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A kispolgár otthona.

nyeket nem élvez, hanem csak végnélküli
zaklatásoknak van mindenkor kitéve.
És mégis ez az osztály különösen az,
a mely a mai társadalom alapkövét képezi,
azt életképessé teszi és a forradalom ellen
megvédi. A társadalom ez osztálya a legmegvesztegethetlenebb, a legbecsületesebb és
a legszorgalmasabb — senki ezt nem tagad
hatja — és mégis ő az, a mely bár a leg
többet ad az államnak, a legkevesebbet kapja
ellenértékűi.
Egy normálisan szervezett társadalom
ban a kispolgárnak, az otthon dolgozó kéz
művesnek aránylag jó módban kellene élnie.
Mert mig a mai munkást az elérhető ma
gasabb bér csábító ereje izgatja, hogy mind
inkább fokozodó igényei kielégítést nyerje
nek és csak arra törekszik, hogy magasabb
bér mellett minél kevesebbet dolgozzék, ad
dig az otthon dolgozó munkás tudni fogja,
hogy minél többet dolgozik, annál többet
kereshet és minél jobban és szebben dol
gozik, annál több dicsőséget szerez házának.
Vájjon akkor hány kézműves lesz, aki a
vasárnapi pihenőt teljesen élvezni fogja, úgy
mint azt a mai muukástörvény előírja ?
Hány kispolgár van, aki csak tiz órát dol
gozik naponta?
Jegyezzük még meg, hogy a kismester
nem dolgozna egyedül, lelesége vezetné az
elszámolásokat vagy egyéb szolgálatokat vé
gezne, fia pedig ínaskodnék és leányai házi
teendőkkel volnának elfoglalva. Néhány évi
küzdés után — egy normálisan szervezett
társadalomban — munkája és helyes gaz
dálkodása révén ingatlanának [tulajdonosává
válnék, anélkül, hogy az állam vagy más
nagylelkű kezdeményezők ebben közbenjár
nának.
Hasonló kezdeményezéssel
egy nép
produktiv ereje elérhetné csúcspontját, mert
az alkotó elemek mindegyike tudni fogja,
hogy a társadalom egy része az övéikből
áll, mig a középosztály mellőzése elkerül
hetetlenül koncentrálja a tőkéi a felsőbb tár
sadalom, a munkát pedig a proletáriátus
kezében, megfosztván amazt egy jobb sors
minden reményétől.

A legjobb eszköz a tulajdonjog megvé
désére és a szocializmusnak gazdasági téren
való leküzdésére az, ha a birtokosok számál
növeljük. Vagyis más szóval, ha konzervativekel, munkásokat — jelenleg még megfosztva
a birtoklástól — akarunk nevelni, akkor
könnyitsük meg nekik az alkalmat a birtok
vagy tulajdon szerzéséhez, melyet megbe
csülnének és melyet természetszerűleg igye
kezni fognak megtartani.
E helyes ideából eredt a családi tűzhely
megvédésére irányuló törvény — az ameri
kai home stead, melyet már több ország
sajátjává lett. Mindama követésre méltó in
tézmények, mint munká9házak, földek, ker
tek, stb. létesítése ugyanebből az ideából
erednek.
Úgy látszik azonban, hogy az eddig el
ért eredmények nem nagyon bátorítóak. Bár
a világért se akarjuk e nemes akciót gán
csolni, mégis nyíltan kell, hogy bevalljuk,
hogy az eddig ez irányban Kifejtett akciók
nem produkáltak oly eredményt, mint a
milyent a mozgalom kezdeményezői vártak.
Ők orvosolni akarták a bajt és alig sikerült
nekik azt enyhíteni.
De mindennek daczára ez nem ok az
elbátortalanitásra. Ellenkezőleg. Minthogy az
elérendő cél jó, megkétszerezett erővel kell
dolgozni, a szervezeteket megerősíteni és a
cél megvalósítására szolgáló eszközöket sza
porítani.
Mi tehát a teendő a jelenleg állapotok
között?Mmdig az állam segilségeért folyamodni
nagyon is kényelmes dolog. A gondolatok e
menetéi követve, önkéntelen is kérdezzük
önmagunktól, vajion a törvényhozók köz
benjárása — az államszociálizmus hibájába
eső veszély nélkül — nem kölcsönözhetnie
az egyes osztályok törekvésének több erőt
és élénkséget?
A kispolgárság védőinek van egy sokkal
egyszerűbb és logikusabb módszerük, amely
sem az államnak, sem más nagylelkű kezde
ményezőknek áldozatát nem igényelné
Az utolsó években csak a munkások
érdekeit védő törvényekről vitatkoztak és
azokal szentesítették. Elvben biztositottak
nekik nyugdijat öreg korára, vannak pénz
táraik a munkanélküliség és betegség esetén
való segélyezésre és a heti pihenőnap is tör
vénybe várj iktatva.
Ugyanez időben támogatásban részesüli
a munkás, kinek fiai a katonaságnál szol
gállak, mig a kiskereskedéssel bíró özvegy,
a kismester, semmi támogatásban sem ré
szesült. Az egész, a munkás érdekeit elő
mozdító törvényhozás súlyos teherként ne
hezedik az egész középosztály vállaira.
Ez a — mint parlamenti nyelven sze
relik mondani — érdekes osztálya a pol
gárságnak, semmi reánézve hasznos törvé
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mába vágó gépek, eszközök és kocsik, s a
munkások és tanoncok jutalmazására is.
A kiállítás védnöke József főherceg,
diszelnökei Wekerle Sándor miniszterelnök
és Kossuth Ferens kereskedelemügyi minisz
ter, elnöke Szterényi József államtitkár. A
diszbizottság elnöke Jekelfalussy Kornél hon
védelmi miniszter, a rendezőbizottságé pedig
a szövetség elnöke: Glasner Ede.
A kiállítás rendezése és vezetése Stei
ner Gyula szövetségi alelnökre és a »Ma
gyar Sütők Lapjáénak szerkesztőségére bí
zatott.
Ez a névsor már maga is kezeskedik
a sikerről, melyet még nagyban előmozdít
az, hogy a kiállítás színhelye a budapestvároslígeti * Iparcsarnok« és annak óriási
kiterjedésű környéke lesz.
Célja a kiállításnak az összes müveit
népek pékéinek a sütőipar mai előrehala
dottságát bemutatni, a pékmestereknek al
kalmat adni, hogy szaktudásukat bemutat
hassák, szemlélhetővé tenni a modern tech
nika vívmányait a sütőiparban és a külön
böző nyersanyagok és segédeszközök jóságát
és hálását és azt az érdeklődőknek nyilvá
nos sütőpróbák utján bemutatni.
A kiállítás tartama alatt nemzetközi
sütőipari kongresszust fognak tartani, lesz
zászlófelszentelés és sorsjáték is; utóbbinak
tiszta nyeresége a szövetség munkaképtelen
tagjai részére szervezett alap javára fog
forditiatni.
A sütőmunkások és tanoncok a kiállí
tás keretén belül kölön fogják bemutatni
ügyességüket és készítményeiket; a lanoncok rendelkezésére egy teljesen felszerelt
sütőműhely fog állani, hol csoportonkint
kenyeret és süteményt önállóan készít
hetnek.
A sütőmunkások jntalmazására sokévi
hű szolgálataikért jutalomdijak és díszokle
velek vannak kitűzve.
Érdekes lesz a munkások versenye, mely
nél a leggyorsabb zsemlye s kiflikészítő jutalmat
nyer. A tanoncok szép és tökéletes munká
ját is díjazni fogják.
Pénzjutalom és a »Magyar Sütök Orszá
gos Szövetségé «-nek díszoklevele jut a leg
jobb és legpraktikusabb — fehérsüteményt
előállító — hordozható sütőkemencének. E
kemencének a magyar sütőviszonyokra alkal
Nemzetközi sütőipar-kiállítás.
masnak kell lennie, gőzt jól tartani és keAz élelmezési ipar egyik legfontosabb nyérkészitésre is használhatónak kell lennie;
ága kétségkívül a sütűipar, mely méltán 48 óra alatt kell felállittatnia és sütésre ké
igényt tarthat a fogyasztó nagyközönség szen állnia. A kemenezék fával, gázzal, szén
érdeklődésére. Szélesebb körök figyelmére nel vagy villamossággal fűthetök.
A legszebb kenyér- és süteményezállitó
érdemes tehát a »Magyar Sütők Országos
Szövetségé«-nek az az elhatározása, hogy kocsik (lóval vont fogatok) részére pályázat
az idén, május és junius hónapokban, nem lesz kiírva. Aranyérmek jutnak a leg- és
zetközi sütőípar-kiállitást rendez. A Prog legpraktikusabb császárzsemlye — készítő
ramm, melynek részleteit alább közöljük, gép, szintúgy a legjobb zsemlyeoaztó- és a
kiterjeszkedik nemcsak a sütőmunka és legújabb és legjobb sütőipari gép készí
készítményei bemutatására, hanem a szak tőinek.

