk azonban, hogy ezen olcsó hús, ineg- 

I megfelelne-e a Csáktornyái fogyasztó közönség 
kényes igényeinek. Mert oly olcsó áron, még a kény- 

1 szervágásu szarvasmarhái. — ami nagyon ritka
— sem lehet beszerezni. Ez különben csak rövid 
időszakú, vetélykedési alapon nyugvó, konkurencia

í lehet.
Téves felíogás az. ha azt gondolják, a mé

száros üzlet jó üzlet. — Hajó volna úgy az utolsó 
2 év leforgása alatt nem ment volna több száz 
mészáros tönkre, elvesztve évtizedeken át nagy 

I nehezen szerzelt vagyonát.
Nincsen oly nehéz üzlel, mint a mi üzletünk. 

Kora reggeltől, késő estig talpon vagyunk. — A 
legzordabb hidegben, ép úgy a testet és lelket ölő 
kánikulában, faluról-falura vándorolva, még sem 
vehetünk semmit.

Megtörtént már több Ízben az is, hogy nálunk 
; nem vehetvén szarvasmarhát, azt Nagykanizsán 
I Keszthelyen, Zalaegerszegen, sőt Budapesten kellett 
I beszereznünk ugyanazon árban mint a budapesti 
mészárosoknak. — Tessék most a szállítási költ- 

Iségeket és Csáktornyái és budapesti húsárak kü- 
I lömbözetét tekintetbe venni, kitűnhelik akkor a 
mi nyereségünk.

Alapos hiba pedig az, bogy ma mindenki is
meri a szarvasmarha alkatrészét. — Parancsol 
mindenki azon darabból, a melyikből akar.— Ne
künk pedig, a hús kevésbbé ériékes részeiből sza
lámit és kalbászt kell készítenünk. — Ezeknek 
készítése és elárusílása pedig nagy költséggel jár.

Kérjük tehát a mélyen lisztéit fogyasztó kö
zönséget, ne tessen bennünket zsarolóknak tekinteni. 
A minden évben emelkedő adó, alkalmazottaink 
4-szeresre emelkedett fizetése, — ami m ndenki 
előtt amúgy is ismeretes — alig biztosítja meg
élhetésünket.

Egy megjegyzésünk volna még, hogy »olcsó 
húsnak lúg a leve.«

Csáktornya, 1911. december hó 31.
kitűnő tisztelettel

724 í - i  a Csáktornyái m észá ro so k .
*) E rovat alatt köz lőttekért nem v&llal felelősséget 

a szerkesztő.

Nyilatkozat.
A Csáktornyái Chewra Kadischával szemben 

történt fellépésen csak sajnálat félreértés követ
kezménye, m iért is a megtörténtek felett őszinte 
sajnálatomat fejezem ki.
726 í - i  Vasvári Lipót.
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XXVIIL Csáktornya, 1911. december 31 -ga. Broj 53.
Sve poSiljke, kaj setiéezadr- 
iaja novinah, se iraaju pos- 
lati na íme urednika vu 

Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiiara Strausz Sandora 
kam se predplate i óbrnane 

poSiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni. znanstveni i povucljiví list za púk

Izlazi svalci tjeden je d e n k ra t i to : svaku nedelju.

Predplatna оёаа Ja:
Na celo le to.......... 8 kor.
Na pol leta ............4 kor.
Na Cetvert Jeti . . .  2 kor
Pojedini breji koltaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fai 
raöunaju.

OdKOVorni u re tlu ik : S u rad n ik : Isda te lJ i v lastn ik

ZR ÍN Y I KÁROLY. P A TA K I V IK TO R . S T R A U S Z  SÁN DO R.

Veliki 2upan je posle podne s vlakom do- 
lazil na Kesthelj, «de su ga oduievljeno 
prijHi. íz banhof» se je velikifcupan na va
raiké hiÄe se vozil, gde je viőe deputacije 
doCekal. OdveCer je bankéit bil, za lém se 
je velikifcupan jói on dan odveCer nazaj- 

kak nam je to Bog oslavil od véka, do Neima lepáe knjige na svéto. как je to. j puliival na Zalaegerseg.
véka. Vidi pred soborn zemljo, koja ga od Kada pák vidim pred sobom — pre- — Vjencanje. Antauer látván aláo-
male dobi vuCi i od kője se sam vuCi, как midi ja vi si dal je starec — zrel fcitni kiás, domboruiski Ijekarnik je december mesec
s jedne odnrte knjige. Vnogo se vuCi, ali nig- koj óeka na srp i na kosu. Opel ovu Citam : 30-ga d ma posle podne ob pol Cetiri úri
dar né zadosta. Svako protuletje, svako lélo Clovek spozuaj na ovim blagoslovu BoÉju dr2al svoje vjenCanje s Zrínyi Margit gos- 
nekaj novoga spazi vu ovi odprti knjigi. I ruku, sdigm gori óéi i srdce prama nebeski podjicom vu Csaktornja, vu farnoj cirkvi. 
VuCi si decu, da po vremenu i oni budeju visoki i daj zahfalnost Bogii, koj te je lak — Imenovanje. Magjarski kraljski
znali pred njimi videée zemlje Citati. poinogel. Ako pák le kaátiga posligne toéa, ministar od ákolske poslov je Boleratzky

