munkaalkalom hijján idegenbe menni kény a szemnek tetszeni és a család állásáról,
telen. Ilyen vidéke az országnak a Muraköz, műveltségéről és vagyonáról kedvező véle
Ma már Muraközből is oly mértékben hol régente virágzó textilipar volt. A zala- ményt kelteni.
vándorol
ki a különben szorgalmas és megyei muraközi horvát és németajkú nép
Egészen másként van a gyermekszobá
aránylag kevéssel megelégedő horvát ajkú szorgalmas, kötelességtudó s textilipari fog val s az idegen bizonyára kevésbbé csalható
lakosság, hogy ez már olyanoknak is feltűnik, lalkozásra már betanított nép, mert odahaza elővéleményt nyerne a család szelleméről,
akik egyébként a kivándorlással nem is fog nem lévén kilátása kenyérkeresetre, ezrével ha a társalgó helyett a gyermekek szobájá
lalkoznak. E kivándorlás itt is, mint az or özönlik át Ausztriába és Horvátországba, ban engednék várakozni, s ott egy kis időt
szág sok helyén, a kereseti viszonyokban sőt Csehországba is. Ezek a munkások fonó, tölteni a gyermekekkel és felügyelőjükkel.
találja alapokát, miért is a kivándorlás csök szövő és tölténygyárakban találnak alkal A disz-szoba minden éke, fénye, Ízlése és
kenése csakis a kereseti viszonyok előnyös mazást. ügy értesülünk, hogy a Pesti Ma kényelme inkább csak látszólagos értékkel
megváltoztatásával korlátozható. Sokan gon gyar Kereskedelmi B anka Fridrich— Kubinsz- bir, mig a gyermekszobában éppen megfor
dolkoznak erről és kutatnak az eszközök ky-féle textilgyárai Csáktornyán óhajtja föl dítva van: azt is hasznáért alkalmazzák,ami
után, a melyek a kereseti viszonyokat any- építeni. Ha ez a vállalat ott létrejön, Mu csak cicomának látszik.
nyira javítanák, hogy
a munkáskéznek raköz népe állandó foglalkozást fog találni.«
De a gyermekszoba idegenekre nézve
idehaza is elegendő és megfelelő értékű
Már most nem tudjuk, mi igaz az majd mindig egy hét pecséttel lezárt szentély
munkát biztosítanának. Ha valamely vidéken Egyetértés eme közleményében; vájjon nem-e marad
megtalálták és létesítették azokat az eszkö félre érlése az általunk említett kereskedő
Miért? Bizonyára, mint mindennek, en
zöket, a melyek foglalkoztatják a környék levelének, ki csak még felakarla hivni a nek is megvan a maga oka.
beli munkás kezeket s azoknak kielégítő lap s ez által az uj vállalat létesítőinek a
Mint a hogy az ember sem magát, sem
keresetet biztosítanak, azon a vidéken meg figyelmét a muraközi népre, vagy pedig a gyermekeit nem
szereti idegenek előtt
gyárnak Csáktornyán való felállítása már »pongyolá«-ban láttatni, hanem először csi
szűnik a kivándorlás önmagálól.
Ezek a gondolatok járták át és hevi befejezett dolog is. Annyival azonban tarto nosan felöltözik, »toilettet csinál«, a minek
tették egyik hazafias gondolkodású Csák zunk Csáktornyának és a muraközi népnek, célja a természetes embert lehetőleg elbur
tornyái kereskedőnket is a múlt napokban, mi hogy mivel e dolog már igy a fővárosi la kolni, éppen úgy sok helyütt nem akarják
kor a lapokban egy a kormány támogatá pok utján is felszínre vetődött, a város elöl a gyermekszobát kiváncsi szemek előtt fel
sával létesítendő
textilgyár
alapításáról járósága és képviselő testületé tegyen meg tárni, nehogy árulója legyen az ott uralkodó
olvasott. Elgondolta, mily szép és előnyös mindent ezen ügy érdekében. Gondolkozzék nevelési rendszernek, vagy — fájdalom! —
volna Csáktornyára és környékének lakos e gyár ügyéről, s ha annak szüksége mutatkozn nevelési rendszer hiányának.
ságára, ha ilt a hármas határszélen egy na ék rövidesen menesszen a kerület országgyűlé
Már csak külsejére nézve sem minden
gyobb szabású textilgyár létesülne, mely si képviselőjének s talán más zalai országgy.
hol a legelőnyösebb helyiségek közé tartozik.
állandó és előnyős munkabérű foglalkozási, képviselőknek is a belevonásával küldöttsé
Mihelyt a gyermekek annyira fölnöve
biztosítana a szorgalmas és már nagyon isi get a kereskedelemügyi miniszterhez és a
kivándorlásnak indult hazafias muraközi, gyárat alapító Pesti Magyar Kereskedelmi kednek, hogy az édes anyák közvetlen könépnek. Gondolatait papirosra tette és elkül- bankhoz és kérjék, szorgalmazzák a gyár zellélét és gondozását nélkülözhetik — s
dötte az »Egyetértést cimü fővárosi lapnak, i nak csakugyan Csáktornyán leendő felállí mi hamar elérkezettnek hiszik ezt az időt
hogy az hivja fel az uj textilgyárat alapí tását. Siessünk, nehogy elkéssünk és más mostanában — egy nevelőnő, dajka vagy
tók figyelmét Muraközre, illetőleg Csáktor szemesebb, gyorsabb gondolkozásu város egyszerű szolgáló felügyelete alatt, amint a
vagyoni viszonyok engedik, s a rang paran
nyára, miszerint a kormány támogatásával magának szerezze meg az uj gyárat.
csolja: külön lakó- és háló helyre utasittatlétesítendő eme nagyobb szabású lextilgyának. Ez aztán nem mindig éppen a legszebb;
rat Csáklornyán állítsák fel. És pedig azért,
természetesen a szép szobák társalgó ter
A gyermekek szobája.
hogy ezzel a kivándorlásnak indult mura
mek lesznek, szükségesek a papa vagy mama
A szülők műveltségére és gondolkozásközi népnek jó keresetet nyújtván, vissza
tartsák a további kivándorlástól; de meg azért módjára nézve semmisem oly jó útmutató, számára, akik szeretik a kényelmet, mig a
is, mert a muraközi népben, mely most is mint a gyermekek szobája; csak itt jelen gyermekek szobájában néha még elegendő
Ausztriában és Csehországban nagy szám meg a ház szelleme a maga természetes villágoságról, friss levegőről és tisztaságról
sincs gondoskodva.
mal van alkalmazva fonó és szövő gyárak valóságában.
Igaz, hogy a világítást sokszor külső
Például, hol nem találunk a mai világban
ban, szorgalmas, kötelességtudó és ügyes
társalgó-termet, melyben csinos állványokon körülmények nehezítik, de mégis azt hisszük,
munkásokat nyerne a gyár.
Az Egyetértés folyó hó 25-iki számának virágok, egy kis üveges könyvtárban pompás hogy — ha már éppen el kell választva
közgazdasági rovatában pedig a következő kötésű könyvek ne díszelegnének? — Meg lennie a gyermekszobának a szülők lakó
történhetik azonban, hogy aki azt hinné, szobáitól, — annak a legszeretetteljesebb
ket olvashatjuk:
»Textilipar a Muraközben. Midőn Kos hogy azokat a virágokat a házinő sajátke- és szorgosabb gondoskodás tárgyául kellene
suth Ferenc a kereskedelemügyi kormány kczülcg ültette, öntözte és ápolta, vagy hog> szolgálnia. Nem szabadna hiányt szenvednie
vezetését átvette, beköszöntő beszédében a szemlére kiállított lélekvirágokat: a köny világosság, friss levegő, tisztaság és rend
hangsúlyozta azt a nagyfontosságot, amely- veket, ihlett költők termékeit, mind egyen- tekintetében, annál kevésbbé, mert a gyer
lyel textiliparunk megerősítése és fejlesztése kiiit ismeri, érti és érzi: rettenetesen csalód mekszoba egy-egy egész emberélet alapja
bir. Az iparfejlesztés terén egy esztendő alatt nék! Meglehet, hogy a házinő éppen nem van lerakva, mely onnan veszi legelső anyagi
sokat tett a kereskedelmi kormány s ez évi bajlódik e dolgokkal; arravaló a műkertész, és szellemi fejlődését, tápját és alakját.
Mily boldogtalan, komor lelkű lehet az
költségvelésében jelentős tétellel szerepel az könyvárus, könyvkötő, kárpitos és szoba
uj iparvállalatok állami támogatása is. Ké leány, hogy a társalgó-termet, e mostanság az ember, ki gyermekkorából valami sötét,
zenfekvő dolog, hogy az ország azon vidé minden valamirevaló háztartás első kellékét, rideg szobára emlékszik, melyben nevelke
kein alakuló iparvállalatokat kell a keres a kor, divat és rang kívánalmainak megfe dett; mig az olyan emlék, mely egy kedves,
kedelmi minisztériumnak első sorban anyagi le lő ig kidiszitsék, s hogy az ott található világos, mosolygó szobát állít a lélek elé,
segítésben részesíteni, amely vidékek népe tárgyaknak semmi más czéluk nincs, mint melynek minden részén szerető kéz gon-

Textilgyár Csáktornyán.