A kiállítás alkalmával, mint már emlí Muraközi Muzeum ügyét. Az előbbi czéljaira
tettük, próbasütesek is fognak tartatni, neve jelentékeny ősszeget gyűjtött, az utóbbi rézetesen: próbasütés a legkülönfélébb segéd■ szére pedig számos muraközi vonatkozású
anyagokkal, élesztőanyagokkal és a különféle> tárgyal küldött.
A Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár
lisztíajpk sütési és szolgáltatási képességének
megállapítására; lesz továbbá próbasütés ési külön gyászjelentésben adózott elhunyt igaz
ingyenes ízlése a különféle művajjal és ser gatósági tagia emlékének.
gédanyagokkal készített süteményeknek
— A múlt évi Csáktornyái tisztviselő
E gondosan összeállított programra eset választás helybenhagyatott. Csáktornyán mull
leg még ki fog bővíttetni, s így remélhető,I év május 14-én volt az általános községi
hogy a kiállítás tömeges látogatottságnak tisztujitás, melynek eredményét Horváth Mi
fog örvendhetni.
hály és társai megfölebbezbék. EfÖlebbezést
Zalavármegye törvényhatósága múlt év szept.
10-én elutasította s most január 9-én. mint
utolsó forum foglalkozott a fölebbezéssel a
K Ü L Ö N F É L É K .
m. kir közigazgatási bíróság dr. Wlassics
Gyula elnök elnöklésével tartott nyilvános
— GyÉSZhir. Mankóbüki Fejér József ülésében. A bíróság előtt beigazolást nyert
gróf Festetics Jenő uradalmának mérnöke, az a tény, hogy a választásnál a törvények
a »Csáktornya-Vidéki takarékpénztárinak ala rendelkezései pontosan betartattak s a jelöl
pítástól fogva igazgatósági tagja lolyó hó tek jelölése sem kitogásolható, miért is »a
15-én délután fél 1 órakor, élete 74-ik évé minden törvényes alapot nélkülöző panasz
ben hosszas szenvedés után elhunyt A meg nak helyt adni nem lehetett.<
— Köszönetnyilvánítás. Tanítóképző in
boldogult hült teteme folyó hó 16-án dél
után fél 5 órakor helyeztetett örök nyuga tézetünk derék ifjúságának — az általuk f.
lomra a helybeli temetőben a közönség nagy hó 2-án a »Zrínyi« emlékoszlop fedezetlen
részvéte mellett.
— A megboldogultat költségei javára kiváló sikerrel rendezett
gyászolják: Neje szül. Genur Maria. Gyer hangverseny tiszta jövedelmeként hozzám,
mekei: Dénes m. kir. honvédszázados, Natá mint a végrehajtó bizottság pénztárosához
lia férj. Göncz Arpádné, Gabriella férj.Rieth- juttatott 300 koronáért az emlékoszlop végre
müller Árminné, Jenő takarékpénztári fő hajtó bizottsága nevében a legőszitébb kö
könyvelő, Károly üzletvezető. Vejei: Göncz szönetét fejezem ki. Éz összeg a végrehajtó
Árpád posta- és távirda tanácsos, Matta- bizottság ''által a 3 helybeli pénzintézetnél
vovszky B. Antal akad. igazgató, Riethmül- felvett kölcsönök törlesztésére fordittatott
ler Ármin főerdész. Menyei: Fejér Jenőné Az összesített számadástétel még e hó fo
szül. Grohmann Irma, özv. Fejér Lajosné lyamán íog e lapban nyilvánosságra hozatni.
Cvetkovics Antal, mint a »Zrínyi« emlék
szül. Szabó Margit és számos unokája
A megbolgogult érdemteljes jó család oszlop végrehajtó bizottságának pénztárosa.
— A tenyész ipaállatok vizsgálata a
apa
volt s
mint a társadalom’ tagja
általános szereletben és köztiszteletben ré Csáktornyái járás területén már f. hó 14-én
szesült. -49 éven át szolgálta Gróf Festetics megkezdődött. 14-én Belicán és tíottornyán,
uradalmát. Ő felsége 1896-ban az egyhelyen 15-én Csáktornyán és 16-án Drávavásárhe40 évig töltött hű szolgálatok elismeréséül lyen tartattak a vizsgálatok. F. hó 21-én
alapított »Signum labori fideliter« éremmel Felsőmíhályfalván (a község előtti legelön)tüntette ki. Az elhuuyt buzgó támogatója 22. d. e. 10 ó. Murasiklóson (az őrház előtti le
volt minden hazafias mozgalomnak. így lel gelőn), délután 2 órakor Muraszerdahelyen
kesedéssel karolta fel a Zrínyi-szobor és a (vásár téren), 23-án d. d. 9 órakor SzentT
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Emberi boldogság.
— Álom volt. —
Art átrnodtam, hogy mindent tudok, amire
emberi tudás képes. . . És kimondhatatlanul sze
rencsétlennek éreztem magamat.
És elátkoztam az első embert, ki evett a tu
dás gyümölcséből, melyben a boldogtalanság férge
rágott. Megértettem a mindenséget, sönönmagamig
nem tudtam mélyedni. Éreztem, hogy kisebb vagyok,
mint az utolsó szúnyog, mely gyertyám körül repes,
ugyanazt a siralmas táncot kerengtve a fény kö
rűi, akár az ember. Világosságot mindenben és
megvakulni ebben a világosságban, — ez — láttam
be most, későn — az ember hivalása.
Hallottam, hogy fölkacagok; valami fölvijjoga
holttetem fölött. Ez a tetem — tisztára láttam —
a tulcivüizált ember teteme volt. Nem az egész
test, csupán egy rész belőle, egy darab husrész,
mit úgy hívnak a hóbortos poéták, hogy szív .
Felugrottam.
Néhány perc múlva már odakint bolyogtam
a nyári éjszakában. Az égi öl ezer csillag tűzött
!•» ragyogó lepellel szegve körül az éj settenkedő
Don Juonját, a holdat. <3 mindig ébren van és
mindig les.
Kivánezorogtam a tó partjára, mint az
alvajáró.
A viz tükre ragyogott, mint valami fényes
ezüstlap, melyet tündérek csiszoltak simára fodros
sávokat lehelve rá.
Fölötte halk szellő suhant el, titkolózva, mint
a szerelmet, ki légyottra megy. A viz — mintha
ölelő karjai volnának — pikkelyes hullámkaréjjal
kigyósott eléje.

Éreztem, hogy csábit a habok ölelése.
— Ostoba! — mondtam magamban az olyan
ember boszuságávai, kit az élet sivár raffineinentja
megtanított rá, hogy az ölelést jó megbecsülni.
Mit ér a tudás, mit érnek a gőzgépek, motorok,
! mit a gáz, villamosság és százannyi uj és uj gyer, meke a túltengő emberi agyvelő találékonyságá
nak, mikor az egyszerű emberek boldogsága öl ökre
elveszett,
— Isten hozzád, haladás!
Egy lépést tettem a parton a viz felé.
A hullámok alól bizonytalan körvonalakban
tükröződött elő egy sötét alak: én voltam
Egy szempillantás és . . .
A következő pillanatban visszatántorodtam.
Éreztem, hogy lábam a part fövenyébe g jö
kerezik és valami húz vissza magához.
— M egállj!. . . suttogott egy hang a fülembe.
— Megállj, megállj!
A tó csobbant egyet és hullámai tajtékban
verődtek vissza a parttól, mely most győzedelmes
kedett rajtok: ott voltam a fövenyen, kezemet
Saulusként a káprázó szemeim elé tartva.
A föld pedig, mert ő volt, tovább beszélt:
— Megállj, halandó, m eg állj!... Ember vagy,
férfi vagy és fiatal vagy: jogod van élni. Maradj
itt; borulj le rám, ölelj meg és csókolj meg en
gem, hisz anyád vagyok!
Mint akinek látomása van, fölsikoltottam

— Anyám!
— Igen, — hangzott tovább — anyád. —
Porból lettél, porrá lész — mondja az Írás és ez
a valóság. Ti, kik itt rajtam a testemen, a vérem
ből éltek, valamennyien édes gyermekeim vagytok,
az anyaföld gyermekei. De ti hálátlanok vagytok
irántam és elfajultatok, mert nem tiszteltek engem
többé, csupán aranyaimat és drágaságainál, me
lyeket elraboltatok tőlem, hogy aztán egymást

mártonban, 28-án reggel 8 órakor Viziszentgyörgyön (a templom előtti téren) és délután
l órakor Stridón lesznek a jelzett vizsgála
tok megtartva, mindenütt egy-egy járási me
zőgazdasági bizottsági tag jelenlétében.
— Mulatság Perlakon. Az ujonan ala
kult »Polgári Egylet« Perlakon kellemes
szórakoztató estét nyújtott tagjainak a f. hó
9-én megtartott táncmulatság alkalomval,
melyet tombola-játékkal egybekötve könyvtár
alapítás céljából rendezett az egylet vigalmi
bizottsága. A tombola tárgyak jórészt ada
kozásból gyűltek össze s különös buzgólkodást fejteit»к ki aranyos szivü hölgyeink,
kik ezért őszinte elismerést érdemelnek. Az
egylet első nyilvános szereplése bizonyítja
az intézmény életrevalóságát s konstatálni
kívánjuk, hogy kifogástalan jókedv tartotta
együtt a vidám társaságot reggel 7 óráig
A mulatság jövedelme 157 korona Jvolt,
melyből a könyvtár alapítására 77 korona
58 fillért fordíthat az egylet.
— Halálozások. Csepp Alajosné szül
Finkister Veronika, f. hó 13-án életének
67-ik évében Stridón elhunyt. 15-én délután
3 órakor helyezték a stridói temetőben örök
nyugalomra.
Kipke Ferenc helybeli bádogos, az önk
tüzoltóegylet régi buzgó tagja f. hó 14-én
hosszas szenvedés után, életének 39. évében
elhunyt. Temetése 15-én volt nagy részvét
mellett.
Béke hamvaikra.
— Útban Amerika felé. Folyó h ó i 1-én
a Csáktornya és Nagykanizsa között közle
kedő személyvonatokon szolgálatot teljesilő
csendőrőrszem ismét 7 utlevélnélküli ki
vándorlót tartóztatott vissza Csáktornyán. A
visszatartott kivándorlóknak alig volt pénzük
s 4 közülök eszteregnyei, 3 pedig belovármegyei volt.
—

