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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.
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Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.
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MARGITAI JÓZSEF.
Kl*dö ée UptalejdonoD:

STRAUSZ SÁNDOR.

Ziegler Kálmán.

Meghalt Ziegler Kálmán! Futó fűzként 
terjedt el e hir folyó hó 18-án a reggeli 
órákban Csáktornyán és egész Muraközben. 
Kételkedve s megdöbbenve fogadtuk az első 
hirt s még annak megerősítése után sem 
akartuk elhinni! Pedig szomorú valóság ez. 
Ziegler Kálmán kir. közjegyző már nincs. 
Eltemettük!

Évek óta panaszkodott ugyan már egész
ségi állapotára, de hogy ily korán, 59 éves 
korában ragadja el a kegyetlen halál, annál 
kevésbhé hitle valaki,mert hivatali munká
ját és társadalmi tevékenységét ép oly buz- 
gósággal és lelkiismeretességgel végezte, mint 
annak előtte. Halála előtt egy héttel is hi
vatalos ügyeiben Fiúméban időzött 5 napig, 
honnan 15 én érkezett vissza Másnap már 
a szobájában maradt s harmadnap éjjel 11 
órakor rövid, de kinos szenvedés után meg
halt. Szívbaja ölte meg, a melynek komoly 
voltában, mikor arra figyelmeztette egyik 
egyetemi tanár, maga sem igen hitt.

Ziegler Kálmán halálával egy érdemek
ben gazdag, munkás és köztiszteletben el
töltött élet szűnt meg Nemcsak tevékeny 
részt vett őCsáktornya és vidékének, valamint 
Zalamegyének mindennemű közügyeiben, há
nyni vezér szerepet vitt és szava mindenütt 
döntő befolyású volt. Politikai mozgalmak
ban, közművelődési, jótékonysági egyesületek, 
intézetek és intézményekben Ziegler Kálmán 
egyéniségével mindig első helyen találkoz
tunk Nem hiányzol! ő sehonnan se, de 
nem is igen akartak az ő hozzájárulása, ta
nácsa nélkül, különösen szükebb hazájában, 
Muraközben ugyszolván semmi társadalmi 
közügyel se elintézni véglegesen.

Ezen szomorú esemény alkalmából csak 
felemlítjük röviden ezeket a dolgokat, mint 
amelyek vázolják Ziegler nagyarányú és ered
ményes közéleti szereplései, s a melyeket 
mindannyian ismerünk, hiszen élő tanúi va- 
lánk minden tevékenységének, tehát csak 
konstatálhatjuk, hogy Ziegler halálával ne
hezen betölthető űrt hagyott maga ulán

A legközelebb múltban letol у t politikai 
nagy harcokból is, bár már beteg voll, ki
vette az őt megillető részi. A politikai hul
lámok lecsendesülése után beállott uj idő
szakban a csáktórnyai kerület a múlt évi 
áprilisi általános választások alkalmával óriási 
lelkesedéssel országgyűlési képviselőjévé vá
lasztotta. E megbízatást ugyan nem sokáig 
viselte, mert már 2 hónappal később egész
ségi állapotára való tekintetből a mandá
tumáról lemondott s visszatért régi hivata
lához.

A halál-hir általános részvétet keltett 
mindenfelé! Csáktornyán mindazon intézmé
nyek és intézetek épületeire, melyekhez kö
zelebbi viszony is fűzte az elhunytat, kitűz

ték a gyászlobogókat. Azonkívül kitűzték a 
gyászlobogót a szolgabiróság épületére, s 
mint értesülünk, Zalaegerszegen a vármegye 
házára is.

A Csáktornyái Takarékpénztár Rész
vénytársulat külön gyászjelentésben rója le 
kegyelelét elhunyt igazgatósági tagja emlé
kének.

A család a következő gyászjelentést 
adta ki:

Alólirottak, mélyen sújtott szívvel tudatják, 
a szeretett, felejhetlen jó  férjnek, fiúnak testvérnek 
és rokonnak Ziegler Kálmán kir. körjegyző, a Csák
tornyái kerület volt országgyűlési képviselője, Za- 
lavármegye törvényhatósági-bizottságának és a 
közigazgatási-bizottságnak tagja, a pécsi kir. köz
jegyzői kamara alelnöke, községi képviselő-testületi 
tag, a helybeli állami iskolák gondnoksági elnöke, 
a Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat 
igazgatósági tagjának stb. folyó hó 17 én este fél 
11 órakor, éleiének 59-ik, boldog házasságának 
32 ik évében, a Mindenható akarata következtében, 
rövid szenvedés után történt gyászos elhunytét. A 
megboldogult drága halott földi maradványa, f. hó 
19 én délután 4 és fél órakor helyeztetik az ágos
tai evangélikus hitvallás szertartása szerint, a 
drávaszentmihályi temetőben levő caládi sírboltban 
örök nyugalomra. Csáktornya, 1907 április 17. Az 
örök világosság fényeskedjék haló porai felett! Özv. 
Ziegler Kálmánná szül. Todor Hermin özvegye. 
Özv. Ziegler Lajosné szül Strausz Karolin anyja. 
Özv. Dr. Krasovetz Ignáczné szül. Ziegler Eleika 
testvér. Pethő Jenőné, szül. Krasehovetz Anna, Dr. 
Csepreghy Kálmánná, szül. Krasehovetz Etelka, 
Todor József, Todor Unka, férj. Kraschovecz Jó- 
zsefné, Todor Lajos, Margit, Kálmán unokahugai 
és öcsceei.

Koszorúkat tettek a ravatalra a csalá
don és rokonságon kivül: A Csáktornyái 
kir járásbíróság. »Ziegler Kálmánnak«; a 
pécsi közjegyzői kamara »Nagyérdemű tag
jának«; Drávavásárhely közönsége »Szeretett 
volt képviselőjüknek«; Perlak közönsége 
»Voltországgyűlési képviselőjének«; a perlaki 
kir. járásbíróság »Ziegler Kálmánnak«; Csák
tornya nagyközség »Tisztelete jeléül«; a Csák
tornyái vadásztársaság »Utolsó vadász üd
vözletül«; az állami tanítóképző intézet 
tanártestülete és ifjúsága »Az áll. tanítókép
ző intézet igazgató tanácsosának»; az áll. 
polg. fiú- és leányiskola testületé »Gondnok
sági elnökének«; a Csáktornyái takarékpénz
tár »Felejthetetlen igazgatósági tagjának«; 
a Csáktornyái takarékpénztár tisztviselői 
»Mély liszlelelünk és szeretetünk jeléül«; a 
közjegyzői iroda személyzete »Szeretett fő
nökünknek«; továbbá koszorút tettek még: 
Pálya Mihály, Hirschler család, Zakál csa
lád, Hauer Gizella, Morandini család, Murai 
család, Plihál család, Tamás család, Foiték 
család, Le Gay család,Lemaics család, Winkel
mann család, Rosenberg Kálmán

Távirati utón fejezték ki részvétüket a 
többek közölt: dr. Wlassics Gyula, Apponyi 
Albert és Pólónyi Géza.

A temetés péntek délután fél 5 órakor 
volt, Csáktornya és vidéke óriási részvéte 
mellett. A halottas ház udvarán és környé
kén ember ember hálán tolongott s Csák

tornya közönsége közül talán nem ma
radt el senki. — Ott voltak a pécsi 
közjegyzői kamara képviseletében Bárdio 
György kaposvári közjegyző, a szomszédos 
közjegyzők közül: Plihál Viktor nagykani
zsai közjegyző, Laubheimer Oszkár alsólend- 
vai közjegyző, dr. Kiss Oszkár varazsdi 
közjegyző; Zala vármegye közönségének kép
viseletében Koller István nagybirtokos; — 
Závodi Albin kúriai bíró, a nagykanizsai 
törvényszék elnöke; Filipics Lajos a Csák
tornyái kerület orsz. képviselője, Hiemesch 
Frigyes, az osztr. magy. bank nagykanizsai 
fiókjának a főnöke; Voitek dzsidás őrnagy 
Mitrovicáról, s még sokan az elhunytnak 
vidéki tisztelői és barátai közül. —  Képvi
seltették magugat a temetésen; a perlaki 
kir. járásbíróság, Perlak nagyközség, a per
laki ügyvédi kar, Drávavásárhely nagyközség, 
az alsólendvai ügyvédi kar. A helybeliek 
közül testületileg jelentek meg; a Csáktor
nyái kir. járásbíróság, a Csáktornyái járási 
szolgabiróság, a Csáktornyái uhlánus tiszti
kar, gróí Festetich Jenő uradalmának köz
ponti tisztikara, a Csáktornyái takarékpénz
tár igazgatósága, a Csáktornyái ügyvédi kar, 
Csáktornya nagyközség elöljárósága és kép
viselő testületé, az áll. elemi, polgári és ta
nítóképző intézetek tanulói tanáraik és taní
tóik vezetésével, a Csáktornyái önk. tűzoltó 
egyesület.

A temetési szertartás pont fél 5 órakor 
kezdődött. Teke Dénes alsólendvai ág. ev. 
lelkész szép egyházi beszéde és imája után 
az áll. tanítóképző intézet énekkara gyász
dalt énekelt, mely után a halottas menet 
hosszú sorban a drávaszentmihályi temetőbe 
indult, hol a családi sírboltban őrök nyu
galomra helyezték az elhunytat.