A perlaki járásban 699 drb lombsze
sére a selyemtenyésztőknek. A magántulaj
donban levő szederfákon kivül a fenti sze désre nem alkalmas és 579 drb lombszedésre
derfáknak köszönhetjük, hogy 167 selyem alkalmas szederfa volt. A szokásos csonkí
tenyésztő 1561 kgr gubót termelt és 2891 tás után 544 drb lombszedésre alkalmas fa
koronái keresett a járásban. Átlagos keresete állt rendelkezésére a selyemlenyésztőknek
egy tenyésztőnek 18 korona volt, legmaga 74 selyemtenyésztő 566 kgr. gubót termelt
sabb keresete pedig egy tenyésztőnek 86 és 1047 koronát keresett. Átlagos keresete
egy tenyésztőnek 14 korona volt; legma
koronára rúgott.
Az országos selyemt. felügyelőség kiosz gasabb keresete pedig egy tenyésztőnek 62
tott részint a járás községeinek, részint a koronára rúgott.
Az országos selyemtenyésztési felügye
községekben lakó magánfeleknek 1906-ban
300 darab kiültetésre alkalmas szederfát; lőség kiosztott szerint a járás községeinek,
részint a községekben lakó magánfeleknek
18000 drb 2 — 3 éves szederfacsemetét.
Belicza községben 1906-ban 5 selyem 1906-ban 19300 darab 2 — 3 éves szerfa
tenyésztő 51 kgr. gubót termelt és 98 K.-t csemetét.
keresett. Legnagyobb keresete egy tenyész
Alsódomboru községben 4 selyemtenyész
tő 92 kgr. gubót termelt és 160 koronái keresett
tőnek 58 koronára rúgott.
Muraköz selyemtenyósztése
Elhelyezendő volna még a községben Drávaegyház községben 8 selyemtenyésztö
1906-ban.
uj ültetés gyanánt utcákon, terekén 2 0 0 drb 116 kgr. gubót termelt és 229 koronát keresett.
Semmi sem kedvteleniti el annyira a szederfa. Továbbá a Zalaujvár felé vezető Kottori községben 12 selyemtenyésztő 120
kgr. gubót termelt és 228 koronát keresett
tenyésztőt, mint az, ha a hernyók táplálá állami ut mentén 200 szederfa.
Drávaszentiván községben 21 selyem Murakirály községben 1 selyemtenyésztó 21
sára szükséges szederfalevelet nem találja
meg közvetlen közelben, hanem kénytelen tenyésztő 212 kgr. gubót termelt és 380 kgr gubót termelt és 45 koronát keresett
azért több kilóméterre, idegen községek ha koronát keresett, legmagasabb keresete egy Perlak községben 15 selyemt°nyésztő 100
tenyésztőnek 07 koronára rúgott.
kgr. gubót termelt és 187 koronát kereset;.
tárába elfáradni.
Elhelyezendő volna még a Községben Szoboticza községben 11 selyemtenyésztő 40
Mert hogy egyes helyeken a selyemtenyészlés nem jár azon haszonnal, a mely részben uj ültetés, részben pedig pótlás gya kgr gubót termelt és 73 koronát keresett,
Podbrest községben 18 selyemtenyésztö 54
várható lett volna, ez arra vezethető vissza, nánt utcákon, tereken 500 drb szederfa.
Drávavásárhely községben 18 selyem- kgr. gubót termelt és 85 koronát keresett
hogy a jövedelemnek nem egy esetben, több
mint felét felemészti azon költség, mely a lenyésztő 215 kgr. gubót termelt és 398 Tüskeszentgyörgv községben 5 selyem tenyész
koronát keresett, legnagyobb keresete egy tő 20 kgr. gubót termelt és 37 koronát
szederfa lomb beszerzésével jár.
Ezért selyemtenyésztésünknek tovább tenyésztőnek 55 koronára rúgott.
keresett
Elhelyezendő volna még a községben
fejlesztése, sőt annak megtartása a fejlődés
mai fokán kizárólag attól függ, hogy a köz részben uj ültetés gyanánt utcákon, tereken
K Ü L Ö N F É L É K .
ségekben a szederla állomány gyarapítására 180 drb szederfa.
Muraszentmárton községben 13 selyemkülönösen az utcáknak, köztereknek, vala
mint az állami és törvényhatósági utaknak tenyésztő 615 kgr. gubót termelt és 1162
I f Kele György ~| Kotor nagyközség
szederfával leendő beültetésére minden le koronát keresett, legmagasabb keresete egy
érdemes és közszeretetben álló főjegyzője I
tenyésztőnek 86 koronára rúgott.
hetőt meg kell tenni.
Elhelyezhető volna még a községben hó 20-án esti 6 órakor hirtelen elhunyt
Azok, akik ismerik a selyemtenyésztés
természetét, könnyen rájönnek, hogy a ked uj ültetés gyanánt utcákon, tereken 100 drb A még munka ereje javában volt,rendkívül
tevékeny és népe jólétén fáradozó körjegyző
vezőbb eredmény karöltve jár a létező na szederfa,
Peklenicza községben 6 selyemtenyésztö rögtön való halála hirél nagy megdöbbenés
gyobb szederfa mennyiséggel.
Különösen ajánlható a szederfa sövé 51 kgr gubót termelt és 98 koronát kere sel fogadta mindenki, aki az ő nemes hevünyek létesítése, mert bebizonyosodott tény, sett, legmagasabb keresete egy tenyésztőnek letü, költői szárnyaiásu lelkét ismerte és
valaha
alkalma
volt — mélységesen
hogy a szederfasővények jelentékenyen rö- 17 koronára rúgott.
Elhelyezhető volna még e községben érező jó szivének szeretetét, ragaszkodását
videbb idő alatt használhatók selyemtenyész
tési célra, mint az ugyanegy időben kiül uj ültetés gyanánt utcákon, tereken 300 drb érezni. Kele György tulajdonképen a papi
szederfa.
tetett fák.
pályára készült és mint IV. éves theologus
Zalavármegyében 1906. évben 79 köz
Ráckanizsa községben 11 selyemtenyész hagyta ott a papnevelő intézetet, mely után
ségben közterületeken és közutak mellett tő 113 kgr. gubót termelt és 218 koronát mint önkéntes részt vett a boszniai hadjá
6838 darab lomszedésre nem alkalmas és keresett, legnagyobb keresete egy tenyésztő ratban is A boszniai hadjárat után, ott szer
2818 drb lombszedésre alkalmas szederfa nek 58 koronára rúgott,
zett betegségéből felgyógyulva, a jegyzői pá
volt A szokásos csonkítás után 2775 drb
Elhelyezhető volna még uj ültetés gya lyára lépett s így került Kotorba Fiatal
lombszedésre alkalmas eperfa állt rendel nánt a Muraszentmárton felé vezető törvény- éveiben költeményeket is irt, később azon
kezésére a selyemtenyésztőknek. Jutott egy hatósági ut mentén 200 drb szederfa
ban ezekkel fölhagyott és egyedül községé
selyemtenyésztőre átlag 6 fa. A magántulaj
Zrinyifalu községben 1 selyemtenyésztő nek és a közügynek élt, mely működésében
donban lévő szederfákon kivül a fenti sze 4 kgr. gubót termelt 8 koronát keresett,
általános szeretet és köztiszteletben részesüli
derfáknak köszönhető, hogy 451 selyemte
Elhelyezhető volna még a községben mindenünnen. A temetésen fényesen meg
nyésztő 5346 kgr. gubót termelt és 9731 részben uj ültetés, részben pedig pótlás nyilvánult ama közszeretet és tisztelet, me
koronát keresett. Átlagos keresete egy te gyanánt utcákon, tereken 300 drb szederfa. lyet Kele György a közjónak szentelt munkás
nyésztőnek 21 korona volt; legnagyobb ke
tiottornya községben 10 selyemtenyésztő életével magának kiérdemelt. Nemcsak Kotor
resete pedig egy tenyésztőnek 112 koronára 37 kgr gubót termelt és 69 koronát kere községnek apraja nagyja sereglett össze,
rúgott.
sett, legmagasabb keresete egy tenyésztőnek hogy megadja a végtiszlességet a község
Szederfaállománya: Az országos selyem 15 koronára rúgott.
nagyérdemű önzetlen vezetőjének, hanem
tenyésztési felügyelőség kiosztott részint a
Elhelyezendő volna még a községben közelről távolról eljöttek mindazok, a kik
vármegye községeinek és a községekben uj ültetés gyanánt utcákon, leieken 300 drb Kele Györgyöt hivatalos avagy magánérmtlakó magánfeleknek, részint állami és tör syederfa.
kezésből ismerve, tisztelték es szerették.
vényhatósági utak befásitására 1906-ban
Drávaóh:d községben 5 selyemtenyésztő
— A „Zalamegyei Alt. tanítótestület *
1181 kiültetésre alkalmas szederfái; 168300 38 kgr. gubót termelt és 70 koronát keresett »Muraközi Tamtóköre“ 1907 évi XXXIV.
drb 2 — 3 éves szedertacsemetét.
Muraszerdahely községber 6 selyemlenyészlő rendes közgyűlését május hó 8-án d. e. 10
Ez évben a községi faiskolákból kiül 29 kgr. gubót termelt és 47 koronát keresett. órakor Szobolicán, az állami népiskolában
tettek 782 szedertát. Ez évben tönkre ment Nyirvölgy községben 5 selyemlenyészlő 21 fogja megtartani A közgyűlés előtt 8 óra
212 drb szederfa.
kgr. gubót termelt és 40 koronát keresett. kor az áll. népiskola IV osztályában a föld
A Csáktornyái járásban 1906. évben 15 Őrség községben 8 selyemtenyésztő 30 kgr rajzból az illető osztálytanító gyakorlati ta
községben közterületeken és közutak mellett gubót termelt és 57, koronát keresett. — nítást tart. A közgyűlés tárgysorozata: 1
606 drb lomszedésre nem alkalmas és 608 Zalaujvár községben 12 selyemtenyésztő 92 Elnöki megny tó beszéd. 2 Évi jelentés a
drb lombszedésre alkalmas szederfa volt, s kgr. gubót termelt és 167 koronát keresett. választmány működéséről 3. *Az uj rajztaa szokásos csonkítás után 590 drb lomb- Stefanecz községben 5 selyemtenyésztő 35 mtásról« Előadó: Dienes Károly állami
szedésre alkalmas szederfa állt rendelkezé kgr. gubót termelt és 66 koronát keresett. tanitóképzö-mtézeti tanár 4 »Mikép lehet
doskodása látszott, későbbi években is napo
kig derültté teheti és teszi a szivet.
A szülőknek lelkűkbe kellene vésniök,
hogy ne tartsák gyermekeik lakóhelyét azok
anyagi és szellemi fejlődésére nézve közö
nyösnek; adjanak gyermekeiknek nappalra,
de különösen éjjelre egészséges, jól szellő
zött helyiséget, lehetőleg jó közel élet- és
szeretetteljes lényükhöz, gondoskodásukhoz
és érinthezésükhöz! Ne zárják gyermekeiket
homályos, hátsó kamrácskákba, melyekben
a fejlődő élet elsatnyul és szomorú tengődésre van kárhoztatva; adják nekik, ami
legjobb helyiségük van, hogy ékességeik le
gyenek azok!

