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Az ön megtagadás.
A sorssal való megelégedés, a szeretteink 

és környezelünkre való áldásos hatás, a 
családi élet derültsége nagyrészt az önmeg
tagadás föltételétől lügg.

Vessünk csak egy tekintetet az életre, 
ez mindjárt meggyőz ennek az állításnak az 
igazságáról.

Hányszor nem tapasztaljuk az életben, 
hogy vannak családok, melyek a mindennapi 
kenyérkeresés nehéz gondjai mellett édes 
egyetértésben, csendes önelégültséggel élik 
le földi pályafutásukat, mig viszont más, tán 
náluk sokkal gazdagabb családok örökös 
elégületlenséghen, nyugtalanságban és kese
rűségben töltik el azt a pár évet, ami a 
földön ki lett nekik mérve.

Melyik sorsa irigylendőbb ? Könnyű 
erre a felelet Mii érnek a töld minden 
kincsei, ha a boldogitás égi áldása nem 
nyugszik rajta.

L)e mi űzi tova ez áldásokat? Mi más, 
mint a gyarló ember amaz egy részt üdvös, 
de másrészt álkos szenvedélye, hogy soha
sem elégszik meg azzal, amije van, hanem 
mindig löbb után sóvárog.

Üdvös és átkos e szenvedély, mert ez 
a szerzés, a nagyratörekvés, a dicsőség és 
halhatatlanság kútfeje; de másrészt az em
lített szeiencsétlenségek is ugyancsak e for
rásból fakadnak. Ez utóbbiakat csak úgy 
lehet biztosjn elkerülni, ha az emberiség 
egyik része, az, amelyiknek hivatása a szer
zés, a bir és dicsőség utáni törekvés, e szen
vedélyt megtartja, másik fele azonban, az, 
amelyiknek feladata lett a szelídséget, a kis 
körben való boldog megnyugvást és annak 
kívánatossá tételét képviselni és feltüntetni, 
ez a fele az emberiségnek az említett szen
vedélyt, amennyire csak lehet, kiirtsa szivé
ből. Más szóval: a férfi legyen nagy rátörő, 
nemesen becsvágyó, a nő ellenben igényte
len, önmegtagadó. A lelkűiét ilyetén ellen
tétei állítják elő azt az egyensúlyi, mely 
kedvessé és boldoggá teszi a családi és tár
sadalmi életet.

De a túlzott nagyratörés, melynek nem 
a lisztes munka az eszköze, sok veszélylyel 
is jár.

A legirtóztatóbbról nem is szólunk; a 
gyalázatos kívül esik ez elmélet köréből,— 
de szólunk egyik, mindkét nemre nézve 
egyformán legveszedelmesebb betegségéről, 
boldogságunk, jólétünk és erkölcsiségünk 
egyik legpusztítóbb, legkérlelhetlenebb ellen
sége: a fényűzésről. Honnan származik e 
métely? A feltűnési vágyból. És miképp ejti 
hálóiba áldozatait? Csakis az által, hogy nem 
bírunk uralkodni magunkon.

Az a pusztító áradat, mely minden 
medret álrohan, minden gátol szétrombolva 
és ezrek sok éves verejlékes fáradságait, 
századokig büszkén fennállóit müveket iszap 
alá temetve, az is egyes cseppekből áll csu

dán, de a cseppek egyre alászakadtak, kicsi 
hegyi patakok alakjában ^gyre magasabbra 
dagasztották a folyam csendes keblét, addig- 
addig, míg vége lett minden hatalomnak 
fölötte, vége minden áldásnak, amit a kebel 
rej teli.

Éppen igy vagyunk a pusztító szenve
délyekkel. s az a léket és tekintetet nem 
ismerő fényűzés eredetiben szintén nem volt 
egyéb egy kis túlságos hiúságnál, feltűnési 
vágynál. Még ha nemes teltek állal akart 
volna feltűnni, akkor sem volna az erény, 
mert az igazi erény nem vágyódik a nagy 
világ szeme elé, beéri az öntudattal; csak
hogy legalább a tett fénye túlragyogná az 
érdek homályát; a szemesség mindig igényi 
tarthat az elismerésre, d«* vajmi kevés szín
ben nyilatkozik meg a feltűnési vágy ilyen 

I üdvös tettekben. A legnagyobb résznél: ami
lyen a fa, olyan a gyümölcse; üres külső
ségek által véli kielégíthetni (eltűnési vágyát 
és tápot adván neki, egyre fékezhetlenebbé 
fajul, addig, mig a fényűzés undok szörny
alakjában vagyont és önérzetet, házi és 
családi boldogságot, mindent, mindent áldo

zatul nem ejtett.
Innen van, hogy olyan sokan szenved

nek mai nap a fényűzés szörnyű bűnében, 
s innen az is. hogy annyian vannak, akik 
minden nagy gazdaság melleit sem boldo
gok, A ragyravágyás, a feltűnési viszketeg 
ennek okozója. Aki egyszer helyet adott 
annak szivében, az előbb-utóbb, de okvet
lenül el van veszve.

Pedig mi könnyű kikerülni e veszedel
med Csak önmegtagadásra kell szoktatni 
magunkat. Klei nie bizony nehezünkre fog 
ez esni, de csak rövid ideig; később pedig 
— egy egész élet boldogsága jutalmazza 
un g kis ideig tartott küzdésünket.

A Csáktornyái horvát tüntetés.
Folyó hó 7-én délután 4 óra körül a 

Csáktornyái vasúti állomás izgalmas s csak 
sajnálható horvát. tüntetésnek volt a szin
tére. A horvátok merészsége ma már any- 
nyira megy, hogy magyar területen kihívóan 
mernek tüntetni a magyar állam ellen s a 
magyart magyar területen merik sértegetni. 
Nem célunk az események kiszinezésével a hor
vátok indokolatlan ellenségeskedésének újabb 
lápot szolgáltatni, csak szárazon, a mint az 
tényleg történt, mondjuk el az elmúlt vasár
nap délutáni izgalmas eseményeket.

Ür. Vrbanics Ferenc országgyűlési kép
viselő folyó hó 7-én beszámoló beszédei 
tartott Varasdon, a honnan Csáktornyán 
keresztül a Csáktornyáról d. u. 4 órakor 
induló gyorsvonattal volt elutazandó Zág
rábba. Az elutazó képviselőt nagyobb va- 
rasdi társaság kisérte át Csáktornyára a 
hároir.negyednégy órakor érkező vonattal 
s a mikor a varasdi vonat a Csáktornyái 
állomásra bejárt, már éktelen zsiviozás és

horvát éneklés hallatszott ki a vonatból, a 
mely az állomáson összegyűlve volt s több 
száz főre menő magyar közönséget Figyel
messé tette.