A

hirtelen

elhalt

Sárközy Sándor

cigányprímás temetési költségeinek fedezésére
továbbá özvegyének és 4 kiskorú árvájának
segélyezésére eddig a következők adomá
nyoztak :
Kayser Lajos grófi titkár gyűjtése: Kayraboljátok meg velők. Pedig a kenyér, amit esztek,
abból a búzából készül, melynek kalászait én rin
gatom; a viz, melylyel ételeiteket főzitek, az én
partjaim között csereg; a forrás az én szivemből
bugygyan ki körív helyeit; a fa rajtam nőtt és a
a kőszén az én mélységeim kincse. Táplállak, a
inig éltek és csendes nyughelyét adok, ha meg
haltatok: anyátok vagyok
De ti, hallandók, vétkeztek ellenem. Ti nek
tek nem volt elég, amit adtam nektek : ti nektek
egyéb kelleti. Évezredek óta, mióta csak emberi
ség van a világon, szakadatlanul csak arra töre
kedtetek, hogy minél távolabb jussatok tőlem A
csillagokat vizsgáljátok kimereszfett szemmel,húg}
ellessétek a titkaikat és elvesztitek e közben a
talajt lábaitok alól. Mert a szívnek nem kell csil
lagokat néző távcső, hogy az egekig hatoljon; a
s z ív csak érez, ráveszi a kezet,
hogy cselekedjék
jót, s rövid egy ilyen pillanat alatt magasabban
emelkedik, mint az összes földi tudományok, me
lyekkel elnyomtátok magatokban a morált és el a
boldogság lehetőségét. De nektek tudás kellett és
nem egyszerű hit, mely kielégíti a szivet és b ar
monikussá teszi az emberi lelkeket. Most itt van,
neked például már elég; te már látod, érzed, mert
érezned kell, hogy mindez nem elégíti ki azt az
embert, kit az Ur a maga képmására teremtett.
Most te, holnap egy másik, harmadik, ezredik, míg
egyszer csak az egész civilizált világ emberiségé
ből kitörnek a tiszta kielégíthetetlen vágyak s á t 
kot szórtok majd tennenmagatokra, amiért valaha
elpártoltatok tőlem. És ez igy lesz, mert be kell
hogy következzék. írva vagyon.
Káhultan szóltam:
— Mit tegyek hát, anyám ?
— Hogy újra boldog lehess?
— Igen, hogy újra boldog lehessek, anyáin!
Szavaimat rideg némaság követte.

ser Lajos 6 К, M. A. 5K,Divéky Ödön 2 К,
Duzs 2 К, Ziegler Kálmán 10 K,| Hencsey Gábor 3 К, Paula Staube 2 К, N. N.
1 К, Neumann Róbert 5 К, Székely Vilmos
1 К, Blau Sándor 1 K,Knortzer Károly 1 К,
N. N. 2 К, Id. Heinrich Mór 2 К, Hor
vath Antal 2 К, Szilágyi Gyula 1 К, Kol
benschlag Béla 2 К, Szalmay József 1 К,
Dr. Hídvégi Miksa 2 К, Weisz Miksa 2 K,
Todor Lajos 1 K, Artner Sándor 1 K, PePecsornik Oltó 2 K, ifj. Premecz Miklós 2K ,
Dittrich János 2 K, Adamecz Károly 2 K,
Kukovecz Ferencné 1 K, Hajas József 2 K,
Takas György főhadnagy 1 K, Tiszti ét
kezde 10 K, N N. 2 K, Grits Károly 2 K,
Pethő Jenő 10 K, Zakál Henrik 2 K, Bencsák Richárd 2 K, Pálya Mihály 2 K, Ür
Volf Béla 2 K, N. N. 2 K, Mayer Ármin 1
K, Benedikt Ármin 1 K, N. N 1 K, Ür.
Viola Vilmos 2 K, Plichta Béla 2 K, Wollák
Rezső 2 K, Benedikt A. 2 K, Gerstmann
Ernő 2 K, Mágics Ferenc 1 k, Lobek N. 2 K,
N. N. 2 K, Baumann Zsigmond 2 K, Meíder Mór 2 K, Bayer Samu 1 K, Plichta Béla
1 K, Kende Róbert 5 K. Czövek István 1 K,
Prekopa Vilmos 1 K, óriás János 1 K,
Rosenberg Richárd 2 K, Antonovics József
2 K, Blau Benő 1 K, Fejér Jenő 1 K, Filipich Lajos 4 K, Kayser Vilmos 2 K, Simon
Lajos 5 K, Bertin Ágoston 1 K. Dr. Bakos
Géza 1 K, Szivoncsik Antal 1 K, Petries
Viktor 2 K, N. N. 1 K, Mózes Bernát 2 K,
N. N 2 K, Neumann Salamon 2 K, Kertész
Lajos 2 K, Meider Albert 1 K, Bernyák Ká
roly 3 K, Tkalcsecz Józseí 1 K. Rónai Sán
dor 2 K, Horváth N. 1 K,Koósz Lajos 40 f,
Pecsornik Paulina 1 K, Grész Gyula 2 K,
Kayser főhadnagy 1 К 60 f. Összesen 180
korona.
Lapunk kiadóhivatalának g y ű j t é s e :
Strausz Miksa 2 K, Vajda Andor 2 K, Pá
linkás György 1 K, Dékány Mihály 2 K,
Hoffmann Gyula 1 K, Alszeghy Alajos 2 K,
Kollarics Mihály 4 K, Szenteh Dezső 2 K,
Buchwald Ernő 1 K, Dr Schwarz Lajos 2
K, Tomasics Tamás Bottornya 2 K, Neufeld
Lajos Bottornya 2 K, Strausz Sándor 4 K,
Összesen 27 korona.
Az Eddigi gyűjtés eredménye 207 K.,
mely az özvegynek átadatott, ki az összes
A föld, vagy szellem, a meiy beszélt hozzám,
most nem felelt.
A hold, melyről egy idő óta úgy vettem észre,
mintha szédületes gyorsasággal forogna a csillámló
tó körül, egyszerre eltűnt, mintha lebukott volna
az égről. Egyenest a tóba esett.
Még hallottam is a földrengő robbanást, mit
a zuhanás okozott, mikor közvetlen ezután valaki
a nevemen szóllitott:
— Gergely . . . Gergely
— Mi — mi az?
kérdém ijedten és ke
zemmel a szivemhez kaptam
— Gergely, — kihűl a tea. Kelj már föl!
Feleségem volt, ez a kedves, kékszemű me
nyecske, kezében tálcán párolgó teát és süteményt
hozva az ágyamhoz.
Megdörzsöltem szemem és felkönyököltem.
Odakint, a nagy templomból mélabusan kon
gott be a szép, tisztán csendülő harangszó.
Az ablak alatt szelidareu emberek siettek a
vasárnapi misére.
Az ajtóban, a küszöbön megjelent az 5 éves
leánykánk üde, tömzsi kis alakja. Jobb kezével
kapaszkodott a kilincshez és vállacskájával az
ajtófélfához dörgölőzve. előre csucsoritolta a pa
rányi két ajkát.
— Apuska, — mondta igen nagy hidegvérrel,
— apuska, mindjárt kihűl ám a teája.
F.lmosolyódtam és a feleségemre pillantottam.
ó is visszamosol уgott.
— Egyszerűen, boldogan és nyugodtan,mint
ha csak a föld szelleme helyett válaszolt volna.

adakozóknak ez utón hálás köszönetét nyil
vánítja.
A gy ű jtést folytatjuk
— Pótkávét iuni akkor, ha félárért va-j
lódit ihatunk, ez igazán helytelen dolog, s
ezért, ha Csukamájolajról van szó, — még
csak rá se hederílsünk, hä nem a Zoltánfélét adják. E készítmény sok pótszere ér
tékben alig jöhet számításba, mert emészt
hetőség és táperő tekintetében a Zoltán-féle
Csukamájolajé az elsőség. Üvegje 2 korona
a gyógyszertárakban.
— A Csáktornyái Vidéki Takarékpénztár

