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A városrendezés.
Minden ország nemzeti erejének súly
pontja jelentékenyebb vidéki városaiban fek
szik, úgy hogy azoknak egészséges alapon
való fejlesztése elsőrendű, fontos, nemzeti
érdek. Sajnos azonban, hogy ennek bizony
ságát mi csak a nagyszabású külföldi pél
dákból ismerjük, hol számos jelét látjuk an
nak, mint iparkodnak ott egy-egy jelentéke
nyebb várost a környék kereskedelmi, ipari,
vagy kulturális gócpontjává tenni.
Nálunk csak a legutóbbi időben tapasz
talhatók annak jelei, hogy az irányadó té
nyezők végre felismervén a vidéki városok
nagy jelentőségét, az ötletszerű fejlesztés
bizonytalan ösvényéről a szigorú tervszerű
ség útjára térni igyekeznek. Arra az útra, a
melyen a fejlődést öntudatos és biztos ala
pon egy átgondolt, a kor igényeit a jelenben
és lehetőleg a jövőben is kielégítő egységes
városrendezési terv irányítja, a melynek
nyomán hatalmas átalakulás és előrelátha
tólag nagyszabású fejlődés jár. De hogy a
fejlődés küszöbén a meginduló tervszerűség
nek minél biztosabb alapjai és a jövőben
minél üdvösebb eredményei lehessenek, le
hetetlen figyelmen kívül hagyni a múltak
alkotásait. — Szigorú kritika tárgyává léve
minden törekvést, a mely a múltban a vá
ros fejlesztésére irányult, az ezekből vont
következtetések és az ezekben tapasztalható
hibák alapján alkotni meg egy távolabb jö
vő képét: ez képezi egy alkotandó terv leg
biztosabb kiindulását.
Ennek a képnek kereteibe egy olyan
város illeszkedjék be, a mely kiépítésében
szem előtt tartja a jövőben várható forgalom
könnyű lebonyolításának lehetőségét, terjesz
kedésében figyelemmel legyen a különböző,
de egymásra utalt elemek tömörítésére, lá«sa
el lakosságát egészséges és kényelmes laká
sokkal, teremtse meg, ápolja és fejleszsze
mindazon tényezőket, a melyek közegész
ségügyi és köztisztasági szempontból a la
kosság elemi életszükségletét képezik és kul
turális intézményeiben mindenkor lépést
tart a korral.
Csáktornya eddigi fejlődése a fejlődés
nek ugyanazt a processusát mutatja, a mit
majdnem kivétel nélkül az ország öszszes
többi vidéki városai: az egyetlen központ
felé sűrűsödő beépítést és mindennek ebbe
az egy központba való tömörítését És ha a
fejlődésnek kizárólag természetes lefolyását
vesszük figyelembe, úgy látszik, hogy ez igy
is van rendén.
Egy kis városban a városi élet lükte
tése természetszerűleg irányul egy pont, a
középpont felé. A kis város forgalma, ipara,
kereskedelme még gyenge, szellemi élete
még kezdetleges, úgy hogy a fejlődés érde
kében a városi szervezet összes erőforrásait
lömöriteni kell, nehogy az erőforrások szét-

forgácsolása a gyenge szervezetei létalapjá
ban támadja meg.
De ennek a tömörítésnek szüksége
azonnal megszűnik, mihelyt a kis város lét
alapjának minimumát megszerezte. Továbbra
is a központ felé való tömörítés a város
többi részeinek rovására történik, sőt eleve
lehetetlenné teszi olyan város részek kifej
lődését, a mely részeket egy szerencsés gon
dolat talán a város második középpontjává
tehetett volna. Hány példáját látjuk annak,
hogy egy jelentékenyebb középület helyének
szerencsés megválasztása egy uj városrész
alapját vetette meg és a hol azelőtt kietlen
pusztaság volt, ott pezsgő városi élet kelet
kezett. Egy kisebb város fejlődése kicsiny
ben visszatükrözi az egész ország fejlődését.
És a mint a főváros hatalmas fellendülése
és megizmosodása után vidéki városok fej
lesztése képezheti a nemzeti haladás egye
dül helyes programmját, épen úgy egy vi
déki város fejlődése is tökéletes csak akkor
lehet, ha abban minél több ipari és keres
kedelmi gócpont létesül és az ezek össze
kötésére kijelölt főútvonalakon indul meg a
vá»os fejlődése.
Elvitázhatatlan tény az, hogy Csáktor
nyán a szépre való törekvésnek oly számos
és intenzív jeleivel találkozunk, a milyent
kevés hasonló vidéki városban lehet találni.
De részint a tervszerűség hiányában, részint
az építkezési szabályrendelet teljes hiányá
ban ezek a törekvések eredményeikben leg
nagyobbrészt meddők maradtak és sokkal
inkább magukon viselik az ötletszerűségnek
annyira jellemző bélyegét, mintsem hogy oly
mértékben járulhattak volna hozzá a város
emeléséhez, a milyen áldozatokat megvaló
sításuk kívánt. Ennek az ötletszerűségnek
következménye az, hogy sok olyan jelenség,
a mely előrelátó tervszerűséggel nagyban
hozzájárult volna a város emeléséhez, nyom
talanul tűnt el Főoka ennek az, hogy az
építkezési szabályrendelet teljes hiánya ele
ve kizárja azt, hogy minden valamire való
építkezés a városi forgalomra, a lakásviszo
nyokra, iparra, kereskedelemre, közegészségügyre, vagy ezek valamelyikére kisebb na
gyobb befolyást gyakoroljon.
A természetes fejlődés hathatós segéd
eszközeinek hiányában a közfigyelem észre
vétlenül siklik el a fölött, hogy a városi
életnek minden legcsekélyebb megnyilatko
zása egy-egy erőforrás, a melynek kihasz
nálása és fejlesztése sokszor váratlan ered
ményeket rejt magában. Mindezek termé
szetesen nem szembeszökő jelenségek, és
csak mélyrehatóbb figyelem után teszik ész
revehetővé a múltban elkövetett hibákat.
Sokkal észrevehetőbb jele azonban a rendszertelen fejlődésnek az, hogy dacára a vá
ros kis kiterjedésének, mind nagyobb és
nagyobb tért foglal a nagyvárosok legsöté
tebb árnyoldala, a folyton fejlődő bérház
rendszer és az ezzel együtt járó közegész