az idegen ajkú gyermekeket rávenni, hogy
t Kollarics Mihály nyug. aljárásbiró f. |vettek Balogh Sándor műszaki tanácsos, az
az iskolán kivül is maguk közt magyarul hó 27-én déli 12 órakor hosszú szenvedés eszéki m. kir. íolyammérnöki hivatal főnöke,
beszéljenek« cimü tételről értekezik Besen- után 69 éves korában Csáktornyán elhunyt. dr. Buchberger József miniszteri főmérnök
hofer Mihály áll. taniló. 5. A közgyűlés elé Elhunytban ismét egy tipikus tisztelt alakja a zalaegerszegi ni. kir. államépitészetí hivatal
tartozó folyó ügyek. 6. A jövő közgyűlés hunyta le örökre szeméi a régi hazafias vezetője, Viosz Ferencz a kanizsai járás főhelyének kijelölése 7. Tisztujitás. 8. Eset muraközi gárdának. A hatvanas években, szolgabirája és Légrád község kiküldöttjei:
leges indítványok. 9. Tagsági dijak besze mint muraközi esküdt, később, mint mura- Fábián Gyula, Bors György, Friedfeld Hen
dése. A közgyűlésre, melyet 9 órakor ünne közi szolgabiró szolgálta Zalavármegyét. A rik-. Sznopek József és Kovács Gyula köz
pélyes *Veni Sancte« előz meg, a »Muraközi közigazgatás és igazságszolgáltatás különvá ségi képviselők. A körültekintő részletesség
tanítókor« tagjait s a népoktatás ügyének lasztása után a Csáktornyái kir. járásbíró gel megejtett helyszíni tárgyaláson egyértel
barátait tisztelettel meghívja. Csáktornyán, sághoz neveztetett ki albirónak, a hol 2 m ű ig megállapiltatott, hogy a lervbe vett
1907. április hó 20-án. Brauner Lajos a évvel ezelőtt történt nyugdíjaztatásáig hi ven partvédelmi munkálatok feltétlen és sürgő
»Muraköz Tanítókor« elnöke. Közgyűlés után töltötte be kötelességét. Elhunyt mintaképe sen teljesitendők. Légrád község vezetői
társasebód a nagyvendéglőben. Egy teríték volt a pontos és munkás tisztviselőnek. — küldöttségiieg fognak tisztelegni Darányi
(5 fogás, bor nélkül) 2 korona 60 fillér — Mint az állam polgára mindig a független Ignác földmivelésügyi miniszternél, hogy a
Akik e társasebéden részt akarnak venni ségi eszméknek volt kérlelhetlon bajnoka s szükséges munkálatokhoz az összes költsé
szíveskedjenek ezt egy levelezőlapon Koosz bár e miatt többször voltak kellemetlenségei gek adományozását kérjék.
János szoboticai áll. tanító úrral május hó sohasem hagyta magát meggyőződésétől el
— Lopás. Simon Ján >s szabólegény
4- ég bezárólag közölni.
tántorítani. Temetése f. hó 29-é.i d. u. fél Kópjár István Csáktornyái szabó mesternél
— Színészet Csáktornyán. Alig egy 5 órakor lesz a drávaszentmihályi temető volt alkalmazásban Múlt héten azután búcsút
éve, hogy Szilágyi Dezső színigazgató társu ben. Nyugodjék békével.
mondott a kapufélfának, a mikor is rájöt
lata Csáktornyáról a közönség legnagyobb
— Baleset. Medvesek Jakab szászkői tek, hogy magával vitt mintegy 75 korona
megelégedése és elismerése után eltávozott.
lakos, a helybeli gőzmalom molnárja folyó értékű ruhaneműt és különböző varróesz
Most ismét visszajön, hogy a Csáktornyái
hó 23-án a hengerszék tisztogatása közben közöket. Még eddig nem tudják, merre vette
műértő és színház kedvelő közönségnek
vigyázatlanságból a fogaskerékhez ért, mely; útját.
kellemes estéket szerezzen. A társulat jelen
— Kiküldetés Koppenhágába. Dánia tőa szegény ember jobb kezének mutató és
leg Sümegen játszik, az ottani közönség
középső ujját szétroncsolta Dr. Viola Vilmos városában ez év május— junius hónapjaiban
osztatlan elismerése mellett, de a társulat
orvos első segélynyújtása után a varazsdi a világ összes szaklapjai sajtókiállitást ren
titkára már Csáktornyán jár, hogy a közeli
közkórházba szállították a szerencsét lenül j deznek. A Magyar Újságkiadók Országos
évadra megtegye a szükséges előkészülete
Szövetsége legutóbb tartóit választmányi
járt embert.
ket és gyűjtse a bérleteket. A társulat, mint
ülésén megbízta Lenkei Zsigmondot, a Szö
halljuk a jövő hét vége felé érkezik Csák
— Szerencsetlenseg az erdőn. Verhácz| vetség jegyzőjét a világkiállítás tanulmányo
tornyára és vagy május 2-án. vagy 4-én Jakab és felnőtt fia végh»‘gyi lakosok f hó zásával. A tanulmányút eredményéről Lenkei
kezdi meg előadásait. Szilágyi Dezső szín 18-án az erdőben egy hatalmas bükkfa ki az Újságkiadók Lapjában íog beszámolni.
társulatát nem kell a közönség pártfogásába vágásával voltak elfoglalva, miközben Ver— A gözgópkezelök és kazánfűtők leg
és jóindulatába ajánlanunk, mert a múlt hácz felesége és neveli fiuk az 5 éves
évi itt szereplése a társulatnak és a társu Jambrovics Ferenc is kimentek hozzájuk. A közelebbi képesítő vizsgái Sopronban május
lat igazgatójának ismert művészi érzéke fa már jól keresztül volt vágva a tövénél, hó 5, napján d e. 9 órakor a Sopron vá
»‘lég biztosíték arra, hogy a közönség nem mikor egy hatalmas szel a fát hirtelen ki rosi villanytelepen fognak megtartatni. A
fog csalódni a társulatban és városunk szín döntötte, a mely elől az asszony és az 5 kellően felszerelt kérvények a m. kir iparéves fiú nem tudtak elmenekülni, fa r»*ájuk felügyelőséghez (Ujteleki-utca 10) küldendők.
házi igényeit teljesen kilógják elégíteni.
— á rv a gyermekek iparosokká kiképzése.
— Halálozás. Tóth József állategész zuhant. Az asszony könnyebb sérülés árán
ségügyi íelügyelői teendőkkel megbízott m megmenekült, a kis gyermekre azonban oly A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara
arról értesítette a vármegyei árvaszéket, hogy a
kir. íőállalorvos lolyó hó 20-án esti */48 szerecsétlenül esett a fa, kogy a mellét soproni kocsigyártó iparosok szövetkezete tagjainál
órakor életének 64-ik, boldog házasságának összenyomta és fulladás általi rögtöni halá vagy azonnal, vagy a legközelebbi időben 8 ko
vács tanonc, 2 kerékgyártó tanonc és 1 kocsi35-ik évében, rövid szenvedés után Debre- lát okozta.
nyerges tanonc volna elhelyezhető. A munkaadó
cenb(“n elhunyt. Az elhunytat neje, szül.
— A közolgö permetezési idény alkalmából
Sátori Emília ; gyámleánya Tóth Erzsiké, a t. szolobirtokos közönség fig\elinél>e ajánljuk a mesterek hajlandók ezen tanoncokat, ha négy
esztendei taritási időre szerződnek, teljes ellátá
fivére, Tóth István nyug. grófi tiszttartó és di. ASCHEN BRAN DT-féle „BORDÓI POR“ hasz son kívül ruházattal is ellátni. Tekintve, hogy a
nálatát, mint a szőlő (és burgonya) peronospofelesége gyászolják. Nyugodjék békével!
rájának legkitűnőbb, legjobban tapadó és ezért tanonckei eső mesterek szakmájukat mind alaposan
— Póttartalékosok kárpótlása. Az 1905. a legolcsóbb ellenszerét. A m agyaróvári g a z  értik, Sopron városa ipara általánosságban igen
évi ujoncuzás elmaradása miatti kivételesen dasági akadém ia növénykórlani állomása négy magas fokon áll s igy a tanoncok alapos kikép
tényleges szolgálatra behívott póttartalékosok évi kísérletezés után véleményét a következő sza zése biztosítva van, de ezen kivül még az idesze
gődő idegen nyelvű tanoncok a magyar nyelvet
a mikénti segélyezése ügyében a honvédel vakba foglalta össze: „Az ö zszes eddig h a s z  is teljesen elsajátíthatják: ennélfogva felhívja az
nálatban
levő
permetező
anyagok
közt
teljes
mi miniszter 15605 számú rendeletében le
ré szle h ajlatlan u l m egadhatjuk az első helyet árvaszék a közg\ámokat és községi elöljáróságokat,
iratot intézett a varmegyékhez, melyben a bordói porból készült oldatnak. Kitűnő ta hogy hassanak oda, miszerint különösen horvál
tudtul adja a vármegyéknek, hogy a segé padóképessége biztosítja használhatóságát és el és vend anyanyelvű árvafiuk iparos tanoncokkénl
lyezésre fölterjesztettek közül 13048 póttar terjedését ezen anyagink, a inelylyel az újabb elhelyezessenek. A gyámok forduljanak közvetle
nül a soproni kocsigyártó iparosok szövetkezetéhez.
talékos segélyezését találta indokoltnak, a permetező anyagok közül egy sem versenyezhet*4.
kiknek a segélyezésére 2182189 66 К-t igé Különösen a tavalyi szomorú tapasztalatok után,
miket szőlősgazdáink a permetezés terén szereztek,
— Dr. László Béla Ügyvéd irodáját
nyelne. Mivel azonban az 1906. évi költség a fokozottabb elővigyázat nagyon' helyén van. A
Kákóczi-ulca (volt Perlaki-utca) 194. szám
vetésben e címen csak 1500000 К van fel cordói por oldatának elkészítéséhez szakértelem
alatt (a járásbírósággal szemben) nyitotta
véve, az ezen Összeget felülmúló 682189 66 nem kell s igy de a legegyszerűbb munkásra is
meg.
К-t olykép egyenlítette ki, hogy a segélyezés rábízható, am ellett pedig az oldat elkészítése
csak
néhány
percet
vesz
igénybe.
mérvét 32°/0-al leszállította. Egyben tudatta
— Partvédelmi munkaiatok szükséges
a vármegyékkel, hogy a segélyezésre teller-1
jesztettek közül a nőtleneket és vadházas- sége Légrád mellett. Légrád község foiyto
Köszönetnyilvánítás.
ságbun élőket törülte, ellenben az utólag nosan küzd a határában Összejövő Mura
Mindazok,
kik szeretett, felejthetet
és
Dráva
folyók
szeszélei
ellen.
Valamikor
felterjesztett jogosultakat felvette a segélylen lérjem elhunyta alkalmával részzendők közé. A Csáktornyái járásban 7 pót Légrád földrajzilag is Muraközhöz tarlozott.
vétnyilatkozatukkal és a temetésen való
tartalékost segély»‘ztek összesen 300 К 33 de a szeszélyes Dráva egyszer csak kikerülte
megjelenésükkel mérhetetlen fájdalma
fillérrel, melyet az illetők már fel is vettek. és most szárazföldi összeköttetésben közvet
mat enyhítették, fogadják ez utón is
A segélyezettek közül 1 bottornyai, 2 Vili. lenül Horvátország leié nyitott az útja. mig
hálás köszönetemet.
hegykerületi, 2 belicai, l jánosfalusi és 1 az anyaországtól két íolyó választja el. —
Utóbbi időben védelmi munkálatainak segít
gáborvölgyi lakos
Csáktornya, 1907 április 24.
— Gyászhirek özv. Lobi Ignácné szül. ségéül az államhoz fordult, hogy a község
ö a w Z ie g le r K A lm A n n é .
Herzer Josefiin folyó hó 26-án este 8 órakor veszélyeztetett pontjait megvédhesse. Ép e
66 éves korában Csáktornyán elhunyt. Te hó 15-én voll ezen ügyben nagyszállást!
metése ma délután 3 orakor lesz. Nyugod helyszíni tárgyalás vármegyénk alispánja,
Árvay Lajos elnöklete alatt, amelyen részt
jék békében!