Nyugodjék békével!

Legfőbb feladatunk.
Ugyan lehet-e, van-e olyan ember, aki

nek valami hivatása nem lenne. Én nem 
hiszem! De ha van olyan mégis: akkor az 
ö élete tökéletlen, szomorú és gyászos.

Hivatással bírni: ez annyit jelent, mint 
embertársainak hasznára lenni és igy üdí
tővé, vidámitóvá teszik önmaguk életét is.

A legtöbb ember éhen halna hivatásos 
tevékenység nélkül; más szóval: ők már 
kezdettől fogva nem rendelkeznek olyan va
gyonnal, hogy megélhetnének anélkül, amit 
hivatásuk által szereznek, kiküzdenek ma
guknak.

De már az anyagi téren is valónak 
bizonyul azon tételnek, azon elvnek az igaz
sága, hogy aki nincsen hasznára embertár
sainak, az maga sem nyer semmit; és csak 
az számíthat viszontszeretetre, aki szeretetet 
tanúsít mások iránt.

Azonban egész nagy sora van az olyan 
embereknek, akik élhetnek, sőt kényelmesen 
élhetnek nagyobb hivatásos tevékenység nél-



kül is. Említem pl. a járadék embereinek 
osztályát; sok magános, gazdag özvegyet; 
azon számos, anyagilag mindennel bőven 
ellátott nőket, akiknek szabad idejéből csak 
igen csekély részt veszik igénybe háztartás 
gondjai.

Ezen személyek határozott hivatástevé
kenység hiányában bizony sokszor sivár 
életet élnek; az ő létük szomorú. Komorság, 
kedvtelenség, unalom, sőt bosszúság fogja el 
az ő lelkűket; terhére vannak önmaguknak 
és másoknak; csak tengetik életüket a halál 
felé, a mely rendesen készületlenül lepi meg 
őket.

És mégis éppen ők magukban találhat
nák a napfényt és a napfény sugaraival má
sokat is áraszthatnának el.

És hogyan, mi által tehetnék meg ők ezt?
Az által, hogy szerezzenek önmaguknak 

hivatást;' még pedig teremtsék meg önma
guknak á legfőbb emberi hivatást!

Akik a külső hivatás kényszerétől és 
nyomásától szabadok; továbbá, akik külső 
hivatásuk terhei mellett is több-kevesebb 
szabad idővel mégis rendelkeznek, szoros 
kötelességük volna a tulajdonkénem emberi 
hivatásnak is magukat szentelni. És micsoda 
ez a hivatás?

A szellemi, vagyis benső tökélesedés és 
azon törekvés, hogy örök élelczéluukat meg
ismerjük.

Csak ha az emberek ezen benső hiva
tásukat, amenyire csak lehet követik: csak 
akkor értik meg életüket kellőleg helyesen

A mi egész szervezetünk általában nem 
ügy van alkotva, hogy folyton csak vig és 
gyönyörteljes létnek örvendhessünk; és kü
lönösnek mintegy abnormisnak tűnik íöl 
előttünk minden olyan ember, akinél észre
vesszük, hogy komoly munka, határozott 
hivatás nélkül, pusztán csak élvezetek, ér
zéki gyönyörök közt tölti életét. Szomorú 
dolog azonban mégis azon elvitázhatlan tény, 
hogy nehéz, fölemésztő testi munka nélkül, 
— emberiség nem is képzelhető.

Mindamellett sajnáljuk az olyan emberi, 
akinek oly ió dolga van, hogy dolgoznia 
éppen nem kell. Tudjuk jól, hogy ő elhi
bázza tulajdonképeni rendeltetését, t. i. szel
lemi tökéletesedését.

Éppen úgy áll a dolog a déli éghajlat 
népeinél; ezek ugyanis keveset dolgoznak; 
azért azután szellemileg tökéletlenek ma
radnak.

Amint igaz, hogy a buja, kéjelgő, csak 
érzéki gyönyörök közt töltött élet, az anya- 
giság kedvéért elnyom minden szellemit: 
igy másrészt ugyanazon hatása van a mo
dern bérrabszolgáknak egész napokig tartó 
elcsigázó munkája. Az ember ott is, itt is 
szellemileg elsatnyul, elzüllik.

Lehetetlen azonban, hogy döntőleg ha
tározott tökéletesedéshez juthassunk, ha ösz- 
szes erőnkből nem töreszünk arra, hogy 
embertársaink szintén oly benső életben ré
szesüljenek; szóval: ha teljes erőből az em
beriség benső haladásán közre nem műkö
dünk. Ez úgy törtéhetik, sőt első sorban 
igy is kell történnie, ha tetterős érdeklődést 
tanusitunk oly emberek iránt, akik mint 
úttörők az emberiség benső haladásának 
szentelik magukat — buzgón, önzetlenül.

Miben áll és hogyan nyilvánul a leg
főbb ethikai magatartásunk, eljárásunk em- 
bertárainkkal szemben?

Áll és nyilvánul az a lelket ébresztő 
szeretetben, amely mindenek előtt azt tartja, 
szeme előtt, hogy az emberiség lekiüdvét 
előmozdítsa. Minden emberben, lőleg pedig 
azokban, akik külső hivatás kényszerétől és 
nyomásától szabadok, kell hogy azon élénk 
eszme támadjon, hogy neki nemcsak jogai, 
hanem kötelességei is vannak az összesség 
iránt.

Ezen kötelességeink parancsolják, hogy 
az összesség igazi haladásán becsületesen 
közreműködjünk. Ezek alól magunkat benső 
károsodásunk nélkül ki nem vonhatjuk.

Ez a mi legfőbb feladatunk!
C s e lk ó  Jó zse f.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Hivatal vizsgálat. Gróf Batthyány Pál 
vármegyénk főispánja folyó hó lb-án d. u. 
3 órakor kocsin Alsólendva felöl Csáktor
nyára érkezett. ívméretében voltak Odor Géza 
pénzügyigazgató és Bogyai Elemér főispáni 
titkár. Megérkezés után főispán ur a szolga

bírói hivatalban azonnal hivatalos vizsgála
tot tartott, mely alkalomból a legnagyobb 
megelégedését fejezte ki a tapasztalt rend és 
pontosság felett. —  A hivatal vizsgálat után 
főispán ur megtekintette a nagyközségházá
nál levő tolonchelyiségeket, és a közigazga
tási fogházat, elment a szegényházba, végül 
végig nézte az apa állat vizsgálatokat s 
mindenüt elismerését és megelégedését nyil
vánította a tapasztaltak felett. Főispán ur 
aznap éjjelt Csáktornyán töltötte és másnap 
reggel 8 órakor ugyancsak kocsin kíséreté
vel együtt Perlakra hajtatott.

—  Halálozás Alsódon)borúi Zalán Lipót 
János, az általános szeretetben és köztiszte
letben részesülő alsódomborui Hirschler 
család legidősebbje folyó hó 17-én hajnal
ban Budapesten 67 éves korában elhunyt. 
A boldogult, mielőtt lakását Budapestre át
tette, jelentékeny szerepet játszott Zalamegye 
közéletében és Muraközben rendkívül nagy 
népszerűségnek örvendett. Zalán Lipót egyike 
volt azon régi muraközieknek, akik a mura
közi szokásokat állandóan megtartották s 
Budapesten Í3 gyakorolták. Özvegyén, Kö
nigsberger Herminán és 11 gyermekén kívül 
előkelő, kiterjedt rokonság és számos jó 
barát gyászolja. Az elhunytnak hült tetemeit 
Budapestről Alsódomboruba szállították, hol 
tegnap, szombaton helyezték örök nyuga
lomra a családi sírboltban Domború község 
és egész Muraköz általános s osztatlan 
részvéte mellett. Béke vele.

—  Névmagyarosítás. Blau Benő Csák
tornyái lakos vezetéknevét belügymiszteri 
engedélylyel Bolgárra magyarosította

—  Felvétel a Csáktornyái áll. tanító
képzőbe. A Csáktornyái állami lanitóképző- 
mtézet első osztályába az 1907.— 1908. tan
évre felvétetnek, kik életük 15-ik évét í. évi 
szeptember 1-én betöltik, testileg épek és 
egészségesek s a polgári-, vagy középiskola
4-ik osztályát elvégezték.

A felveendő első-éves tanitónövendékek 
közül 27-en államsegélyben részesülnek — 
Még pedig: első sorban 23 növendék az 
intézet internálusában ingyen lakást és mo
sást kap; ezenkívül közülök előmenetelük
höz és anyagi viszonyaikhoz képest ingyen, 
vagy mérsékelt áron az intézet köztartásán

T Á R C A .

M Á S V I L Á G O K .
Irta: Grósz L a jo s.

Hagyjuk el ez óriás csillagot s tekintsük 
ineg bolygóink legcsodálatosbikát, a halványsárga 
Saturnust. Szabad szemmel nézve semmi különöset 
sem látni rajta, de messzelátóval már több lát
ványosság tárul élénk. A csillag testén 9ötét sávok 
húzódnak végig; 8 holdja kiséri s ezenkívül egy 
pompás ragyogású gyűrű övezi egyenlítője tájékán, 
mely szabadon lebeg az égi test körül. E gyűrű 
három egymásraboruló gyűrűből áll, melyek közül 
a középső a legfényesebb. E hármas gyűrű a fej
lődés azon stádiumában van, melyen bolygóink s 
Földünk is már régen tói vannak E gyűrű is csak 
az időt várja, hogy Saturnus testétől elszakadva, 
mint külön világ keringjen az űrnek végtelensé
gében.