ségügyi és köztisztasági nagy bajok. Ennek
a fejlődő bérházrendszernek egyik tőoka a
telkek nagysága és rajtuk építhető lakások
száma közötti helytelen viszony A tebk
minimumok nagysága meg van szabva, de
nincs megszabva az a minimális terület, a
mely egy egységes lakáshoz feltétlenül szük
séges. A minimális teleknagyság nagyobb,
mintsem hogy a kevésbbé tehetős lakosság
is saját telekhez juthatna, és igy a családi
ház elől elzárva nincs más hátra, mint a
drága és legtöbbször egészségtelen bérházba
szorulni. És hogy az ilyen bérházak a tisz
taságnak nem főfészkei, azt bizonyítani tel
jesen felesleges.
Kiki saját lakásával törődik csak, a
háztulajdonosok pedig — legalább a legtöb
ben — nem azzal, hogy bérházaik minél
tisztábbak és egészségesebbek legyenek, ha
nem megelégszenek sokkal prózaibb célok
kal és eredményekkel. De mindezektől el
tekintve van a bérházrendszernek sokkal
mélyebben fekvő hátránya is, a mely a sze
gényebb néposztálynál előbb utóbb jelentke
zik. Nincs szánalmasabb helyzet, mint a
bérházakba szoruló szegény munkás család
helyzete. Az ezek számára épült bérházak
nak nincs elég levegője, — nincs vilá
gossága, a napsugarai legtöbb csak az ut
cáról ismeri, nincs udvara, nincs pihenőhe
lye, a bennelakó munkás családja idő elöli
az utcára szorul, kezdetét veszi az utcai
nevelés, a legbiztosabb alapja az erkölcsi zül
lésnek. Az legyen tehát a városrendezés
egyik főíeladata, hogy a kisebb építkezések
helyének helyes megválasztásával, a telek
minimumok okszerű megszabásával még a
legszegényebb néposztály is lehetőleg saját
telekhez jusson. A mely városban az alsóbb
néposztály számára megfelelő területek áll
nak rendelkezésre, hol a szegény munkás
aránylag olcsón saját otthonhoz juthat és
nem kénytelen a bérház egy zugában meg
húzódni, a hol világos és száraz lakáshoz
juthat, hogy a saját tulajdonát képező biz
tos otthon tiszta levegője és saját otthoná
ban a családi tűzhely édes nyugalma kár
pótolja a korcsma romlott levegőjéért és
zajos mulatságaiért, ott a városrendezés fő
feladata meg van oldva, és ott a lakásvi
szonyok is igen nagy részben tisztázva van
nak. A fősuly ezek után a közegészségügyi
és köztisztasági követelmények kielégítésére
fordítandó.
Ebből a szempontból a lakások akkor
lesznek kifogástalanok, ha a levegő és talaj
tisztasága rendszeres csatornázással tesz elő
mozdítva, ha a különböző háztartási és tisz
tasági célokra szolgáló viz kellő mennyiség
ben és minőségben fog a lakosság rendel
kezésére állani, mert máskülönben nem te
remthetők egészséges lakásviszonyok inég
azon esetben sem, ha maguk a lakóházak
kiépítése és elrendezése a közegészségügyi
követelményeknek a legteljesebb mértékben
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Megfelelő további sürgős intézkedés vé vagy tört szemek, akkor a hiba a toklászo> gett értesítem a címet, hogy a közös hadse lóban keresendő.
Ebhez adva a márkimutatott 69 » —
* reg nem tényleges állományú legénységének
A toklászoló sérti vagy töri a szemet:
összesen:
86 К 80 fill ellenőrzési szemléi a cs. és kir. közös had
I.
Ha a toklászolás túlságosan erős. Ez
ügyminiszter úrral egyetértőleg hozott hatá
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásrozat folytán, a m. kir. honvédség nem tény onnan származik, hogy a szem túlságosan
ügyi miniszter Pólyák Dezső kapuvári áll.
leges állományú legénységének ellenőrzési sokáig marad benne a toklászolóban.
polg. iskolai helyettes tanítót a korponai
szemléi, valamint a népfelkelés időszaki je
Miután a toklászolónak egy kis tolóállami polgári iskolához segédtanárrá ne
lentkezései pedig a jelen rendeletem alapján, sullyal kiegyensúlyozott csapóajtója van,
vezte ki.
a f. évben nem tartandók meg. A tiszti je mely felbillen, mihelyt reája egy bizonyos
— Áthelyezés. A vallás- és közokta
lentkezések azonban az eddigi módon a f. mennyiségű (súlyú) szem jutott, tehát beál
tásügyi miniszter Szántó Mária hodosáni
évben is teljesitendők.
líthatjuk e kis csapó.ijtól úgy, hogy már
állami elemi iskolai tanítónőt a zniováral— Murából kifogott hulla. Folyó hó kevés mennyiségű szemnél átbillenjen s igy
jai állami elemi iskolához helyezte át.
8-án Muraszentmárton határában a Mura a szemek rövidebb ideig maradván a tok— Jubileum. A Csáktornyái Önk. Tűz folyóból a molnárok egy 60 év körüli fel
lászolóbau, nem sérülnek meg.
oltótestület 30 éves fennállásának emlékére
oszlásnak indult férfi hullát fogtak ki. A
f. évi szeptember 8 és 9-én emlékünnepélyt
II. Ha a toklászoló kések újak. Ekkor
hulla személyazonosságát kideríteni nem le
rendez. Az ünnepély programmja még nem
hetett. A hulla arcán ritka ősz körszakái és a szemet szintén csak rövid ideig engedjük
készült el teljesen s igy azt csak a jövő
szintén ritka Ősz bajusz van; lábán fűzős a toklászolóban. Később a kések megkop
számunkban közölhetjük.
nak s ekkor tovább maradhat a szem a
cipő, trikó lábravaló és szürkeszövelből ké
— Partvédelmi munkálatok Kotornál. szült nadrág. Külerőszak nyomai nincsenek toklászolóban.
«*
Sokszor volt már alkalmunk a Mura folyó
rajta s valószínűnek látszik, hogy véletlenül
rakoncátlankodásairól irni. Különösen Kotor esett s fuladt a Murába.
De nem elég csak az eddig leirt útmu
község szenvedett sokat, amelynek nem
— Gyufa a gyermek kezében. Mint e tatásokat bétartani, hanem feltétlenül szük
csak a határát, hanem magát a községet is
hó 5-iki számunkban megírtuk, Korenl Pál séges, hogy a gazda vagy a cséplőgépkezelő
megtámadta a viz. A múlt esztendőben a zalaujvári lakos szalmával fedett pajtája jú 
napjában többször is ellenőrizze, váljon a
lakosság csak úgy tudott a nagyobb vesze lius 30-án belülről kigyuladt és úgy ez va
gép jól dolgozik-e vagy sem. Ha csak egy