Starec si premiáljava, evu tu je onaisuáa ili druga nevol|a, spoznaj vu kaáligi Gedra G|ula od csaktoruvaiske gradjanske
zemlja, gde je moj otec. mo| dedek i prék-jopet Bo2ju ruku i budi zadovoljen. jerbo ikole pomoőprofesoora za redovitoga pro*
dedek d< lal, oral. Gda mi znoj curi na zemlju on zna zakaj |e to naCinil, Naj suditi Bofcje fessora imenoval.
od trdoga dela, na pamet mi dojde, da su * * 1 Ciné, primi s takovorn zadovoliCinom kaátigu, — Premjestenje. Poáta i brzojav
i mo|i slaici s műkőm i s leikim delom как i blagoslov. Óva knjiga nas navCi ve-! direkcija je Muzikar Ferenc tapolcaiskoga
mene odhranili; duínost mi je, da se i ja ruvati, trpeli i vu Boga se ufati. poátapredstojnika na Csaktornja za predsloj-
muéim i znoja tofim za svoju decu. Vnogi- 1 ja si mislim denes, kaj sve nas vuéi inka premjeátil.
put su moji preddedi krv toCili za ovii zem- Crna mali zemlja. — Liecnikzbiranje. Gsaktornjaiskoga
Ijicu Daklam vuéi nas zemlja prviC daju Da| nam Bog sím skup sreéno vu zd- obéinskoga béCnika su december 21-ga dana 
moramu puátuvati, radi imeti, za ov hatar, j ravju i vu mini sprevoditi ovu novu leto. zbirali na Csaktornja. Zebrali su s 12 ve-
za ovu domovinu vu sdi i krv preljati. ------------  Cina glasom dr. Viola Vilmoáa

Zlato je vrédno ovu premiáljavanje;| KA») »JE N O V O G A ?  — Növi k i t e l j .  Na Murasilvagju £a
svaki Clovek bi moral lakvu Cut imeti, pra-j * uCitelia su Palkó Jo2ef diploméranoga uCi-
ma ovi zeml|i. — Prosimo nase postuvanepredplatn ike, telja zebrali.

SdihavajuC Cita dalje iz öve odprte naj nam  vu novim ferta lju  predplatne zaos- — Dar. Ur Viola Vilmoá je 60, An* 
knjige. Kada na protuletje vidim, как lépő ta tke  óim predi posleju i predplate ponoviju. tonovics JoÉel pako 50 korune daruval za 
zide silje. moram znali, da to je ona zem- — Svim  nasim  postuvanim  predplatni- csaktornjaiske varaiké siromake.
Ijica, koja mi kruha daje Ali i to Citam, da kom, citateljem  i suradnikom  sreéno novo — Samoubojstvo. HanZel Béla gro- 
ako nebudem se trudil, ako nebudem delal, ljeto zeljimo. fovski stolar se je december 22-ga dana na
vun mi opadne kruh iz vustah. Svako jutro — Veiikizupan na Kesthelju. Za Csaktornja, u svoji drvarnici goriobesil. Hän
fne vuCi zemlja: délaj, da nebudu slradali j NagjkaniZa varaia je na Kesthely doiel red, 2el je sarno 35 lét star bil, i kakti razu- 
tvoji. I ja s radostjom délam i veseli se mi | kojege je dr. Bálái Béla varmegjinski veli- man, marljiv Clovek je bil poznat vu Csak- 
srdce, da vidim BoZji blagoslov na silju kiZuoan tekuCeg rneseca 16-ga dana poiskal. torija i na okolici. Udovicu i pet male di-

Na novu leto. Veselim se, ako vidim, da suia ill zmrzlo- 
vica nije polju na ikodila. Nekaj se mi Cuje 

Idu léta, jedno za drogom; minéjujiz zraka : Na letos budern mogel kupiti smu 
dnevi, koji viie nigdar nazat né dojdejn CiZmice, Zeni rubca. Ceri opravu. Так me 
Premiáljava si poljodelavec na novu Into: vuCi zemlja poőluvali Cloveka, rad imeti j 
na svéto s*m zato, da délám, da se trudun, Zenu i dpcu i svakoga bliZnjega.

Uviek u opoziciji!
»Kada jeden krat velim ovak, onda je 

ovak i nikak drugaC! Razmei me?« Ove 
rieCi bile su udarcem iakom po stolu pod- 
kriepljene tak Cvrsto, da je Marice od straha 
u vis skoCila.