Az Uranus és Neptunus már szabad szemmel 
nem Iáhatók. Az elsőt 1871-ben Herschel, a má
sikat 1847-ben Leverrier számításai alapján Galle 
fedezte fel. Mindkettőnek vannak holdjai; az el
sőnek 4. a másiknak csak egy, Valószínűleg mind
kettő még légnemű állapotban van.

Végigjártuk képzeletben hatalmas bolygóinkat. 
Vannak azonban Naprendszerünknek olyan csil
lagai ie, melyektől a babonás világ bizony sokszor 
rettegett. E félelmes, e fantasztikus csillagok az 
üstökösök. Nincsen olyan vész, nincs olyan földi 
csapás, melyet nem hoztak volna az üstökösökkel 
kapcsolatba. Zivatarok, orkánok és felhőszakadá

soknak üstökös volt az oka; háborút, pestist, ko
lerát mi más hozhatta, mint üstökös? No meg 
aztán földrengést, vulkánikus kitöréseket, sőt mar
havészt és sáskajárást is okoztak már ezek ! Ma 
már ugyan tudjuk, hogy e csodás csillagok sem
miféle változásokat sem létesítenek földi dolga
inkban, de azért ne mosolyogjunk apáinkon, mert 
bizony ma is vannak még sokkal nevetségesebb 
hiedelmek. Hogy csak egyel említsek fel: az auto
mobilt is már agyon akarták ütni fejszékkel és 
kaszákkal, mint a jégeső okozóját! Hogy hol? . . . 
Nomina sunt odiosa! Azt elhalgatom.

Nézzük inkább, minők is azok az üstökösök ? 
Eleinte mint halvány, ködszeríí anyag tűnnek fel 
az égboltozaton, melyben fényes mag különböz
tethető meg. Majd a naptól elfordított oldalukon 
sok millió kilométer hosszú csóvát bocsátanak, 
mely távoztuk után ismét eltűnik. Vannak 'c^óva 
nélkül megjelenő üstökösök is, sőt olyanok is, 
mnlyek csak mint valami ködfolt mutatkoznak. 
Néha az üstökös csóvája több ágra szakad, mint 
ez pl. az 1744-ben megjelent üstökösnél volt lát
ható, melynek hat csóvája volt. Vannak üstökösök, 
melyek időről— időre újból megjelennek égbolto
zatunkon; de vannak olyanok is, melyek egyszer 
feltűnnek Naprendszerünkben s aztán örökre bú
csút mondanak, hogy másvilágokba röpülhessenek.

Mint említettem, az üstökösök sok balhiede
lemre szolgáltattak már okot S  tényleg a féle
lemnek van is némi alapja. Igaz, hogy nagyon 
csekély. Földünk a  i. az óriás sebességgel rohanó 
üatököesel Ö9szeütközhetik. No de mekkora ennek 
a valószínűsége? Сэак akkora, a mekkora a való
színűsége annak, hogy valaki épen azt az egyetlen

fekete golyót huzza ki abból az urnából, melyben 
még 281 millió fehér golyó van. <M)

As üstökösökkel rokonságban vannak a hul
lócsillagok ezrei, melyek legnagyobbrészt kihalt 
üstökösök szétporlódott maradványai. November
ben, sőt már augusztusban is hány ember gyö
nyörködik a derült éjszakáknak e kedves tünemé
nyein! Pedig minden csillaghullás egy— egy fényes 
csillag halálát jelzi. S mily sok csillag, hunyja be 
igy örökre szemét! Az egyik átrohanva a Föld 
légkörén nyomtalanul, örökre eltűnik; a másik 
Földünkre hullva ennek anyagát növeli; vannak 
olyanok is, melyek mint rakéták fenn a magasban 
szétrobbannak s csak törmelékei jutnak le Föl
dünkre.

Mig igy élvezettel szemléljük a hullócsillagok 
ezreit, ne mellőzzük azt a szabad szemmel is lát
ható fehér sávot, mely égboltozatunkat ketté osztja. 
Ez a Tejút, a Hadak útja, melyen több mint t8 
millió csillag van ös9zehalmozva. S  mily nagy a 
variátíó a csillagok e roppant halmazában! Vannak 
köztük olyanok, melyek elinte teljes erővel inten
zitással ragyognak, s aztán mindjobban gyengülve, 
végre mint a pislogó mécses, egyet villanva kial
szanak; vanak olyanok, amelyek féiiyöket vagy 
színűket változtatják, fehér, sárga, vörös, zöld vagy 
kékes színben tündökölnek; sőt vannak kettős és 
többszörös csillagok is. Egyiknek—másiknak csak 
egy villanás az élete s egy Napnak, csillagnak 
vége, kihalt, jeges temető lesz belőle.

Beszéltem a ragyogó Napról, szóltam a sze- 
lidfényű Holdról, megemlékeztem a derült estéken 
feletünk oly szépen tündöklő csillagokról. Ezeket 
neveztem »másvilágoknak.« Az egyik már haldoklik,
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reggeli, ebéd és vacsorából álló élelmezést 
nyernek.

A felvételre vonatkozó kérvények f 
évijunius hó 1-ig a Csáktornyái áll. tanító
képző-intézet igazgatóságához küldendők. A 
kérvényekhez csatolandó: a folyamodó szü
letési bizonyítványa, múlt tanévi osztálybi- 
zonyitvanya, s a jelen tanévi időszaki érte
sítője, továbbá tiszti orvosi bizonyítvány a 
tanuló egészségi állapotáról és testi épségé
ről, hiteles községi bizonyítvány a szülök 
vagyoni állapotáról, évi jövedelméről, a kis
korú családtagok számáról és életkoráról 
s a családfő polgári állásáról Ha a kérvény
hez szegénységi bizonyítvány csatoltatik, a 
kérvény s mellékletei bélyegmentesek.

Csáktornya; 1907. április 15. Margilai 
József igazgató.

—  Gyászrovat. Özv. Hirschmann Sán- 
dorné, szül. Weisz Rebeka folyó hó 16-án 
éjjel e/4l  órakor, életének 65-ik évében, 
hosszas szenvedés után Csáktornyán elhunyt. 
Temetése folyó hó 17-én délután 4 órakor 
volt nagy részvét mellett a Csáktornyái izr. 
temetőben.

Hodászi Hodászy Miklós cs. kir, hu
szárkapitány a 12. huszárezredben, a katonai 
érdem érem, a katonai jubileumérem és a 
25 éves szolgálati kereszt tulajdonosa, az 
ihászi-marczallői cs. és kir. csikótelep volt 
helyettes parancsnoka f. évi április hó ló-én 
reggel 7 órakor, életének 52-ik s boldog 
házasságának 21-ik évében, szivszélhűdésben 
elhunyt. A megboldogult földi maradványai 
f. évi április 16-án, Szombathelyen helyez
ték örök nyugalomra. Az elhunytat gyá
szolják: özvegye szül nárai Szabó Emilia; 
gyermeKei: István, Dénes és Judit és nővére 
özv. Kronecker Józsefné, szül hodászi Ho
dászy Irma.

—  Ragadós állatbetegség Varazsdon.
Varazsdon lépfene állapíttatván meg, miért 
is Varazsd városából és szomszédos közsé
geiből lovak és szarvasmarhák 40 napig 
nem szállithatók.

—  Köszönetnyilvánítás. Az Istenben 
megboldogult özv. Hirschman Sándorné,szül: 
Weisz Rebeka úrnő gyermekei szerető édes 
anyjok elhunyta alkalmával, a helybeli jó
tékony nőegylet szegényeinek kiosztás végett 
egyszáz koronát voltak kegyesek adomá
nyozni. Eme kegyes adományukért a szegé
nyek nevében is fogadják hálás köszöne-

a másik csak most születik; ez bölcsőjében vak 
még. az meg már férűkorát éli; s ki tudja hánynan 
felülete már örökös sir? Földünkön pazarul pezseg 
az élet! Nehéz elképzelni, hogy e »másvilágokon« 
csirája sem volna az életnek. Az élettelen csillagok 
nem sugározhatják vissza Isten mindenhatóságát. 
A világ egy kiváló irószerint Istennek hang- és 
fényhullámokban rezgő szózata; de minek a hang- 
és fényhullám, ha nincs hozzá dob- és reczehártya ? 
Minek a rezgés, ha nem rezeg tőle emberi szív ? 
Teremtett tehát Isten világokat, vilá8itó napokat, 
kisebb bolygókat, ezekre életet Az egyiken talán 
csak növényi élet van, a mienknél hasonlíthatat
lanul gazdagabb nagyságban és szinponpában; a 
másikat talán már irtózatos állatok népesítik be
lehetnek olyanok is, a hol, mint a Földön intel
ligens lények teremtettek a mienknél sokkal tö; 
kéletesebb kultúrát. Világok születnek s elhalnak 
Lehetséges, hogy a szelíd fényű Hold egy kialudt 
életnek hideg temetője; lehetsées, hogy a Jupiter 
egü fejlődő éleinek tűzben ringó bölcsője; lehet
séges, hogy a Sziriusz egy bolygóján nálunk sok
kal tökéletesebb lények ábrándoznak talán ép a 
Föld lakhatóságán. Kitudja ? Tudásunknak van ha
tára, melyet tájitani lehet, de lerontani nem. Min
dig találunk egy kaput, melyre letörölhetetlen b e
tűkkel van felírva:

»Kimértn Isten a tupás határait!« (M.)
(Vége.)

tünket. Áldás emlékére! Pálya Mihályné 
egyleti elnöknő.