íolyó hó 23-án délután 2 órakor tartja XI.
rendes közgyűlését. A közgyűlés elé terjesz
tendő igazgatósági jelentés és mérleg szerint
az intézet 17230411 К összforgalmat, az év
végén pedig 1664674.08 К vagyont és
28910.80 К tiszta nyeleményt mulat fel
A tiszta nyereményből részvényenkint 12 К
osztalékot, vagyis az 1500 drb részvény
után összesen 18000 К-t; tartalékalapra
8500 К-t; közhasznú és jótékony célokra
470 К-t javasol az igazgatóság
— Közgyűlés. A Csáktornyái általános
ipartestület íebruár 24 én délután 2 órakor
a tűzoltó épület emeleti termében tartja
rendes évi közgyűlését.
Jelmez estély. Csáktornyán Weisz Miksa
takarékpénztári tőkönyvelő elnöklésével egy
rendezőt).zottság alakult, mely a Csáktor
nyái keresztény és izraelita nőegyletek ja 
vára folyó hó 27-én a Zrínyi szállodában
jelmez estélyt rendez.
— Az Alsólendvai Takarékpénztár már
cius hó 2-án délután 2 órakor tartja Alsólendván XXXIV. rendes közgyűlését. A köz
gyűlés elé terjesztendő mérleg szerint a taka
rékpénztár 5607473.60 К vagyont. 75733.55
К tiszta nyereményt és 70961999.64 К
összforgalmat mutat föl. A 75733.55 К
tiszta nyereményből részvényenkint 56 К
osztalékot, összesen 600 drb után 33.600
К-t, nyugdíjalapra 4000 К-l, napibiztosok,
igazgatóság és tisztviselők jutalékára 18868 95
К-t és jótékonycélokra 900 К-l javasol for
dítani az igazgatóság
— Egészséges szép szőlő csak akkor
nyerhető, ha az oltványok beszerzésénél
kellő gondot fordítunk. Nyugodtan várhatja
mindenkor a szüretet az, a ki oltványait a
»Millenium telepben Nagyőszön Torontálmegye szerezte be, mivel ott a legnagyobb
szakértelemmel és lelkiismeretesen lesz ki
szolgálva. Minden szőlőbirtokos kérjen ott
magyar vagy német vagy román vagy szerb
nyelvű árjegyzéket, mely ingyen és bér
mentve küldetik.
— Darnay muzeum háza. Darnay Kálmán
a mull napokban megvette Sümegen a fő
téren levő újjáépített sarok bérházat, mely
nek emeletén szándékozik 10 termet a mú
zeum céljaira berendezni. Terv szerint az
iroda és szakkönyvtár helyiségen kívül lesz
két őskori terme is, melyek egyikében Zalamásikban Somogymegye őskori régiségeit
csoportosítja. A két 10 métezes nagy terem
egyikében a magyar hadtörténeti emlékek,
másikban, a Kisfaludy teremben Kisfaludy
Sándor irodalmi hagyatékán kivül a muzeum
gazdag kézirat gyűjteménye lesz kiállítva
A kisebb 6 teremben pedig a középkori és
templomi régiségek, iparművészeti tárgyak,
céh emlékek, néprajzi és kövület nyer elhe
lyezést. Külön termet kapa muzeum becses
porcelán faiense és hímzés gyűjteménye is.
Darnay tervbe vette, hogy múzeumát a tu
lajdonjog fenntartásával a múzeumok és
könyvtárak országos főfelügyelősége alá he
lyezi és nyilvános jeleggel látja el.

— Haszonállatok összeírása. Darányi
földmivelésügyi miniszter a gazdákat közel
ről érdeklő rendeletet adott ki. Ennek értel
mében minden gazdasági jószágot faj, kor
és nem szerint össze kell írni. Az összeírást
a községi elöljáróknak a legelőre való kihaj
tást megelőzőleg, de még március hónap fo
lyamán foganatosítani kell. Vonatkozik a ren
delet nemcsak a községben, de a tanyákon
levő állatokra is, melyek tekintetében eddig
az állatösszeirást nem elég gondosan haj
tották végre. Az elöljáróság állal kiállított
összeírást lapokat az állami állatorvos is
lálamozza. A miniszter az összeírás időpont
ját, illetőleg csak azokra a községekre tesz
kivételt, a melyek havasi magas fekvések
miatt márciusban csak nagy nehézséggel
lennének megközelithelők. Az összeirási la
pokat május hónap 15-éig kell a földmive
lésügyi minisztériumhoz föl terjeszteni. Állat
tenyésztésünk jövő fejlődése érdekében en
nek az összeírásnak nagy jelentősége lévén,
a miniszter különösen számit a közigazgatási
hatóság hivatalos kötelesség tudására és ha
zafias buzgalmára abban a tekintetben, hogy
ez a tisztán a közigazgatás rendes eszközei
vel végrehajtandó munkálat megbízhatóság
tekintetében meg fog felelni a fontos célnak,
a melyet szolgálni hivatva lesz. Gondosko
dott a miniszter arról is, hogy maga a nép
az állatösszeirásban ne uj adókivetetés alap
ját lássa,
— Tavaszi luxuszlóvásár. Az Országos
Magyar Gazdasági Egyesület védnöksége alatt
a Tattersallban folyó évi március 11. 12 és
13-án rendezik az első tavaszi luxuslóvásárt.
A második lóvásárt április 14 15. és 16-ik
napján tartják meg. Az első vásár bejelen
tésének határideje február hó 27-ike. Mind
a két vásár díjazással van egybekötve. A
dijakat az О. M. G E. által kiküldött bíráló
bizottság állapítja meg Az első vásárra már
most elfogadnak bejelentéseket, e végből leg
célszerűbb a Taltersall titkárságától a vásár
szabályzatát is magában foglaló bejelentési
lapokat kérni, melyeket egyszerű levélbeli
kérésre bárkinek küldenek.
— Rákos Lipót oki. tánclanitó megér
kezett és a tanfolyamot 20-án megkezdi.
Jelentkezéseket elfogad lakásán, Zrínyi szálló
la. szám, vagy Strausz Sándor könyvke
reskedésében. Kívánatra megbeszélés céljá
ból lakásokon is tiszteletét teszi.

A jótékonycélu jelmez estélyre a megt
hívók már szétküldettek, — azok a kik
tévedésből meghívót nem kaptak és erre igényi
tartanak, forduljanak eziránt Vajda Andor
úrhoz, a rendezőbizottság jegyzőjéhez, и» i-i
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Sve pofiinké te tiéoí sad rU ja
norin&h, naj se poöiljaju na
me, orednika vu Csáktornya*
Izd & teljstv o :
knjilara S t r a n s z S a n d o r a ,
kam se predplate i obznane
poéiljaju.

MEDIIMURJE

Na pol leta

Nazad к B o g u !
»Spomeni se Clovek da si iz praha
postal i prahom buded postai!« . . . . öve
reCi smo óu’i latinski na pepelnu srédu,
kada je svetenik pepelil ljudi vu cirkvi.
Mnogo nam veliju öve reCi. Na mnogo
nas opominaju. Opominaju nas, da nas je
Bog iz zemlje stvoril, ali dodlo bude vréme,
kada budemo opet nazad postali zemljom.
Dodla bude amrt! . . . Kaj bu onda. Prevzetniki veliju, da po smrti vide néma mSt.
Veliju, da je to samo pripovest da bi duda
idla na sud, da je pripovest sve, kaj se od
neba od pekla i t. d. govori.
Jeli je to zaistinu lak? Nije! Samo proCitajte sv. pismo, jeli nije sve istina postala
kaj je do sada govorilo. . . . Bude postala,
istina i drugo od Cesa jod govori. Samo gledile narav. Komu se pokorava ova? Oh, ova se takaj jednoj nevidlivoj jakosti poko
rava. Sve nam kade da je Bog. — Pak jeli
bi taj Bog tak nepraviCen bil, da svoje
verne nebi nadanl, da bi po smrti se
vernost ravno tako zakopala vu grob,
как i nevernost? To nesmemo niti misliti
od Boga, za kojega nas njegov jedini sin
navuCa, da je praviCen sudec.
Bog pusti svakoga Cloveka po svoji
volji, svaki dau mu daje priliku, da se na
zad knjemu obrne, da se pobolda.
Bog trpi sve, ali ja j bude onda, kada
dojde vreme njegove kadtige.

Z А В А V А.
Dobro se je zmislil.
Gospodin K r ............. iz Preloga, koj
uviek nekaj iz arende drZi; jedan krat ribariju u Dravi, drugi krat nekaj drugo a
tretji krat nekaj tretje, sedi za svojem pisaöem stolu a njegov pazitelj »meke»,
К .................iz Kraljevca stop pred njim te
raportira dogodig* u >meki> posliednjih
danah. Sada щ Г gospodin К . . . . najme
lova iz arende, pak si mora drÉati lugare,
koji pa*e na divijaC i fazane u meki, gde
imadu gnjezda te se vale. — Em taj cieti
lov i fazanerija su za maCek, как je i ribarija bila. Pes im je téka znal, как bu i
fazanom. Ribe su onda samo putovale u
Pedtu — to jest finije — na prikaz gospodi, a kajkakve bielke smo mogli mi domaCi
kupovati, — i ja sam jedan krat tri bielke
— dobit na prikaz. — Je, — К . . . . je
Jeékot —
К . . . iz Murakiralya anda tu stoji
i raportira? »Как velim gospodin, oni dva
grintavci, to se razme, su dva gnjezda porobili, i to bad najjakda. Ovi vudivci miesto
bai áialajti, wmo se poteplu po meki.
viek nebi nikada nikaj drugo delati mowmo ua Qje p iáik VCera sem nadei u
meki Cetiri zamke; u jednoj je bil izbilja
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STR A U SZ SÁNDO R.