»Draga mama, zavzemi se ti pri japeku 
zam, — prosila je dievojka i otiila iz s<'be 
plaCuC, Habuievka pak se okrene к svomu 
muZu :

»Ja neznam, kaj ti za pravo imai proti 
GosariCavom JoZeku On je dobar deCko, 
makar je i siromak, — pak za lo nije M«- 
rica sirota.«

»Je nekak, kaj joft ne, ja budern dal 
najliepiu i najbogatiju «irkovljan- ku dievojku 
takovomu dotepencil ? — Da bui znala. |a 
sam ju veC Nacu Zebcu olvCal. On je liep 
deCko i poiten, и klomu wna liepi jrosied, 
kaj nije za zahiliti.«

vAli prosim te — « priCme op<*l Ha-
buáevka.

tc tjTjho I« — krikne muZ — »Ktj s un 
rekel. rekel sern, i pri tom ostane, si me 
razmela ? — A sad me pusti u miru !«

Na to se Habuievka veC nije ufala niti 
rieCi progovoriti, za da ga joi viie neraz- 
draZi. Auda se je odiuljala iz sobe. da ba
rem svoju dragu kCerku tieii. Ali Marica 
je bila u svoioi komorici zakljuCana, te se 
je saino van Culo hliktanje. Niti na male 
rum Kucanje nije hotela odpreti

UomaCi posli su gazdaricu pozivali, pak 
le ona M tricu pustila u svojoj komon na 
mim I otiila u kuhinju, gde je vec viadal 
najveCi nered, jer dekla je odbieZala u ilalu 

j povedat slugi, da |e opet »nékaj« u sobi, a 
j do log vriemena je »iarko« odnesel bun- 
ceka iz lonca. Zalirn je doila kravarica iz 
italé s novinom, da stara »beca« neőe inli-j 

|eko pustiti, jer da je miesto pune, samo pol 
i dujaCe mogla nadojiti. Pak kad je onda! 
gazdarica hotela videti lu nepriliku i poila 
u ilalu, zaplela se je onda svojimi suknia- 
iiii и na podu stojeCu dojaCu, prehitila ju 
I prelejala, »oá i onu kornaj nadojenu polo- 
vicu do j ace.

»Oh sveti Symplmneliui« — zddiavala 
I jadikuvala je gizdarica — »zar nebude 
jedan krat konec tomu nesretnotnu dann? 
— pak hai sada, kada su vuzmem svetki 
pred vrali !«

Bai и tom hipu je stupila na dvoriiCe 
gazdariCina dalieinja rod|akinja, koja je 
doila prosit Caáu octa, jer jo| je zmenkal, 
pak je Cula to gazdariCino jadikovanje Na- 
ravski, da ju je odmati priCela izpitivati. ka- 
kova nesreCa щ je snaila, pak kad joj je 
gazdarica cielu MariCinu nevolju izpripovie- 
dala, zaftrniri ova na jedno око опак pref- 
rigano i veli : »Vi svi skupa se znjim ne- 
razmete. Zar neznai, da njega protuslovje 
najviie razdrafcuje i da on bai sve supro- 
t.vno hoCe ? Samo se lobofc postavi proti 
kCeri, videti Cei kak ce ti se mu£ odmab 
za nju zauzeti !«

»No, и irne bofcje, — hoCemo i to po- 
kuiati« — zdehne si gazdarica — »hvala 
ti liepa za nauk, vidít Cemo kak Ce i to 
izpasti !«

Mali se je sad s kCerkom Maricom 
dospornenula gl.-de dr^anja u toj prefriganoj 
stvari, te su u nadi, da iin prevara za ru* 
kom izpadne, otiile svaka na svoj posel.

U veCer je Marica imala sa svojim 
JoÄekom sastanak na kri2anjü kraj püj* 
Majke bo^ie. Ona |e veC onde bila. a kad 
je on kasuije doiel, priCela se je plakati te 

1 niu se je vrgla okolo vrata.



gce je nazajostavil Od samoubojstve zrok 
je nepoznat.

— Falese je meso. Mini,........ как
se sméje tomu Hardakov kum, JambreSov 
telec i Mikekov stric ! Im je to jako dobro 
i spametno, ako je vu Medjimurju mesofa- 
leSe, barem i siromaSki élovek more onda 
jesti gulaéa, roStéloéa i filano teletinu Samo 
to je bés, da je meso falege né pri nas, 
nego na Aléolendva Tam se ljudi né éo- 
haju, nego delaju. Jeden lakoéski mesar je 
dopust dobil. da na aisolendvaisk.m pijacn 
more meso prod&vati. К tomu dakle lend- 
vaiski teletinu za Г44 К (do vezda 2 К), 
govedinu za 1 04 К (do vezda 144 К) a 
svinjsko meso za 1 20 'do vezda 1 60 K) 
К dobiju na kile. Kada su lendvaiski me- 
sari ovu konkurenciju vidli, odmah su i oni 
ha piti meso vu ovim ciénu meríti. Dobro bi 
biio, ako bi I mi ovu példu sliedili. Как mi 
znamo, na okolici je svigdi íaleáe meso, как 
pri nas, dobro bi bilo. ako bi s ovemi vu 
réc stali, brséas bi onda i naéi mesari drá
gáé govorili z nami. Kr. drZavna preparan- 
dija, — как Cujemo, — vezda iz AlSo- 
lendva da donesti meso.