—  Az 5 és 50 forintos államjegyek 
beváltásának utolsó határideje 1907. aug. 31.
A cs. és kir. közös központi pénztár által 
kiadott ée 1881. évi január 1-ről keltezett 
o. é. Öt forintos államjegyek, valamint a cs. 
és kir. központi pénztár által kiadott és 
1884. évi január hó 1-ről keltezett o. é. 
50 forintos államjegyek beváltási határideje 
1901. évi augusztus 10-én 58186. szám 
alatt kiadott és a »Budapesti közlöny» 1901. 
évi augusztus hó 13-án megjelent 185-ik 
számában közzétett »Rendelettelt folyó 1907. 
évi augusztus hó 31-ével állapíttatott meg. 
Ezeket az o. é. 5 és 50 forintos államje
gyeket tehát más törvényes fizetési eszkö
zökre leendő átváltás végett már csak 
1907. évi augusztus 31-g fogadják el a 
pénzváltással megbízott Osztr.-magyar bank
nál és pedig annak budapesti főintézeténél, 
valamint a magyar szent korona országai 
területén működő fiókintézeteinél. Ez a kö
rülmény azzal a figyelmeztetéssel tétetik új
ból közzé, hogy 1907. augusztus 31-ike után 
ezek az o. é. 5 és 50 forintos államjegyek 
már nem váltatnak be és ennek a határ
időnek elteltével az államnak az ezen állam
jegyek beváltására vonatkozó mindennemű 
kötelezettsége megszűnik.

—  Nyilvános köszönet. Antonovics Jó 
zsef féle vendéglőben (Kaczun Mihály helyi
ségei) egy vig asztaltársaság Babies Kati, 
Babies Mari és Ermecz Frigyes Csáktornyái 
illetőségű s tartásba kiadott vagyontalan ár
vák javára ruházatra 18 К adományozott, 
a melyért a község elöljárósága nyilvános 
köszönetét mond.

Hirdetmény. Csáktornya nagyközség elöl
járósága közhírré teszi, hogy a m. kir. pénz
ügyigazgatóság által érvényesített 1907. évi 
I és II osztályú kereseti adó kivetési lajst
rom e hó 16-átol folyó hó 24-ig terjedő 
8 napon át a községháza 3. számú hivata
los helyiségében közszemlére helyeztetett 
oly célból, hogy azt az érdekelt adózó felek 
betekinthessék és esetleg ellene folyamodhas
sanak.

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága közhírré teszi, hogy a m. kir. 
pénzügyigazgatóság által érvényesiltetett 1907. 
évi IV. osztályú kereseti adó kivetési lajst
rom f. hó 17-ikétől folyó hó 25-ig terjedő 
8 napon át a községháza 3. számú hivata
los helyiségében közszemlére helyeztetett oly 
célból, hogy azt az érdekelt adózó felek 
betekinthessék és esetleg ellene folyamod
hassanak.

—  Zalavármegye alispánja az útleve
lek kiállításiról. Már több ízben vettem tu
domást arról, hogy az útlevelet kérő felek 
azon hiedelemben, hogy az útlevelek kérel
mezése alkalmával a törvény és rendeletek 
által előirt s általam szigorúan megkívánt 
feltételek és adatok' igazolása, a szükséges 
okiratok beszerzésének kötelezettsége a köz
ségi és körjegyzők akaratából történik, a 
jegyzőket zaklatják és őket okozzák az út
levelek kiállítása körüli késedelemért, vala
mint az útlevelek megtagadásáért is. Hogy 
tehát a községi és körjegyzők az útlevelet 
kérő felek ezen zaklatásának a jövőben ki
téve ne legyenek, a felek felvilágosithatása 
véget! közhírré teszem, hogy a külföldi út
levelek kérelmezésénél a felek kihallgatása 
alkalmávál az egyes felektől az általuk be
mondott adatok valódiságát igazoló iratok
nak becsatolását a kivándorlásról szóló tör
vény és a törvényen alapuló rendeleteim 
teszik a kör és községi jegyzők szigorú kö

telességévé, a melynek teljesítése alól ők 
magukat ki nem vonhatják Hogy az útle
velek kiállítása és a felekhez való kiérke
zése késedelemmel jár, szintén nem a községi 
körjegyzőkön múlik, hanem a hozzám beér
kező útlevelek tömeges számán és azon kö
rülményen, hogy a beérkező útlevelek a be
érkezés sorrendjében intézendők el, ami ter
mészetesen késedelemmel is jár. Arról pe
dig, hogy több félnek az útlevél kiállítása 
meglagadtatik, a községi és körjegyzők leg- 
kevésbbé sem tehetnek, mert az útlevelek 
kiállítása vagy megtagadása az én hatáskö
römbe tartozik. Az útlevél iránti kérelmek 
elintézésénél pedig csakis a törvény és ezen 
alapuló rendeleiek világos és szigorú rendel
kezéseit tartom szem előtt. Zalaegerszeg, 
1907 április 9-én. Árvay, alipán.

—  Hirtelen halál. Folyó hó 10-én özv. 
Dervenkai Istvánná novoszelói lakos Csák
tornyáról hazatérőben, rosszul érezvén magát 
Szászkőn Kálics György korcsmájába tért 
be, hol hirtelen meghalt.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik szeretett felejthetet

len feleségem elhunyta alkalmával réez- 
vétnyilatkozatukkal. vagy a temetésen 
való megjelenésükkel mérhetetlen fáj
dalmamat enyhítették, fogadják ez utón 
is hálás köszönetemet.

Csáktornya, 1907. április 15

H ltn fy  B é la .

—  Lakásváltozás. Goldschmidt 
Teréz szülésznő lakását Vásártér, Strahunya 
József-téle házba (a Buday-féle vendéglő, 
mellett) helyezte át.

Nyilvános elismerés.
A képzett, a mindennapiasságból kiemelkedő 

iparosaink közül felemlitésre méltó, Muraközön 
(Csáktornyán lakikj Tersztenyák Bódog építő és 
raűköfaragó is. Szakmájába vágó tanulmányát Bu
dapesten az áll. közép ipariskolában végezte és 
kömives, kőfaragó és az ács mesterség önálló gya
korlására, vezetésére 1893-ban oklevelet nyeri. 
Meglátszik monumentális alkotásain, hogy a legjobb 
tudással dolgozik a modern iparművészet felvirá
goztatásán. A művelt ízléssel előállított síremléken, 
mint a ki a kegyelet diezitő elemeit, a legnagyobb 
igény kieligetésével is, oly esztétikuson és öszhang- 
zatosan csoportosítva tudja remekül jellemezni, 
hogy a társadalom részéről méltán kiérdemelte a 
legmesszebb menő megelégedést és a magas párt
fogást. Művészi talentumát dicsérik: a perlaki 
Gáspárics Márk szobra, a Csáktornyái Zrínyi emlék 
újabban a gróf Orsini Rosenberg] hadtestparancs
nok Zalaujvári emlékoszlopa; további sikerült 
szobrász munkái: a Csáktornyái rk. templom hom
lokzatán felállított 5 kő szent szobor, több díszes 
kivitelű sírbolt, úti kereszt és újabban számos 
művészies síremlék, melyeknek anyaga: hazai ho
mokkő, márvány é9 gránit. Megboldogult nőm ré
szére, a feltűnően szép kivitelű síremléket szinte 
ő készítette, melylyel nagyon meg vagyok elégedve; 
s igy kedves kötelességet teljesítek, a midőn Térsz - 
tenyák Bódog műkőfaragót, a nagyérdemű közönség 
pártfogásába továbbra Í9 melegen és kész örömmel 
ajánlom. —

Ráczkanizsán, 1907. április 7-én.
Tihanyi Latom

962 áll. iák. ig.-Unitó.

Fedeztetés.
A beliczai gazdaságban egy hatósági 

igazolványnyal ellátott 178 cm. magas fekete 
angol telivér, 4 éves mén, 20 koronáért 
idegeneknek is fedez. (Hátsó bal láb kesely, 
feje piszra. Öt ugrás.)
964 1—-2  Beliczai jószágkezelőség.
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Sve po&ljke se tiéaC zadriaja 
novinah, naj se poöiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya.

Iz d a te lje tv o :
knjiiara S t r a u s z  S a n d o ra ,
kam se predplate i obznane na horvatskom í magjarskom jeziku izlaíeéi druitveni, znastveni i povuóljivi list za púk

pottljajn. Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna о м а  Jo:

Na celo l e t o ..............8 kor.
Na pol lela . . .  4 kor.
Na Cetvert leta . . .  2 kor. 

Pojedini broji koStaju 2 0 fii.

Obznane to polog P0fl*dbe I fal 

raftanajv.

Odgovoral tirádáik:

LOPARITS R. JÓZSEF.
OUmi ar*dnik:

MARCITAI JÓZSEF.
I ld .u lj i vlutnik s

STRAUSZ SÁNDOR.

Gazdi i druáina. Napra, vijenje kon irakta . N a  k a j  se  Je ne am eti pogod iti .