delemtől menekülni, hogy keresztülvágta a lamint a pajtában volt takarmány és gaz
törött szem is akad a zsákban, nézzen udéli vasút töltését. A vármegye a védelmi dasági eszközök 415 kor. értékben elégtek.
tána, mi lehet ennek az oka. Az itt leirt
munkaiatokra nyújtott ugyan némi segélyt, A vizsgálat már kiderítette, hogy a tüzet a
Útmutatás segítségével hamar rájöhet a baj
de az elégtelen volt a hathatós védekezésre, károsulttal egy födél alatt lakó Korent Mag
okára és segíthet is rajta.
amely csak akkor lehetséges, ha a folyót dolna 4 éves Mari nevű leánya idézte elő
Ne sajnálják az ellenőrizéssel járó mun
szabályozzák. Kotor község kérvényezett a azzal, hogy anyja távollétében a konyhából
kormánynál is, de eddig sikertelenül. Most egy gyufát vitt ki a pajtába, hol pajtásával kát, ne siettessék, ne erőltessék a cséplés
újból a földmivelési miniszterhez fordult, a Tersztenyák Teréz 5 éves leánykával azt munkáját, mert amit mennyiségben nyertek,
azt elveszítik minőségben.
ki az eszéki folyammérnöki hivatalt utasí meggyujtották és a szalma közé dobták.
totta, hogy a Mura veszedelmének elhárítá
— A gözgépkezeiök és kazánfűtők leg
Hogy angolország és Németország usa céljából szükségesnek mutatkozó terveket közelebbi képesítő vizsgái Sopronban szep
gyanazon területen évenként több és több
késziise el. Végre talán teljesedésbe mtgy tember hó 9-ik napián d. e. 9 órakor a
sörárpát tud piacra hozni, azt nem egyedül
Kotor község régi óhajtása.
Sopron városi villanytelepen fognak meg a termés jóságának köszönhetik, hanem fő
— Táncmulatság. Csáktornyán építen tartatni. A vizsgálati kérvények kellően fel képpen annak, hogy vigyáznak a sörárpa
dő kórház alapja javára 1906. évi augusz szerelve a m. kir. kér. iparfelügyelőséghez
cséplésénél és betartják az arany szabályt:
tus hó 20-án (kedvezőtlen idő esetén a reá (Ujteleki-utca 10) beküldendők.
l a s s a n , de a l a p o s a n .
következő vasárnapon) Horváth Géza ven
— Kísértet az almafán. Murakirályon
Az árpaszemnek, hogy jó sörárpa le
déglőjének kerthelyiségében tánccal egybe özv. Vadla Józsefnét éjféltájban álmából fel
kötött nyári mulatság rendeztetik. Kezdete verte egy leány azzal, hogy lopják az almát. gyen, sértetlenül kell a cséplőgépből kike
délután 4 órakor A zenét Sárközy Sándor Az özvegy kertjébe sietett, hogy a tolvajt rülni. Ezt egy kis utánjárással és figyelem
helybeli zenekara szolgáltatja. В e I é p t i d í j : elriassza. Itt gyökeret vert lába az ijedtség mel nálunk is el lehet érni.
személyenkint 80 fillér, családjegy 1 korona től annak a különös szerzetnek a láttára,
Legyen az az árpaszem megtoklászolva,
60 fillér. — Felülfizetések köszönettel fo mely a fán az almákat pusztította. Ugyanis de ne legyen megsérülve és megkoptalva.
gadtatnak és hírlapilag nyugtáztatnak
a fa tetején egy fehér lepelbe burkolt alak Ne féljenek a gazdák, amit a hektoliter— A nagykanizsai írod. és művészeti fogyasztotta a gyümölcsöt, Vadláné keresztet súlyon vesztettek, az sokszorosan megtérül
kör folyó évi augusztus hó 19*én, vasárnap hányva megállapította, hogy a tolvaj csak az árban.
d. e. 10 órakor Nagykanizsán a városháza Kisértet lehet. A kísértet pedig lemászott a
Ne súlyra, de jóságra, ne mennyiségre*
dísztermében fennállásának tíz éves emlé fáról és négykézláb közeledett az asszony
kére jubiláns díszközgyűlést tart A dísz- hoz. Közben pedig kinosan nyöszörgőit és de minőségre dolgozzunk s akkor sörárpá"
gyülés tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó. ezt hajtogatta: Én vagyok a te megboldo ért nem kell majd külföldre menni, de on~
Tartja Horváth György elnök. 2. Ünnepi gult urad. Asszony, eljöttem számonkérni, nan jönnek majd be érte.
emlékbeszéd. Tartja dr. Neumann Ede al- hogy miért ilyen rendetlen a gazdaság. A
Vigyázzunk a sörárpa csép
elnök. 3. A megjelent testvéregyesületek megrémült asszony rohant a lakása felé, a i é s n é l !
képviselőinek félszólalása. 4. Záróbeszéd. kisértet azonban nyomában volt és többször
Tartja Horváth György elnök.
a lábát is elkapta. Az özvegy rémületében
N у i 111 é r.*)
— Öngyilk088ág. Blazsun Lőrinc szent- nagy lármát csapott, mire összeszaladt a falu
péterorehoveci (Körösmegye) lakos a f. évi népe és elfogta a kísérletet. Kiderült, hogy E rovat alatt közlettekért nem villa! felelőséget a szerk.
júniusi sorozáson bevált katonának s folyó a tulvilági lény nem más, mint egy Bálint
hó 1-én az V. uhlánus ezred Csáktornyán Balázs nevű 16 eves cselédfiu, ki igy boállomásozó 3-ik századához vonult be újonc szulta meg azt, hogy Vadláné őt lojáslopás_ _ _ _ _ _ _ _ _ hely, a magyar Irgalmasrend tu
nak. Blazsun Lőrinc már házas ember volt ért megbüntette. A jámbor kisértet az al
lajdona. Elsőrangú kénes hév vizű gyógyfürdő; mo
s nagyon zokon esett neki fiatal feleségétől malopásért is meg fog lakolni.
dern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők,
s gyermekétől megválni és e miatti bánatá
ban folyó hó 12-én este 9 óra 30 perckor
uszodák-, török-, kő- és márványfürdők; hőlégK Ö Z G A Z D A S Á G .
a Zalaegerszeg felől Csáktornyára jövő 6414
szénsavas- és villamosviz-fürdők. Ivó- és belégzési
számú személyvonat elé feküdt, mely a sze
kúra. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju 
Hogyan
kell
sörárpát
csépelni?
rencsétlen ember fejét teljesen elmetszette
(Folytatás és vége).
tányos árak.
a törzstől. Temetése 14-én délután volt a
Prospektust ingyen és bérmentve küld
drávaszentmihályi temetőben.
Mikor és miért töri a toklász оló
— A z ősszel nem lesznek ellenőrzési
a szem et ?
Ал igazgmtóaág.
Szemlék. A honvédtlmi miniszter a követ
Ha a dob nem sérti vagy töri a sze
kező körrendeletét küldötte a megyei és vá
met és a zsákba mégis kerülnek megsérült
rosi törvényhatóságoknak :