— Hédervary vu Becu. Gróf Héder- 
vary Karol ministarpredsjednik je vu mi- 
nuéem sriedu posle podne vu Béé putuval, 
kaI se na delegacionalske spraviáée boravi. 
Hédervary je i na izpitivanjii bil pri kralju

— Prestanak vu politiki. Vezda, na 
boZiéne svelke je i vu politiki prestanak 
postal. Orsaéki ablegati su Sírom isii, ka| 
mira i veselje uZivaju doma, pri svoji ta- 
miliji Od magjarskoga parlamenta vrate su 
se za jen éas zapirali. i do januar 11-ga 
bude mir, dot éas nek se visokorodna gos- 
poda poéivaju. im su preko straéno djelali 
od juliué 13-ga dana. Vu buduéem létu ja
nuar 11-ga dana se bude opet sednica od- 
prla i dalje budu razpravljali 1912. godiS- 
n|oga proraéuna.

— Vkradjenje. YVindischgraetz LajoS 
knez je december 22-ga dana iz Beéa na 
Saroápalak putuval. (Nairne kuez ima okoli 
Saroépataka svoje imanje.) Na eugu vu jed- 
nim prvim klassu se je putuval i dőli se 
leguul spavat; jer ga je bugelar u Zepujako 
tiskal, van |e zel iz Zepa bugelara i ober 
sebe gori je metnul vu tnreZu. Knez se je

зато na Sarospataku zbudil, ali bugelara, 
vu kojim je 12 jezero korun bilo, je mgdé 
né naSel. NeSéi rtiu je vkral peneze.

— Növi zlatnirudi i dijamant-
polji. Vu Alaska (Sjeverna-Ainerika) halaru | 
su izvanredno bogaié zlatnerude odkrili 
Ljudi na jezero se strkaju vu zlatiorsag 
— Vu JuZnoj-Afriki, poleg Kimberley varaéa 
su novo dijamantpolje odkrili. Odkrivanje' 
su predhodno vu tajno hoteli drZati, ali 
vezda véé viée jezero ljudi se Zuri|u nádi-’ 
jamantpolje. Céh terilorium je na dvajsli- 
jezer parcelle razdeljen.

— Obiteljska tragédija. Pred nes- 
leremi duevi su na MaroSvaSarhelju KreStelé 
Frigjeé majoru na slanu niegovu suprugu1 
na mrtvoma naSli. Zeuina familija je to go- 
vorila od nje, da ju je sróna uzma zaklala, 
ali govoriju jóé i od toga, da se je йена 
ogiftala. December 23-ga dana vu poldne su 
KreStelS majora poleg njegvoga stola, na 
kojim je naravno pisai, na mrtvoma naSli. 
Vru ruki je pero imel, a na stolu na jedni 
ceduli je to bilo pisano »Nemrern bez moje 
supruge Ziveti. KreStelS.« Za roditelje se ée- 
tiri siroée plakaju

— Eksplodérana amerikanska 
ratnaladja. »Alabama« zvana amerikanska 
ratnaladja vu posljedice eksplodéranje je vu 
zrak lelela.

— Katastrofa jedne familije. Kraus 
Ede, boroSjenőiskoga trgovea supruga je ve i 
lo rnane iz átropojuée kole doliskoéila i u-1 
mrla. Sprevod je december 22-ga dana bil. 
Za sprevodom je suprug doma vu postelju 
se legel i tuZil se, da ga srce holi. Za kral-' 
koma je i on umrl Liééniki su konStalérali,

í da je Krausa sréna uzma zaklala.
— Za pronevjerenjesamoubojstvo. 

Aurich revalski (Rumania) ötampar i izda- 
vatelj je svojom suprugom skoéil i 60 je- 
zer rubele sobom odnesel. N)egov promet je 
hudo stal, i tak se je hotel osloboditi od 
vekée neprilike. Ali vjerovniki su ga naja- 
vili, i redari su obedvé krivee december 
23-ga dana v julro vu Bukareétu, vu jedni 
svratiáti vlovili. Pri njih su joS naSli 59 
jezer rubele i neSlero sto rubel vriédne ru- 
munjske peneze Na redarstvo je Aurich

IskruSeno valuval célo pronevjerenje. Med 
govorenjem je njegva supruga na hitroma

*  -  I
se dolisruSila i umrla, я za pet minute, je i 
on sam doliopal i umrl. Pred smrtjom je
povedal, da kada su seznali, da redarim vu 
ruke dojdeiu, s slricbinom só se ogiflali

— Pronevjerenje. Pri varSoiskim 
Austro-magjarska konzulatuSu su petdeset- 
jezer korune pronevjerili Sumnja se je proti 
jednoga éitiovnika ravnala, koj je na hit
roma valuval, da je od 1908. godine na 
leto 14 jezer korune pronevjeril. Véé su ga 
uhitili, nevjernoga éinovnika za Krinicki 
Vladnmra zoveju, koj je pred tém pri sol- 
daéiji poruénik bil.