17. Broj.

Csáktornya, 1907. apriliáa 28-ga.

XXV.

Predplatna cena je:

Sve pofiinké se tióüC zadrZaja
novinah, naj se po&iljaju na
ше, urednika vu Csáktornya.

Na celo leto . . .

8 kor.

Na pol leta

4 kor.

...

Na Cetvert leta . . .

2 kor.

Pojedini broji koätaju 2 0 fii.

Iz d a te lje tv o :
knjifara S t r a u s z S a n d o r a ,
kam se predplate i obznane

i magjarskom jaziku izlaieíi druitveni, znaatveni i povuíljivi liat za púk
Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

ne horv«t»kom

poftiljaju.
Odgovorni urednik:

OUvni urednik:

Obznane se poleg pogodbe i fal
raöenaju.
l>d»t«lj i vlaetnik:

LOPARITS R. JÓZSEF.

MARGITAI JÓZSEF.

STRAUSZ SÁNDOR.

Gazdi i druáina.

K a d a m o r e g a x d a o d p u a t i t i a lu g u .

Politiéki pregled.

Dalje.
S t e p le n je vu a lu ib u ,
Pogodjeno druZinóe je du2no vu ustanovljenim vremenu vu sluZbu stupiti. Gazda
je druZinőetovu marhu з а т о onda duZen
vu svoj dvor prijeti, ako to vu pogodbi
stoji, ali vu nikakvim sluCaju nije duZen
gazda Zivinu ouda prijeti vu dvor, ako su
óva betéZna. Ako nega druge pogodbe, on
da je prilikom selitbe gazda duZen dati —
kola i marvu za preseliti druZinóe.

Как ima pravo sluga, da vu nikojih
sluóajah, da pretrgne pogodbu, te neprime
slugu vu slu2bu.
Ovi sluCaji su sledeói:
1. Ako gazda kakov takov prigovor
zeztia za slu2inCe i za njegovu familiju,
koju onda ni znal, kada je pogodbu sklopil.
2. Ako je dru2inCe onda, kada bi vu
slu2bu moralo stupiti, vü ku2nim betegu.
3. Ako je dru2mCe vu nesreCi ili vu
betegu na hitroma nepriliCnim postalo za
slu2bu.
4. Ako dru2inCe vu redovitim vremenu
vu slu2bu neCe stupiti, onda ga gazda niti
nemora viáe prijeti
ő. Ako se kakov takov dogodjaj pripeti, vu kojem gazda i bez odpovedanja
more odpustiti sluZinóe.
Ako slu2inCe nepraviónim dr2i, da je
gazda pogodbu raztrgel, more ga za tn dni
zatu2iti pri oblasti. Ako ova prva oblast mu
nije po volji sudila, more apelirati do dru
ge oblasti Ali dók nedobi od te oblasti suda, se mora drZati prvoga suda.