Kuga, glad, postresi, bune, ognji su biC
boZji .
Vu Ameriki su vu malim vremenu tri
veliki varadi bili porudeni od potresov. Kaj
nije potres napravil je iz zemlje dojduCi
ogenj unidtil cele varadé.
,
Vu Francuzkoj su vu malim vremenu
dve rudarske nesreöe bile gde je sto i sto
ljudi ostalo mrtvi. Oh to je glavna gnjezda
bezboZtva. Tu je stradno proti Bogu sve. —
Opominja nas за т о Bog da se knjemu
povmemo. Kaj bude onda, ako dojde zbog
nade nepokornosti njegova glavna kadtiga?,!
Nije put zaprt pred nami. Im nas je
zato odkupil nad nebeski Odkupitelj da nam
odpre raj nebeski. Dakle nije put zaprt pred
nami.
Povrnimo se nazad к Bogu! DrZimo
njega zvrhu svega, drZimo njega za nadega
dobroga otca te se mu pomolimo, on Ce nas
opet primiti vu svoju obrambu. Prime nas.
Im je i vu evangeliumu, da je otec nazad
primil svojega razkodenoga sina, как n:bi
nad nebeski otac nas primil, kad nas je po
svojim sinu zval i tuliko puta nas opomi
nja da se naj povratimo nazad к njemu.
Samo se poboldajmo, i opet bude nas mi
loval dragi og.
Budimo strplivi, budimo ponizni, molimo se Bogu i drZimo njegove zapovedi
Ako smo vu nevolji, budimo strplivni
i prosimo Boga za milost. — Im znamo da
je sam nad ZveliCitelj rekel nam: »Grto me

ne slediti hoCe, naj si zeme svaki dan kriz
na pleCa i naj me sledi!»
Jer onaj put, koj vu nebesa vodi, je
teZki put, po njem se kriz т о г а nositi.
Ali sladki je taj put . . . Kad ste vu
nevolji, te se srudite pred razpelo, te ronite
suze I jadikujete, dojde vam na pamet: ah
im je ovaj Nebeski mnogo trpel diban, pluvan i biCuvan, osramljen bil, pak ipak je
vu miru podnadal svoje muke ! . . . I obstre
vas mir dude, otvrdi se vam ufanje i vu
vugodnim sladkim blaZenstvu ste utjedeni
BezboZci vam nemaju toga blaZenstva, jer
nemaju Boga. Njihova jedina utjeha je vu
nevolji revolver. Nade je razpelo. Koj je sad
blaZenedi?
Jeli bi vi menjali dnjimi. Najte menjati.
Njihov put je pekel, vad put je nebo . . .
Opet je vreme pokore. Mnogo je vremena, med poslom se najte spozabiti iz va
dé dude. Najte odlagati, da vam potli nebude kesno.
Skoznujte i molite jer vura je blizu...

on stari zajec zaguCeni, kojega nam je jod
pokojni gospodin Lisiak — Bog mu zveliCi
duSu — ostavil i rekel, da ga Cuvamo i
neslreljamo, jer je to on pravi gorsko —
dumski zajec, ko| Ce nam zaploditi zdravu
I dugovieCnu famdiju ziicov, kakovi se sa
mo po Bosni i Hercegovim nahadjaju. To
nam medjulim, stmn zajCevinimi zainkami
nebi puno zadievalo, to se razme, ali znadu
gospodin, ako je po reviru uviek nemir i
buka, onda ja neznarn, kaj bu s fazani.
Ako Coviek te dmrkavce van proliéra, skeCka ili i malo izdupka, onda njim, gospodin,
nije pravo, pak nas psuju, da smo grubjanski, to se razme . . , .
»Je, dragi К . . . . » — pretrgne mu
rieC gospodin К . . . — »Ja proti tornu ne
bi bil. dapaCe bi vam najradje za svaku Cusku
i keCkanje platil »Schussgeld», ali vi sami
znate, da smo radi toga veC sa oblastju iinali posla i da prolaz kroz теки nemremo prepoviedati; a onda dojdu novine, i
nedavno je и »Közlönyu» jedan takov Cla-ílak stal, gde nam se spoCitava, da hoCerno
obCinstvu tu jedinu promenadu za odmoriti
se zapreti i t d. — No je, da bi se obCinstvc hotelo Cedno odmarali, em Coviek nebi
nikaj proti tomu imái, a vi morate takaj
jedno malo pazili i razlikovati grintavceod
obCinstva, как ono nedavno one dvie stare
gospe, kője su se radi grubjandCine prituZiie.»

Politiéki pregled.
Vu orsaCkom spravidCu je sada mir.
Zhog fadniskih dnevov su se najme ablegati
razidli na okolicu. Kada opet skup dojdu,
bude se razpravljalo od zakona koj govori
od assekuleranja teZakov. Ovoga zakona je
— »Neka odproste, to se razme, gos
podin. One dvie gospe vetomadne, — dasu
to oni gospodin videli, как sam |a videl to
se razme, onda о tom nebi vide mkada spominali. — Ja idem po stazi kroz kriZanje
i как dojdem van na prostor, opazim te
dve gospe dnjihovimi Crlenimi suncobrani,
to se razme, kojimi nam samo divljaCinu
plade, te sam je bad pri jednom gnjezdu
nadei stall, a jedna od njih je drZala jajce
и rukah, kője je onoj drugoj kazala go*oreC: »Gledaj, gledaj édesem — je rekla —
»gledaj ovo liepo jajce ovde, mind az ala
baster kö, — je rekla — »és még melég.»
— je rekla — »édes madárkám je stoprv
negde sad odletel» — je rekla! — No znaju
gospodin, da me je steklina obidia, to se
razme, tomu se nebudu Cudili. Em i ónak
im, tini bábám nisam nikaj drugo rekel,
nego kaj sam mislil, da budu dobro razmele i to и hrvatskom jeziku, jer как sem
je Cul, bile bi holele pred menőm toboz
magjarke biti, ali nesu znale magjarski, —
svaki Cas su vpeáale, pak su se za hrvatskim lovile. Ja drugo nikaj nisam rekel. —
kad sam onoj fazansko jajce iz gnjezda и
rukah videl, как з а т о : »Jeli odmah to jaj
ce metned natrag и gnjezdo ti stara preslica, to se razme, pak onda gledajte obodve
tur)aCe, da se iz revira izgubite, a ako mi
sad fazanka nedojde vide natrag, onda od

Kossuth dal nutri i jako bude velika polesCica to za siromaáke ljudi.
Vu horvalskom saboru, vu Zagrebu je
takaj mir nastal. Frankovci, koji su proli
magjarom previdli, da nemreju nikaj, pák
su zato popustili i sad je mir.
Vu Austriji bude novo ’ orsaőko spra*
viöóe .ajksrai samo vu aprilu moglo dojti
skup. Vei se jako pripravljaju na zbiranje
vu naáoj susednoj Austriji. Bog zna kakova
veCina bude doSla skup To jedno je glavno
da je nam svejedno, nas bude svaki grizel.
Jer nádi susedi vu Austriji su tak navCeni.

— Salamonski sud. Vu Kisráska
obCini je Istenes Györgyova Zen a po célom
selu razglasila, da je njenu кокой Kalán Janosova Zena vkrala. Nazadnje je pred birova
doZla cela stvar i pred poglavarstvo. Poglavarstvo se je dugó spominalo, как bi zeznali
Ci|a je кокой, ali nikak nisu moglu nikakovoga suda donesti. Nazadnje se stane birov
te véli:
— IsteneSova Zena, pozivam te, poveC
mi, Cija je ova кокой!
— Moja!
— Kalán JánoSova Zena pozivam te,
poveC mi, Cija je ova кокой!?
— Moja!
— Jer vas dveju najedenput nemore
biti (rekel je birov), dakle Cujte moj sud.
Na to je velika tihoCa nastala i ovu
tihoCu je samo birov pretrgel sledeCimi reCimi:

— Zaruki. Rosenberg Margit GospodiCnu Rosenberg Lajoáa Zeljeznog trgovca
kCer si ie zaruCil Lukács Aladár marvinski
leCnik.
Hirschmann Terka gospodicinu si je za
ruCil Dr. Gänger Jenő regementski doktor vu
Cakovcu.
— Novi clan magnaske hize. Kraij
je Hertilendy Ferenca bivSega velikog 2upana Zalavármegyije, imenuval Ciánom magnatske hiZe do smrti.
— Goreci cug. StraZno su se prestraáili Cinovniki na Rákoskeresztúr banpofn,
kad je öve dane jeden goreci cug dofiel na
banhof Cug se je jód po putu vuZgal od
iskrah, kője su iz maSine opale na jeden
vagon, gde su se konoplje vozile. Dok je cug
do Rákodkereszturra dosel, veC se je vu
siraánim ognju mucii. Joá vekáa nesreCa je
bila, da su i petrolejski i Spirituski vagoni
bili blizu onih vagonov, koji su goreli. Ali
öve su na banhofu na hitro odkapCili od
cuga i tak je do velike nesreCe ne doálo.

tenesovim dvoru je postala, zatem pák se
je jednako vu Istenevov dvor odpravila Так
se je zeznalo, da je кокой IsteneZove Zenbila.
— japanske navade. Vu Japanskoj
ne sadiju CreZnju ne zbog sada, nego zbog
sveta. — Konji stojiju vu dtali tak, da su
sa glavom prama vratam, jer tak je leZi vun
odeZeneju. — HiZe tak delaju vu Japanu,
da najprije iz dreva napraviju, sve podigneju
na drvenu hiZu krov i samo onda podigneju
pod krovom zide. — Ako deZdj curi,
onda Zena drZi ambrelo zvrhu muZa. —
Gost nigdar neda tringelta slugam, nego gazdi.
— MuZ navek napre ide vu sobu i samo
za njim Zena.