— Bozic vu schönbrunnskim kas
telj u. Ljetos je kralj boZiéne svetke né vu 
YValseeu, nego vu schönbrunnskim kaátelju 
svelkuval. BoZiéno drvo su vu jedni dvo- 
rani postavili, na kojim su viSe dari bili, 
kője je sam kralj daruval svoji vnuki

— Zeljezniöka nesreca. Vu Ameriki 
se je opet velika Zeljezniéka nesreéa pnpe- 
lila. Poleg Tildare (Texas drZava) varasa 
vu nőéi su se dvé perSonalski eugi skupa- 
tresnuli. Razdor je strahoviti bil. Vaggoni 
su se na falaié zdrobili. Ceterdeset, na teZ- 
koma oranjene perioné su pod ruSevine 
vanvtekli, í tak misliju, da su i véé Zrtvi 
postali, ier kornaj 1—2 vaggoni su зато 
bez fiiinge oslali

— Najstaresi kr. notariué. Ganocv 
FloriS kr nótárius, koj je érez tndeset lét 
nosil ovu teZkn sluZbu vu SékeSíehérvaru, 
je od svoje sluZhe vezda zahvalil, i to mi- 
nistru na ja vi I. Ganocy je vezda 87. lét stari. 
Vu 1848. létu, kakti honvédski officér je 
vojuval za domovinu. za tém pák je na 
Моги kr nótárius postai, odkuda je onda 
vu 1880. létu doSel na SékeSfehérvar.

— Jozef kraljski knez pred ope- 
racije. JoZef kraljski knez véé zdavnja 
hódi vu BudapeStu vu jeden sanatorium. 

jZadnjié je knez vu KiStapoléanju tak bete- 
Zeu bil, da su к njemu dali zvati Kerzel 
professora Professor je konStatéral, da knez 
ima takvoga belega, kaj treba operérali. Za 
radi toga budu JoZ<‘f nadhercega né dugó 
operérali. Operacija je né pogibelna.

— Priestolonasljednik na vadasiji. 
Ferenc Ferdinand priestolonasljednik je pred 
boZiéne svetke, december 22 ga dana od- 
veéer vu Beneschanju (Ceska) na fazanvada-

-

»Je, draga Marica, kaj ti je?« — za- 
pita ju uzbunjeno.

»Ah dragi JoZek, moj japek hoée, da 
ja Naca vzemern.«

»Marica!« — krikne JoZek, njezine 
ruke gréevito pograbivSi — »ako lo tvoj 
japek hoée, tak je to rnoja smrt. Ja némám 
mkoga как lebe í tvoju ljubav, bez kője; 
nebi mogel Ziveti. Drava je dosta duboka, i 
kad т е  vise nebudeS nigde videla, onda ée 
ti она odgovor dali, gde je JoZek svoju do- 
movinu naiel «

»Nernoj Jo'-ek tak. jer |a ti se zaklin- 
jem. da neéu mkoga drugoga как lebe !« 
— 1 как je ovak na njegovih prsib visola, 
Cmilo joj se je, da je и nebu i tu se je za-’ 
govorila. da ju neée uikakov.i sila od njega 
odkiuuti, pák makar hi morala i kuéu i ro- 
ditelje ostaviti. JoZeku za volju ie bila pri-; 
pravna sve ostaviti i ее h#|tÄeg diela i si- 
romaStva prijeti.

On si ju pritisne na grudi : »Prvi vuz- 
meni svelki med nami, pák véé tak Zalostni 
za me! nikaj ti nemrern dali как moje srdee. 
I moje dvie ruke, koje budu za te delate. 
Km ja uvidjam, da se Ivoj olac radi mene, 
pravedrro srdi, jer как se poduTa takov ЬФ

gee, как sam ja, snuhiti takovu dievojku 
как si ti ?«

»Tiho budi !« — te mu svojom Sakom 
zaéepi usta — »ti mi netrebaS nikaj prika- 
zuvati, te si radi mene nikaj netari glavu, 
jer ja se od vuzmeka nadjam daru. Maloj 
mi se teZko éini éekati, dók dojde to vri- 
enie, ali nikaj zalo; onda éemo onoga pri- 
kaza. kojega mi vuzmek donese, med sobom 
podieliti «

Joá se jedan kral srdaéno zagrle i s - : 
kuSuju, a onda se razidu svaki ksebi, ója-! 
éarn za svoju zivotnu borbu.