A varasdi vonalból kiszálló horvát 
társaság egyenesen a vasúti étkezőbe vonult, 
a hol nem Magdics Péter képviselő, a mint 
a fővárosi lapok is írták, hanem egy va
rasdi polgár intézett beszédet Vrbanics Fe
renc képviselőhöz és buzdította nevezett 
képviselőt és társait a horvát érdekek mel
leit körőmszakadásig való kitartásra. Vrba- 
nics Ferenc a hozzá intézett beszédre csak 
röviden válaszolt s egyszerűen megköszönte 
kíséretének á ragaszkodását és az elkísérést. 
Vrbanics beszéde után ismét hatalmas zsi- 
viózás tört ki, ezután pedig a horvát him- 

1 nuszt énekelték, a mire az ott levő s szol
gálatot teljesítő vasúti tisztviselő csendre és 
nyugalomra inlettea horvátokat, de eredmény
telenül. Ugyanis a horvátok a restaurációból 
kimentek a peronra és ott folytatták az 
éneklést, majd pedig elkezdték a magyar 
kormány tagjait »abcug Vekerle! abcug 
Kossuth! abcug magyarok!« kiáltásokkal sér
tegetni, a mi a magyar közönségnek a fel
háborodását csak fokozta s tartani lehetett 
föle, hogy összelüzés lesz a következmény. 
Ezt megakadályozandó az állomáson szol
gálatot teljesítő csendőr felszólította Vrba- 
nicsol, intse kíséretét nyugalomra, mert kü
lönben a következő legelső rendzavarás al
kalmával kénytelen lesz letartóztatni az 
egész hóivát társaságot

A figyelmeztetésnek azonban csak ke
vés ideig volt meg a halása, mert közben 
az egyik bejövő vonalból kiszállott egy a 
liurvátok állal ismeri szlovén költő, amikor 
is a viszont látás örömére rágyújtottak a 

j horvátok a »szlovének és horvátok« című 
dalra, mely után ismét zsivió és éktelen 
kiabálás, abcugolás következett. Erre már a 

! jelen volt magyar közönség türelme teljesen 
elfogyott és többen hangosan adtak kifeje- 

I zést megbotránkozásuknak a horvátok ma
gaviseleté felett, sőt meg is fenyegették a 
horvátokat, mire azok bicskák s más sértő 
eszközök mutogatásával feleltek. Ez utóbbi 
annyira felháborítóit több magyar polgárt, hogy 
a horvátok közé mentek s csakhamar általá
nos dulakodás, szitkozódás és abcugolás 
következett, a mire a jelenlevő csendőr az 
egész horvát társaságot letartóztatottnak je 
lentette ki. A letartóztatás idejében azonban 
Vrbanics képviselő már a gyorsvonaton volt 
és elulazolt Csáktornyáról,

A horválok letartóztatása nem volt va
lami könnyű dolog, mert a letartóztatás ki
jelentésére a horvátok közül sokan a Prá- 
gerhot és Kanizsa felé induló vonatokba 
m nekülési szándékból beugráltak s igy 
megszöktek a letartóztatás elöl, mások meg 
gyalog a vasúti pályamentén igyekeztek el
menekülni. Az időközben kért s megérkezett 
csendőr kisegitmény a Csáktornyái polgárok



segélyével a gyalogmenekülőkel is elfogva, 
letartóztatott 18 horvát egyént és bekísérte 
őket Csáktornyára A bekísértek körül 
nagy csoportosulás támadt s a mindig sű
rűbben gyülekező közönség erős hangon til
takozott és botránkozott meg a horvátok 
magaviseleté felett. A mig a csendőrség 
Írásbeli jelentésével elkészült, a horvát tár
saság a városi rendőri őrszobában állott 
Őrizet alatt.

A csendőrség esti 9 óra felé kisérte a 
horvátokat a főszolgabíró hivatalába, a hová 
időközben megérkezett Femen Ákos varasdi | 
rendőrkapitány is, ki bejelentette a főszolga 
bírónál, hogy mint tanú a letartóztatottak 
személyazonosságának és állandó lakhelyük
nek az igazolása céljából érkezett.

Mikor a kihallgatás már javában folyt, 
a Csáktornyái állomás főnök értesítette a fő
szolgabírót, hogy Varasdról tudomására 
hozták, miszerint a Varasdról */,10 órakor 
Csáktornyára érkező vonattal több száz em
ber készül Csáktornyáiba ismét tüntető szán
dékkal és állítólag a foglyok kiszabadítására. 
A főszolgabíró azonnal tudomására hozta a 
jelenlevő varasdi rendőrkapitánynak, hogy 
Varasdról milyen célzattal szándékozik na
gyobb számú tömeg Csáktornyára jönni, mire 
a rendőrkapitány telefonon érintkezésbe lé
pett a varasdi rendőrséggel és intézkedett, 
hogy Varasdon a Csákrornyára készülő 
tüntetők a vonatba be ne engedtessenek. 
Egyben a Csáktornyái főszolgabíró is meg
tette az intézkedéseket, hogy a vasúti indó- 
háznál kellő számú csendőrség legyen az 
esetleges ujabbi garázdálkodás megakadályo
zására.

E közben folyt a tárgyalás, a mely el
tartott, minthogy 18 vádlott és 6 tanú ke
rült kihallgatásra, reggel fél három óráig, a 
melynek befejeztével, mivel az összes vád-1 
lottak személyazonossága és lakhelye iga
zolva lett Femen rendőrkapitány által, vala
mennyi horvát szabadon bocsájtatott és erős 
csendőri fedezet mellett a vasúti állo
másra kisértettek, honnan a reggel 4 órakor 
induló vonattal Varasdra utazlak.

A letartóztatottak legnagyobb részben a , 
varasdi intelligenciához tartozó egyének 
voltak — 12 férfi és 6 nő — köztük Mii-1 
csetics Iván varasdi gimnáziumi tanár, a

délszláv tudományos társaságnak is tagja, 
több egyetemi hallgató, úgy szintén Magdics 
Péter országgyűlési képviselő fia és nővére, 
utóbbi tanítónő stb.

A főszolgabíró az összee vizsgálati ira
tokat julius 8-án megküldötte a nagykani
zsai kir. ügyészséghez, miután az előveze
tett vádlottak terhére nemcsak nyilvános 
helyen elkövetetett botrányos csendzavarás, 
hanem még a magyar állam közjogi intéz
ményei elleni vétség tényálladéka is fenfo- 
rogni látszik.

Egyúttal gondoskodás történt, hogy az 
ehhez hasonló horvát garázdálkodások meg 
ne ismétlődhessenek és ha mégis megkísé- 
reltetnének, ezeknek nyomban eleje vétet
hessék.

A Csáktornyái állomáson történt eme 
horvát inzultusnak egy különös epizódja is 
volt, a melyet alapjában véve nem helye
selhetünk ugyan, de természetesnek talál
juk a vérig felizgatott magyar közönségtől, 
a mikor már kitört belőle a méltatlankodás 
s nagyobb számánál fogva kényszeritette a 
horvátokat, hogy azok a magyar közönség 
által elénekelt »Kossuth nótát« kalaplevéve 
hallgassák végig. A ki a kalapját nem akarta 
önként levenni, azét egyszerűen bottal le
ütötték. Az ilyen retorzió teljesen fölösleges 
s bár ismételjük, természetes a vérig sértett 
magyar közönségnek a másik végletbe való 
eme átcsapása, de ez semmi haszonnal sem 
jár s a mellett csak a horvát gyűlölködés
nek nyújt tápot, a mire pedig szükség egy
általán nincsen.

K Ü L Ö N F É L E  K.

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXIV-ik évfolyam Ill ik negyedébe léped; ez 
alkalommal tisztelettel kérjük az előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedje
nek, nehogy a lap szétküldésében fennakadás 
történjék. Tisztelettel я kiadóhivatal.

—  Kinevezések. A király Tóth Tivadar 
miniszteri tanácsosi címmel és jeléggel töl- 
ruházott osztálytanácsost, valóságos minisz

teri tanácsossá s a honvédelmi miniszter 
dr. Pólyák László fizetésnélküli miniszteri 
segédlogalmazót valóságos miniszteri segéd
fogalmazóvá nevezte ki.

—  Áthelyezés. A vallás és közoktatás
ügyi miniszter Korom György alsólendvai 
áll. polgáriskolai tanárt hasonló minőségben 
a sóproni áll. polgári iskolához helyezte át.