Császáríürdö Bud,pe,t*n- N*ári és téli

36. Broj.

Csáktornya, 1906. augustuSa 19-ga
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Predpíatna cena Je:

Sve poáiljke se ti Cü C zadriaja
növi nah, naj se poSiJjaju na
me, urednika vu Csáktornya.

N a c e lo
Na pol

l e t o ................ 8
le ta

................... 4

N a C e t v e r t le t a

. . .

2

k or.
kor.

P o je d in i b r o ji k o § t a ju 2 0 fil.

Izdateljetvo:

knjiiara Strausz Sandora,
kam se predplate i obznane

na horvatskom i magjarskom jeziku izlaíeéi druitveni, znastveni i povucljivi list za púk

Obznane se poleg pogodbe i fal

poéiljajo.

lz la z i s v a k i t je d e n j e d e n k r a t i t o : v u s v a k u n e d e lju .

raöunaju.

Odgovorni urednik:

L O P A R IT S

R. J Ó Z S E F .

Gledimo za naáimi posli.

Q lavni uroduik:

Isdatelj i vla stn ik :

M A R G IT A I J Ó Z S E F .

STR A U SZ SÁNDOR.

deca dosta hodiju vu Skolu. Mu2 svoju decu da Skolati, akoprem neCe nikaj stvoriti
iz njih. Prosti poljodelavec najviSeput zvrSi
tri — Cetiri viSeSe Skole. Mester je redki
koj nebi prije zvrSil pet-Sest gimnazijah ili
purgarskih Skolah i onda se iSel meStrije
vuCit

Kakve dobre zemlje ima naS puk pak
si je nezna obdelati. Tomu svemu su roditelji krivi, koji tak misliju, da je Skola zato,
da doma sedi i zabadav guli obCinu za
plaCu.

