
C sá k to rn y a  a n a ^ \ hőségben .
Tikkasztó meleg vau A ki nem hiszi, 

jöjjön a nyári hónapok alatt Csáktornyára. 
A napernyő a könnyű ruha. meg a hűsítő 
italok semmit sem használnak: maid elolvad 
az ember! De hogy is n e! A nap által 
megmelegitett és a falak között megszorult 
levegő ugyancsak veritékczn i készteti azon 
nem irigylendő számtalanokat akiket sorsuk a 
nvári hónapokban Csáktornyán feledett.

Másutt mégis van árnyas hely. 
utcák mindkét oldalán lombos fák fogják fel 
a nap sugarait és ellensúlyozzák annak 
melegét. Csáktornyán erről szó sincs. Pedig 
alig kerülne pénzbe az egész dolog Ha a 
város csak néhány évvel ezelőtt gondolt volna 
arra. hogy egészségi és szépészeti szempontból 
őseik nagy mulasztást követtek el az.ml 
hogy elfeledettek az utcákat befásitani. akkor 
már most árnyas fák alatt sétálhatnánk 
Csáktornya utcáin aztán meg egészeu más 
formája is volna a városnak. —  Példát venni 
ne menjünk messze. Csak megyénk több vá 
rosat nézzük meg. Zala-Kgerszegen, Kanizsán 
nagy köszönet illeti meg a város atyáit 
kik az említett városok utcáit he'ásították 
sétatereiket szépítették s gyarapították és 
a Jakók pihenésére s üdüléséi e gondoltak A 
rohamosan haladó Csáktól nya váí os atyái 
szerezzenek e tekintetben i? érdemeket a di 
cséren e s  elismerésre'

Csáktornyának van jól gondozott faisko
lája talál Ьецие meg a vidéki erdőkben elég 
alkalmas fát. Csak el kell rendelni és egy hét 
múlva helyre van hozva a tizedéves mulasztás.

Még egyre van égető szüksége Csaktor 
ayanak : Fürdőre ! Oh be sokan áldanák a 
fürdő létesitőit' Csak 3000 fi tba ker ülne az 
öltözők az uszoda s a kádak felállítása és 
felszerelése

Erről a dologról minden meleg i ap beszél 
a közönség s „nincs vizünk!” felkiáltással 
tér felette napirendre Az igaz hogy nincs 
Muránk. Drávánk sem Balatonunk. De van 
rrnavánk fellehet annak vizét ogni s össze
gyűjteni. Ha kiszárad, kutböl î  lehet annyit 
szivattyúzni, amennyiben 5ü— 60 ember meg- 
fürödhet. Kanizsán >eni folyik keresztül a 
Duna mégis fürödnek s úsznak mindennap 
akutból szivattyúzott vízben. Nem azt mon
dom ezzel hogy oly nagy szabású fürdőt esi 
fialtassunk. mint ч kanizsaiak A szegény bb 
igényeknek megfelelő fürdő is megtenné a 
szolgálatot a pokoli melegben. 3— 4000 ezer 
frt értékű részvényt hamar alá lehetne íratni 
Csáktornyán. A részvények kamatoznának, 
a közönség meg fürödnék.

Vegyék kezökbe a dolgot azok akik a 
vezetésre hivatva vannak és jövő ilyenkorra 
már árnyas fák alatt sétálhatunk a fürdőbe 
Be sokan vannak, akik ezt velem együtt 
várva várják ! X

H Í R E K .

~  A Csáktornyái nő-egylet által f. hó
13-án rendezett tavaszi táncmulatságon kevés, 
de válogatott közönség vett részt. Mindenki 
jól mulatott. A szépnemhez tartozó rendező- 
bizottság tagjai túl akartak tenni egyik a 
másikán a vendégek a szívélyes fogadásán. A 
táncoló fiatalság ugyancsak robotolt az agyag 
talajon. De feledtette fáradalmukat a sok 
szép táncosad 8 kitartásba! jutalmazta a tánc

istennőjének napszámosait. Bennt az Ízléssel 
díszített tánchelyiségben a közönség költői- 
kint a kerti helyiségben, hogy úgy mondjam 
a közönség prózai része mulatott elég zajosan. 
Baumchak kitett magáért, a gyors és pontos 
kiszolgálás ellen nem csak. hogy semmi ki 
fogás nem volt, hanem mindenki által dicsél
tetett. Mégis — másnap általános volt a 
panasz. Mindenki főfájásról panaszkodott En
nek meg a t. városi és vasúti orvos ur szak
értő állítása szerént nem a „szilvási borw 
minősége, hanem a mennyisége volt az okozója. 
No, de bármiként volt is a dolog, annyi tény 
hogy a közönség jól érezte magát. Bizonyítja 
állításomat az, hogy addig mozdulni sem akart 
a táncoló fiatalság, mig reggelfelé az elnök
ség rá nem huzattá a „Rákócyí*, továbbá 
egyik bizonyítékul azt is felhozhatom, hogy 
másnap megint összejött ugyanott maiadékra 
a közönség kitartóbb része.