ProSloga tjedna je  pred orsaCko spra- 
viáCe bila dana zakonska osnova о gospo- 
darstvenih druiinah i о staliáu njihovom 
prama gazdom Óva zakonska osnova ja  za 
temeljo pravice napravljena i tuliko obram- 
be daje gospodarstvenomu dru2inCetu, kak- 
ve néma drugde na svetu. Od dru2ine se 
samo to zahteva, da dríi poáteno se poleg 
kontrakta i zvrái delo na kője se je pogo- 
dil on.

Gledimo dakle na kratkoma, kaj sadr- 
2ava óva zakonska osnova:

Gdo Je go spod a rstveno  druzinte .

Gospodarstveno ili zvunaánje dru2inCe 
je on, koji se sa pogodbom obreCe, da bú
dé vu gospodarsvu osobne i jedno za dru- 
gim dojduCe posle za plaCu zvráaval i to 
najmenje Cez jeden mesec. Takovodru2inCe 
kője se na znutraánje domaCe i na zvuna
ánje gospodarstvene posle pogodi, takajáese 
gospodarstveno dru2inCe dr2i, ako mu po- 
godba barem na 6 mesecov govori.

Svako dru2inőe mora imati slu2benu 
knjigu. Takvo dete kője nije joá 12 Ijet sta- 
ro, nesmemo vu slu2bu prijeti. Od dvanajst 
ljet stareáe, ali joá malodobno dete je samo 
tak slobodno vu slu2bu primiti, ako to otec 
ili tutor dozvoli. Malo dobni pod pa2njom 
gospodara stojiju i tak mora je navuCati i 
paziti na nje как da bi mu prava — de- 
ca bila.

Z  А  В  A  V  A .

Otajna ljubav.

Ak hoCeá mi tvoje srdce prikazati,
Otajno je  onda mora* pokrivati,
Da nam naáa ljubav, i naáa nakana,
Ne bude pozvana, nit med ljudi dana.

Ljubav mora pri nas obadveh ostati,
Ter se vu srdaCca naáa zakopati:
Ovak bu veselje ino lepo dragost,
Med nami ostati a visoka radost.

Budi svigdar tiho i niát ne govori,
Od naáe ljubavi nikaj ne ponovi.
KCem treba znat svetu naáu ljubav lepu? 
Ka poCetak vzela v jednom samo hipu.

Dok se mi otajno skupa kuáujemo,
Od nenavidnosti se mi mentujemo.
Tvoja ljubav zmo2na neka vu stalnosti 
Bade smojom slo2na i vu otajnosti.

Ovak neCe nigdo od naáe ljubavi 
Neg mi skupa znati, nit joj gdo zabavi.
Ak bi te gdo pital, ljubid li me? zvedjal: 
Odgovori: da ne v srdci misli da j e !

Vu pogodbi ima tak dru2ina, как gaz
da slobodnu ruku. Gazda i sluga takaj sa
mo ono je  du2en na se zeti, kaj hoCe nit- 
ко vu tern nemore prisiliti niti jednoga. Ali 
ako su veC napravili kontrakt i podpisali, 
onda je ta pogodba veő sveta i mora s e je  
dr2ati tak gazda как sluga tojest dru2ina. 
Pogodba je i onda dobra ako ju samo reC- 
jom napraviju pred svedoki, ali ipak je  naj- 
bolje, da se pogodba vu pismu napravi, jer 
onda niti jeden nemore niti zeti vkrej kaj 
iz pogodbe niti dodati. Zakón véli da je — 
dru2ina ne du2na samo sa reCjom se po
goditi, i ako zahteva njim mora gazda po- 
godbu vu pismu dati.

Gdo se je za dru2inCe pogodil, njega 
gazda mora prijeti vu slu2bu, kada dojde 
vreme, a dru2inóe je  du2no vu to vreme 
vu slu2bu stupiti. Kad je veC tko vu slu2- 
bu slupil, samo sa dozvolom gazde more 
vkraj otiCi. Gazda mora slu2benu knjigu ta- 
ki, как je  dru2inCe doálo, vkrej zeti — od 
njega.

Pogodba na jedno Ijeto govori, ali ju 
je mod i drugaó napravili. Ako vu pogodbi 
koja toCka nije jasna i ako neprilike nas- 
taneju. Zbog toga je onda to mjerodavno, 
kaava je navada vu onoj okolici.

Ako sluga nazad da kaporu, stem joá 
nije prestala pogodba i samo onda prestane 
ako i gazda privoli к tomu.

Da si uvek moja, misei mi poveda,
A ti misli: ti s moj: drugoga ne treba.
S ovim dokonCavam i ljubav predavam, 
Kak je v srdci mojem как zakopan koren.

Pino prevejana prevara.
Bogati fiákaliá Z , koj si je  imetka joá 

iz prijaánjih vriemen spravil, je danas sku
pa svojim pisarom imal dosta Casa, tak da 
je gospodin Z u svojoj kancellariji pomalo 
slobodno i driemal a pisar njegov u poboC- 
noj sobi se iz dugog Casa na ustnoj harmo- 
niki cielo vreme mogel vie2bati. Gospodin 
Z. je medjutim joá iz mladjih lietah imal i- 
metka na strani, pak je saoa lahko Cekal, 
dok je kakav pravdaá zabludil knjemu Pak 
makar baá nebi cielu godinu nijedan doáel, 
gospodin Z. to nebi niti Cutil; on je bil do- 
bro stojeCi gospodin, koi je  i bez klientah 
mogel 2iveti.

Baä si je Cistil svojega velikoga i sku- 
pocienoga zlatnoga peCatnoga prstena, a nje
gov pisar u poboCnoj sobi si je  slagal svoju 
»Mundharmoniku,» imali su obodva vrieme- 
□a, — kad na jedan krat netko pokuca na 
vrata kancellarije. Gospodin Z. metne hitro 
prstena na tintarnicu te je  komaj imal vri-

Zabranjeno se je  pogoditi na ono, kaj 
je proti zakonu i to proti kojemu gud za- 
konu. Dru2inCe to nemora zvráiti, pa ako 
je i podpisala, jer proti zakonom se je ne 
slobodno pogajati i takova pogodba negilta. 
Tuliko je  как nikaj i ona pogodba koja ne- 
govori na как dugó vreme je pogojeno — 
dru2inCe, tojest na kuliko Ijet, mesecov, dne- 
vov. Negilta ni ona pogodba, koju 12 Ijet 
mlajáe dete napravi sa gazdom. Zabranjeno 
je  tak se pogoditi, da sluga svoju konven- 
ciju proda gazdi, jer more prodati komu 
gud pak i svojemu gazdi, samo nesme se 
to vu kontrakt zeti, jer lehko gazda onda 
ónak igra ánjim как hoCe.

Zabranjeno je tak se pogoditi, da more 
gazda slugi na mesto konvencije drugo kaj 
dati osobito 2ganicu. Takajáe je  zacranjeno 
se pogoditi, da sluga tam mora sve kupu- 
vati, gde mu gazda reóe ili pri njem ili pri 
kojim átacunaru.

O bite lj d ru itn teta .

Osobito obrani növi zakón familijuslu- 
ge. Nili jedno dete nije du2no, da zabadav 
dela gazdi svojega otca. Svaki Clan familije 
ta more iti delat gde veC penez dobi. Pak 
zato nije nikaj vredna onakva pogodba, — 
koja bi prisilila dru2inCe, da njegova deca 
su du2ni zabadav delati pri gazdi.

emena u ruke pero űzeti i se priCiniti как 
da ima neizmernoga fiákalákoga posla, kad 
veC unutra stupi nieki gospodin, koj mu se 
predstavi kakti veliki posiednik August Bar- 
lov. Jedan drugomu se prislojno naklone i 
gospodin Z. ponudi Barlovu stolac, na ko- 
jega se ovaj i odmah sedne te nieko vrie- 
me neprogovori nit rieCi. То vrieme upotri- 
bi gospodin Z. za promatranje toga svoga 
klienta. — Stranjski je  bil pristojno oble- 
Cen, sriednjih godinah, visok i suh, inaCe 
zdrave farbe lica te je  nosil modre naoCale 
izpod kojih su nemirne oCi od predmeta, 
na predmel po cieloj sobi skakale, как da 
nekaj iáCe. Dok je  to sve gosp. Z. opazival 
prene se stranjski, kakti iz sna:

>SudeC po lom kaj vidim» — véli — 
»sam dobro doáel. Oni su fiákal i ja  sam 
doáel simo, da njim moju cielu stvar pré
dám. Medjutim prije nego njim stvar razlo- 
2im, neka mi dozvole, da i moju du2nost 
uCinim.»

Pri tih rieCih priCme stranjski po 2ep«h 
iskati, dok je iz jednoga malu u papír za- 
vitu rolu spuknul te je  fiákalu prédái rieC- 
mi: *Ovde unutra je  1t» korunah, to je  nji- 
hova pristojba, a sada Cu nadaljivati.»

Gosp. fiákaliá véli hitro: »Molim, ja  njih



Zvräenje pos/a.

DuÉno je druÉinée celi oo posel na 
koji se je pogodil poleg navukov gazde zvr- 
áiti, i to verno, toéno i poleg — najboláega 
svojega znanja.

Negda negda, druÉinée i onakvo delo 
mora zvráiti na koje se nije pogonil, ali je 
to delo jako silno i zbeteÉalojé drugo dru
Éinée, koje je ono delo zvráavalo.