Ono druZinóe, kője vu ustanovljenom
vremenu vu slu2bu nestupi, more gazda zatu2iti i policaji ili 2andari ga ode2eneju к
gazdi. Ali ako pák gazda pretrgne pógodbu
i neCe pogodjeno druZinóe к sebi zeti, onda
oblast i gazdu sa 2andari то га prisiliti na
to, da pogodjeno druZinóe к sebi zeme i
njemu vu pogodbi izreően stan daje Ako
gazda niti onda neóe sluZinóe к sebi zeti,
do áeststo korun kaátige то га platiti, тога
druiinóetu vun dati na celu letu njegovu
t* o re a i s k o ls k a d a t a .
slu2bu i komenciju, то га platiti sve stroske. Ako pák slu2ince pretrgne pogodbu, on
Na slu2inCe — kakti na slu2inCe —
da on more biti kaátigan do áeststo korun odmerjene porcije i cirkvene porcije poloStrófa.
vicu gazda mora platiti, bez toga da bi to
gazda mogel slu2inCelu iz plaCe abcugovati.
K a d a п е т о г н d r u i i n a vu a /u x b u
Как takajáe za dru2inCetovom ákolskom dea tu p iti?
com, ako je prilikom ?apisanja dece kaj treJesu sluóaji kada sluZinóe ima pravo, ba platiti, to vu polovici gazda mora platiti
ako pogodbu raztrgne i vu tih sluóajov mu bez toga da bi to mogel slugi abcugovati.
niti nebude mogel nitko nikaj naákoditi.
S o ld a t t j a .
Ovi sluóaji su sledeói:
Ako
na
leta
pogojeno slu2inCe kakti
1. Ako za ono vreme, vu kojem bi vu
slu2bu moral stupiti, je po betegu ili po nes- re/erviáta nutri ruknje med soldate na muátru, ili ako prviC rukoje nutri kakti erzatz
reói neprilióen postai za delo.
rezerviáta na dva mesece, njegovu plaCu
2. Ako je potli pogodbe takov imetek
mu I na to vreme mora gazda platiti i la
dobil, pri kojim je potrebno da i on bude
kájáé na mesto njega namestnika dr2ati,
ga obdelaval sam.
kojega je gazda du2en platiti. Dakle sluZin3. Ako se je njegov polo2aj med vre- Ce I onda dobi plaóu, ako je vu soldaCiji.
menom tak obrnul, da njegova familija druN e d e ija i a v e te k ,
gaí nebi mogla obstati, ako on nebi bil
doma.
Osobito mora paziti gazda nato, da vu
4. Ako ga gazda neCe deti na ono me- nedelju i vu poleg vere druZinócta na nje
gov svetek ga nelira vu delu. Iznimlje se
sto, na kője se je pogodil.
h. Ako se je kaj takovog dogodilo, zbog ispod ovoga paradm kuCijaá, pák takvo druСева sluÉinóe ima pravo i bez odpovedanja 2inCe, ko|e se i na domaCe delo pogodilo,
kője delo nemore stati. Ali i ovim je duostaviti gazdu.
2en gazda svaki mesec celi dán ili svaké
Ali vu sviii ovih pet sluóajov за т о
dva dva Ijedne pol dneva fraj pustiti u
onda prestane zaistinu pogodba, ako sluZinsloboáCinu. Ako je kője delo ne moCi zavCe ne з а т о bez reCi ostavi gazdu, nego sa
laCiti, onda gazda more zahtevati i vu ne
reCjom ili vu rekomenderanom listu muoddelju ili na svetek, da se ono delo zvrái,
pove. Ali i to odpovedanje je з а т о onda
giltano, ako ga dugó nezavlaCimo. Tojest jer ako se nebi zvráilo bi veliki kvar bil
gazdi, (Suho 2ito pred deZdjom nutri spraako denes zezna da nemore du2e slu2iti,za
dva dni veC mora to prijavitf gazdi, jer tre- viti i t. d.) Takovo delo mora dru2inóe zvrtji den je gazda veC ne du2en to prijeti za áiti, ali ako bi gazda navadu naőinil iz toga,
te bi navek rád dal delati, dru2inCe ga more
znaoje.
pri sudu zatuZiti
(Drugiput dalje.)

Joá se razpravlja zakón od plaCe onih
uCiteljov, koji ne slu2bovaju pri orsaCkim
ákolam. Mnogo se popravlja pri zakonskim
Clanku. Osobito bi vtahi radi vnogo popravIjali, ali se jim to neda vu onim sluCaju
kada némaju pravice
Kossuth Ferenc ako je i malo bete2en,
ipák je bil nazoóen na sednici gospodarstvenog odbora gde je izjavu naöinil, как stoji
pogodba sa Austrijom. Так stoji, da bude
se samostalna magjarska harmica vu zakón
zela. Po 1917. Ijeta duZe se viáe nebude
nikakva pogodba naóinila za skupnu harmicu, nego buderno mi harmiCili svu robu
kaj dojde iz Austrije к nam.
Na táj govor je odgovoril austrijski ministerpredsednik i njegov govor se glavno
sla2e sa Kossuthovim. Ali malo oálreáe je
govoril austrijski ministerpredsednik i to
zbog toga, jer sada korteáuje, najme vu inajuáu bude zbiranje ablegatov vu Austriji

K A J J E NOVOGA?
— K o J e n d a r . Április 29. Pondeljek.
Peter muCenik — 30 Tork, Katarina sienska — Majuá 1. Sreda Filip i Jakob apos
tol — 2 Cetvrtek Atanar biákup. — 3. Pe
tek, Naáestje sv. Kri2a — 4. Subota Flonjan muó. 5. Nedelja Pius papa V. — Evan
gélium öve nedűje je Ako kaj prosite od
mojega otca. — Zadnji íerta j meseca je
majuáa 4-ga ob 3 vuri 34 minuti po poldne. — Vreme bude lepő.
— C ig an ski sud. Proáloga Ijeta su
! vnogo kvara napravili cigani vu Fehérvarmegjiji pák su je Zandari zabadav iskali in
su je mogli prijeti. Nazadnje je vu Kispeáti
negdo povedal Zandarom, da su glavne vodje ciganske bande Kolompár Ferenc. Rafael
Lajoá I Ratael Imre vu pilisvörösvarskim
laboru. Zandari su vu noCi obkolili áatore
i Ralaele su prijeli. Cigane je jeden n)ihov
pajdaá povedal tojest izdal Zandarom. Táj
pajdaá je bil Oláh Dani. Na njegovu glavu
su zbog toga drugi cigani izrekli smrt Smrtnog suda su proále dane zvráili, kada su
vu noCi iz áatora vun zvali Oláh Danija
Oláh je vun iáéi i pred sobom tri sajami
namazane ljudi videl, koji su ga taki zgrabili. —
— Ti sí dal Zandarom prek Rafaelé
vezda vumreá!
Sa lem su tri stranjski cigani na njega
revolvera pritisnuli i strelili ga. Zatem su
bez toga da bi je gdo póznál odbeZali. Dovezda su je ne mogli prijeli. Oláh István
brat Oláh Danija je prijavil celu stvar sudu.
— Bik na p r o ie c iji. Redkí dogodjaj
se je pripetil na vuzmene svetke vu Szabadki. Velika proáecija je iála ravno na
Kalvariji, kada je jedan preplaáeni bik как

divji dobéval pred proáecijom naproti. Vu
velikoj zmeáanosti, koju jé bik zroóil se jih
je viáe petdeset ljudi oranilo. Preplaáenoga
I besnoga bika su zatem sa revolveri poóeli
tirati i po priliki do sto áusov su pustili vu
njega, dók nazadnje od tridesti ranah krvareni se je na vulici doli sruáil. Oranjem*
ljudi su doktori taki vu Spital dali odpeIjati.

— Как dugó budemo imali lapora.
Letoánja velika dragoóa lapora je jednomu
nemcu na pamet donesla, da izraóuna как
dugó budu koji orsagi imali lapora Véli da
VU najhujáim polobju je zbog toga Nemáki
orsag, koj niti stolet nebude imel dosta la
pora. Vu Englezkoj bude 300 Ijet dosta la
pora. Vu Ceákoj bude 200 Ijet dosta onaj
lapor. koj je joá vu zemlji. Belgium Szilezija i Moravska imaju joá za jezero Ijet do
sta lapora. Najviáe je lapora joá vu Kinezerskój i vu Ameriki, gde bude joá 3 — 4
jezere Ijet dosta lapora.
— Proti agentom. Minister znutraánjih poslov je na znanje dobil, da viáe —
agentov koji ljudi vabiju vu Ameriku su
pisali obóinskim notarijuáom, da naj je podpomaZeju vu tem da őim viáe ljudi moreju
odvabiti vu Ameriku.
Od svaké glave dobiju notarijuái 5 forintov. Minister je vezda pozval sve vicekomuáe, da naj daju vun naredbu, da svaki
notarijuá mora paziti, da kakvi agenti nepuntaju vun ljudi i da svaki sluőaj od ovih
agentov prijaviju.
— Putovanje na ledu Ali Bog nas
oslobodi toga putovanja. Vu Galiciji su uajrne velike poplave bile sada kada se je led
talil. Na Vistula vodi je led plaval in a je d nim mestu je zaphal. Zbog toga je bilo se
bojati da sve moste led na nikaj dene. Lasoeky gróf kotarski kapetan je sa dvemi teZaki sa dinamitom raztrgaval leda. Ali na
jedenpul je ona labla leda, na kojoj je gróf
bil sa te£aki poóela plavati i tak je i gróf
iáéi ánjorn. Bilo se je bojati. da svi tri tam
pogineju — Gróf je na to poóel íz revolvera strelati, da sa tem poéujeju vu selah,
koja su poleg vode. Nazadnje je doáel je 
den óun koj je onda grofa i dva teZake
oslobodil. Veó je pet kilometrov daleko pla
val gróf na tabli i sva sreóa mu je da je
prije bil oslobodjen, как se je led vu jednoga mosta pinotlin tresnul. Svi tri bi zgubIjeni bili.
— Növi t á t i. Íz Marselja se óudnovata vrst tatbine javi. Cím viáe je broj omh
nesreónih áenskah, kojim lati vuha odreZeju — I to zbog da vu vuhi stojeóe drage
rmgline ksebi dobiju. Ta tatbina je najprviő
vu Napolju vu Taljanskoj bila poznata i tak
je doála prek vu Francuzki Marselj. Gdagud se pripeti, da na vulici Zenska zavrisne
zatem omedle a fakin pák odbeZi. Jeden sudec je do vezda áestnajst lakovih vuhah
sakupil skup. To je najhujá^ da krivce neinore prijeti redarstvo, jer su ja ко friáki.
Kada su za stan jednoga tata saznali i hoteli ga prijeti, ovaj si je prije sa britvom
prerezal áinjaka i tak su samo na mrtvo
njegovo telő doáli. — To je zato naóinil da
nemora povedati za svoje pajdaáe.
— Spanjolski kralj i ciganica. Jako
znamenito delo piáeju nekoje novine, как
je doáel ápanjolski kralj do toga da si knjeginju Emu Battenberg zeme za Zenu. Najme jedenput se je dogodilo da se le sretal
kralj sa jednom starorn ciganicom. l
njoj
je hotel dati jednoga cekina. Ali ona nije
hotela to prijeti i povedala je, da je ona
zadnja koja Zivi iz jedne kraljevske afri-