—  A Csáktornyái jótékony nőegylet 
által f. hó 13-án tartott tavaszi táncmulatság 
alkalmával felüifizetlekt Deák Józsefné 1 irtot, 
Pecsornik Igiiácné 1 frtot, Hajdincgg Szilárd- 
né 1 frtot, Mayerscs&k Gyuláim 1 frtot, Bölcs 
Sándor l frtot, Zakál Henrik 1 frtot, Konyáry 
Mihály né 1 frtot, Ziegler Kálmán 3 Irtot, 
Dr Ki asovec Igná*; 2 fi tot, Pullai Zsigmond 
4 ft tot, Sárossy László 2 fi tot, Hirsohraann 
Mózes 1 frtot. Maiid’ Róbert 3 frtot, Mórán- 
dini Jakab 2 frtot, Samu József l irtot. 
Grézló János 1  frtot, Neumann Vilmos 1 
Irtot. A nemes szivfl adakozók becses adomá
nyaikért, fogadják az egylet leghálásb köszö-

I oetét. Az egylet nevében: Jeney Gusztáv, 
egy), titkár.

— jótékony Sági ügy. A Csáktornyái 
közs. iskolaszék gyűjtést rendezett saját kebe
lében. hogy a zárünnepély alkalmával a közs. 
polgári és elemi iskolai növendékek közül a 
szorgalmas és jóviseletű tanulókat megjutal- 
mázzá és ez által továbbra is kitartásra

1 buzdítsa. A tanügy lelkes barátai, kik haza
fias buzgósággal áldoztak e nemes célra a 
következők : Ziegler К 5 frt, Dr. Schwarz 
A. 1 frt. Tódor J. 2  fit, Beruyák К. I frt, 
Simon L. I frt, Stefaits M. 1 fit, ifj. Szei- 
verth A. 2 frt, Morandiui J . 2 frt, Báron 
L. 2 frt, Hoclifluss 1 frt, Hirschinann S. 1 
frt, Bölcs S 1 frt, Grész А. I frt, Rosen» 
berg L. 2 frt, Mollnár E. 2 frt, Szilágyi 
Gy. 2  frt, Nuzsy M. 1 frt, Zakál H. 6  frt 
Sárossy L 2 frt, Dr. Krasovc J. 5 frt. 
Ö'ízesen: 39 frt. Fogadják a felsorolt szives 
adakozók a tanügy nevében a polgári és 
községi elemi iskolai tauitó-testületnek hálás

1 köszönetét,
—  Panasz van a podtureni postahivatal 

ellen. Több t. előfizetőnk Ilitekig nem juthat 
leveleihez s lapunkhoz. Felkeljük a t. pósta- 
mester urat, hogy ha a ná'unk jelentett pa
nasz való: szíveskedjék arra többé nem adni 
okot.

A fekete könyvből. Sternát István zebá- 
neci lakos kamaráját eddigclé ismeretlen tet
tesek feltörték ée abból egy és fél mázsa zsírt 
és három kenyeret 60 forintnyi értékben 
elloptak. — Novák Rémus vullariai lakosnak 
f. hó 8 -án a legelőről 3 drb. lovát ismeretlen 
tettesek eltovajolták. — Medlobi Pál vucseti- 
neci lakos háza f. hó 1 1  én feltöretvén, abból 
ismeretlen tettesek 65 frt értékű ruhaneműt 
loptak el. — Varga Miklós ivánoveczi lakos f. 
hó 13-án éjjel a tyúkok lármáját hallván, 
kiment é9 a futásnak induló tyuktolvajt, 
Toplek József személyében elfogta s a bíró
nak adta át. A bíró az általánosan ismerttől 
vájt, ki már több Ízben büntetve volt, meg
kötözve a csendőr járőr oda érkezteig őriz

tette. A járőr a tyukászt bekísérte és most 
ebben a nagy melegben ő kelme a büvő-