Ako sluÉinée ono delo, na koje se je 
pogodilo neée zvráiti, oblast ga more na do 
600 korun kaátige odsuditi prvié, a drugoé 
pák ipák mora zvráiti delo.

DruÉinée samo onda slobodno da za 
drugim delati svoje delo, akc mu to gazda 
dopusti.

(Drugiput dalje.)

Politiőki pregled.

Vu orsaékim spraviáéu su primili vu 
celosti zakonsku osnovu, od uéiteljskih pla- 
éah, a sada nju nadalje razpravljaju, kaj 
sigurno nebude dugó trajalo.

Pogodba sa Austrijom, как se vidi, je 
sada vu boláim staliáu, как je prije bila. — 
Kossuth Ferencz je növi temelj predloÉil, 
na kojem temelju su se razprave drÉale i 
sada se véé tak vu Austriji как prl nas 
dríi ufanje, da bude sigurno skloplena po
godba.

Staroverski popi su vlahe zbuniii vu 
Vajdahunyadu. Ovi vlahi su celu hunu na- 
pravili i jednoga taljana su zaklali. Vlahi 
su straáno zaostani ljudi как naái cigani 
koritari. Niti jedan nezna joá pisati. Sada je 
popi proli ákoli puntaju i proli ákolskomu 
zakonu. Jer ako ákola svetlost donese med 
táj narod, onda nebudu imali vlaáki popi 
iz éesa Éiveti. Vezda iz coprije Éiviju, jer 
táj je púk jako za coprijom i ako mu kra- 
va zbeteÉa, véé beÉi po popu, da mu stira 
vraga iz krave.

KA J J E  NOVOGA?
— K o le n d a r • April 22. Pondeljek, 

Soter i Kajuá műé. — 23. Tork, Adalbert

uvieravam, da je  za sad joá prerano — za 
mene honorirati.»

»Samo пека zudrÉe!» — véli klient 
odrieáito i fiákal metne rolicu muéeé na stol 
kraj tintarnico.

»A sad prosim neka me dalje posluh- 
nu. Ja  njim imam velikoga imetka kojim 
mi je nieki fiákaliá upravljal, ali me je be- 
zobrazno varai Na to sam mu sve moje 
vriednostne papire i punomoéi oduzel — 
sad su tam pred vrati na selbenih kolih, 
medjutim bude dosta ako njim pokaíem iz- 
kaz, na kojem su sva moja imanja popisa- 
na i tim budu odmah dobili cieli pregled 
nad delim. Medjutim ja njih samo mojim 
pripoviedanjem mudim, a vrieme je novac!
— I stranjski opet posegne u Éep te izvadi 
opet malu rolicu как prije, te ju préda fiá- 
kaliuáu jednostavno veleé:Deset krunah za 
zgubljeno vrieme!»

»Ali molim liepo — — gospodine, — 
. . . »  —  hoée fiákaliá Z

»Mir! — To je za njihov trud!» — za- 
grmi stranjski — a odmah zatim nastavi 
svoje pripoviedati. — »Ovde na ovem pa
pim» — i zvadi komád papira iz ákrljaka
—  su popis&oe sve moje kuée na severnoj 
strani varaáa. — a na ovem* — spukne 
iz Éepa komád papira — »su popisane one

muéenik. — 24. Sreda, Juraj muéenik. — 
25. Cetvrtek, Marko evangeliáta — 26. Pe
tek, Kletuá papa. —  27, Subota, Zita devi- 
ca. — 28. Nedelja Valerija muéenica. — 
Evangelium öve nedelje je: »K onomu idem 
koji je mene poslal. —  Pun mesec je 28-ga 
ob 7 vuri 5 minuti vu jutro. — Vreme bu
de lepő vedreno, na mestah i deídj.

— Redari za granicu. Poleg nared- 
be ministra znutraánjih poslov bi redari za 
granicu |ovoga meseca 1-ga morali poéeti 
svoju sluÉbu vu Csáktornyi. Ali 1-ga je na 
mesto redarov doáel telegram, da je minis
ter vu noveáe vreme tak odluCil, da samo 
20-ga more zapoóeti svoje delo redarstvo.

— Zalavármegjinsko gospodarstve- 
no druÉtvo je odluéilo. da bude vu Medji- 
murju svako Ijeto dvaput — jedenput vu 
Csáktornyi drugiput vu Perlaku izIoÉbu za 
Érebiée naöinilo i da bude 2800 korun po- 
hasnuvalo svako Ijeto za nagradu onih gaz- 
dov, koji lepő Érebe prebrani u. Nagradjeni 
zrebiéi budu zaátemplani i nebudu se smeli 
4 Ijeta vu drugi orsag prodati. Так hoée 
pripreéiti gospodarstveno druÉtvo to, da od- 
gajanje konjov vu Medjimurju éista dőli ne 
dojde, jer se sva lepi Érebiéi taki prodaju i 
doma зато  loáe ostane. Так anda znaju 
gazdi éega se imaju drÉati, da budu opet 
lepe fájté kobile i Érebce imali.

— Zgubljena jezeraca. Holetics Já 
nos iz Nyirvölgya ima vu Csáktornya vidé
ki áparkass. peneze. Iz ovih penezah je  je- 
zero korun zel vun ovoga meseca 2-ga, da 
iz toga nekuliko svojim domarom daje na 
intereá peneze. Vu áparkassi su mu vujed- 
nim komadu papirnoga peneza izplatili je- 
zeraéu, sa kojom je  Holetics vu jeden áta- 
cun oliáel, da izmeni. Jer pák su mu vu 
ovim átacunu ne mogli zmeniti odputil se 
je  vu drugi átacun. Ali pred tem drugim 
átacunu je preslraáeni spazil, da mu je iz 
knjiÉice zginula jezeraéa. Taki je javil re- 
darstvu, ali ovo nije moglo najti jezeraéu,

— Stari honvéd. Opet je vumrl je 
den, koj je  vu 1848-im vojeval za slobodu 
videl i delnik bil omm diénim vremenom 
Hartman Adóit je как 19 Ijet star mladié 
stupíl 1848-ga med honvédé i tak viteÉki

a juÉnoj strani varaáa. Ja  imam joá za- 
vakom sarom na nogah papire, na kojih su- 
popisana moja imanja izvan varaáa, a u 
iajbecovim Éepu je  opis mojeg rudokopa 
kamenitog uglenja. moje zverinjake pák — 
znam sve na pam et»

Fiákaliá Z. je skoro zadrvenil nad ta- 
kovim nenavidnim pripoviedanjem, ali se je  
опак prividno mirno drÉal i dalje sluáal.

»Dok prejdemo na pojedinosti» — véli 
stranjski — »evo njim za njihovu trpljivost 
i gubitak vriemena opet jednu rolicu — i 
tu je 10 krunah nutra.

Fiákaliá Z. sad nije se utal protusloviti 
nego je samó muéeé uzel rolu s novci te 
ju je metnul к onim véé na stolu naslaga- 
nim, a stranjski klient Barlov nastavi: »Joá 
sem njim to hotel povedati, da imam radje 
biele kvartirnike nego li crne u mojih ku- 
éah a kuée izvana imam najradje Éuto po- 
farbane. I joá nekaj — ali eto, как sam 
zaboravljiv . . . »  —  i opet préda rolu fiá- 
kalu Z. —

Ov neznajuéi jeli bdije ili sanja, metne 
rolu к onim na stolu i u tóm hipu se za- 
éuje tiho kucanje na vratih predsoblja Fiá- 
kalov pisar je otiáel véé к obedu, pák je 
anda fiákal sam iáéi na hodnik, da vidi tko 
kuca. Kad je vrata predsoblja odprl, stala

se ponaáal, da je za kratko vreme lionved- 
ski laitinant postai. Sada je  táj élovék vu
mrl ovoga meseca 3-ga pred 10 vurom — 
pred poldan. Bil je 79 Ijet star i 50 Ijet je  
véé bil oÉenjen. Na sprevod su mu iáli i 
Szebényi Lajoá i Horváth Ignác takajáe iz 
48-ga Ijeta honvédi.

— Zgazil nju je cug. Ovoga mese
ca 6 ga tojest vu subotu je pred poldan ob 
11 vuri 10 minuti prama Nagykanizsi iduéi 
cug zgazil Gutter man Steíaniju uéenicu. — 
Nesreéna devojéica je  iz ákole iála dimo vu 
Martane i kad je  jeden cug, koj je feráibal 
nazad otiáel ona je  prek hotela iti ali na 
drugih áinjah je doáel osobni cug te ju zga
zil. Так rekué éista njoj je  odrezal glavu 
od lela. Devojéica je vu polgarsku ákolu ho- 
dila vu I. razred.

— Vritnul ga je konj. Novak Fe-
renca sin iz Zalaujvara 13 Ijet star Ferenc 
je  proáloga meseca 30-ga Érebce gledal i 
med tem otiáel nutri med kobile, gde Éreb
ei skaéeju. Nesreénoga deéka je  Gyuranics 
Martonova kobila íz Dravaszentmihalya tak 
vritnula vu érevo, da ga je niti doktor ne 
mogel osloboditi i ovoga meseca 1-ga je 
vumri. To smo mi véé viáeputa vidli, da vu 
Zalaujvaru mala deca éisto blizu Érebcov 
idejű, te kad Érebce puáéaju se cela éalada 
zide skup tarn. Tko je tomu kriv da ovu 
decu ne ukori, da to oni nesmeju éiniti? 
Smejeju se kriéiju, éloveku se nepokloniju, 
tak su divji, как da nigdar ákolu nebi vi
dli. Roditelji bi se morali skrbeti. ako drugi 
ne, da se deca nevesiju po blanjkah i da 
neglediju Érebca.