—  Képviselő-testületi ülés. Csáktornya 
nagyközség képviselő-testülete folyó hó 11-én 
délután 4 órakor Petries Ignác községi bíró 
elnökletével ülést tartott, melyen: 1. Pálly 
István cseléd, Csáktornyái lakosnak a nagy
község kötelékébe kérelmezett felvételét el
utasította. II. A Csáktornya-Zrinyifalvai vici
nális ut fenntartására vonatkozó költségek 
tárgyalásához meghívott községi bírót és 
jegyzőt a megfelelő utasításokkal ellátta.
III. Az elöljáróságnak Csáktornya közegész
sége előmozdítása érdekében mély (túri) 
kutak létesítése tárgyában előterjesztett ja 
vaslatát névszerinti szavazattal elvetette. —
IV. Sráy József volt községi utcaseprőnek 
az elöljáróság határozatának a megváltoz
tatásával havi 6 korona segélyt szavazott 
meg. V. Az építkezési és utcaszabályozási 
térkép felülvizsgálata ügyében korábban ki 
küldött bizottságot kiegészítette Fejér Jenő, 
Alszeghy Alajos, Maszlnák József. Pál kai 
Jakab, Pecsornik Ottó és Morandini községi 
képviselőkkel. Ez a bizottság utasítást ka
póit az építkezési és ulcdszabályozási térkép 
ügyében helyszíni szemle foganatosítására, 
melynek megtörténte után a térkép elkészí
tésének záros határidő alatti kötelezettsége 
mondatott ki. VI. Egy fa fűrész gyár esetle
ges létesítéséhez ingyen lelek és 10 évi 
adómentességet ígér. VII. Az elöljáróságot 
megbízta, hogy a minden oldalról általáno
san hangoztatott husdrágaság ügyében lépjen 
érintkezésbe a Csáktornyái mészárosokkal 
és esetleges eredménytelen tárgyalás esetén 
a húsárak szabályozására nézve az 01080/897 
— 11. k. m, rendelet értelmében a másod
fokú hatóságnál tegye meg a szükséges lé
péseket. Vili. A posta bérház épil kezese 
tárgyában hozott határozatot.

—  Feloldott ebzárlat. A május hó 24-én 
Csáktornyára és környékbeli községekre 
nézve elrendelt ebzárlat feloldatott.

T Á R C A .

Viszontlátás.
Abban az időbpn történt, mikor egy szelíd 

lelkű, sokat szenvedett költő börtönéből kikerült 
s hazatérve, nem lelte otthonát; nem ellenség 
égette fel, asszonyi hűtlenség, csalfaság kergette 
el onnan a családi béke angyalát.

Csüggedten, szótlanul ültek a tűz körül egy 
ősz férfi és két kis gyermek. Fekete volt az éj, 
erős szél sivitott végig a sötét utcán, az ajtó és 
az ablakok megremegtek. A szoba egyik szögle
tében beteg nő teküdt. A zörejre körülnézett.

»0 az, 6 jött! Halljátok, mint zörgeti a ka
put? Nyissátok ki neki. Ah, miért nem jön még?«

Az aggastyán ágyához tipegett.
— Nyugodj, lányom! Aludjál csendesen, nem 

6 zörgetett, a vihar volt, mely künn dühöng.
— Zivatar van? Hogy jön haza a férjem?
— Zegernyés az idő. Majd világit neki va

lami fény. Isten hazahozza őt hozzád, hogy meg
gyógyítson. Nehéz, komor felhők tornyosultak fe
lettünk, mondá s könyei kicsordultak.

— Óh könyörülj rajtam, ne hagyj oly soká 
kétségben. Az élet, melyet a kó'1 kiszi belőlem, 
csak annyira tart fenn, hogy megtudhassam a va
lót, ugy-e nem tér már vissza?

— De visszatér!
—  Ha tudná, hogyan fekszem itt, ha sejtené, 

mily erőfeszítéssel tartom távol magamtól a halált, 
mielőtt lecsukódnék örökké a szemem, még meg
láthatnám, még megölelhetném egyszer.

Isten csapásai sűrűén látogatlak meg 
minket. Másképpen lesz; felejtsd el ezt az életet, 
nyugodjál, hogy szebbre ébredjél; olyanra minőt 
álmodban fogsz látni

— Csak halál az . . . susogta és erőlenül 
hanyatlott vissza fekhelyére.

Az öreg meghatottál) folytatá:
— ő  eljön hozzád, nem kell nélkülöznünk 

többet. . .
—  ügy fáj . . . atyán*. . . . atyám!
Atyja elfojtotta zokogását.
— Nem átkozódom, nem panaszkodom, óh 

Istenem, szánjál meg, lehelj életet belém, hogy 
megláthassam őt, küldd el hozzám, hogy boldo
gítson.

Elhallgatott . . Lehunyta szemeit, ajkai csak 
némán mozogtak. A zápor csattogásán kívül nem 
hallatszott semmi. A két gyermek gondtalanul 
aludt tovább.

— Hallod? riadt fői a beteg, Hallod? . . . 
Mi az . . .  ?

—  Meglásd, holnap hirt hallasz róla. Innen 
elmegyünk. Nem kell annyit aggódnunk a megél
hetésért.

— Nem kínoz már semmi. . . Könyebben 
lélegzem. . Holnap . . . holnap . . . nevem napja 
van. . . Add vissza ót nekem . . . irgalmazz . . . 
hallgass meg!

Az atya nem tudta magát tovább türtőztetni 
hangosan sirni kezdett.

Megint néma minden. Nem tekint ide senki, 
az ég csak pusztítani, büntetni tud, de irgalmazni 
nem? Az égen tündöklő, de most felhőboritotta

csillagok pazar ragyogásából csak egy, csak egyet
len egy sugár з е т  lop be vigaszt, reményt ?
Ha az egymást szerető szivek megtértek, nem 
élesztheti fel őket a szánalom, a siralom?

Aludtak. Nyugodtak A szív alig dobogott: a 
már már hideg szív még mindig melegen érzett. 
A mécses fel lobogott . . . sötét minden. Megint 
felpislog, ismét elalszik. Csillámlik inég mindig 
Mivel küzd elhaló fénye? A sötétséggel? Az éjjel? 
Vagy tán remény gyanánt szeretne tovább fén\- 
leni, hogy a kétségbeesés minél későbben lépjen 
be ide? Ki beszélt? Mi szólt? . . Megint? . .
Te vagy? . . .

Az ég dörgése felel és csend mindenütt.

Szabad a rab. Megnyílt börtöne. — Másnak 
életébe került, neki csak lelki rugékonyságába, s 
ereje felemésztődött. Ifjú tüzét, lángoló lelkesedé
sét — hideg volt börtöne, érzéketlenek a falak — 
a kövek le tudták hűteni. Mintha sírjából bocsá
tották volna ki Nem bámulta, nem csodálta a 
világot, a természetet. Mit is láthatott volna, ami 
elragadhatná? Viruló életet? Itt minden fonnyadt 
volt. Illatos virágos? Elszáradt minden; elsöpörve, 
eléktelenitve virágkert, erdőt lomb helyett a fákon 
jégcsapok díszítik. Mit hallhatna, ami elbájolná? 
Pacsirta, fülembe dala nem hangzik, »hallgat ber
kében« minden dalos madár, — jó, hogy harsog
nak a vészek, az ég dörög, hogy a ja jt ne hallja, 
s a föld nem segíthet; a ja jt  sem hallja.