i sön ül.
A C sákto rn yá i községi elemi népis

kolában az évi nyilvános befejező vizsgálatok 
a következő rendben fognak megtartatni : 
J uh. 2 0  án délelőtt, az összes osztályokban, 
hittanból. Az iskolaszéki kiküldött: Zábávnik 
Alajos. Jun. 22 én délelőtt az 1  ső, 2 -dik és 
3 dik fiúosztályban. Az iskolaszéki kiküldött: 
Deák József. Délután а 4 dik fiúosztályban. 
Az iskolaszéki kiküldött: Bencedk Ferenc?. 
Jun. 23 án délelőtt az t-ső, 2-dik 3 dik és
4-dik leányosztályban. Az iskolaszéki kikul - 
dött: Mollnár József Délután az 5 dik és 
6 -dik leányosztályban. Az iskolaszéki kiküldött: 
dr. Krasorec Ignác A tanév ünnepélyes be
zárása jun. hó 27 én délelőtt történik, miről 
a t. szülők és tanügybarátok tisztelettel érte- 
sittetuck. Csáktornya, 1885 jun. hó 18-án.

Az igazgatóság.
— A csáktornya-zágrábi vasút részvé

nyeit hir szeriut juuius 16-án bocsátották ki. 
A címletek 5 százalékot fognak kamatozni 
aranyban, s 3.1 millió forintot képviselnek- 
A részvények garanciáját a magyar állam
vasutakkal kötött üzleti szerződés képezi. A 
bérösszeg, melynek fizetésére ez utóbbiak köte
lezték magukat, jóval nagyobb a részvények 
kamatjának födözéeére szükséges összegnél. A 
részvényeket a Majna melletti Frankfurtban 
aláírás utján bocsátják ki.

— M eghívás  A Csáktornyái polgári 
iskolában a f. évi zái vizsgálatok a következő 
rendben és időben tartatnak meg: Junius 
2 0 -án d. u. a hittanból valamennyi osztályban 
A többi tantárgyból : junius 24-én délelőtt 
az 1  ső osztályban, d. u. a 2 -dik osztályban, 
25 én délelőtt a 3-dik osztályban és ezen 
osztály vizsgálatának befejezésével a 3-dik,
4 -dik, 5 -dik és 6 dik osztály énekvizsgája 
együtt, délután a 4-dik osztály és valamennyi 
osztály tornavizsgája az iskola tornahelyisé
gében, 26-án délelőtt az 5 -dik és 6  dik osz
tály vizsgálata együtt. E vizsgálatok reggel 
9 órakor és délután 2 órakor veszik kezde
tüket. Junius 27-én reggel 8  órakor Te Dcum 
és zárüunepély. A vizsgálatokra és zárünne- 
pélyre a t  c. szülék és tanügybarátok tiszte
lettel megbivatuak. Csáktornyán, 1885 január 
bő 20-án. Az igazgatóság

— M u rak ö z  a zalamegyei gazd, egycsü- 
■ letben. A megyei gazd, egyesületnek múlt

hóban tartott közgyűlésén az alsó-domborui 
fedeztetési állomáson felügyelőül llirscbler 
I j ' pót ur választatott meg. A gazdasági egye
sület Gerencsér György, Koos Jakab, Kocu- 
ván Bertalan, Mujhen Ferenc és Markus L. 
népisk. tanítóknak szedet fa magot és a szederfa 
mag vetést és szederfa tenyésztést t&rgyazó 
utasítást küldött meg a selyemtenyésztés cél
jából. A kívánt ellenőrzés tekintetéből Szabó 
I tnre, Hajós Mihály és Soós Kálmán urak, 
mint a községi faiskola felügyelők felkérettek, 
miszeriut a küldött szederfamagnak az illető 
községi faiskolákban miként eszközlött keze
léséről a helyszínén meggyőződni és arról az 
egyesületet értesíteni szíveskedjenek.

— A  k iá ll í tá s ra  utazóknak nem tGdjuk 
eléggé ajánlani a kiállítási (hivatalos) kalauzt, 
melyet Balogh Vince kiáll, titkár, Toldy

j Ferenc az orsz. biz. jegyzője és Gelléry Mór 
az о ráz. iparegyl. titkára szerkesztettek. A 

I mű elegáns vászonkötésben, hatvanöt képpel 
és a kiállítás sztnes térképével jelent meg, 

i Különösen megfiz etbeüeu a közönségre nézve





Lovasdy. Idi na svoj posel
Miko. Razinem gospon. Otide.
Lovasdy. Naj dostoju zapovedati.
Sándor. In» sem s grófom Ligetfiom, koj 

je moj uajboDi prijatel, vu pogodbi, kaj se 
ovoga mesta tiőe.

Lovasdy. Cujem, éujem !
Sándor. Ali predi, aego bi tuliko penez 

vuu dal, zelel sem si prcgledati ovoga iina- 
uja znutreSoje i vunjsko stanje, da se aev- 
kauim.