— looo godisnjica сага Boriáa. Bu- 
garski ée narod öve godine sveéano prosla- 
viti hiljadu godiánjieu svog prvog kráéans- 
kog сага Boriáa. 15. majuá bude za cielu 
Bugarsku narodni blagdan. Vu Sofiji ée nje- 
govoj uspomení u poéast osnovati erkveno- 
archeoloáki muzej. Sakupljat —  ée lakodjer 
prinose za Borisov spomenik. Na sveéanost 
ée biti pozvana sva znamenitija slavenska 
druátva I deputacija glavnih slavenskih gra- 
dova.

— Draga knjiga. Poznato je da ima 
danas ljudi, koji grdne svote novaca Értvu-

je  tu pred njim liepa mlada gospodjica, koja 
se je éinilo, da je uzbunjeua, te ga je  po 
tiho zamolila: »Ah dragi gospodine, neka mi 
odproste, jeli nije jedan gospodin pri njih u 
sobi?»

»Je, — jedan je u sobi.» — odgovori 
fiákal.

»Oh prosim, jeli visok, mráav, zdrave 
íarbe lica, dobro obuéen, na otih modre na- 
oéale, te vas je  zamolil, da njegove stvarí 
uredite, jeli vám je daval svaki éas male 
rolice sa deset krunah, te je  pripoviedal, da 
su mu pisma i vriednostni papiri tam pred 
vratth na selbenih kolih, da ima radje bie
le nego crne stanovnike, a kuée da ima 
najradje izvana Éuto pofarbane? — Jeli je  
to govoril? — Oh molim liepo!»

»Je, je, to sve je  govoril.» — odgovo
ri fiákaliá Z.

»Oh, dragi gospodine, onda je  to moj 
nesretni otac! — Véé hodim dvie ure za 
njim, dok mi nije na jedankrat u toj ulici 
izpred oéih zniknul. Véé sam pri svakoj 
kuéi pitala! — Oti si siromak utvara, da je  
straáno bogát i éim mi se за т о  more ii- 
pred oéih udaljiti, te odmah odbieti ili к 
kojemu sudu ili к fiäkalu рак tamo pripo- 
vieda, к ako ste ga éuii —  о 1 oÉe как sam 
nesretna!



ju za atarine. Prikunljanje takovih stvari zao, nije mogao ni rieöi da proöíta iz nje. bivSi ablegat vu orsaökih hiíak. Vu politiki
postala je u mnogih bogataSah prava bolest. Najzad ma podnesu jedan bukvar sa slika- je vu naáoj okolici vodja bil viSe как 25
U Londonu je nedavno na javnoj draíbi ma. Da bi poslaniku olaköali ispit рокайи letah. Smrt njegova je naglo doSla, ali gdo 
prodavana takova jedna sbirka. Ljubitelji mu и bukvaru sliku jedne dobro poznate je öul glas da je Ziegler yumrl, svakomu 
starina bili su se iskupili vu velikom broju domaöe iivotinje: kozu. Poslanik je dugo koj ga je poznal, bilo je 2al za njega. 
Jedno djelo Schakespearovo, koje je ugle- posmatral sliku, zatim na veliku radost bi- Sprevod njegov bil jako vélik i lepi, prisut- 
dalo sviel 1623. godine prodano je za 72 raöa isteSe kozino rusko ime: babaáka. Is- ni su bili takaj iz varmedjije izdrugih zda- 
jezero kruna, a kad je ugledalo sviejet koä- pjtna komisija na to izjavi, da novi posla- lekih krajah izposleniki i njegovi dobri pri- 
talo je samo 21 krunu. Druga opet jedna nik zna ruski i da postoji nikakva smetnja jatelji. —  Gospodin Bog mu naj daje lehek 
knjiga JViltonova pod naslovom »Gomleat da Karijev zastupa и dumi Taäkend. poöinek!
Angler* prodana je za 25,800 markah, a и л mp --------------------------------------------------------—
kada je ugledalo sviet, 1865. godine koStala rjckj niufej^dp rfv il je jedno naudno izas- Rackanizsa, 1907. áprila 7 ga
je samo 1 krunu 1 po . a a 04 e gf ne |anstvo p0d vodstvom profesora Osboria и Med naobrazenim, obiönim naäim obrt-

кпНвеР1°йоП1е8и ÍTvaH ^naizaniiSljivije6 te eB'Patske pustinje. To izaslanstvo preduzelo nikim, jako je ospomenek vriedno и Medji- 
knjige. 8t< I и J J J :0 tamo razna iskopavanja i naiälo na vrlo murju (vu Csáktornya %stanovlje) i Terszte-
su sye njige up jene о ош , oji v mn0ge skamenjene ostatke raznih prastarih nyák Bódog graditelj i radkamenar. Svoje
sbiraju star.ne a öesto yr о öesto mkad .h 2|у0*ф  ТакД и naigli na 9kamenjeni ko- Jenje  je и BudapeStu vu orsaökim sred- 
i ne о vore, a amo^ 1 1 alu- stur jedne grdosije, jednog öudoviáta od ne- njim obrtni Skoli zvräil i vu zidarskim, ka-

O duze l ree ministru predsedniku. kadanjih Éivotinja. Dr2e, — da je to kostur menarskim i tesarskim meStriji 1893-ga leta 
Ne znamo dali se lkad igdjevu saboru joS predaka slonova. Dalje su naäli lubanju, vi- diplomu dobil. Se vidi vu njegvim uzviäe- 
ovako dogodilo, kaj se dogodilo и sjednici цсе j zuj3e drugih Zivotinja. U svemu naäli nim stvaranjem, da z najbolSom znanostjum 
ruske dume. Kada je ruski minister pred- ьц oko jvije st0tine skamenjenih Äivotinj- se trsi na Io, da najnoveäe obrtniöke um* 
sjednik Stolypin ustal i htel da govori za skjb kostura, sve prastarih —  grdosija, öiju jetnosti gori zdigne. Svoji nagrobni kameni 
neki predlog desniöara, kojim se osudjuju g0jen0St \ snagU danas poznajemo samo iz svedoöiju to, da on od druZtve stranjke —  
politióki zloCini, predsjednik dume Go ovm Cjfanja j S|jj<a. pravedno je zasluZil и najdaleáno zadovolj-
ukratil mu je pravo govora^ Sada slu2beno J st . yisoko podupiranju. Svoje umjetniö-
javljaju, da je minister predsie ш о ypin j^a lá i^U D Ó tJánO Sl tvo ,nüő hval,i u: Gaápariöev s pomenek и
pisai GoIoviüu, da vu sm.slu zakona minis- | Idldll LljJUl | Zaláll Lipótjános Рег1аки, Zrinyiev ápomen.k и Csáktornya;
tri »májú prava, da na sjednicama drZavne najstareä. vu ob.telji Hirschlerovoj iz üolnje- yu najnoveSim Orsini Hosenberg Felix grol 
dume ma kada govore i yu ma kojoj stvari Dubrave, je 17-ga o. m. vu Budapesti vumrl Vojmzapoviednikov spomenek u-^alaujvam: 
i njima se svigdar mora dat. prvenstvo. -  pokojni )e osobito vu doljnem Medj.murju nadalje svoje uspjene kiparske djele : na 
Zato minister upozorava Golovina, da se poznal j 0d svakoga poátuvan bil. 2ivel ,e csáktomyaiskim rim. kath. cirkvim prednjim 
ovaki nesporazumi и buduóe ne dogodé. 67 ,etah Mrtyo telo pük0jnoga su vu su- slramm gün stavljeni 5 kamenati svetci, vet 

P o s la n ik  polozil izpit. Jedan botu dopeljali, vu Dolnju Dubravu i tam ^rujti, putni kri2i i grobni spomeniki, áterim 
ruski list zanimljivo opisuje, kako jc и TaS- ga na vekiveCni poCinek deli. Naj podiva vu barat je domaói pjeSCenjak, mrainor, iZulja. 
kendu izabrani poslanik za rusku dríavnu miru! —  Od moje pokojne tuvarusice lepu i
dumu polagal ispit iz ruskog jezika^ Iz- Cudnovatu grobni spomenek je takodjer on
bornici и Taäkendu najprije su bili izabrali I  j- 21бО|бГ К31|ЛЭП. I  ,, , . napravil, f ierim sem jako zadovoljen, i lak
za poslanika jednoga ondjeäneg bogataäa, I  "  I  bdo nebi poznal |)ub||en0 dui!nosl zvrSirili kada Tersztenjak
no ovaj nije primiti izbora. Onda su .zab- Cakovetkoga kraljevskoga nótáriusa Zieglera B(.)d radkamelmra, vu poátuvano druZtvo 
rali Abdu Rod karijeva, no poslije .zbora Kálmána vu Medj.munu?! Néma ga v.äe! nada|je s cj3te|n srcenl | veäe|jei|) .
tek se sjete, da növi poslanik nezna ni rí- Vumrl je 17-ga o. m. vu noói vu 59. leti ̂ am __
jeCi ruski, a zakón traíi, da poslanik dume áivlenja svoga. Ziegler Kálmán je ne samo
govori ruski. Tada novoga poslanika pod- vu svojoj kancelariji delal nego svigdi, gde * л п У  b a j o s
vrgnu pravom ispitu. Dadoáe mu jednu öi- ga je potrebuvalo oböe dobro. Delal je on 962 őrs. Skolski ravnatelj-uöitel).
tanku, ali Karijev, ma koliko da se napre- na varaSkih hiíah, pri varmegjiji i kakti