Drugog dana za tim, sedeli su poslie, 
zajtreka pri HabuSu и Girkovljanih, svi 
muéeé okolo stola. Opel je viadala nekakova 
duáevna sparinjava и sobi. I opet je nekaj 
bilo — Maii je teZkom műkőm pögatala 
Zemlju namoéenu и kavi, jer joj je póZiraR 
bil как stiénjeni Poslie dügog mira i mu- 
éanja si Marica uzme srdéanöst, le vinuvSa 
sToju ruku okolo jHpekovoga vrata véfr 
p^oseéi : »Dragi japek, daj mi mojega Jd- 
ííeka fa muZa, ja éu ti nviek zahvalna

Sad se i HabuSevka zmieäa : * íz 
nebíKfc f»ilaj,ftl í r  nisi éula kaj je véera ja- j 
рек rekel ? — JoZek nije muZ za te. Ja j

sam и nőéi sama soborv. promiéljala, pák 
sam I sama na lo doSla, da s JoZekom ne- 
bude nikaj. — Ti éeS űzeti Naca — i za 
éetiri fjedna su gosti !«

Habuéovo lice nije se baä najmudrije 
drZalu, kad je Cut táj govor svoje Zene. 
KotiaCuo se skup pobere i zagrmi svojim 
dubokim glasom : »Je, a kaj se ti и to imád 
mieSati, kaj je lebe briga ? Ja sam gazda 
и kuéi, — odredjnvali imám ja sam prayo, 
pák anda da bud» á znala, JoZeka bude vzela, 
a ne Naca, te su za éetiri tjedua gosti U

»Ali muZ« — ogIasi se toboz zlovoljno 
Zena — »jeli te pamet ostavlja ? Sad si za 
svoju jedinu kéerku sí izabral najsiromaá- 
mjega deéka и sein ?«

»Tiho 1 ■*— ietim ti, — Joeelca bude 
vzela I nikoga drugoga, — kaj sam rekel, 
rekel sem i to jedino valja. Pák bad 
zalo jer je inuja jedina kéerka, neka bude 
8«etn«?«.!

Vesetrm khltom km Marica pádtte b- 
kolo vrata. * »Japelt ’rtVoj dragi japek, a |WI 
je tö i/tátja Ivója istitia, rla já satno mofcbit
М Н Щ И л*?«did nem aohelÄ i oniga

Ä Japék joj зато IjdMzno se »mléétft#
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' siji'bil. ü iklc né je lo istina, kaj neStere — Miklós kralj na B u d a p e i tu .  poleg PoZonja na briegu se je vuégala SéCaoj
novine piáeju od toga, da je naS priestolo- Miklós moutenegroiski kralj Ce vu buduCem Gaborova villa, vn koji njegva stara mati, 
nasljednik bolestan. létu április inesecu na Budapest dolaziti, kaj supruga i ősein déce mi se spravljali na

—- Nesreöa. Vu KopaC obőini veC Ferenc JoZef magjarskoga kralja pohodi, koj svetek. Vu velikim vihru se je ogenj taк na 
neStere d;»ne jednu menageriu kaÉeju. íz se bude onda vu BudapeStu boravil. hilroma rezSiril, da za kralko vréme |e céla
menagerije je jeden medved i jeden oroslan — Dvoboj. Polonji Géza bivSi minislar, zidanica vu plarnnu slala i od familije Clane 
nekak vujSel i na ulicah hodeCe med vise orsaCki ablegat i dr Nagy Sándor orsaCki su koma) mogli branili. H:2a je z svenna 
ljudih su öve zvéri tri perSone vgrizli, jeden ablegal su se tekuöeg meseca 22-ga dana zgorela, vlaslmku i njegvi familiji je samo 
Clovek veC je vu njegve rane umrl Stanov- vu orsaCki hifci na sednici za nekaj posvadili. to ostalo, kai su na sebi imali. 
niki su na to cé!o vadasiju drfcali na zvére; Za Vádi toga med Polonjiov sin Polonji — Ferdinand kraljov napadac. Vu 
i oroslana su s Zeljeznemi ra9uhami zatukli, Lajos i dr. Nagj Sándor ablegat je dvoboj Sofiji (Bulgaria) su tajni redan viovili Bra- 
a medveda pako strelili. (duel) bil. December 25-ga dana posle podne fejev ruskoga anarkiSta, koj je lani bugars-