— Zgorela je fabrika. lz Pozsonya
piZeju jednim novinam, da je tarn straZni
ogenj bil vu fabriki za remenje. Vu jutro je
vudril vun ogenj i joZ poldne je gorela iabrika. Sve zidine i maäinska hiZa je zgorela.
Kvar je 250 jezer korun. Fabriki gazda je
Lewy Janos.

— Lueger je beteien. Jeden n&jvekei
neprijatelj Magyarske je beteZen. Doktori se
ne ufaju, da bi Lueger BeC varasa naCelnik
ostal vu Zivotu.
— FaSnik. Letos je bila mala mesojedja. StraSno na hitroma je bilo kraj svakomu ufanju za one devojke. koje su mislila joZ pred faSnikom pod venec stupiti. Ali
nije nizt zato. Bude vreme i nadalje. Devojke
i deCki su na faänik vu dobru zabavu zakopali svoje tuge i Zalosti.— Po vuzmu bude
opet moCi pred oltár.
— Vkanjlivec. Proflloga meseca je vu
vifie mestah vu orsagu povkanil fabrikante
i velike trgovee jeden vkanjlivec, koj je
jedno faliZno pismo pokazal svigdi, pak je
rekel, da bude vu fabriku doSla kviZicija.
Так je vise penez dobil skup i vu vise varaSi povkanil ljudi. Nazadnje je i ministerium trgovine zeznal za vkanjlitbu, pak je
prijavil stvar redarstvu. Vkanjlivca su veC i
prijeli vu osobi KlinCek Bélé. Iztraga ie proti
njem i on sada sedi vu reStu, gde je zbog
vkanjlivosti veC viSeput sedel
— Zima pod jednom traja. Dobro je
to iz jedne strane, barem vnogo nesnage
na poiju i po drevju pogine. Ali iz druge
strane je ne dobro, jer sirornaSki narod
mnogo trpi od zimi. Ufajmo se vu Boga On
sve vredil tak, da bude popustila ova straSna
zima.
— Neima dost muzkarca vu Japanu.
Vu Japanu п е та dosta muZke glave. Japanska vlada je tak htela pomoCi na torn,
da je vu Europu agente poslala, koji od ovud muZke vabiju. Agenli obeCavaju nebo i
zernlju, samo da dobiju muZke vu svoju
domovinu. Iz Debrecina nam javljaju da su
takaj japanski agenti. — Ta cela stvar je
veC prijavljena magjarski vladi, — vlada
je veC naCinila korake, da se tih agentov
reSi i oslobodi.
— Domaca roba. Kaj si doma napravis to ti nije treba kupiti. Penezi ti vu
Zepu ostaneju ili nemoraS duga delati. Jer
znaj groá za groSom veliki dug naraste. Trsi se i navCi se, da si budeS najviSe doma

vas jednu nasadim na ova jajca, to se
razme, sem rekel, a drugo nikaj. Вгй, da su
to bile farovska frajla i Neamamca iz Lukovca, pák zato tolika krika i vika. Ali kaj
me briga, — nego ako onda nebude fazanov, to bu sve onda samo siromak К ......... ,
iz Kraljevca kriv, to se razm e— !«

nezamudi joZ zadnji dan tu menaZeriju posietiti i tu riedku divljaC si poglednuti.«
Gospodin К .
je to na hitrom,
опак povrSno proCital — Na jeden krat
mu se u glavi zablesne, on se nasmiehne,
ZtrfiCom vrhu glave pukne veleC: »Ima ga!«
— I prieme Radetzky тагйа fuCkati.
Drugi dan je К ............ idei u Ótok i
Skrjak na fletnju i dók je tarn sedeC popil
svoju Сайи vina, pridruZil mu se je od nekud doйavйi mu kollega R ........... , koj je
onde kakti kotarska trubenta i veliki zvon,
veC dvie godine na obCe zadovoljstve svoju
sluZbu vrZil, te ga je zapital, kaj je novoga?
К .............ga znamenitim pogledom pogleda
i protupitanje stavi: jeli nije nikaj Cul о т е naZeriji. koja je svojim extra vlakom vCera
odputovala iz Cakovca B.-peZtu. A kad mu
R ............ odgovori, da nije pogleda g a K ...........
ónak znamenito i zmrmla po tiho: »Ali da
niti rieCi nikomu о tom nereCete! — Danas
mi je jedan gospodin od Zeljeznice pripoviedal, da je vCera ona velika kaCa iz vlaka
med Suboticom i Kraljevcom na nepojmljivi
naCin vufila, te se je kroz polje do Drave
dovlekla, gde se je u meki sakrila.«
»Ah to je straZno!« — vikne osupnjeno R ............ — »Ono ogromno strafino
тагйе, kője je na dan po pet bielih zajcov
poZdrlo?«
»Je, je, ono« — odgovori К ..............

— »i kője more vola zagutiti, akó mu na
to bad volja dojde. Nedjíte dragi kollega u
теки i opet vas molim, da о tom nepripoviedate dalje . . . a taj magarac Camelino,
samo se je dalje odpelal, za da nebi imal
neprilike, a oblasti bi rade cielu stvar potapdati, как navadno, pak je dodel samo
potajni rialog na 2andarmeriju i na dintara,
da tu stradnu i pogibelnu 2ivotinju и meki
unidti « — »Je — nekak« — nasmije se
R .............— »samo ju prije moraju vloviti,
ati to 2ivinde nije niti ratler sodrezanimi
vuhi i repom niti darko s brnjicom na
gubcu. kője bi dintar samo onak drotoin
vlovil, как je ove dane mojega pufferlina
zakvaöil, budu videli gospodin kollega, da
stoga nebude nikaj pametnoga izidlo . . . tu
bude jód svadta se dulo.«
»No, meni je sve jedno« — odgovori
na to К ...............— »за то njih proeim, da
о tom nikomu nidt negovore.«
»Ja budem tiho как grob,« — zakljudi
R ............ i priiatelji se razid u ,K ................sav
zadovoljan, jer sad je bil siguran, da bude
cieli sviet tu dobro izmidljenu bajku saznal,
podto mu je R ............ obeCal, da bude muCal как grob, R ............ рак sav nervozan
nad tim tobo2njem dogodjajom, pak dim je
dodel domov; odmah se je sei i nepazed
na svoje obedanje mudanja, napisal je na
Muraköz pismo, te je ved и prvom izadtom

K A J J E NOVOGA?

— K o l e n d a r . Február 18. Pondeljek Si
meon biáküp. — 19. Tork, Konrad prizn. — 20
Sreda Eleutarij bi§k. muő. — 21. Cetvrtek Severijan biákup — 22. Petek, Stol. sv. Petra. — 23.
Subota, Peter Dam. — 24. Nedelja, Matjaá apostol.
— Evangelium öve nedelje je : Ksebi je zel Jezuá
— Mali birov, pusti slobodno кокой na
Petra, Jakoba i Janoäa. — Prvi fertalj meseca je
20-ga ob 5 vuri 35 minuti vu jutro. — Vreme vulici. Так je i bilo. Кокой je idla na vulicu
bude otpustilo.
jeden Cas je beZala a med Kalánovim i lse

Kad je К ............ posiie svog rapporta
oliSel, sedel je joS duZe vriemena gospodin
arendator lova ozlovol|en pri stolu. Da bi
samo tomu valenju íazanah veC jedan kral
konec bil! Ali kaj Cemo si ? — Na koj ná
cin bi bilo moguCe gnjezde u meki Cuvati, bez da bi Coviek sa oblastjum i sa novinami u prepirku doáel ? Ovak promiáljavajuCi posegne za pred njim leZeCim Mura
közöm i Cita. . . .
Dók on tako Cita, zapne mu oko u
dopis, koj je glasil: »Glasovita menaZerija
Signora Alessandra Damelino, koja je kroz
duZe vriemena ovde u Cakovcu, odputovati
Ce sutra posebnim vlakom u PeStu, a od
onda u Rumunjsku. Svaki, koj je tu menaSeriju posietil, imái je dosta za gledati i za
Cuditi se nad tűm straZnum divljum Zivinom, a najmre pák nad onom straSnom
kaCom, koja je, polag pripoviedanja krotilca
te Zivine, u zadnjih dvieh lietih Zest sluZnikov zadavila, koji su bili tak nesmotreni,
P*k su ju okok) vrata si ovijali. Nitko neka

ivu hitrim vrtenju vu giavu Mari Pala opal
i taki ga zaklal.
— Zadruge. Citamo vu novinah je
jednog pa iz drugog mesta javljenje, da
как je podigla tu ili tam zadruga obóinu.
Mi smo veő viáeput pisali od zadrugah. Raztumadili smó stvar как je lehko zadruge
utemeljiti, jer i sama vlada podpomaíe zad
ruge. Vrlo nam je drago, da su se ljudi,
zanimali vu toj sivari, te su nas doáli i popitavat. Mi smo svakomu rado dali navuk.
Vezda Cujemo, da su je i takovi koji razgovoraju ljudi, naj nedelaju zadruge, da je
to né vrédno ovak i ónak, da se to né
opati. Neposluéajte dragi ljudi takve apostolé,
jer ovi su neprijatelji vasi. Ovim je to najvekSa nevolja, da onda prestane njihovo
omaganje i omagal, podigel bude se siromaéki púk. Jer zadruge su samo zato, da
né miljoneri, nego siromaéki poljodeiavci da
si pomoreju. Zato samo batrivo, trsite se
zadruge utemeljiti. Koj bude od takovog
razgovaranja kaj zazvedil, naj nam samo javi,