Megy, indul haza, otthon elfelejti börtöne 
borzalmait Még mielőtt tiszta ég helyett nedves 
kőfal borult föléje, sok minden elveszett, de a



—  Nevelők a Csáktornyái áll. tanító
képzőben. Az 1907. év szeptember hó else
jével az uj rendtartás szerint a bennlakó 
segédtanár és segédtanítóiéi intézmény az 
állami tanítóképző-intézetekben megszűnik 
s a jelzett időtől kezdve az internátussal 
ellátott képzőintézetekben a felügyelet gya
korlására és az igazgató irodai segédkezé- 
sére polgári iskolai tanítói, illetve tanítónői 
képesítéssel biró nevelők, illetve nevelőnők 
alkalmaztatnak. — Az alkalmazott nevelők 
semmiféle tanítási teendőkkel nem foglal
koznak és minden idejüket csakis a növen
dékek között töltik el, részben felügyelet 
okáért, részben pedig, hogy a gyengébb ta
nulóknak a szükséghez képest a leckékre 
való előkészülésben segítségükre lehessenek 
A vallás és közoktatásügyi miniszter e neve
lőket a Csáktornyái állami tanítóképző-inté
zethez most nevezte ki Deák Dezső és Dienes 
Dezső okleveles polg. iskolai lanitók szemé
lyében, kik állásukat augusztus hó 1-ével 
kötelesek elfoglalni.

—  Esküvők. Hartmann Károly Csák
tornyái hites tolmács f. hó 20-áu esküszik 
örök hűséget Petries Elsa kisasszonynak 
Sridón.

Halmos Ignác járásbirósági írnok f. 
hó 6-án nőül vette özv Kovácsics Ferencné 
úrnőt,

—  Uj jegyző. A nyugdíjaztatás folytán 
megüresedett drávacsányi körjegyzői állás f. 
hó 9-én tartott választás alkalmával töltetett 
be. Megválasztatott 3 pályázó közül Szabo- 
lics Rezső ugyanottani helyettes jegyző.

—  Megdrágult a sütemény. A helybeli 
pékek a lisztárak, tüzelőfa és a munkabérek 
folytonos rohamos emelkedése következtében 
a kenyérsütés árát darabonkint 14 fillérben 
állapították meg. A közönséggel ezt falraga
szokon és körleveleken tudatják, mely la
punk hirdetési részében is olvasható.

—  Fényes kitüntetésben részesültek a 
Nemzetközi Sütőipari kiállításon az »Alexin« 
zsirtnűvek, midőn a nagy díj julolt oszlály- 
részükül, melyre úgy a tulajdonosok, mint 
a vállalat igazgatói méltán lehetnek büszkék. 
E sikerl a nagyszabású vállalat gyártmányai
nak az »Alexin« növényzsirnak és -Kalács- 
Alexin« növény vajnak eddig még nem ismert 
minősége biztosította, amely rövid idő alatt 
meghóditotta a monarhia mindkét felének

hűség némelyeknél az elveszéshez megmaradt; s 
fi . . .  ? Félt visszagondolni. Jó  sorsa majd elve
zeti. Reá bizta magát. Mintegy öntudatlanul ment 
neki a vak éjnek Látnoki szemmel néz jövőjébe 
Csak homályt vesz észre.

Elmosódott emlékek is feltolakodnak léikébe. 
Ezen az utón már kétszer volt. Itt sebesült meg, 
itt bnkott le lováról.

Erre vitték szomorú fogságba, a honnan most 
visszatér.

Itt a rég nem látott hajlék, most már de
rengett előtte, az öröm is visszatért beléjé, — 
benyitott.

Mi várt rá?
A zajra fölébredt az agg. Megösmerte fiát. 

Az megértette, mit akart mondani, fölemelt resz
kető kezéről; előtte sápadt, élettelen nő feküdt, 
a neje. Egy megtört s z ív  utolsó nyögése hallat
szott, egy sóhaj. A zivar lármája nem vegyült már 
a csöndbe, vagy tán erősebben dúl idebenn a 
vihar. . .

A férfi könnyezett Hőtlenül elhagyta őt élete 
párja, mielőtt még egyszer megölelhette volna. 
Elvándorolt, még mielőtt egyszer magához szorít
hatta volna forró szivét, megszökött előle — a 
halálba.

Ezért jött vissza? Ezt hozta neki a szabadság?
A vihar nem zúgott többé, talán azért, hogy 

két boldogtalan imája felhangzik a menybe
R ó z s a  D e z s ő .

fogyasztóit, sőt a külföldön is előnyösen 
ismert névre tett szert, úgy, hogy már egy 
háztartás sem nélkülözheti az »Alexin «*t, 
ha könnyen emészthető, egészségesés ízletes 
zsírral és vajjal óhajtja ételeit készittelni. 
Az »Alexin« zsirmüvek tulajdonosa Dr. 
Schmidl és Társa cég Budapest. Gyár: Budafok.

—  A Csáktornya— Zrinyifalvi vicinális 
Ut rendbehozásához és fenntartásához szük
ségelt költségekből az érdekelt községek 
hozzájárulási aranyának a megállapítása 
ügyében folyó hó 15-én a vármegye alis
pánjának elnökletével tárgyalás lesz Zrínyi
falván, melyen Csáktornyát Petries Ignác 
községi biró és Dénes Béla közigazgatási 
jegyző fogják képviselni.

—  A Csáktornyái postapalota ügye 
a folyó hó 11-én tartott nagyközségi kép
viselő testületi ülést ismét élénken foglal
koztatta. Ugyanis a képviselő testület tagjai 
közül többen számítás után állítólag arra 
az eredményre jutottak utólag, hogy a posta 
kincstár által elfogadott 4000 koronás évi 
bér összeg nem fedezi a tervszerinti épület 
mai viszonyok közötti építkezési költségének 
az amortisatióját és az egyéb fentartási költ
ségeket, annál is kevésbbé, mivel a bérlet 
összegének a megállapításához alapul vett 
tervezetből sok föltétlenül előjövő kiadásnak 
a figyelembe vétele elmulasztott. Ennek alap
ján a folyó hó ll-iki képviselő testület 
Pelrics Ignác városbiró, Alszeghy Alajos, 
Benedikt Béla, Wollák Rezső, Pecsornik 
Ottó, Czvetkovics Antal, Sáfrán Károly. Fe
jér Jenő, Morandini Bálint és Román kép
viselőtestületi tagokból álló bizottságot kül
dött ki arra nézve, hogy az építkezésre és 
haszonbér megállapítására vonatkozó költ
ségvetést vizsgálja újból át és tegyen szá
mításokat a költségvetésben feltüntetett és 
a jelenlegi árviszonyok közötti különbözetié 
nézve, továbbá az építkezési költségek fe
dezésére vonatkozólag tervet és javaslatot 
dolgozzon ki.

—  Trafikosok öröme. A pénzügyminisz
ter elrendelte: 1. Az általánosan kötelező 
vasárnapi munkaszünet, azaz, hogy a kizá
rólagos dohányárusok (mulatóhelyek és für
dőket kivéve) vasárnapokon d u. 3 órakor 
kötelesek árudájukat bezárni, mig a nem 
kizárólagosak már a délelőtt folyamán fő- 
űzletükkel egyidejűleg. 2. A tőzsbér össze
gének leszállítását 1 % * ró1 */• °/o*ra (a ki
zárólagos tőzsdékre) 3. Uj dohányárudák 
engedélyezésének kizárását, illetve megszorí
tását, azaz, hogy a pénzügyigazgatóságok 
uj trafikengcdélyt csak elengedhetetlen szük
ség esetén adhatnak 4. A dohányárudák 5 
évi, nagyárudák és különlegességárudák 15 
évi kifogástalan kezelés után átruházhatók, 
átörökölhetők. 5. Trafikokat felmondani, tra- 
fikosokat elmozdítani csak fegyelmi vizsgá
lat, tárgyalás és szabályszerű határozathozatal 
után lehet. Az okmány bélyekek eladása 
utáni jutalék felemelése is a legrövidebb 
időn belül meg fog történni. Kisárusok szűk 
ségleteikct csak kétszer hetenkint köznapo
kon délelőtt 9 — 10 és d. u. 2 — 6 óra közt 
szerezhetik be.