Pri naáim puku je najvekäa nesreCa
to, da se svaki pojedini viáe skrbi sa ljudskimi nevoljami, как sa svojim delom. Jal,
nazlob je pri nas svakdaánji. Gizdost je takajöe svakdaánja. Ako je kojemu Bog malo
To je svepovsud tak med Svabi. Ja
pomogel, on je veC tak gizdav da se je
2njim ne moci spominat. Ako за то koj mali sam vnogo hodil med Sopronskirni Svabi i
birov postane vu obCini, no veC takvim gos- med temi sam to opazil. Mirno lepő 2iviju,
ponom se Cüti, da je to ne moCi premisliti. neimaju vnogo vrednosti, ali niti dugov neimaju. Jer sa pametjom 2iviju. Svoju decu
Vnogo sam si premiálaval, zakaj je to.
vu redu poSilaju vu Skolu doma. Onda je
Videl sam íz Erdelya sakse, Citál sam njipoSleju na tri Cetiri Ijeta vu koj magjarski
hov 2ivot i na to sam doáel, da j e tam
varas vu Skolu, da se magjarski navCiju.
vnogo napre narod как pri nas Tam su
Ja sam se Cudil, kada mi je Svabsba mu2svi jednaki. Mester ravno tak ide med velika puca na nemSko pitanje magjarski odgoko gospodu, как se ovi rado spominaju
vorila. Pital sam ju gde ste hodili vu Sko
2njim, Poljodelavca svaki gospon ima rád
lu? Povedala mi je na lo da vu Kapuváru
vu svojim druítvu. Ravno tak je to i med
к opaticam. Dakle njezin otec je ne za do
onimi Svabi, koji su vu BaCki. Zrele pameti
sta dr2al ono, kaj se je vu domaCoj Skoli
ljudi su svi. Delo, CistoCu IjubeCi ljudi i
navCila nego ju je joS poslal vu Kapuvar
zvun toga pobo2ni. Ne pobo2ni опак, как
se vuCit dalje.
si to jeden medjimurec misli, nego pobo2ni
A pri nas vu Medjimurju? Niti vu dosu vu plemenitim razumljenja reCi. Oni ne
verujeju coprije, na Jurjevo ne meőeju cele maCu Skolu nehodi dete vu redu, pák ako
breste na lese, ne kaíeju poboánost vu cir- je Covek strofati da, onda se zbuni proti
kvi, как FarizeuSi, a vani bi drugoga vu njemu celo selo. Pri nas se deCki ne tre2lici vode vtopili. Jer naSi medjimurci tak ba vuCiti, jer veliju, da ne bude fiSkalijuS,
delaju. A med Svabi i saksi je ona mirov- a puci se je zato ne vredno vuCiti, jer ona
na pobo2nost. obiteljski mir, bia2enstvo, kaj i tak lehko zamu2 otide, samo naj vekslina
zna podpisati, pák je sve dobro.
se pri nas malo gde najde.
2alostna stvar ali istiuita je. Medjimu
Ako íSCemo zroka tomu, moramo znati,
da Svábom ne smrdi tak Skola, как medju- rec, — Cast i poStenje nekojim, na kője ne
murcom. Svabi i saksi se radi vuCiju, neza- spada to — si svaki за то zato da kCeri
hitiju niti jeden staliS CloveCar.ski, nego na vu Skolu da si na vekslin ime znaju pod
svakim se trsiju napreduvati. Tam se deca, pisati. Pak zato je tak, da je denes naj vise
nevuCiju na pasi poStenje nego vu Skoli. medjimurskih gazdov do Sinjaka vu dugi.
Svaki otec za prvu du2nost dr2i, da mu do Sinjaka vu vekslini.

z А В A V A.
Pilj svetoga Florijana.
To su vam bila vnemena! Kad je Kopun Sebenijan po kuCah joS i danas ponegde
obstojeCe sv. Florjane malal. Dakako, da je
to malanje najmanje umietnosti kazalo, ali
kad onda joS Frasa nije bilo, koj bi to malo
drugaC bit zcifral nego je Sebenijan znal,
bilo je i tak dobro — bar da je i to bilo.
Je, ali prelo2Caai svojim Sebenijanom
nisu bili zadovoljni, oni su si sv. Florjana
postavili iz brunca, baS na onom miestu, za
onda se je reklo, pred svilarom, gde danas
kameniti stoji, jer brunCeni je danas negde
a muzeumu.
To рак j ' tak doSlo:
Od niekog vriemena su po Medjimurju
z&redali bili ognji. Pogorel je skoro cieli GoriCan, (i danas je joS zagovorna processia
na Florjanovo i oktava onde). Kottoriba,
Palinovec — a u Prelogu se je veC na nekoliki mahov priCelo 2njaviti, pak du se anda
sast&le pri Kr&puttievki, na ju2inu sedem do-

maCih gospojah, koje su zakljuCile, poSto su
Sebenianovi sv. Florjani preslabi, za cielu
nesreCu od Medjimurja odvraCati. nabaviti,
jednoga brunCenoga, pak makar on koStal
koliko goder. Gospe su znale, da proti uesreCi тоге за то brunCena se ruka upirati
a Sebenijanova u svih farbah malana, nikada. — Kad je onda brunCeni sv Flórján
u Prelog prispel i svog raCuna sobom donesel, videle su gospe, da im je novae premalo. Nikaj zato, plebanuS Foky ima, on Ce
je iz blata izvleCi, ali su se prevarile, jer
gospodin plebanuS njim je за то obeCal, da
Ce im na svom miestu postavljenoga sv
Florjana blagosloviti — drage volje — a
novee za pilj neka dadu drugi.
I sad su se gospe dalje utekale i to
ne bez uspieha, dapaCe je ingenieur Györkös
obeCal, da Ce do pilja iz Brave vodovod zpelati tako, da Ce iz dojaCe sv. Florjana prava
praveata voda teCi a cieli pilj i njegova ograda sa podno2jem Ce saCinjavati liepoga
umietnoga zdenca vodoskoka, gde Ce iz
Florjanove dojaCe podjedno voda teCi na
pod nogami mu tobo2 u plamenu stojeCu