— Samoubojstvo. AdamovitS Mihalj ob 5 vuri su ova dva gospoda vu RakoSi-koga kralja, Ferdinand« hotel vmoriti.
aradski trgovecpomoCuik, koj je december zvanoj boracdvorani skupa doSli i s sabljom -------T----- ^
21-ga dana svőju >aruCnicü na smrt 9irelil duelirali. Nagj Sándor dr. je na glavi ménjSu ^
I oni mater oranil, a onda pák na sebe sl- ranu trpel, na kaj su doktori dvoboja nular- ' 1
relil je drugi dán v noCi vu redarstveni obustavili p,8al Martinék м Keszthely,
tamnici gifta pil. V julro su ga omedleno — Zeljezniöka nesreöa. Na bofciCni 1
naSli. Doktori su mu odmah vanprali 2e-1 dán vu noCi se je velika ZeljezniCka katas- Xam je za jedno léto menje,
ludca Njegov poloZaj |e pogibelen. Irofa pnpetila na Talalovaro* Stációim. Na- T;4 miaui, líu. n»m у,»ец. ne jemi,e,

— Zgoreto déte. Vu BudapeStu vu ime jeden brzoteretni cug se je skupalresnul i takaj zanjo nas nebode meő.
Hengermalom-ulica 5 brojni h 2i Petras Ka- s jednirn drugim teretnivlakom, koj je na Bilo: taiost, veeeije, smrt hudo íivienje,
talinova 7 lét stara Skolskadievojka je tak Stacionu stal. Skupatresnanje je tak jaku Opet kráter mir tu, tam opet hűd boj,
te^ke goreCe rane trpela, da je za kratkoma I  bilo, da su se obedvé lokomotivi i vise vag- Tu bil je piáé hudi tam opet pjevan.e,
umrla. Puckina oprava se je vufcgala izpe- goni zdrobili Dvé perSoni su umrli, a tri
Cih van!et|eno iskre. pjko né na teakoma oranili. Kvar je po Vele da iz xivine budu veö Ijudi,

— Predsjednictvo pred kralja. Od prilici pol milijun korun. l)ase sve na to prooluati na svétu,
magjarskoga parlamenta predsjednictvo Ce —  Gróf kakti obcinski birov. Vu Ako gledam, как sve ю biudi,
vu buduCem létu januar mesec prvo polo- VaSvöröSvaru (VaSvarmegjija) su tamoSnji Vidim na m«-sto íjudetva tívmu.

v,c" k к ы 1и 1,1 n:l ««P'Hvnniu. gradjanmi jednoglasm. gróf Erdddy TamaSa j„s j np„t giobiejs. ,m„ .írugdi u njem,
— Samoubojni zidar. KomoCi ÍStvan za obCinskoga birova zebraii. Gróf je ovu i kü (ilJi)e; 8tém hu;á<\ stem -őrse zivimo,

zidar se je december 23 ga dana vu jutro slu2bu prijel i odmah <• oli del uredovnoga Fák ;pak vele íjudi: svét muder si u svém
vu BudapeStu na Ro2a ulica 105 brojni prisega.
hüti vu glavu slrelil. S leZke.m ranemi su -  Umorstvo. Na Aradu vu minuéem bud""° d" d”'*"** и » ’
ga vu RokuS-Spilal odnesip. nedelju posle podue je F.guíS Albert, jeden LabkoJda bPomo _ , VMPljlim ^

— Gróf Apponyi vu Becu. Od mag- Ь  lét stan deCko svoju^ 12 lél slaru Irén Lahko da veseijom taka, i копы то,,
jarskoga parlamenla najvekSi govornik, gla- seslru na smrt strel í Naime dók su rodi- r.ahko da bomo se u krvi vmivaii
soviti pulitiCar Ce vu buduCem Ijetu januar telji vu zaprloj sobi bo2iCno drvo kmCili, ^ bőd női, sovraga srce, z meöom.
2ő-ga dana proC.lovanje dríali vu Befu. dot t»s su se deca vu jednoj drugoj sobi

— Gróf Zichy Nándor je umrl. ^rah- DpCko >e do,‘ ,z ?,ér,K od »vojega
Magjarskl kalolicki svét vellkog.i Zalosta ima i °*Ca Pu^ku 1 s,ra^1' Je 9V0Ía Oialu sestru. Ko znade da nP? ко mi véli né tak?!
Zichy Nándor gróf. koj je VU naSim orsagu med ,é,n se íe Puáka P,,k,*U,a 1 ku-tja puc- Da svega toga, nP sluha nebu !
» Ilonnárt< t a tvn n l ie d rrem b er  24- ízh d ana  kici vu  ^ ,0 se  ™ vrM o. O d m ah  je u m rla  ,,a tak bomo ni,rn0’ kak (1° V('»llépparU-a ölVOl ll, je Jccemoer ga aana . J Bt: íivlPnje nam v srePi tak Ijepo evein.
odveCer oh pol o*mi vuri, vu njegvim du- U m ors tvo  vu kavani. Vu Buda- Как bude to sbomo ti üvi videii.
naadonjskim kaélelju umrl. Gróf Zichy, koj peStu, vu Dohanj-ulica pod 57 brojni Zala Sjegurno kak smo si zasluiiii. K:
je 83 lét slari bil, veC je zdavnja beleguval kavani vu m inuCem  nedelju v noCi su se Piaöu prav takvo dobimo od boga.
Vu minuCem sriedu posle podne ob pol jedni KoCiS Elemér i Tpikodi Ferenc pekarpomoC- Kakve smo si svi skup vrPdni.
vuri su ga s velikorn suCulom vu Adonju niki posvadili KociS je no2a naprévzel i n.
na vekiveCno mesto spravili Kralj je vu te- stém je Tjukodija vu prse vpiCil, koj je  za takvi med nami. da su tak slabi,
legrammu svojega suCula oCitoval gróf Zichy kralkoma umrl. KoCiSa je redarstvo vlovilo. üa nje main vet^r ne odnosi.