— Sertésvész. Murasiklós községben 
a sertésvész járványosán megállapittatott

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága által közhírré tétetik, hogy Csák
tornya nagyközség 1907. évi útadó kivetési 
lajstroma az 1890. évi 1. t.-c. 23. §-a alap
ján folyó évi julius hó 13-tól julius 28-ig 
a községháza 3. sz. helyiségében közszemlére 
tétetett oly célból, hogy azt az érdekeltek 
betekinthessék s netáni felszólamlásaikat a 
a községi elöljáróságnál fenti határidő alatt

benyújthassák. Csáktornyán, 1907. julius hó 
12-én. Elöljáróság.

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága által közhírré tétetik, hogy Csák
tornya nagyközség 1907 évi III. osztályú 
kereseti adó kivetési lajstroma folyó évi ju
lius hó 13-tól julius 21-ig a községháza 3. 
sz. helyiségében közszemlére tétetett oly cél
ból, hogy azt az érdekellek betekinthessék s 
netáni felszólamlásaikat a községi elöljáró
ságnál fenti határidő alatt benyújthassák.

—  Minden praktikus háziasszonyra 
nézve nagy nyeresség, ha a Glóbusz tisz- 
titókivonatot használja, melyet Fritz Schulz 
jun. r. t gyárt Lipcsében. Neuburgban, Eger
ben és Lincolnban New-York mellett. Évente 
több mint 70 millió Glóbusz tisztitó-k.vona
tot küldenek szét, a mi bizonyitéka annak, 
hogy ez a fémtisztitószer általános és meg
érdemelt figyelemnek örvend, és hogy több 
millió háztartásban, műhelyben, üzletben, 
katonaságnál, vasútnál és szállitótársaságnál 
használják. Csek elsőrendű szer örvend 
ilyen elterjedésnek. A Glóbus tisztítószer 
kivonatot a legjobb nyersanyagokból, külö
nösen neuburgi homokkrétából állítják elő, 
a mely páratlan jó minőségben csakis a 
Fritz Schulz jun, r. t. bányaiban található 
és azt gőziszapgyárakban legújabb gépekkel 
legfinomabb minőségre dolgozzák fel.

—  A házaló kereskedő kereskedői vol
tának kérdésében igen érdekes határazotot 
hozott a legutóbbi napokban a Kúria. Az 
1887. évi XVIII. t-cikk 2 szakasza tudvale
vőleg a felvidéki házaló kereskedőknek nem
csak az országos, hanem a heti vásárok 
látogatását is megengedte. Ezek a felvidéki 
házaló kereskedők, az úgynevezett gyolcsos 
lótok élnek is ezzel a törvényadta jogukkal 
és az egész országot elárasztják árucikkeikkel. 
Van közöttük ebből folyóan nem egy, akinek 
évi üzleti forgalma tetemesen meghaladja 
valamely kisebb város bármely kereskedő
jének üzleti forgalmát. Egy ilyen házaló ke
reskedő csődbe jutván, a vétkes bukás 
fenforgásának megállapilása céljából azt a 
kérdést kelleti a Kúria büntetőtanácsának 
eldöntenie, hogy az ilyen házaló kereskedő 
olyan kereskedő-e, aki a keresk. törvény 
rendelkezései értelmében rendes könyveket 
vezetni és évi mérlegel készíteni köteles 
A kúria a kérdést nemlegesen döntötte el, 
bár az illető házaló rendesen öt segéddel 
dolgozott és, hogy üzleti évi forgalma meg
haladta a 30000 koronát, abból a felfogás
ból indulva ki, hogy kereskedőnek csupán 
az tekintendő, akinek állandó üzleti telepe 
van, amilyennel ezek a felvidéki gyolcsos 
tótok nem bírnak.

—  Hamisított huszkoronás bankjegyek
A pécsi posta- és táviróigazgatósági pénztár 
a zalaegerszegi postahivatal beszolgáltatásá
ban huszkoronás bankegyhamisitványt talált, 
a melynek föltüuőbb ismertető jelei a kö
vetkezők: A magyar szövegű oldalon a női 
fej és az angyal lakja elmosódott, a szöveg- 
vegben a betűk és a számjegyek szintén 
elmosodotlak és feltűnően vastagabbak az 
alaprajz durva és a valóditól eltér. A szám: 
010211, a sorszám 1039.

—  Uj tanítók című egyik mu't heti 
hírünkből Titán István képesített tanító neve 
sajtóhibából kimaradt, a mit ezzennel helyre 
igazítunk.

—  Dr Ernst Sándor nő- és gyermek
orvos Varaidon lakását Dráva-utcza 4  szám 
alá helyezte (a vadember szálloda mellett.)

_________  511 2— 3



X X IV . Csáktornya, 1907. juliuäa 14-ga.

Sve poäiljke se tiCuC z ad г г aj а 

novinah, naj ее poSiljajo na 
me, urednika vu Csáktornya.

Izd&teljetvo:
knjiiara S t r a u s z  S a n d o ra ,
kam se predplate i obznane na horvatakom i magjarskom jeziku izlaieói druítveni, znastveni i povuóljivi list za puk

poftifjaju. Izlazi svaki t jeden jed en k ra t  i to :  vu svaku nedelju.

Broj 28.
I ■ i- ltL '»M4IIII 11 -

Predplatna oena je:

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

Főjed in i broji koStaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fai 
raöunaju.

Odgovorni urednlk:

LOPARITS R. JÓ ZSEF.
Olavni ureduik:

MARGITAI JÓ Z SE F.
IsdatelJ i vlaetnik:

STR A U SZ  SÁNDOR.

Puntanje.
Bog je stvoril svakovrstne narave Iju- 

di. Jesu koji mirno poslajeju i svakoma 
tnira daju, jesu opet, koji iz ljudskoga ho- 
Ceju kiveti, te jesu i takvi, koji halabuku 
delaju i iz svojega debeloga glasa iz svojih 
laíih delaju gáeft.

Mi medjimurci stno vu tóm sreCni, da 
je nas dragi Bog za mirne Ijudi stvoril, koji 
poslujemo trudimo se, iz naáih áuljov fcivi- 
mo, te ne hodimo sem tam vikat korleáirat, 
nego smo sa onim zadovoljni, kaj nam je 
dragi Bog dal. Je:* zabadav smo nezado- 
voljni, zbog suáe, ipák Bog samo onda da 
nam deidja kada vidi da ga iz srca moli- 
mo, a ne da viCemo iz celoga grla i hala
buku delamo.

Zaba se je jedenput naduvala i hotela 
je vol postati. Vu velikim naduvanju se je 
razpoCila.

Dakle Éaba je smeánom postala. Sve 
je tak dugó ozbiljno i lepő, dók neprestupi 
onaj hatar, koj je Bog odredil. Koj dalje i- 
de on se ravno tak raspoCi как Zaba, koj a 
se je naduvala.

Как sam veC rekel, medjimurci su mir- 
ne narave Ijudi i nigdar nikoga nebantuju. 
dók on nje nebantuje. Ako se kakov pun- 
tar naduva med njimi i nőve juáe jim pro- 
dekuje onda se srnejeju. Jer znaju, da da- 
naánji növi proroki za svoj 2ep delaju.

Pa ipák se i denes najdeju Ijudi koji 
bi radi medjimurce spuntali. Ali ovi Ijudi 
krivo raCunaju. Vu Medjimurje tko hoCe 
dojti puntat naj se prije navuCi naravu o- 
voga naroda, koj med Üravom i Murorn

stanuje. Naj se navCi da vu Medjimurju né
ma niti jednoga Cloveka, koj bi proli veri, 
proti zakonu i proti domovini iáéi.