Zvun toga jedna velika falinga je to,
da ako koj dve tri purgarske Skole zvrSi,
on je veC veliki gospon trsi se da dojde za
pisara, ili na banhof za slu2benika, ne da
bi iSel vu meStriju. Jer denes je tak da i
med meStri samo on more napre dojti, koj
je vuCeni Clovek. Med saksi je najviSe ta-*
kovih meStrov, koji su po pet— Sest gimna
zijah zvrsili i onda se isii vuCit za meStre.
Zato su tam gospoda meStri A pri nas? Je
pri nas svaki SoStar bolje zna politizerati,
korteSuvati, как jedne Ci2me napraviti. 0prostite mi dragi Citatelji, ali tak je. Pri nas
koj je mester, se vu pantalone obleCe, on
je gizdav, sa siromakom se niti nebi spominal, a glava mu je prazna. Grubijanski,
sirovi je, a to sve zato, da se nigdar nije
vuCil iz knjigah poniznost. Vu dru2tvi je
takaj sirovi, pak zato je srdit, ako se pravi
gospodski Clovek nespomina Snjim. To sve
nebi bilo, ako bi mi decu samo onda dab
vu meStriju, kada su se ova veC nekaj nav
Cila vu viSeSih Skolah.
Sa poljodelavskim staliSom smo ravno
tak NaSi mu2i — Cast poStenje, kojih se
ne tiCe — bi za kupicu vina i svoje nebesko bla2enstvo prodali. Zakaj? Zato da
neimaju izobra2enu duSu. A gde si je moCi
duSu izobraziti? Vu Skoli. Skola je cirkva
plemenitosti. Svaki roditelji bi se morali trsiti, da njihova deca barem 6 razredovzvrSiju vu svakdaSnjoj Skoli i tri Ijeta vu nedel.noj Skoli. Ali to je sve samo na pape2eljeznu ili kamenitu kuCu, i to Ce g. Györ
kös sve badava uCiniti, na Cast svetomu
Florjanu i na poliepSauje Preloga.
Tako se je i sbilo te je na jedan krat
tu stal monumentalni zdeneC sa kamenitim
kadom pri zemlji na sedam vuglov, u spo
rnen na sedam gospoje, koje su mu bile
zaCetnice. U sredini dizal se je stup a na
njem je stal sv. Flórján iz brunca zlejani,
koj je pravu praveatu vodu iz svoje dojaCe
izlieval na kuCu pod svojemi nogami. iz
koje je brunCeni plamen Sukljal.
To je bila gizda preloCancev, da je
njihov sv. Flórján pravu praveatu vodu na
goreCu kuCu zlieval te su do toga puno
dr2ali. Iz toga zroka je svaki od njih dan
na dan niekom veCom pobo2nostju i strahopoCitanjem promatral svetca i anda nije
bilo nikaj naravnijega, как da je niekog
dana stari poStemeSter MlinariC naSel, da
táj pilj plesnivi postaje te je ves zelenom
galicom obasut iz koje opet raste mehenj
popul trave, как da se na njem hoCe spaSnik ili sienokoSa stvoriti.
Na to je bila sazvana obCinska sied-
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ru. Nebriga se niti jedan otec niti mali, jeli
bilde njegvo dete kaj znalo.
Pák joá gledite Cudo, jesu vu Medjimurju joö i takve obCine, kője niti ákole
nemaju. To su prave gnjezde kmiCnosti. Jer
Skola bi bila, ako bi ljudi hoteli. Ali zapamtile si dobro, naái ljudi neCeju ákolu. Veliju áto bi onda krave pasel, ako budu deca
vu ákolu hodila.
Zato je pri nas tak veliko siromaátvo,
toliko gizdosti, jala i nazlobe. Zato su pri
nas ljudi tak razdeljeni na razrede, jer svaki se vu drugoga delo puáCa, a svoje nerazmi. MuZ nerazmi kopati, orati, áoálar nezna
őiime delati, ali obedva se razmeju jako к
politiki. Так, как kokoá к Citanju
Skola, ákola, dragi medjimurci to vám
naj bude prvo, a ne paáa. Jer koj se vu
ákoli vuCi, pák trsi se dalje vuCiti vu Zivljenju, iz njega bude miren domorodec, dober otec, pobozen kráCenik, zadovoljen Clovek sa svojim staliáom, a koj se na paái
vuCi poátenja a potlam po krCmah, iz nje
ga bude sve, samo poáten Clovek ne. Kaj
mislite, kojega átujeju bolje ljudi? To je lehko vgunuti.
Dakle naj se svaki vuCi, i naj svaki
svoje delo trsi se razmeti i ne vu ljudsko
se puáCati.

Politiéki pregled.
PolitiCki staliá, как je to napre bilo
moCi videti, sada vu leto poőivlje. Niti nije
za misliti, da bi se pred jesenom znameniteáe stvari pripetile Najvekáa stran politiCarov se nezadrZaw vu gíavnim varaáu i zmed
Clanov kormana samo Wekerle minister
predsednik i Andrássy minister znutraánjih
poslov je doma vu Budapesti bil, ali je posle zvrSil i otiSel je na svoje imanje vu
Eberhard. Niti nebude doSel nazad vu BudapeStu do septembra. Wekerle i Andrássy
na onih zakonskih osnovah delaju, kője bu
du vu jesen pred orsafko spraviáCe dali na
razpravu. Vekerle osobito zvrhu onih za
konskih osnovah posluje, koji na progressivnu porciju spadaju. Prije как bi se orsaCko spraviáCe skup selo, to bude na kraju
septembra, bude Kossuthova stranka sednicu drZala, gde budu razpravljali zadaóu
stranke vu buduőnosti.
Apponyi Albert gróf minister Skolskih
nica i poslie kratkoga simo i tamo, pro i
kontra govorenja, priliCno jedno glasno zakljuCeno, ljubavi vriednoga svétca sa plovuCcem (Bimsstein) i üljem oCistiti i svietlo
spolitirati dati. Jedini stari gospodin lieCnik
Funkenstein sada? je sveti Flórján najliepái,
i óim bude vise smedji i zeleni, tam bude
za umietnost vriedniji, a vekiveCna griehota
bi bila, ono, kaj sama narav naCini. na ná
din, koj samo neznanje dokazuje zgrd.ti.
Ovo zeleno, kaj se na svelcu vidi je najme
»patina« как se to uCenjaci izraZuju i baS
i prikazuje svetca kakti poStovanja vriednu
taarinu i umietnost, i ako se to neznanjem
stdstrani, postane pilj növi, mladi, bez ukusa
0 umietnosti.