kanske familije. Imala je dva cekine joá iz
svoje lamilije. Jednnoga je dala jedenput
jednoj lepoj frajlici, koja ju je oslobodila
jedenput kad je opala od smrti. Та frajlica
je iz kraljevske familije. A suda ovoga drugoga cekina daje mladomu kralju. Naj poiáőe para cekinovoga i naj si zeme ouu frajlicn za Zenu. Kralj je pnmil cekina. Potlam
kada je vu Englezkoj bil, povedal je to i
engleskomu kralju koj je rodjak mladoj Emi Battenberg. Englezki kralj je znala da
para od cekina ima herceginja Ema. — Pa
zato se je trsil da taj par skupa spravi.
Kaj se od onda pripetilo, to znatno. Samo
jeli je pripovest istina ili samo izmiáljenost,
to bi samu sam kralj spanjolski znal po
vedati i njegova Zena Ema.
— Otca je strelil. Vu Thurnu na
Nemákem je jeden 17 Ijet star deóko stre
lil svojega oca. Oiec je pijauec bil i navek
je buhal mater. Toga se je navolil sin, pak
je strelil otca.
— Grofica i cigan. Vu Soprouu —
ako je stvar istinita — su se znameniti
zaruki dogodili. Grofica inlada Festetics zvana si je zaruCila jednoga muZikaákoga cigana, primaáa Nyáry zvanoga. Jeli je istinita
stvar ili nije, joá neznamo, samo iz jedn-ih
austrijskih novmah smo citali, koje rade
negda-negda i laZeju.
— Kuliko je zvezdah. VeC iz pripovesti znamo da je jeden kralj postavil
pitanje, da kuliko je zvezdah na nebu, ie
je taj odgovor dobil, da tuliko je zvezda
na nebu kuliko peska vu morju. — Kralj
je bil zadovoljen sa tim odgovorom. All to
nije sigurna stvar, jer néma tuliko zvezdah
ipak kuliko je peska vu morju. Jeden englez je izraóunal, da zvezdah kője se slobodnim okom vidiju je samo 7647. Od zvez
dah prve velióine do devete velíóine kője
sa reápekterom moremo videti ima 630 jezer. Zvezde koje su desete velióine njih ima
dva milijune 311 jezer. Tuliko je zvezdah
na nebu. A kuliko je peska vu morju, to
sigurno niti jeden ólovek nebude mogel zraóunati.
— Umorstvo. — Vu Mödlmgu poleg
Beóa je jeden Lesner zvani kovaó zaklal
svoju familiju Sekirom je zaklal svoju Zeuu
i dvoje dece. Zrok njegovomu öinu je to
bilo, da je írnél slabo jienez.
— Vu Ameriki. Vnogo neprilikah postigne naá siromaáki narod vu Ameriki. Pak
ipak imaju vnogi volju da idejű vu Ame
riku. Ali najvekáa nesreCa, koja je do sada
postigla vu Ameriku «diáié naáe ljudi je ta
da je Monongahela zvana voda poplavila
celu okolicu, gde su naái ljudi unali imanja.
Zbog velike poplave stotma i stotina ljudi
je doálo na bogeóku palicu, koji su joá pred
nekojim dánom se niti ne ufali misliti od
velike nesreóe, koja se samo vu Ameriki
mora dogoditi Slraáno je kuliko ljudi je
zgubilo Zivlenje prilikom velike vode Mate
re su decu morale pustiti iz rukah, da sa
mo svoje Zivljenje moreju osloboditi. Velika
voda je vu noói doála i vnogi dok su se
gori stali veó su se ne mogli osloboditi. Na
vulicah je 14 laktov visoka voda bila, tak
da vu mskih hiZah je óista do nahiZja bila
Kada je voda otiála, uniátenje se je vidlo
sve posvud. M. keszport mesto je uniáteno
bilo. 1 stotina stotina naáih ljudih piaóe za
svojim imetkom
— Na dno morskim. Pred nekoliko dnevov je <edna englezka ladja sa tem
iála na obale Natal otoka, da poiáóe blago
kője se joä za vreme bursko-englezkog tá
bora zgubilo. Poóetkom burskoga tabora je

Krüger Cetirinajst milijonov vu zlatu hotel
poslali vu Europu. Ovi su penezi vkradjeni
bili joá prije, как su vu Europu stigli, al
se ipak misli, da ona ladja koja je nesla
peneze se je vtopila,
Sada se je naóinilo jedno druZtvo, koje
tu zadaóu ima, da ove peneze na svetlo
donese iz mórja. — Veliju da je na onim
mestu, gde hoóeju iskati j viáe drugih ladjah vtopleni, takaj sa penezi.
— Interesantna mólba. Posiijeruskog japaimskog rata, koreanska stranka reforama posiala je na nauke nekoliko hiljada koremskih mladióa i tamo ih je izdrÄavala do prije kratkog vremena. Kako je sa
da ova stranka pala и nemilost kod vlade
te je izgubila kredit, to je prestala do áalje
: omoó svojim potorncima u Tokiju, koji su
dopali vrlo velike bijede i oskudice. Kako
im je veó gladovanje zaprijetilo Zivotu, ovi
se obratiáe koreanskoj vladi s molbom za
pomoó, a da bi svoju molbu áto bolje potkrijepili i pokazali bijedu svoju, 21 uóenik
odsjeóe po jedan orst sa ruke i sa ovim
prilozima poslaáe molbu u Seul koreanskoj
vladi!
— Romanticnl Amerikanci. Zna se
veó, koliko se Amerikanci hvale i koliko si
uobraZavaju. Jedno je, áto ih jedi i srdi, a
to je, áto nemaju kao ostarjela Evropa, starinskib dvorova i ruáevina od starih gradova iz davnih davuina. Pa kad im je veó
sudbina dodijelila, da im je sve novo novcato, uglaóano sjajno i svjetlo, a oni opet
toliko óeznu za neóim, áto je pod zubom
vremena« potamnilo i samo podsjeóa na
nekadaZnju slavu— sjetili su se, kako Ce si
u tomu pomoói. Sad su stali dolaziti vu
Evropu I kupovati kojekakve starinje. Sto
kupuju stare síiké i druge umj^tnióke stvari
nije ni óudo: za njih se otimaju i EvropIjani; ali su u posljeduje vrieme stali dovoziti iz Europe i stare — órepove za pokrivauje krovova. Ne treba misliti da ih to
jeftino stoji; naprotiv za te stare órepove
plaóyju mnogo viáe, nego da bi ih stojali
novi i smatraju, da su vrlo jeftino proáli,
»ko za njih dadu samo dvadeset i pet po
áto viáe nego za nove. Nedavno je u eng
lezkoj kuplieno nekoliko hiljada starih Criepova, pa je sve liepo kao kakva antikna
stvar pazljivo zavijeno, upakovano i ladjom
preneáeno u novi sviet. Tim je Crepom pokriveno nekoliko ljetnikovaca, te su sad u
oóima Amerikanaca dobili nekakav starinski
romantióni izgled. Tako su se Amerikanci
dosjetili, da i oni imaju starinsko.

Z А В А V А.
Piama rieé u pravo vrieme.
Baá sam se na vrlo liepi i srdaóni dogodjaj zmislil. koj se je godine 1867 u Peátu dogodil i kojemu sam, za onda peátanski dijak, bil svojom osobom sviedokom,
jer sam sve osobe, kojih se tióe, póznál.
Ú oáteriji >k zlatnomu vrCu» je danas
bilo nenavadno sve tiho u sobi gde su se
svakdanji obligatní gostr sastajali, pak je i
jedan za drugim joá rano z veóera domov
odhadjal tak, da su okolo 10-e vure samo
joá trgovac prevudjenim mesom Popovió i
Kramar Zsoldi pri stolu sedeli, a oáterijaá,
5|oj je veó cieli veóer videl, da пека neide
pravo danas u druátvu toga stola je iz daleka ta dva prijatelja opazival, koji su пиь
óeó jedan naproti drugomu sedeli i muóali.