To je svaki mogel videti i vu proálem 
vremenu. A da su medjimurci i sada joá 
domoljubni Ijudi, to se more videti i sada 
iz mnogih mnogih znakov. Dakle to je jed- 
no, da ovde proti domovini Magjarskoj se 
nemore puntati, koj bi se to podufal táj s 
golom glavom beíi proli zidu. Jer medji
murci znaju, da su njihovi pradedi navek 
dobri domorodci bili, niti sini nebudu drugi 
sada.

Proti veri hoCe gdo puntati? No táj né
ma pamet. Nega medjimurske hiáe, gde bi 
Clovek mogel najti bezboínost. Pák zato 
nemore ovdi nitko puntati proti veri.

A to znate, da koj narod je vérén Bo- 
gu i domovini, táj narod dr£i i zakone. Da
kle proti zakonu se ovde takajáe nemore 
puntati. Jer svaki medjimurec ima toliko 
soli vu glavi da zna, da on gosponCek koj 
ga punta lehko vujde, jer denes mu je  tu 
a zutra tam domovina a medjimurec je к 
ovoinu mestu priklopljen jer tu ima grunta, 
tu su mu rodbina, dakle njega lehko naj- 
deju, ako kaj krivoga napravi.

Svaki medjimurec si za du2nost dr2i, 
da takvoga potepuba, koj sim dojde puntat, 
da ga préda 2andarom. Ovi vre izcviliju — 
2njim. Naj se barem navCi da ako vu Me
djimurje stupi, onda tu prestane halabuka, 
lu je puk mime naravi, pobozen, marljiv, 
koji svoju Magjarsku domovinu ljubi i niti 
mu je vu pameti ne to, da za lepe reCi 
kakvih gosponCekov ostavi ili svoju veru 
ili svoju domovinu Magjarsku!

Tko si to neCe zapametiti zmed gos- 
pode puntarov, on naj dojde med nas, ali 
ako se nebude mirno ponaáal, sigurno ne- 
bude cele klehe nesel dimo. To mu more- 
mo obeCati. _______

Politiéki pregled.

Vu magjarskim orsaCkim spraviáCu je 
zakón stvorjeni, da samo on more biti ci- 
novnik na йе!jeznici, koj se je vu Magjar
skoj ili Horvalskoj rodil, te dobro govori i 
piáé magjarski.

Dakle to je ono zbog Cesa su se hor
váti srdili i zbog Cesa su zahtevali da vu 
Horvatskoj samo hrvatski naj zna sluábe- 
nik pák je onda dosta. — Ali zakón je 
stvorjen, pák se sada po Horvatskoj Jdr&iju 
skupstine proti magjarom.

I to se nedopada horvatom, da su po
leg bana dobili za zapovednika zagrebaCke 
vojske takajáe jednoga takvoga generala, za 
kojega veliju da je rnagjar: Gerba se zove 
táj general. —

Drohobecky krréevaCki grCko katoliCki 
biákup, koj je takaj ablegat horvatski, ne 
drái sa drugimi horvatskimi ablegati i jako 
osudjuje, da ovi puntaju naroda.

Med magjarskom i austrijskom vladom 
opet teőe pogodba i kako se Cuje samo 
male razlike su joá te bude pogodba sklop- 
Ijena.

OrsaCko spraviáCe bude sada savráilo 
svoj posel, te bude se zaprlo, da ablegati 
na lelne dneve moreju iti pocival. —  Sa
mo vu septembru se opet otpre orsaCko
spraviáCe.

Z A B A  V  A.

Kinéz ki cesar u Beéu.
Nieki ruski mladi officir mornarice imái 

je  tu nesgodu, da nije nikada u preslolnici 
ruske, najme 11 Petrogradu bil, pák nije ni
kada cesara na vlastite oói videl, jer i ovaj, 
kad je  i marinu iliti mornarnicu posietil, 
uviek je sluCaj hotel, da nije baá onu ladju 
ili on oddiel posietil, pri kojoj i pri kojem 
je reCeni officir sluíil, i ovak ga anda niti 
je  kada videl u Petrogradu, jer onamo nije 
officira nikada bilo, a niti na ladji, jer sj- 
mo opet cesara nije nikada bilo. Jednom 
rieóju: mladi officir mornarnice, о kojem Ce 
u toj pripovicdki govor bili. nije nikada svo
jega cesara videl, dosliedno tomu anda, ga 
nije niti póznál.

Bilo pák je, da se je naá kralj sa rus- 
kim cesarom i pruskim kraljem po dogo- 
voru u BeCu eastal, gde su sva trojica о 
oiekih vatoih dríavnih stvarih razpravljah. 
Dakako, da ta razpravljauja nisu bila jedan 
dán golova, veC se je to zavleklo na neko-

liko dni. U lom vriemenu je ruski cesar i 
pruski kralj dobival svaki od svog minis- 
tarstva dnevne razne depeáe i átaífete о 
stanju domaCih stvarih, как to veC biti mo- 
ra radi reda i toCnosti.

Niekog dana je opet doála na ruskog 
cesara átaffeta, koju u BeC nosili je zapala 
sreCa baá onoga mladoga oficira mornarnice 
о kojem je na poCetku govor. da joá nika
da nije bil u svojoj priestolnici i da nije 
nikada videl. anda niti póznál svojega cesa
ra. Danas anda u jutro cesar Alexander, 
izide íz svog stana u BeCu u jednostavnoj 
uniformi za da se malo proáeCe i tu putem 
sretne mladoga ruskoga officira mornarnice 
u podpuroj uniformi, koj se simo lamo zgle- 
dava néz ajuCi gde bi sidro spustil. Bilo je 
oőilo, da je, po uniformi, ruski mariner, a 
po okolo zgledavanju, posve stranjski u Be- 
óu, pák stoga Cim ga cesar Alexander opazi, 
pristupi к njemu te ga zapita:

»Jeli iáCete nekoga?»
»Dakako» — odgovori officir. — »Ja 

dohadjam iz Petrograda, sam courir, te no- 
sim depeáe za naáega cara Alexandra. Kad 
sam prispel ovamo i pital, naputili su me

na »Burg,» ali poáto sam stranjski i ovde 
nepoznam nikoga, lo sad izbilja neznam, 
kako Cu do toga »Burga» dojti, ako ga u 
obCe joá i najdem.

Cesaru se je odprtost njegovog maríné
ra dopala, a najviáe ga je  njegov incognito 
veselil, jer to je jasno mogel videti, da ga 
officir nepozna. Véli mu anda:

»Vi sada cara nebudete u stanu naáli, 
jer je malo prije otiáel na áetnju, ali za 
dvie ure Ce se sigurno vratiti.»

i tim je sad zabava zapoCela te je  baá 
srdaCno tekla sve dalje Car, kojega je mla
di mariner, polag jednostavne ruske unifor
mé za ruskoga officira drfcal, je sada mla
doga mornara izpitival о njegovih raznih 
prilikah. о obiteljskih odnoáajih i о ráznom 
drugom, pák je saznal, da je ov joá vrlo
n.lad dospel к mornarnici i da nije nikada 
bil u Petrogradu, da ni|e videl carsku re- 
sidenciju i da cara nepozna. Kad su se la
kó áetajuC pol ure zabavljali, stane car na 
jedan krat i véli officiru :

»Sada mi predajte te vaáe depeáe, jer 
ja  sarn u osobi саг!»