poslov je pred jednim beCkim novinarom
povedal, da je sadaánja vlada prvu svoju
zadaCu zvráila. Tojest napravila je red vu
orsagu. Druga glavna zadaCa sadaánje vlade je da razáiri votume. To bude vlada döjduCe ljeto zvráila, sada prije potroáke od
1907-ga Ijeta razpravi zatam vnogo potrebnih zakonov napraviju. Takov bude napriliku i on, da od vezda ako bude kojega herba herbija na ekZefcuciji prodana, nebude i
drugih herbov, koji su vu imetku delniki,
herbija nebude prodana. Do vezda je tak
bilo, da ako je áest herbov bilo, pák su
jednoga herba rés na ekáekuciji moral! prodati, zbog toga su onda svih áest resov prodali i pétim su vun zplatili i to za ljeto ili
za dve leta. To je ne bilo praviCno. Как Citamo Polónyi, minister pravicah bude na
tem pomogel. —
Ovoga meseca 9*ga na veCer je na Cast
csáktornyaiskog novog ablegata veCerja bila.
Blizo 40 njih je bilo nazoCni, koji su na
Cast gospodina Filipich Lajoáa doáli na veCerju.
Gróf Zichy Aladár, minister osobe kra
lja bude doáel ovoga meseca 19-ga vu Nagykanizsu, gde bude nazoCen na pjevaCkim
vtekanju.

vine piáeju, kralj je Ijetos jako dobre volje,
jer je sada mir vu Magjarskoj domovini.
Kralj bude pregledal marinersko veftbanje
na dalmatinskih obalah Adrijanskoga mórja
a na jesen dojde vu Budapeátu, gde bude
viáe tjednov se zadr2aval.

— Svetek jednoga regimenta. 0voga meseca 14ga je svetek imel 48-mi peáiCki regiment, kojega jeden del je vu Sopronu a jeden del Vu Nagykanizsi. Regiment
je obsluáil spomenek tabora pri Novi vu
taljanskoj. Najme 1799 Ijeta je naáa vojska
med kojimi je i 48*mi regiment bil, pri No
vi vu dva dane trajajuCoj tvrdoj bitki na
buhaia francuzku vojsku. Od onda 48. re
giment svako ljeto obsluii spomenek ove
bitke. Так je i Ijetos bilo ovoga meseca 14ga. Svi soldati su vu paradi rukovali vu
cirkvu pak i regruti, koji su prvoga augustuäa nutn rukovali. Vu cirkvi je sveCana
meáa bila, sveCenik je i prodeku drial i na
domoljubnost je navuCal.

— Medjimurski lu k Jako se Cudim,
da medjimurci tuliko luka plodiju kaj i vu
Nágykanizsu pelaju na sejam. Do vezda tak
znam, da su átajerci trZili luka medjimurcom a vezda Citam vu jednih kanizskih novinah, da su na letoánji nagykaniáki sejam
medjimurci doáli sa lukom. Blizo sto kol
je doálo i taki prvi den njih je polovica
KAJ JE NOVOG A?
prodala svojega luka. Jako se radujemo tö
— K olen dar. A u g u s z t u s 2 0 . P o n d e lje k . m j. Da bi samo okolo Csáktornya vu obCiS v e t i S t e fa n k r a lj m a g ja r s k i. —
2 1 . T o r k , B e r - nah dobili ljudi pamet i vrtlarstvo bolje tin a r d in . — 2 2 . S r e d a , T h im o t e ju ä . — 2 3 . C e t v r t e k , rali, kaj bi se njim jako splatilo, jer bliZu
F ilip . — 2 4 . P e t e k , B a r t o lo m e ju á . — 2 ö . S u b o t a je Csáktornya, рак niti nije dalko Vara2din.
L u d v ig . — 2 6 . N e d e lja , Z e fir in . —
M la d i m e s e c Vnogo penez bi bi lo moCi 2eti iz petro2ola
iluka, mrkve i t. d. Samo zapoCeti bi se
j e 2 0 g a o b 2 v u r i 2 7 m in u t i vu n ő é i.
— Njegvo Yelecanstvo kralj je 76 morali i na hitroma bi poáteneáe Zivljenje
Ijet star. Njegvo VeliCanstvo kralj je ovo mali, как sada.
ga meseca 18-ga spunil 76 Ijetno svoju do— Veliki ogenj. Vu subotu tojest obu. Njegvo VeliCanstvo Ferencz József 1. voga meseca 11-ga je strani oganj bil vu
apoátolski kralj Magjarskih drZavah se je SZepetneku. Vu najvekáim vihru, kada je
1830-ga augusztuáa 18-ga rodil. Samo 18 tak rekuC jedno za drugim vudrila doli strela
Ijet je bil star kada je od V. Ferdinanda se je straáni ogenj podigel vu Szepetneku.
kralja prek zel kraljestvo. Mladomu vladaru Iz Nagykanizse se je tak videlo, как da bi
srce su neduáni njegovi navuCniki obrnuli ogenj vu Kiskanizsi bil. Ali na hitro su spaod Magjarske. Ali 1866-ga je prajzka vojska zili ognjogasci, da ogenj nije vu Kiskanizsi,
jako nabuhaia austrijsku vojsku pri König- nego vu Szepetneku. Vu Nagykanizsi su ta
gretzu, pák onda jo previdel kralj, da rav- ki mirneái postali ljudi na taj glas da je
no zbog hudih navuCnikov je doáel do zgu-1 ogenj dalje vu Szepetneku. Jedna strela je
b ika, zato se je pomiril sa Magjarskom i vudrila vu jeden ákedenj, koj je pun sena
1867 g. se je dal okoruniti sa velikom sve- bil. Skedenj se je taki vuZga/. Vu velikim
Canostjom za magjarskoga kralja. Как no vihru se je ogenj na hitroma áiril i zgoreda a svoje zmoZne trakove пн sve strane
po firmamentu razprostre, da neima na svietu maiara, koj bi tu zmoZnost i liepotu
znal posve vierno na papir ili na platno
farbami prenesti.
I veC drugog dana poslie öve znamenite obCinske sednice, doáel je mali Viktor
KramariC sa onakovom lojtrom, kakovu trgovci po átacunih i malari sobah rabé, na
njoj se je popéi u vis do svetca te je pfiCel za desnim njegovim uhom ribati i strugati, как da bi za pol urc moral zgotoviti,
i nut na jedan kral se zasjaji uho u svietlosti jutarnjega izhadjajuCega sunca, как da
je iz Cistoga crvenoga zlata.