— Fini ftic. Svi oni kokelesi, koji na
ge ljudi vu Ameriku vabiju su fini ftidi. Ta-

kovim nebi bilo dosta reálom kaátigati, nego
i ztirati iz orsaga. Так su prijeli opet Zandar Zandari Rackov Miáa zvanog agenta vu
Zsombolyi, koj je vu subotu 57 ljudi hotel
prodati vu Ameriku. Taki je i odsudjeni taj
agent na 2 meseca reáta ili na 500 korun
Strófa. Nebi bilo kvar ako bi ga za navek
zaprli vu reál.
— Ubojstvo. Blizu Moskve vu Ruskoj na Moriard zvanoj pustan su razbojniki jednu iz 12 Clanov stojeöu vlastelinsku
familiju uniStili. Straäni razbojniki su se niti
deci ne smilovali pa se i decu zaklali sa
takvom neCemurnosljom, da su njim na
dvoje Zagali telo.
Vu Ruskoj. Vu onom vremenu joä
kad je vekáa bila buna vu Ruskoj su tri
rusi skoCili iz Ruske vu tursku Alexandriju.
Ovdi su sa bombom hoteli vu luft pustiti
jednoga ruskoga damáifa. Ali nije jim iálo
po ruki pak su je prijeli te na ruski konzulat odegnali.
— Duge razprave su doále na to med
ruskom i turskom vladom. Ruska vlada je
zahtevala da turka vun da tri ruske puntare. Nazadnje su se dve vlade ipak nekak
dogovorile i turska vlada je pripravna bila
vun dati pobegjene. VeC su je i odegnali
vu Rusku, gde nega ni spomenka — da
na galge nebi doáli.
Sada je zbirauje vu Ruskoj. Ablegate
zbiraju. Ali poleg galgah. Krivi i nekrivi na
jezere su po reátih, na jezere su jih skonCali. I to sve Cini Ruski car vu ime BoZje,
jer je on glava vere staroverske.
—r Nesreca vu melinu. Mari Pál iz
Bánhegyese je proále dane nesel zrnje vu
melin da se mele. Kak je pSenicu sipal na
grodec, je postal i poCel je gledati kamena.
Med tem se je kamen iz nepoznatih zrokov
razpoCil na viáe komadov. Jeden komád je

broju reCenih novinah medju »Különfélék«
stal о:
»Kak nam je iz dobro informiranog
izvora iz Preloga javljeno, je iz posebnog
vlake Camelinovoga vsem nam poznata
ogromna kaCa (boa constrictor) med Suboticom i Kraljevcem vuála, pak se je to pogibeljno Zivince med poljem proti Ottoku
odvleklo i u meki sakrilo. Opominjemo
anda svakoga, a naposé naáe izbornike, koji
su znami pri Kossuthovoj stranki, da svoje
dragocieno Zivljenje Cuvaju ter se u теки
detat iti habaju,«
Gospodin К . . . . . . . si je od ve'selja
ruka ribal. kad je drugog dana to и Muraközu Citál, a kad je potlam i и drugih
novinah is to Citál, kője su tu viest »зато
po pripoviedanju« dunesle, onda je pak od
veeelja otiáel vu pivnicu i tarn je dva srablivce na duáak na zdravlje kollege R ......... a
izpil ziilo, jer je znal rnuCali кик grob,
Pod veCer je doáel njegov Iugar к njeт и te т и je dojavil:
»Prosim gospodina, jeli su ved Culi,
to se razme, komediju stum kaCum и meki?
No, meni jo sve jedno, to se razme, ali
ako ju najdem и reviru, tak ju slrelirn,
bilo to onda Camelinu prava ili krivo Ali
pitat sem doáel, koliko je »äusgeld« od takove zmije, — ja se s takovim ZivinCetom,
to se razme, joá nikada srel. Ja mislim, to
se razme, gospodin К .............. bi mi mogli
jednu petaCu dati, ako slreljenu kaCu donesem. Ali kaj sem hotel reCi, gospodin
arendator, jako je dobra takova kaCa za
revir, — niti Zive dude danas nije bilo и
meki, to se razme, svaki se je з а т о iz da-

leka okolo dúljál, a nekoji su i na reápenger iz daleka nuter zalukavali.«
Gospodin К ............ se je samo posmiehaval i lugaru petaCu obeCal. »Ali ako
ju strelite« — je dodal, — »tak nesmete
niti Zivoj duái povedati, dók nam se fazani
neizvale.«
I tako je proálo deset do petnajst danah tako mirnih za na jajcih sedeée fazauke,
da se niti najstariji fazanski kokoti nisu
mogli sieéati, da bi joá ikada и meki takov
mir vlidal, как sada.
Ali razjaren je bil gospodin R ..........
On se je sa gospodinom К .............em jeduoC
na ulici opet srel te mu nervozno pripoviedal: »No anda, kaj vele na lo gospodin
kollega? Takov nered! — Meni nekaj nije
dalo mira, pak sam idei к Zandarom i po
pital sam straZmeátra, kai je stum straáuom
kadum и meki i jeli budu ved ljudi smeli
na skoro áetat se iti и теки. No, to bi
bili morali Outi, gospodin kollega, как je
strazmeáter na me zakriCal, da to na me
friáku figu spada, je rekel, i da mu je te
bedastode ved dosta i toga novoga klafranja,
о kojetn on п ета nikakevu sluZbenu obaviest i о kojem za pravo nitko niát pravoga niti sigurnoga nezna, je rokel. — No,
Cuju gospodin kollega, jeli su ved ikada
kaj takovoga duli? — Nikakovu sluZbenu
obaviest? Ali izvansluZbeno nas slobodno
kaCa poZdere, to onda na njega sluZbeno
nikaj nespada! — Ali znaju kaj sam ja na
to udinil ? Ja sam direkloru menazcrije
Camelinu и Rumunjsku pisai, za da burn
mogel onda, kad odgovora dobim, straZmeötru nekaj sluZbenogu pod nos naribati!«

1 izbilja, za nekoliko dni je dobit od
govora iz Rumunjske, и kojem mu direktor
Camelino javlja, da pri njem о toj stvari
nitko nikaj nezna. Velika kaCa se nahadja
dobro i и podpunom zdravlju te je baá
prek vdera hotela jednu staru babu poZdrieli, koja je bila na las njemu slidna. Gos
podin R .......... mu obde neka takovim bedastim spisavanjem mira dade.
T;m odgovorom nije dakako R ..........
iácl к straZmeátru »pod nos mu ribat,« как
je sam rekel, ved ga je posve srdito gospodinu К ........... и. pokazal, kojega je pri
torn hudo gledal, как vrag iz maslerke, jer
mu se je sada pridelo pred odima bistriti,
da ga je ov na vutli most dopelal, kad mu
je о straánoj kad и meki pripoviedal, pak
zato kad mu je lista Camelinovoga predal,
nije niti rieCi progovoril, jer su mu od srditosti zabiegle, samo ga je iz strane onak
mrko i zahiCeno pogledaval.
Medjutim se je gospodin К ............. samo
posmiehaval, te je R ...........и rekel: »No,
пека si gospodin kollega stoga nikaj neCine, em je konaCno sve jedno, jeli je, ili
nije ta kaCa и meki. Ja sam pravo nevierujem na nju, — pak onda sada п ета
niti mkakove svrhe о njoj govoriti, jer sad
su se vec naái fazanCeki izvalili.«
Sad je R .......... К . , . . . da joá jedan
kral mrko poglednul te je otíáel domov; а
и budude mu se |e ved iz daleka vugibal, bilo
to na cesti ili и oáteriji ill и Skrjaka ill Ottoku.
Gospon К ............ pak ved unapried
átudira, kaj bude к letu miesto Carnelinove
straáne kade и fazanski revir postal.

znal napraviti, dapaóe jós i za sejam delaj,
ako kaj lepoga znaá stvoriti. To je gospodarenje vu danaánjim svetu. Denes je samo
tuliko vreden Clovek kuliko zna. Minula su
ona vremena, kad je vu zapeCku sedeC biIo moCi peneze zasluZiti. Celi svet dela, dej
gibli se i ti. Ako budemo svi jeden na drugoga Cekali i odlagali onda nas zeme vrag.
Kaj vu domaCun orsagu znaju napra
viti, za ono nedaj peneze vu ljudski orsag.
Kupuj samo sve kaj se doma napravi, pri
Cim si doinaCi teZaki iáóeju kruha. Так bu
demo Qnda svi skupa bolje Ziveli.

— Saljivi mui. Jeden ävabski muZ
je imal tu navadu, da je rad ostal malo
dute vu krCmi, i malokrat je trezen dimo
peáel. Так se je dogodilo da je njegova te
rm na to jako huda i srdita biia. Premiálavala si je kaj bi napravila. I opalo joj je
nekaj vu pamet. Vu noCi si je stala pred
vrata. DoSel je muZ dimo. Presenetjeni zapita, gdo je to?
2ena je po drugim glasu

odgovorila.

— Ja sein Satan!
Na to je veselo muZ zakriCal:
— Servus Sogor ja imam tvoju sestru
za Zenu.

— Med ledom. Straáno more biti onim putnikom, koji su med led zmrznuli
sa svojim damáifom. Najme как javiju Crno
morje se je zmrzlo i vu tem Casu je i Asov
zvani damSif takaj med ledom ostal. Na
damdifu je blizu 300 putnikov i blizu sto
marinerov. Hrane ved malo imaju samo tak,
da ako nedojde pomoC od glada vumreju.
Do vezda su vise probe Cinili, da damäifa
oslobodiju, ali nije bilo moguCe.