Horvatsko spraviSCe se je na ovoga 
meseca 11-ga skup sazvalo, ali jer je bilo 
od puntanja drSati, je Njegvo VeliCanstvo, 
kralj spraviSCe zaprl tak dugó dók ga opet 
skup nepozove, dakle na neznatno vreme.

Med tem se trsi ban *da si veCinu pri- 
bavi med ablegati, kaj hude mu lehko iSlo 
jer cela Horvatska áelji mirno napredovanje

KA J J E  NOVOGA?

—Proaim o п абе poátu van e pred -  
p la tn ik e , n aj п ат  vu novim  tertalju  
p red p la tn e  z a o s ta tk e  óim  p red i poáleju  
i  p red p la te  ponoviju .

— KOLENDAR Junius 15. Pondeljek, 
Heurik. —  16. Tork, Majka boÄja karmeli- 
tanska. — 17. Sreda, Leksi prizn. — 18. 
Cetvrtek, Frigyes biSkup. — 19. Petek, Vin- 
cenc od paule. — 20. Subota ElijaS, Mar
garéta. —  21. Nedelja, NajsveteSega Zveli- 
Citelja spomenek, Daniel prorok. — Evan
gelium öve nedelje je: Kada se je pribligá
val JezuS к JeruSalemu. — Prvi fertalj me
seca je 18-ga ob 2 vurí 12 minuti po pol- 
dne. — Vreme bude stalno toplo na mes- 
tah malo vihrov.

— Jubilej kneza Ferdinanda. Bu
garska vlada njeSila je, da proslavi dvade- 
seto-godiSnjicu stupanja kneza Ferdinanda 
na bugarski prijestol Proslava Ce biti 2 
augusta. Za táj dán ministarstvo Ce izraditi 
izvjeStaje о stanju u kojem se nalazila Bu- 
garska, kad je knez Ferdinand doSal da 
upravlja njom.

— Ispit kraljevskog hercega. József 
hercega sinCiC je vet iz tretje gimnazijepo- 
loSil ispit. Maloga hercega ispit je  vu bu- 
dapeStanski kraljevski palaói bil, gde su ga 
za to odredjeni odbor i profesori izpitali. 
Na ispit mu je doSel i otec József herceg 
i mati Auguszta herceginja. Mali herceg je 
ízvrstno odgovaral na svako pitanje, te izvr- 
stno govori magjarski. Iz hiötorije je о tom 
govoril, как su pomogli magjari HabsburS- 
koga Rudolfa na trón vu vremenu IV. La- 
dislava magjarskoga kralja. I roditelji su se 
sa najvekSom zadovoljstvom posluSali lepe 
odgovore maloga hercega.

— Vu Austriji. Как pri nas horváti,

»Kaj?» —  zapita officir — »Vi ste car 
Alexander? — Ah neSalite se!»

»No — vierujte mi, ja sam car [Alex
ander!»

»Jeli za istinu? — No, ovak bi onda 
ja lahko mogel tvrditi, da sam kinezki ce- 
sar,» — veli officir.

»Vi kinezki cesar? — Eh pak zakaj 
ne?» — veli car.

»Anda dobro!» —  veli officir — »kad 
vi dopuSCate, da bi ja  mogel biti kinezki 
cesar, tak anda neka bude, vi ste tcar Alex
ander.»

Car se je smijal, da su mu suZe nav- 
rele na oCi te ga je njegov Neptun sve vi
se i vide zabavljal. I kad je to bockanje 
najbolje svoj mah preuzelo, opazi car Alex
ander iz daleka pruskoga kralja, koj je  ta- 
kaj bil na Setnji, gde proti njima dohadja.

»Jéli vi govorite niemaCki?» — zapita 
car officira.

»Niti jedne rieCi!» — odgovori officir
Car pojde nekoliko koraka kralju Fri- 

derikku Wilhelmu naproti, reCe mu smiejuC 
nieSto po niemaCki, obrne se te veli proti 
officiru:

tak su se i vu Austriji poCeli posvaditi Ce- 
hi Cehi bi Cisto radi, da svi govori, koje 
oni őeski izgovoriju moraju biti CeSki zapi- 
sani vu zapisniku orsaCke hiZe. — To opet 
nemei nedopustiju, jer veliju, da bi onda 
ravno tak i átajerci, horváti, kranjei, morav- 
ci, polaki, ruteni, rumunji takaj svi mogli 
zahtevati, da bude tak pak onda bi straSni 
babilonski riCet postal Iz austrijskog parla- 
menta. PiSeju novine, da zbog toga jeziCno- 
ga pitanja moremo Cekati vise svadje vu 
Austriji.

— Vu Francuzkoj se takaj buniju 
ljudi. Tam su najme socialiSti svi na vladi, 
koji su ne zdavnja jako proganjali katoliC- 
ku veru. A jeli more biti on orsag sreCen, 
gde tak zameCeju Boga, как su francuzi. 
Pak zato je i Bog kaStiguje. Buna je vud- 
rila vun med vinogradari. Na nekojih mes- 
tah su se i soldati pobunili proti vladi. Pak 
to niti drugaC nije. Zabadav prisega da bu
de vérén, ako ne veruje Boga, onda si ne 
misli niti na kaStigu, koja ga more postiCi 
ako prisegu prekrSi.

— Vu Ruskoj pak je to velika ne- 
volja da tarn Bog po zemlji hodi. Najme 
ruski car misli, da je on zemeljski Bog, pak 
zato vu svojoj gizdosti tuliko ljudi da po- 
klati, kuliko su mu morti japanci ne zaklali. 
Ali zato se ipak boji car. Boji se da ga ne- 
bi zaklali i n ide nikam. Neide med narod 
da bi videl, как se vu njegovim imenu ko- 
le po celim orsagu. Rusku dumu su opet 
raspustili i sada se opet mesariju ljudi po 
orsagu.

— Vu Portugalskoj je velika buna. 
Morebiti da bude se i kralj moral zahvaliti 
pa budu portugáléi izkriknuli republiku.

— Samoubojstvo s muzikom. Vu 
Sepsiszentgyörgyu se je ovoga meseca 1-ga 
streljil Szántó Imre novinar. Celu noC se je  
veselo zabavljal a prama jutru, kada se je 
druZtvo veC razSiriti poCelo je  iz Zepa re- 
volvera spuknul pak je zakriCal:

— Sim gledite, ja vumrem za jednu 
devojku.

Stern je pri je, как bi ga pripreCili, na 
sree stisnul revolvere te se je strelil Veliju 
da je mladi Clovek bil zalubljen vu svoju 
sestru. Samo 24 Ijeta je bil star.

— Neprijatelj re dara. Vu Budapesti 
je po vulici kriCal nekakov Vurel István

»BaS ide sve po Znori. Evo, ovom pri- 
likum morete pruskoga kralja upoznati. — 
(proti kralju) Imam Cast predstaviti officira 
moje mornarnice!»

»No, — no — » — veli officir — 
>to bude sve liepSe!» te se toj toboZnjoj 
Sali iz svega grla priCme smejali: »Dakle 
vi pruski kralj, vi ruski car a ja kinezki 
cesar; hajd —  hajd — to su tri samovla- 
davei, koji nekaj i znamenuju! — No an
da, kako kaj stoje pruske stvari? —  Kako 
je u Berlinu? — Jest u istinu, VaS pred- 
Sastnik Friederik veliki, je bil junak как ta
kaj i vaS predSastnik» —  proti ruskomu 
caru — »Peter prvi. Ali как goder su obo- 
dva bili hrabri junaki, to ipak mojemu pra- 
diedu nisu ravni, jer on je u bitki kod Ces- 
me sebe i cielu posadu ratne ladje u zrak 
dignul, samo da se nebi moral turCinom 
predati.»