Pri tih rieöih gospodjica pokrije rubcom »Petöfy-ulca je dosta daleko od ovud» On se je domov dojduö, hotel raztresti, ali 
lice te se priöme tako iuhko plakati, da joj —  véli liSkaliá, —  »medjutim ja öu vas i nije iálo —  samo je na njezinu liepotu i 
je veö fiäkaliuS Z. hotel sekundirati, ali se vaáega otca do tamo sprovesti ako dopus- nesreöu mislil. Odluői anda táj sluöaj jed- 
ipak nadvlada, pák obrne se prama gospo- tite.» nomu svomu prijatelju opisati, i kad je list
jici zapita ju: »A jeli ga budete mogla na- »Oh kako ljubezno!» —  odgovori ona bil gotov te ga je hotel svojim zlatnim pe- 
govoriti, da svama pojde?» mi őemo vám zahvalni biti!* óatnim prstenom zapeöatiti, nestalo je ovo-

>Ja míslim da ga budem jer on и »Dakako da budemo, moje diete» veli ga iz tintarnice, kam ga je malo prije met-
oböe nije zloöesti ludjak. on dade [sve iz otac —  samo Poĉ  jeduom pogodbom,* nul. *Valjda sam ga и kiäticu metnul* —
sebe delati __ Samo molim malo joä sa —  ' °Pet P° ÄePlh, dok opet spukne zamrmra i vzeme iz £epa kljuö od kidtise
mnom tu ostati, dok se posve neumirim, iz ledno8a г«>1'си te ju préda fiskalisu Z. s Ali ovo nemore kljuóem odpreti, jer kljuCe- 
jer ovak uzrujana nesmem pred njega» rieömi: »trud mora naplaöen biti!* —  A nica je potrta. Potegne kiäticu i odmah po- 

FiákaliS Z je bil skoro isto tak uzru- se Je braml űzeti nekaj za svoj segne и desni kuí, gde su bili 1200 lor. и
jan, kak i njegov liepi vis a vis te je u se- tm(** P^edala  ga je liepa gospodjica tak bankah, ali ovih viäe tu néma. Sad je videl 
bi miloval liepu mladu frajlu, koja je toliku mil° 1 Prose<^ как da hoöe reöi; vzemite da je porobljen. Ah od koga? —  Drugi nit-
odgovornost, pazkom svog zmieäanog otca mu za V0UU- I on vzeme. ko nije danas tu bil izvan onoga norca sa
na sebe uzela. I sad puluju sva trojica po peätanskih svojom köerjum.

io T«ioii»r, л к : rr,., ulicah iz jedne и drugu, dok konaöno ne- 1 lakó je bilo. Mu t  koj je norca pred-
kazalU -  veli za Íieko vrieme vospodjfca zaokrenu 1 u Pelöly-ulcaOvde bedasti otac «tavijai, bil je i tér kako prevejani lopov:

te iu fiskális i lieoo nőd ruku nrim^ i и postoji 1 veli: ’ Dalje ne! ~  Dosta 9U ,,a9 njeg°Va tob° *nja k6i je bila nekakovo pole'  
ar.hn Hr.r.pIíя ori/nntf лНтиЬ a. a-ij za lu slabu plaöu sprovadjali, sada viäe no- zalo iz koje javne sramotne kuöe; njezina
i spoeitavajuí mu véli- »Ali draai lapek^m vac nemam Pri 3ebi' Pak od ovud • lahko zadaCa bila> öSkaliSa svojim jadikovanjem 

Л : л {лтгл. raf / . . . \ p sam domov dojdem.* i piacom nad toboínjom nesreöom njezinog
neid’ee nikam a ’ Fl9kal z - Iе Pód svaki nácin hotel obo- otca- ‘ako dugó и predsoblju zabaviti, dok

* jieu do njihove kuöe sprovadjatt, ali se je °tac svoj posel po ormarih na-
»Drago diete, ja sam imái s ovim gos- glari nore na to|iko tomu protiyi, s uzruja. pravi. U onih rolah, kője je nőre od vne-

podmom posla . . . .  vaI| da je liepa köerka i opet fiäkala svoji- mena do vriemena fiákaliáu kakti plaöu za
*Ali dragi japek, sigurno te teíko stane mj mj|jmj \ odvraöajuöimi pogledi od toga nÍeg°v «amudak daval, su bile samo ígraö- 

tuliko govoriti. Hódi sad sa mnom domov, odvrnula te si jé samo hi2ni broj zapisal i ke marke bez vriednosti. 
a drugikrat opet dojdeá simo.* —  onda otiSel. Zaista, fino prepredena prevara.

—  1 tim se obrne к fiákalu te ga za- Fiskal Z. je cielim putem bil uzrujan, E t a .  h o l l o y .
prosi: »Jeli bi mi znali povedati, как bimi uviek ga je tiskala nesreöa liepe dievojke и _________
uajkraöe do Petöfy-utce dodli?» koju je, na to rekuó, postai zaljubljen . . .



Gabona Arak, —  Ciena iitka
mmázsa 1 m.-cent, kor. (ill.

I
Búza páenica 14.00 —
Rozs I Hrít 12 00—
Árpa Jeómen 120 0 —
Zab I Zol) 14.00—
Kukoricza uj Kuiuza nova 11 30 —
Fehér bab uj Grab beli 16 00—
Sárga bab * 2uti 12 00 -
Vegyes bab » zinésan 11.00—
Kendermag Konopljeno seme 20.00—
Lenmag Len 20 00—

I Tökmag * Koáóice 18 00—
i Bükköny j Grahurka 12 00—

Hochsinger-íéle»  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 bórmentve kor. 5. -

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

Hochsíngerova GLORIA najboljejesredstvo
p ro tiv  R e u m e

„ Is p a d a n ja  v la s i 
„ Z u b o b o lje

12 malíh ili 2 velike boce franko kruna 5.—

M. Hochsinger i Sinovi
903 12— 25 C s á k to rn y a .

Bérbeadandó.
A Csáktornyái izr. hitköz
ség* újonnan épült házának 
első emeletén levő, 4  szoba

és mellékhelyiségekből álló

l a k á s
19 0 7 . ju n iu s  hó e lse jé tő l
bérbe adatik. Feltételek a hitközség 

elnökénél tudhatók meg.
953 3—3 Аж e lö ljá ró sá g .

hanem mégis kell kísérelni B ERG M AN N  
é s TÁRSA , D re sd en  é s T e tsch e n  a/E

régen bevált, gyógyító hatású

Stechenpferd lílíom - 
tej-szappanát

azelőtt Bergmann-féle liliomtejszappant 
(jegy : 2 Bergmänner) hogy szeplőktől 
ment, fehér arcbőrt, valamint gyengéd 

arcszint nyerjünk.
D a r a b j a  8 0  f i l l é  r.-é r t k a p h a t ó :

StráhiaTestVfrelHfl
Csáktornya.

971 3 1 - 5 0  _________________



p á l y á z a t i  b í r d c t lT I C l iy .  Szentmária község elöljárósága a köz- ®
jWf\ (Kft ség házánál előforduló átalakitásokra, fflh

A muraviíli másod tani tói ^  гае1У ^
gP g P  asztalos munkából —— « P

Ж  állásra pályázat hirdottotik. Щ  áll árlejtést hirdet.

ISfl Fizetés: 800 kor. készpénz, |S ó»; Helye'a közéé« htoa. Ш
в о  kor. lakbér és ogyhold ® l  Kikiáltási ár 6 0 0  K. Feltételek a kör- @pí 

io d  . . . .  . . . . . . .  , ' , „ [Sb  jegyzőnél betekinthetők ki írásbeli

УfЧ 5 ' fold. Kötelessége az elsó S S  ‘ tudakozódásra is ad feleletet. S g

osztályt és az ismétlő H ll- g ?  ^entm árián, 1907. évi április 4-én. ö P

Я S  1 . . .. . , . (ЗД (Sfj' u tanítani s a tanulókat
inploinha és könnenetek- SST“*

vezetni. щ В о r e 1 a d á s. Prodaje »ina. Ш
ilasztás április ho28-án. Щ  B a l a t o n i ' " "  J i a í a t o n M U  Щ
leveles p á ly á k  kérvényeiket .  ß  m e l l é k i  b o r  z i n s k o g a  v i n a  №
t i  n a p i g  H Z  i s k o l a s z é k h e z  k ü l d j é k .  | й й  6 | ?y  C s á k i t  r n y á h o z  k ö z e l  p r o d a  j e d e n  n e  d a l k o

jjSP* levő korcsmárosnál, üzlet- od Csáktornye stanujuCi

R. hath , is k o la s z é k . Щ  T nJ'uAdl  krfmar radi gordanje @6S g S  Bővebbet e lap kiadohi- átacuna. Bli2e$e kod íz- K g
j j  m9 )  vatalában. 9B5 1— 2 dateljstva ovih novinah K j h

Nyomatott Fischel Fülöp (Strauaz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

v  I
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