Na jedan krat zapita Popoviő Zsoldia: »Daj mora őekati, dók po nju dojde »izobraZen« doáel po drugi krat к Zsoldiu, a ovaj je
mi brate povedj kaj imaá proti m ojem u— őoviek, koj joj onda tu »öast i milost» iz- odmah Trezikinu ruku metnul u PopoviőeLeopoldu, da si ga pri snuboőenju tvoje kaZe, da ju za Zenu vzeme. A ti Zsoldi? — vu. U tóm hipu je Zsoldievka odprla vrata
Trezike u kratko odbil?»
— Miesto, da se barem sada pokaZeá gos- i u sobu stupila i vidiváa záruké, odmah
»Kaj bi ja proti tvojemu sinu im á i? р оп о т te svojoj Zeni iztieraá te bedastoőe stanje stvarih shvatila i hotela — naravski
— Nikaj!» — odgovou Zsoldi.
iz glave, ti з а т о mirno gledaá, как ti tvoja — protestirati. Ali pri je nego je zapoőela,
»Ah to mi negovori» — véli Popoviő ohola i őastohlepna Zena túra diete u pro- vpádne joj Zsoldi u rieő i véli:
— »Za nikaj se neodbija poálen snubok.» past. Znaá Zsoldi mi smo veő stari prijate»Dvadeset i tri godine dana sam se
»Hm!» — véli Zsoldi — Znaá, ou nije Iji, ali danas ti moram reői: Ti nisi otac ja tvojoj volji pokoraval, sada jedan krat
partija za moju Treziku!»
za svoje diete, ti nisi muZ, ti si .... hek- bude na moje!»
i to véli tako odluőno,
»Kaj?» — zavikne Popoviő — »nije тек!»
da su njoj rieői zabegle i ona niti rieői nije
partija za Treziku? — To je smieáno!
»Kaj? — Ja hekmek?» — zakriői Zsol- znala progovoriti. U torn hipu joj vei i TreOn je liepi i dobar deöko, kada se o- di — »Cujeá Popoviő, ja sam te dugo pos- zika padne okolo vrata i veli:
»Mamica,
Zeni prevzeme moj obrt i po mojoj smrti luáal te sam bil dugo miran, ali da bi sad draga mamica, dopusti, jer mi se odviáe —
nasliedi moju kuöu i moj cieli imetak. Pak na zadnje ja tvoj hekmek bil, to je malo imamo radi!»
onda joá vei iá, da nije partija za Tvoju — odviáe. Mi dva smo gotovi te se dalje veö
No, dakako, —- sad je uzprkos svujih
kCer?» — véli srdito Popoviő.
nemamo nikaj za spominati!» — I tim sr- visokih francezkih i englezkih planah Zsól»0 tomu nije govor, i ja to sve do- dito vzeme svo| ákrljak iz klina i otide ne- dievka postala posvc razoruZana te se nije
puáőam, ja dapaőe nebi niti najmanje imái pazeö na pomirljive rieói oáterjaáove, koj mogla Zelji srdca kőeri vupirati, veö je т о proti toj Zenitvi» —
veli Zsoldi — »alijnikak nije hotel dopusliti, da se stari pr,ja- rala, makar iz poöetka proti svojoj volji
moja Zena veli, da Poldek nepristaje Trezi- telj i о vak razidu.
konaőno ipák popustiti i u Zenitbu sa mlaki. Ona je nobel odgojena, uőila je sve i
Ove noCi Zsoldi nije oko stisnul, ne- dim Popoviőem privoliti.
svaáta govori francezki i englezki, pak onda mirno se je po postelji sim tarn cielu noc
Drugog dana u veöer su se gosti u
nepasa za Zenu jednomu meátru, veö po valal. Svadja sa Popoviőem mu nikak nije »zlalnem vröu» samo zaCudili, kad su vinju mora viáeái dojti, doktor ili fiák а I.»
hotela iz glave. —
Hekmekom ga je naz- deli как od prekjuőer posvadjeni Popoviő i
»Ah, tak to stoji! Dakle na doktoré ival! — I uviek rnu je ta rieő u uhih zvo- Zsóldi pri jednem stolu zajedno sede te se
fiákale se tu őeka! — No, onda gledaite, da
nila te kad je jedno malo prosudjival i —
povierljivo razgovaraju. U teku spomenka
jednoga ulovite, koj őe samo novce Zeniti, i mirno razpravljal tu snoőkanju evadju, pak veli Popoviő: »Znaá Zsoldi, ja »Heka kramarovu kőér vzeme к tomu, jer drug- moral si je stihoma i sam priznati da Po- meka» nazad uzimljem, taj mi se je onak
őije neide. Ali pazite, da vám nebude Zal poviő п ета posve krivo, jer on se do sad u srditoj naglosti, ili hoőeá radje, u nagloj
da ste kőér doktoru ili takovomu na vrat nilí nije drugőije u kuői viadal, nego как srditosti po jeziku posmeknul!»
obesili, miesto da ste ju dali onomu, koj je mu dobaőeni tituluá glasi.
»Ah pusti u miru, — nikaj li nije tredoduáe samo ono, kaj mu je i otac, na|me
I izbilja, on je bil u kuöi »Nitko.»
ba nazad uzimati» — odgovori Zsoldi dopoáten meáter, ali dievojku neuzima radi
Iz poöetka, kad su se oZenili, je Zsol- br ■ volje — »ta to je baá bila ona prava
novae, veő jer ju iskreno ljubi Ti niti ne- di viáekrat svoju Zeljeznu volju i proti Ze- rieö u pravo vrieme.» —
sanjaä, как se óva dva ljube, pak ti hoőeá nine volje ízvei, ali je to uviek bilo prepirDa pak sam si ja tu cielu stvar joá
ta dva srdca silóm razstaviti!» — veli uz- kami skopöano. Za da u buduöe te prepir- od 1867 godine tak dobro zapamtil, leZi u
rujano Popoviő.
ke med Zénóm i sobom zaprieöi prestal je, tóm, jer Bally Jankó, za onda jurista u Pe»No, no, — to nebude tak straána lju- i onak dobroőudni Zsoldi, proti volji Zene, sti i ja rigorozista na medicinskom fakulbav! to su valjda one prolazne mladenaőke makar i najmanju stvar raditi; pak onda tätu smo na tih gostih do jutra plesali, a
norosti* — odgovori Zsoldi mirno.
je iz toga doálo i to, da je svoju jedinu poznati smo bili sa inladim Popoviőem, koj
»No, ako ti tak slabo tvoje diete póz- kőér dal po volji svoje Zene odhranjivati. je i izvrstno hrvatski govoril te se s nami
naá, to je onda dosta Zalostno; ali ja je оAnda nije bil nití proti nameri svo|e druZil.
bodva bolje póznám» — veli Popoviő — őastohlepne Zene, da najme svoju kőér saJeli joá danas obstoji Popoviőeva »Sel»pak ti stoga velim, da ako samo malo i- т о nekomu druZtveno viáeáemu dade za cheria» u Peáti, neznam; — za onda je
maá őuti, tak odmah dozvoli, da bude iz Zenu, ne, on nije bil proti tomu, ali kőerku bila u »Sándor-utca» za múzeumom,
naáe diece par.»
si ipák nije Zelel nesretnom uőiniti. Ne! —
A o ila v
Pusti me na miru stimi pripoviestjami» Popoviő mu je jednoni jedinom, njegovo
*
*
— odgovori Zsoldi — »to ti na rne nikaj dosadaánje vladanje u kuői, toőno opisiva— t K o lla r it s M ih á ly . Opel je jeden
nespada; spominaj se s moiom starom, ja juőom rieőju oői odprl, pak ga je tim sklo- poátuvani i vreden medjimurec vumrl vőera
se u to nepaőam »
nul, da je svoje falinge i slabosti u kuőí popoldan vu Cakovcu. Pokojni bil je vnogo
»Jer se niti nesmeá!» — otresne se sam sebi po tiho moral priznati. —
letah kr. sudec pri őakoveőkim kotarskim
Popoviő srdito. — »Ti u obőe u kuői neJoá nije bilo prekasno! Joá se je mno- sudu, a predi vu 60-tih letah varmegjinski
maá rieői, ti si u kuői nitko, tebi je duZ- go toga zamudjenoga dalo popraviti.— »Fi- Pskut • sudec. Kollarits Mihály je iz srdca
nőst samo trgovinu zdrZavati, koja je pe- kom kutya teremtette! — Popoviő ni e imái ljubil svoje rodno inesto, Medjimurje i donezi tvoje Zene utemeljena. — I moja Zena vuzla na jeziku» — mrmlal je sam sobom movinu svoju Bil je dobar domorodec, —
je svojemi novei poloZila temelj naáemu o- sad mi je samo sve íz daleka promiálja- marljiv • dober sudec. Zivel je 69 letah.
brtu, ali joj zato nije nikada na um palo vati, pak őu sve \ideli.»
Naj poőiva vu miru!
takova prava si prisvojili, koja samo muZa
Drugog dana promiálja val je lice svoje
— S a h o v o Ы н д о • Musafer-Ed-Din
idu. Ju sam uviek gospon u kuői, a Zena kőerke, bliedo sa modremi kolobari okolo ostavil je za sobom samo vu dragom kaima samo votuma koj negda i propadne.» oőijuh. — Nevalja!— To niti francezki niti menju 250 milijuna kruna. Vu riznici je
»A как stoji pri tebi?» — govori da- englezki jezik nije moguői popraviti. — Pak nadjena gomila safira, rubina, smaragda, tirIje — »I ti si tvoju kramariju vlastitim ma- kad je Zena otiála iz sobe, a on sam sa kiza i dijamanta. Stara kruna perzijskih vlarom i trudom podigel na danaánju veliőinu; kőerkom u sobi ostal, pogladil si ju je po dara ima jedan izvanredan rubin vu veliőii Tvoja gospa bi se mogla ponositi stobom. licu te ju zapital jeli Trezika izbilja ima ni kokoáijeg jajeta. Jedan svilan pojas ukraAli ZaliboZe baá je suprotivno!
Ona mladoga Popoviőa tako jako rada?
áen samim dijamantirna, kojim se áah opati nedopuáőa se niti u najvaZnije domaőe Miesto odgovora navrele su Treziki suze na sál samo pri najveőim sveőanostima, teZak
stvari mieáati, tvoja gospa je vaáu kőerku oői. To je veő Zsoldiu bil priliőno jasan od- je ni viáe ni manje nego 9 kila Na jednoj
dala uőíti nepotrebne stvari, samo da iz govor. — »Jeli ste se gde na sastanak za srebrnoj vazi ima sto smaragda; jedan je
nje nobl gospu naőini, dievojka je morala danas degovorili?» — pita ju dalje. »Onda od njih toliki da je pokojni áah mogel vu
uőiti stvari, kője su za bolje i tinije ljudi, reői tvojemu oragomu, da joá jedankral к vu nje urezati celo svoje ime. Jedna sablja
ali kramarskoj kőeri nestoje dobro. Tvoja meni dojde . . . ali mé razmeá . . . . samo sa vu dijamantima predstavlja sam za se
Zena od odgojenju tvoje kőerke toliko giz- kmeni!»
vrijednost od 6 milijuna kruna. Jedna od
de i oholosti primieáala, da se je siromaáno
»Japek, dragi Jap k! Jeli je to tvoja najöudnovatijih stvari vu cieloj zbirci jest
diete u toj gnojánici skoro utopilo, da nije istina?» — vikne Trezika
Jedna velika kocka od őistoga cilibra: ona
u ojero bila skrita zdrava jezgra gradjan*No, dakako da je,» —
odgovori joj ima 4*00 kubnih palaca zapremine. Vu Perskog staliáa, koju tvoja Zena nije opazila, otac — »ali ne da bi materi о tom kaj pri- ziji se
л da je ova kocka pala s neba
*a da i nju zaduái. Pak niti sad kad je de- poviedala zasada; ona bude veő kasmje
joá » *uhamedovo dóba i da onaj vu ői! Лг d°bl “ £eDÍtVU’ ПТ а ona8,obod- 8Ve saznala »
j,m je rukama, nikada ne moZe bit. nesreoe ?« je I nesme svomu srdcu sliediti, veő
I ovak je mladi Popoviő joá onog dana tan Pokojni je áah, bil naprotiv vrlonesretan