Lovasdy. Jako inudro su dostajaü odre- 
diti.vidi se iz toga njihove visokorodjenosti 
oátra prcdvidjenost

Smdor. Kakvo jc posluvanje kmetov. 
njihova jakost, cinovnikov covecnost i vernost. 
Naglo: Skorom sem i pozabil gospon poáU- 
uifgrer ! prosim papira, morain list, pisati vu 
var аз, kojega prosim taki uaj buda dobri 
étafétom ekspedera'i.

Lovasdy. Od srca; tam na síolu je sve 
pripravljeno. Sándor pojde к stoiu, sednc i 
pLe. Lovasdy vu sebi. Kakva nenadana srcői 
to treba hasnuvati. Ov je dosel od mene 
tolnáéi prosit, s menőm se £eli spominati, 
dobro je, na svaki naőin, to i meni s dobié- 
kom hódi. Ve moj gospon npravitel! vezda 
bumu vendar vidli, koj je od nas dvéh jakgi 
haha! bumu vidli, gdo je vek i gospon vu 
selu, ve bumu vidli, gdo more prvo Skoditi 
drugomu. Sve budem povedül baromi kaj znam 
i neznam, zavadljal bi se. da ga nczadrii
vu slu2 bi, ué, nő, nebude ga mogel du*e 
trpoti.

Suidor p'Suc: Jedna mala nesreéa me 
dostigla na putu

Lovasdy. lmel sem srecu Outi, jako mi 
je 2 il. Na stranu. Morti ;e v stiski, treba 
su mu penezi, Inni hm! vnogo * enez, как 
bi si ga mogel zavegiti!

Sindor sinota list, i zap:öiti ga Ta je 
list

Lovasdy: В idein se 2 uril odposiati ga.
Sindor. Ptsem mojemu agentu, da mi 

odinah nőj poöle tristo cekinov. Na) si pte- 
misliju gospon po tameáter ! sim iduÖi zgubil 
sem unétja s penezi; istina maia stvar, ali 
mi je vu túl ikont vendar y.al, ar sem hotel 
probati s njinii cinovnike, jós pm* nego bi 
rnoju nakanu od druiine zezuali Kad se morém 
uadjaii odgovora?

Lovasdy, Za dva dni.
S uidor. Dugó jc to ! Kaj sem öineci ? 

Dvadeset cekinov bi s drage voljo na osem 
dni intereéa platil.

Lovasdy na stranu: Dvadeset cekinov ! 
к Sandoru. Ja bi imel nekaj le/eőega novea, 
morti bi mogel как tuliko skup • ábráti.

Sándor. Gjegjeren, dober moj élovek j 
po takvom anda niti pisati mi nije potrebno. 
Podraplje list. О? koj dan dojde moj sekre 
tarius, onda njim репеге zafaljeno nazad 
povrnem.

Lovasdy. Dilim si za du2 noit njim na 
sluíbu biti visokorodjeni gospou!

Sándor Dosta naj bude ve od toga! 
Ja bum nekaj pital go>pona puátaine^tra, 
prosim naj mi po istini poveju! Как idu 
ovdi posli ?

Lovasdy. Bonne ueieduu, vnogo bi s>* 
od toga govoriti, gospocija bi mogla dvaput 
tuliko nutri zeti, ali dohodek i v drugu mos- 
uju curi.

Sjndor Prosim, bum si uapisal. Izvadi 
/epnu knjiíicu i piáé. Dohodek, urnán ja.

Lovasdy. Gospodarstvo celo ide, kmetija 
je pokvarjena, upravitel sebi gospodari nepoz- 
na drugo od luksusa, na veliko puáe, s éeti- 
remi se vozi, vu pozlacenom mentenu hodi- 
2 ena mu pozlaőene éipke uosi. tak как je 
moj dián síroké.

Sándor pise: Luksuá, puäe. éetiri konji, 
menten, Jena, éipke.

Lovasdy: ja kakti postamester sve cujem 
i najholje znam как je budi ólovek upravitel.

Sándor piáé: postamester, budi élovek.
Lovasdy. Prosim ponizno! dostojali su 

pof&leti ; na j dostoju upravitela na pisati.
Sándor Dobro je, samo dalje.
Lovasdy. Stana se hoceju porusiti,
Sándor piáé. Scanja. Prav как si hoée 

tepnu knjiiicu obrnuti, izpadne mu ona z 
ruke, i svukojaéki papiri na pod zeuriju 
Lovasdy se bízó prigne i hoée nje skup pob- 
rati.

Lovasdy. Naj dopustiju njihova visoko- 
odjenost!
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