Ali kad je táj mali strugaC svetcu priOvak je stari gospodin lieCnik govoril; Cel za desnim uhom strugati, onda se je
ali makar on to joS tak vruCe zagovaral, da pripetilo strahovito Cudo. Sveti Flórján |najse nedira u svetca, obóinsko vieCe ie ostalo me se od pamtivieka nije nikada niti niCem
pri svojem zakljuőku te je bil odredjeni de* u domaCe obCinske stvari preloZCancov miCec KramariC, koj je kakti deCak bil glaso- eáal, ali sada kad su mu na koZu iáli, a
vit u spinjanju se po drveCu i stupovih, da tvrdoglavi balavec je po njem drapál i strusespo stuju popne gore do svetca te ga liepo gal, как da je sv. Bartol postal рак mu
1 Coli i osvietla, da bu tu stal u svojem mor^ koZu oguliti, sada ga je trpljivost osejaju. как svietlo sunce, kad za goru zapa-| tavila, te je priCel i govoriti, Cesa se niti

najstariji preloZCanci nisu mogli sieCati, da
bi se ikada bilo dogodilo Muklim, skoro
podzemnim glasom veli:
»Cujeá ti Viktor ja ti samo to velimtu za uhu sam Zegetliv pak ako me nepustiá u miru budeá videl kaj bude.»
SiromaCecu Viktoru je strah как elektriCna iskra, preletel po svih kotrigih. DrhCuCimi rukami se je drz<«l za svetcova ramena te je nezadovoljnomu sv. Florjanu
izraven u lice poglednul, za da vidi jeli je
i u ovem znamenje nezadovoljnosti i srditosti izraZeno. Ali ov se niti oka megnenjem
negane niti se usnicami nenaCombri i u obCe je miran, da nemo2e biti bolje, i kaj se
je tu gibalo, to je bila jedina voda, koja je
svojim ZuboreCim glasom iz njegove dojaCe
pleskala po goreCoj kuCi a od ove dalje do
le u sedmerouglasti kameniti kad ilili reser
voir. A kad je sada se Viktor sve na okolo
razgledal, nije niti tuj mogel nikaj sumnjivoga opaziti, jer je bilo joá vrlo rano, a
preloZCanci su joá leZali u perju, pak je
anda ono kriZanje, ciela ulica i pijac bil
prazen i bez Covieka, как da je sve pomrlo.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1906. V. 391/0 számú végzése
polgári és elemi iskola köz folytán 1000 kor. tőkeköv. ennek 1905 évi
közelében lakó családnál október 31-től járó 6% kamatai és eddig
öszszesen 178 kor. 65 fillér biróilag már
vagy
h é t i s k megállapított
o l a i t a költségek erejéig, Csáktornyán
a helyszínén leendő eszközlésére

т ш т т т т т т т т

A
vetlen
e ÉTJ
n u ló

1906. évi щ . hó 21-lk napjának

teljes ellátásra
felvétetik.
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Cím e lap kiadóhivatalában.
588 sz 1906.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX. t-c. 102 §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1906 évi V. 391 számú végzése kö
vetkeztében Dr. Schwarz Lajos Csáktornyái
ügyvéd által képv. Budapest Krisztina vá
rosi takarékpénztár és hitelszövetkezet javára
Velebit Lyubomir Csáktornyái lakós, uhlánus
hadnagy ellen 1000 к s jár. erejéig 1906
évi julius hó 17-én íoganatositott kielégítési
végrehajtás utján lefoglalt és 1600 kor. be
csült következő ingóságok, u. m.: 1 sötét
pej és 1 sárga szőrű lóból álló ingóságok
nyilvános árverésen eladatnak.

d , e. 10 órája

M indennem ű arany-, ezüst- és k in aezü st tá rg y a k , éksze
rek, valódi schweizi zseb - fali- és ébresztőórák n a g y
választék b an k ap h ató k

Pollák Bernát
Varaádín,

JVIráz Ccstvérch-nél
Csáktornyán.

F iú v a g y le á n y ta 
nuló teljes e llá tá s
ra fe lv é te tik .
Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
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órás és ékszerésznél

fcrcncz Józdef-tér.

P á lyá za ti h ird etm én y.
Alsódomboru
m egü resed ett

községben

a

kántort& nitónak

n yugdíjaztatásával

kánto riam tól állásra
p á lyá za t hirdettetik. — Javadalm a: 900 kor. k észp én z a k özség p é n z 
tárából elöleges h avi részletekben. Az iskolaépü letben lakás a m egfelelő
m elléképülekkeí, u. m. p a jta , istáló , sertésól; az előbbi kántortanitó ál
ta l használt k ertn ek plébánia felöli fele. Úgy a la k á st , m int a k ertet
k ö teles a k özség kivánatára 300 kor. év i b ér ellenében a község n ek át
engedni.
Ism étlösök ok ta tásá ért 50 korona.
K eresztv íz szen telésért 20 korona.
Fapénz 100 korona 9 és fél hold szántóföld. 2 darab szarv a h, marha és 3 drb. sertés legeltetés.
Stóla jövedelem.

Jó házból való keresztény fiú

tanoncul

Ezen állást elnyerni kívánóknak a horvát n yelv et beszéln iök
kell , m ert az isten tisztelet horvát.
j P róba a u g u s z t u s 2 в -Л п d é l e l ő t t , választás p ed ig d é lu tá n
p ú k o r lesz. A p á lyá zók kellően fölszerelt k érv én y eik et a választás
napjáig hozzám küldjék.

felvétetik

Köhler Testvérek
7^9 1—4

vaskereskedésében

NAGYKANIZSÁN. 1

(Zalam egye) 1906. augusz

Alsódomboru,

C zim m erm ann F eren c
plébános, iskolaszéki elnök.

Nyomatott Fischel Fiitöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