Aladaru, bívSemu ministru. — Zalostm bozié. Na svelo noC üa ыайа jednaki, .vi skup bomosi.
- - , “  Za mislim da grozno öudii prPd vode,

kunne glavom. >Kaj sem rekel, rekel sem. drugoga sedeli rukom u ruku te su zabu- Bude stekio " morje vehko.
To bude moj vuzmeni dar za te!« ravii. na jelo. , tak jedliaki _  svi postanemo.

То su bili veseb vuzmeni svetki u kuCi i 1 opet su drugo godiue doSle i vuzmeni *
HabuSevoj. I Jo2ek je bil Stda pozvani, Zaj svetki! N To sara« lenjaki znajo misliti,
da Cuje svoju sreéu SumnjajuCi u istinn, Sad na jedan krat stupi u solui liepa! Kojim je delo j.akiena rPö.
stal je med vrati sobe, Skrljaka obraCajuCi .nlada йена sa dielelom u naruóaju Njeíno ^amo °"' 7na'° sf,m bavltl-
med prsti, vés smuCen, neufajnCi se nnpred. je rukom gladila siedu glavu staroga Ha- *?den*poéné —T ovaj Tskreni
Srdce mu je dvostruko priCelo tud, kad je buSa. Na jezere "Júdstvi Thkoeernoga.
videl kako ga HabuS promatra od glave do »Danas prije pet godinah mi JoSeka I 7ato se opet britka krv vidi,
pete. A eto, na jedan krat mu pru2i ruku nisi hotel dati Jeli dragi japek, da se kas- 1 za lakvo siPpost so preiPva.
i pozove, da bez straha dojde k stolu te nije nisi imal zroka tfaluvati se, da si ko- -------------------- -------------------------------------
mu veli : »Znaft Jofcek, morarn ti islinu reCi; naCno na naäu Äenitvu ipák pristal. Ja ti A *  ^  ^  ^  ^  ^  ^
ja za tu fcenitvu nisam niti Culi hotel, ali se joS danas nemogu dosta zahvaliti, jer
Marica je za vuzmeni dar hotela samo tebe, nijedna mladenka ciele okolice nebude tak i f  {A i i a a p i a Ii « ■  .  I .^A
no, onda sam rekel u ime bo2je »Je« — sretna, kak sam ja bila, dok sam bila mla- M I I  VD Л7 U К П 7 11ГП111ППК l
No, sad pák liepo budi dobar !« denka, a niti kak sain danas kakli mlada jf ■ I I I  vC U L C II UL Ul UIIIIIII11 •

Joieku se je Cimlo kak da Cuje angel- *ena i maii ! Legczélszerübb ajándék minden dohányzónak
sku muftiku. U istinu je Jo2ek bil sretrnk, »Muci pák hvali tvojoj materi! — Je- egy
kojemu je ónak iz uenada u ruke opala dino njezmo protuslovljenje je bilo, koja ti 10ml <”iiu<irb4hflibálnn
najliepáa i najbogateSa dievojka séta. je sreCu doneslo.« 4Ц m |||dQdu иС1тоГ1|ОШ01пШ|1

U sobi veselie nije hotelo preslati, dok Stara Habudevka se je samo posmie- ^ ^ 1  jqqq
je staromu Habudu bdo toga dosta, te je havala. Da je njezin mu2 znal, kak se je (4- _
veC nestrpljiv prióel pitati za razne zdele ona na protuslovje prisilila ? — Medjutim ABADIE,,
puné jela íz kuhmje. Na Cast toga dana se glavno je to, da je lo protuslovje dobro hüvely. Így marad még a dohányzónak ál-
je u kuCi HabuSevoj danas punojeloi pilo, izpalo. landóan egy kecses bútordarab, külön kia-
samo Jo2ek i Marica nisu bili ba$ ni malo £m< Kollay. dások nélkül,
tudn i nili iedni. Oni su blaieni jedan kraj ------------  ’ Minden dohánytözsdében kapható.
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