G a b on a á ra k . —
mmázsa
=
I
Búza
I
Rozs
Árpa
Zab
Kukoricza uj
Fehér bab uj
Sárga bab
Vegyes bab»
Kendermag
Lenmag
Tökmag
Bükköny

C ie n a t i t k a

1 m.-cent,

kor. fill.

páenica
Нгй
JeCmen
Zob
Kuruza nova
Grab beli
* íuti
zméáan

Koiopljeio sene
Len
KoSőice
Grahurka

14.00 —
íil 1 5 0 —
1200—
11400—
1 11 2 0 —
17.0 0 —
12.00—
12.00—
20.0 0 —
|20 0 0 —
17 0 0 —
|14 0 0 —
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Más vállalat miatt
tgy

árverés kérvényi költség behajtása végett a
nagykanizsai kir. törvényszék a perlaki kir.
járásbíróság területén fekvő Szentmária köz
ségi 123 sz. tjkvben А I. 1-9 sorsz. a fogI Halt 143 hrsz., 260 sz. ház, udvar és kert,
295 hrsz. rét a Zeleznicaban, 3051 hrszj szántó a Vitomercében, 3247 hrsz. rét KrI pec a
»
3365
*
szántó
I Brega a
»
3614
*
*
eladó.
Zahosztaj a Skarjében 3629
»
»
lés rét »
»
3778
»
»
j Prekmostja » »
4228
*
»
* Podlopolom a Sibelnicaban, összesen 692 sz.
a il
Szentmáriai
я tn /n ja o n_ oj ssin
C s á k  2ó05 sz. tjkvben foglalt
P n t n k -u t sz.! 4555 hrsz. Szántó Peski a Zaogradom sz.
kikiáltási árban mint becsárban az

teljesen felszerelt

Dioráma

913 1—1

olcsón

Kis tőkével bárki egy jól jö
vedelmező üzlethez juthat.
B ővebbet
to rn y á n

i

Kikiáltási ár a fentebb hitelt becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár
10 százalékát készpénzben vagy óvadékkéképes papírban a kiküldött kezéhez letenni
és pedig 39 kor. 10 fii. és 12 kor. 50 fii.
Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő rész*
leiben még pedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 30 nap alatt,
a másodikat ugyanattól 60 nap alatt a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt az adós
napjától ssámitandó 5 % kamattal együtt az
árverési feltételekben megtiatározott helyén
és módozatok szerint lefizetni.
Csáktornyán, 1906. évi decz. 10-én.
910 1 — 1

1907. évi marczius hó 7. napján d. e 9 órakor.

Szentniáriaközség házánál Dr Chilkó Sándor
Csáktornyán a Kossuth L ajos utczábanII alsólendvai ügyvéd vagy helyettese közbenlevő pulai-fe'U házban < istálló (6 lóra)J jöttével megtartandó árverésen a becsáron
-' alul is eladatni tog.
kocsiszínnel azonnal
kiadandó. .
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
” az árverés megkezdése előtt a fenti kikiálB ő v e b b e t: S Z É K E L Y V IL M O S u rn a !
' ! tási ár 10% -át bánatpénz fejében letenni.
(Ifj. N e u m a n M ik sa cé g n é l) 9121-2
A kir járásbiróá mint tkvi hatóság
)
Perlak, 1906, deczernber 21-én

A b á n y a v á ri g azd aság b ó l

Hochsingar-féle и

GLORIA“ a legjobb szer

R h e u m a e lle n
H a jh u llá s
„
F o g fá já s
„
12 kis vagy 2 nagy üveg bérmentve kor. 5. -

Hochsinger M. és Fiai
C s á k to r n y a .

1 j 5218/tk,1906.

naponta friss tej

I

Árverési hirdetmény.

Hocksingerm

GLORIA najboljejesredstvo

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi
I hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Kovács Lip ro tiv R e u m e
„
Is p a d a n ja v la s i
kap ható, k im é rv e va g y leóJm o-. pót Csáktornyái ügyvéd által képviselt Korai
í István és neje Kutnyák Ilona htdegfalus« la
„
Z u b o b o lje
zott üvegekb en.
kósoknak — kk. Grahovecz Bálint, Iván, Mó12 malih ili 2 velike boce franko kruna 5.—
16
• nika, Boldizsár és Franciska ormosi lakósok
jellem 60 kor. lóke és jár. iránti végrehaj
Megrendeléseket elfogad:
tási ügyében az árverést az 1881 évi LX.
903 2 —62
C s á k to r n y a .
эн
i t. ez. 144 és 146 §-§-ai alapján elrendelte
fü s z e rk e re s k e d é s e C s á k t o r n y á n .
minek íolytán végrehajlatönak 60 kor. löké,
lennek 1902 évi szeptember hó 8-tól járó,
3% . kamatai 18 kor. 20 fill., 7 kor. 40 fii.
eddigi és 12 kor. 40 fill: ezúttal megállapí
tott költségekből álló követelése kielégítése
végett a nagykanizsai kir. törvényszék, a
Csáktornyái kir. járásbíróság területén fekvő
a majorlaki 84 sz tjkvben 313 hrsz. alatt
foglalt ingatlan a végrehajt, törvény 156§-a
értelm iben egészben 341 kor. becsárban és
az ugyaöaznn tkjkönyben 314 hrsz alatt
foglalt ingatlan szintén a végrehajt, törvény
156 §-a ala óján egészben 125 kor. becsár
ban Majoriak községházánál

Literenként

fillérért.

M. Hochsinger i Sinovi

í—i JVlriz Cestvcrch

1907. évi február M 26-lk napjának d. e. 10 órájakor
Dr Kovács Lipót Csáktornyái ügyvéd, vagy
helyettese közbejöttével megtartandó árve! résen eladatm log.
Megjegyzi a kir. jjárásbiróság, hogy je 
len árverés az elárvei’fcEöi rendelt ingatla
noknak, Hotivecz Kata hn írj. Grahovecz tstvánué nevén álló részé.*** Grahovecz István
javára hekehlezett holtig
haszonélvezeti
ingát nem érinti de mégis ha a ,haszonélve- j
j zeti jogot megelőző rangso rb&n bekeblezelt
zálogjogokkal biztosított köv ’etetések kielégi- j
lésre megállapított 1550 kor. vételárért elad-j
ható nem volna, úgy az ingatlan a haszon-,
élvezet fenntartása nélkül IbucsÖjtandó nyom
ban újból árverés alá —
568«

ik 96()

Árverési hirdetmény.
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A
k„
llv ,
halésaK közhírré lesei, hogy Tóth Ilka gor.dnők állal képviselt Gr. Tersáuszky Gyula
alaélendvai lakosnak Titkár József (: nősí

T 01T 16SV ár
M ag- N övény- R ózsa-és

Pavlic Dórával) »«enlmánai volt lakos elleni

F.lN.gyt.ny’w . k ,

д |eírszeL*>b fe n y ö fé lé k , d ís z c s e rjé k , ró z s á k stb.

végrehajlási ügyében 91. k. töke. ennek
« w s w .» « «
,
18/7. évi. február hó 12. napjától járó 6 %
VILÁGKI VITEL!
kamatai, 20 К 92 f. eddigi 18 K. 95 f.. . . . . .
. _ .
_
J

(MJlhlet^leveIftimi •а^нлк.а»«*wu**őcserjéi,vai*mintr6z.üiét«Eőieg.**».i.virieo*k
Poitacaomagok insgrskk*1 5 K. felüli értékben jkárhová bérmentve küldetnek

~
™

f8iri»nv>Ák V“ *«*» * » « * - » “ « - Й1ЙЙ1
Dusán illusztrált TOerjeyyzeii r„ UrkinekinfjeeM b4rra.e*fкШвД.
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MAGYAR GÉPFORGALMI RÉSZV. TARS.

Benzinmotorok
Benzincséplők
Malomberendezések л.
Kérj«» minden gazda
рф* árjegyzéket

j

Levélczim :

I

872 8 —52

„AGRARIA" Budapest, Vaczi-út 2.
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Felhívás!
A Stridói Takarékpénztár Részvénytársaság lőO’i. évi január hó 26-án tartott
közgyűlésén 6UOOO korona részvénytőkéjének I 200UÖ koronára való felemelését határozta el.
E végből újonnan kibocsát

!
I
í
I

j
I
I
I

I
I

I

j

300 darab 200 korona névértékű,
de 220 korona árfolyamú
részvényt, melyre a régi részvényesek előbbi részvényeik arányában elővételi joggal bírnak.
A 2 0 0 korona névértéket megtartandó 20 korona árfolyam-különbözet a tartalékalap javára esik.
(j
Minden egyes jegyzett részvény után a részletek teljes befizetéséig 5% kamat
fizetendő, melynél fogva az uj részvényesek a régi részvényesek ível egyenlő osztalékban
részesülnek. Felhivatnak mindazok, kik ezen újonnan kibocsátott 2 0 0 korona névértékű,
de 220 korona árfolyamú részvényekből jegyezni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat
alulírott igazgatósággal postafordultával tudatni szíveskedjenek.
Stridó, 1У07. január 28.

902 3 — 3

Stridói Takarékpénztár
Részvénytársaság igazgatósága.
У

Nyomatott Fischel Fiilöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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