■ á f 'V
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R h e u m a ellen
Ha jh u llá s
„
Fogfájás
„
12 kis vagy 2 nagy üveg bérmentve kor. 5.

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

Hochsingerova

GLORIA najboljejesredstvo
protiv R e u m e
„
Ispadanja vlasi
„
Z u bobolje

12 malíh ili 2 velike boce franko kruna 5.

M. Hochsinger i Sinovi
903 18 25

Keil-Lakk
leg kitű n ő b b m ázoló sze r p uh a padló s z á m á ra .

C s á k to rn y a .

K e ll- t é lé
K e i!-f é le
K e i l - fé le
K e i 1- f é le

v ia s z k e n ö c s k e m é n y p a d ló sz á m á ra .
le k é r „ G l a s u r , , tény m á z 00 lillér.
a r a n y lé n y m á z k é p k e re te k n e k 40 fillér.
s z a lm a k a la p fe sté k m in d e n színben.

942 6 —6
M in d e n ko r k a p h a tó k :

Heinrich jYiiksa cégnél Csáktornyán,

AGRARIA
MAGYAR GÉPFORGALMI RÉSZV. TÁRS.

Benzinmotorok
Beoziocsépli
Malomberendezések s».
K érjen minden gazda
árjegyzéket
le v é lc z im :

872 18—52

MAGRARI/AÉi Budapest.aczi-út 2.

KorVat A. Varazsdon.

Ha látlak, ólt Zacherlin, a szivem is dobban,
De nem fogadlak el, ha kínálnak tokban.
Tokban a mi van, haszontalan dib dáb:
Attól ugyan nem döglik, se féreg, se a sváb.

Zacherlin üvegben! Kz az igazi szer*
Legyen áldott a ki készít, százszor és ezerszer!
S valahol fiigg a Zacherlin plakát;
Ott kapható Zacherlin egész éven át.

jj

Meghívó.

^

Ü

g
|S

A m u r a c s á n y i k e re s z té n y fo g y a s z tá s i sz ö v e tk e z e t

R

1907. évi április hó 28-án d. u. 2 órakor

л*

az iskola te rm é b e n ta r tja évi

v

I X X .r e n d e s h ő z g y ű U ö c t j j j

jVloshaté aranylaH H

|j Az április 2l-ére összehívónál, mivel ;i részvényesek ‘/s része sem jelent
meg nem lehelt ü megtartani.

v

|j

Tárgysorozat:

ót

Ip
|J

1. Elnöki megnyíló.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentőse.
3. 1906. évi zárszámadás bemutatása.
4. Esetleges
indítványok.

rj
ál
967 1 — 1

ót

\
V

a GOLDOIi
Kapható arany, ezüst, róz ft tüz- H o t e n k i n t k a n o k
1
Vöros színben

...

. ,

friss töltésű

5tra«$z Sándor
KönyV({eresHedés4ben

petánczi vizet

CsáKtornyán.

m e ly e t n ag y ban é s k ic s in y b e n h á z h o z s z á llíto k .

/ k é s z le i á ra

•

Előzetes megrendelés esetén egyenesen a forrástól.

Ifj. Premecz Miklós

IRDETÉSEK

H

felvétetnek

e lap kiadóhivatalában.

fűszer- és csemege kereskedése

Csáktornya.

........................................—
4 W

■ R peronoszporája *•
fa li VMcl(cz<sbez általánosan elismert legjobb
fe ma egyúttal a legolcsóbb anyag a

Fedeztetés.

- S * .

A beliczai gazdaságban egy hatósági
igazolványnyal ellátott 178 cm. magas lekele
angol telivér. 4 éves mén. 20 koronáért
idegeneknek is fedez. (Hátsó bal láb kesely
feje piszra. Öt ugrás.)
649 1 — 2
Pel c^ai jós-zfgkczcki<g

hanem mégis kell kísérelni B E R G M A N N
é s T Ä R S A , D r e s d e n é s T e t s c h e n a/E

régen bevált, gyógyító hatású

Dr. ASCHENBRANDT-féle

Steckenpferd liliom tej-ezappanát

J 3 o F d Ó Í'P O F .

azelőtt Bergmann-féle liliomtejszappant
(jeg y : 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 т .-ér t k a p h a t ó :

Á ra B u d a p e s t e n :
50 kilogrammos zsákokban á klg. 82 flll.
10 és 5 klg -mos zsákokban 86 fii., valamint
2 kilogrammos dobozokban á klgr. 87 fii.

StriW aTßtM H fl
Csáktornya.

H a s z n á la ta o lc s ó é s b iz to s, előállítása g y o r s ,

a levélhez a legjobban tap ad , a p e rm e te z ő t

971 3 2 - 5 0

s o h a s e m d u gitja.

S Ü

В magyar-óvári m. hír. gazdasági
akadémia növényélettani állomása
kísérletének fényes eredménye, szá
mos magyar gazda bizonyítványa
bárkinek d í j t a l a n u l megkCldetik.

Ü

M

B é rb e a d ó .

ii

Bottornyán 3 szoba, konyha stb.
mellékhelyiségekből álló

A b o rd ó i por ezenkívül kitűnő ered
ménynyel használható a b u rg o n y a v ész ellen,
g y ü m ö lc sfá k permetezésére és b a ro m fió la k
fertőtlenítésére.

h á z
fél hold kerttel és
2 hold szántóföld

Megrendeléseket elfogad és ismertető-füzetet
■1
díjmentesen küld a
.1

Magy. Mezőgazdán 5zöVetKczetc

fo ly ó évi m á ju s hó l-tö l b é rb e a d a n d ó .
B ő v e b b e t a tu la jd o n o sn á l

B u d a p e st, V ., A lk o tm á n y -u tcz a 3 1 . sz .

М Ш 1 A C S A M A L IA

A por kapható es megrendelhető ;

9691 — 1

TÓDOR R. utódánál, CSÁKTORNYA.
_____________________________________970 1 - 8
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H o t to r пуп.