Akoprem ta dogodovStina nestoji nigde 
u poviesti, pak je po svoj pnlici ju rus 
znaSel samo za to, da nieSta govori о pred- 
jima toboZnjih vladarah, to je on ipak tu 
poviestniCku izmiSlotinu tolikom sigurnostju 
pripoviedal, как da je onda prisutan bil, kad

teZak, da on mora zaklati redara kojegagud.
I zaisto как je do prvoga policaja doSel 
poCel je  na njega navalivati ali pplicaj je  
imel prisebi sablju, pak je stem malo skia- 
povuSkal Vurela. Vu Spital su ga odnesli, 
gde se je opet zagrozil, da как ozdravi jed- 
nogu policaja mora zaklati. Zbog toga je 
redarstvo proli njemu iztragu podiglo.

— Bolest Tolstoja. Kak javljaju iz 
Petrograda grof Tolstoj Leo teSko je obolil 
na svom poljskom dobru u Jasnoj Poljani 
i njegovi sinovi su pohitali к njemu. Tols
toj dovrSava 1. augusta 79. god. Zivota. U 
posljednje vrijeme Culo se da je stanje nje- 
govog zdravlja slabo. Govorilo se da je pao 
z konja i ozlijedio se. Ali ti glasovi poka- 
sali su se tada kao neosnovani. Tolstoj je 
nastavio svoj knjiZevniCki i filantropski po- 
sao. U posljednje vrieme napisao je nekoli
ko broSura о sadaSnjim meteZima u Rusiji. 
Tolstoj ima tri sina i dvije kCeri, od kojih 
je Tatjana pjesnikova ljubimica. Ona je u- 
viek pomagala ocu u njegovom knjiZevnom 
radu. Od Tolstojevih sinova najstariji grof 
Tolstoj Sin, poznat je kao knjiZevnik. On 
je napisao vise novela i drama, medju ko- 
jima je njegova priCa »Kreitzerova Sonata» 
u kojoj se on oátro bori proti glediSta svog 
oca u növeli pod istim imenom.

— Koliko predje jedan pismonoSa 
PismonoSa svakako spada medju one Ijude, 
koji svoga vijeka najviäe hodaju. Vu Nje- 
maCkoj je onomadne slavio dvadeset pet 
godiánjicu svoga sluZbovanja jedan revan i 
zasluZan pismonoSa. Tom prilikom je jedan, 
njemaCki list izraCunao koliko je prevalio 
taj pismonoSa za vrijeme svoje sluSbe. Pre- 
ma napred veC utanaöenom raCunu njema
Cki pismonoSa prevali prosjeCno dnevno pri 
raznaSenje pisama 82 kilometara. Vu slu^bi 
provede god'Snje 835 dana, te tako za jed
nu godinu dana slu2bovanja prevali put od
I I  hiljada kilometara, a za 25 godina 275 
hiljada kilometara. Objam zemlje oko sre- 
dinp njene (ekvatora) iznosi 40 hiljada ki
lometara, i tako je taj pismonoSa za 25 go
dina svoga sluSbovanja prevalio toliki pul. 
kao da je sedam puta obiSao oko zemlje.

— Skupocjena bibliotéka. 1z Pa 
riza javljaju: Skupocjena bibliotéka frances- 
kog seuata vu Luksenburäkoj palaCi bila je 
juCer u velikoj pogibelji. Vu jednoj od süs

se je to dogodilo i to je obodva vladara 
prisililo na smieh te ih vrlo zabavljalo. U 
to su doSli do jedne oSterije, mimo koje bi 
bili morali projti, ali officir pozove obojicu 
nutar, da pri CaSi vina svoj spomenek na- 
stave, сага i kralja je  taj sastanak i njihov 
inkognito naprama officiru na tuliko vet 
priCel zanimali, da su iz same znatiäeljnosti 
kako Ce se to svrSitf, njegov uljudan poziv 
primili i Snjim zajedno u oSferiju sfupili.

Tu je naruCil officir kratki doruCak 
(Gabelfrühstück) i spomenek je obodvem 
vladarom pruÄal puno veselja, jer officir 
nije bil niti zdaleka na putu, da bi u jed- 
nom ili drugom svom prijatelju mogel svo- 
jega cara ili pruskoga kralja prepoznati ili 
konCemar nasluCivati, pak su se oba vla- 
dara tim neizmerno zabavljali. KonaCno je 
officir dal donesti joS flaSu Sampanjca, za 
da — как je rekel — mo2e u Cast svojih 
dviuh europejskih kolegah, joS jedan krat 
puknuti — dakako samo zatikom flaSe. Kad 
su se na to dignuli, da idu i hoteli raCun 
platiti, nije to officir nikak dopustil, vet je  
sve sam platil.

Anda su izaSli iz oSterije te su se od-



1
jednih sala buknál je iz nepoznatih razlo- nje sume on je  sam dao preko 87 mil'ju- To je policaju vu glavu opalo i obed- 
ga ogenj. Móra se zahvaliti poärtvovnom na. — Na drugo mjesto dolazi Kamedji sa va je odegnal na redarstvo, gde se je  saz- 
naslqjanju nekolicine podvornika od kojih svojih 49 milijuna. Zatim, Salsberi sa 16.8 nalo, da tak 2 enu, как muáa zbog tatbine 
su nekoji zadobili viáe opeklina, te je po- milijuna i najzad Jerks sa 7.56 milijuna. iáóe budapeátanski törvényszék. Obedva su j 
Ш  u zametku uguáen. — Viáe od polovice svega ovoga novca zaprli i prek dali sudu. 1

— K u-kluks-klan .  Tako se zovejed- potroáio je na univerzitete i u opCe pros- — D ober navuk. Ovoga meseca 7-ga
no tajno druálvo u Americi i zadatak mu vjetne svrhe. na veCer su se vu Újpesti vu jedni vulici
je, da Cuva moral i strogo ka2 njava, mimo posvadili dva te£aki. Jeden je bil Gig3 rl La- +
suda, sve one, koji se kakvim bilo naCinom 2 a l o s t ü i  d o g o d j a j .  JoS a drugi nepoznat. Med svadjom je ta
ogrijeáe о pravila morala. Prva irtva ovog doáel Nagy Gábor, takajáe teiak, koj je vi-
tajnog druitva bio je jedan Farmer Edeni Sedmoga ovoga meseca po poldan ob del как se svadiju i bijeju i rekel njim je: ‘ 
i njegova porodica. Jednoga jutra Edeni je  4. vuri je  odputoval varaidinski ablegat vu — Najte se svadidi! Nemore niti jed- 
naáao, opomenu na vratima, da se áto prije Zagreb sa brzovlakom. íz Varaidina su ga na nedelja minuti bez svadje.
Cisti odatle ako nije rád da iskusi kaznuza vnogi sprevodili do Cakovca. Varaidinci su I stem je Nagy Gábor svoju olovnatu 
sve ono, áto je uradio protiv svojih sugra- tu poCeli magjare, pák magjarskoga korma- botu zdignul, te tak vudril Gigerla da je ov 
djana. Farmer se nije htio ni osvrnuti na na áinfati. Zandari su je opomenuli, da naj taki dőli se smotal, te su ga morali vu ápi- 
tu opomenu, ali ga je to skupo stalo. Jedne | ne Ciniju to i naj budu tiho, naj ne larma- tál odnesti.
nőéi najednom mu opkoliáe kuéu dvanajst ju i naj ne popevaju. Ali to nikaj nije has- Dakle on, koj je drugomu navuka dal 
konjanika. Lice im je  bilo pokriveno du- nilo. Naáa braCa horváti su |Oá bolje kri- da se naj nesvadi, je  sam dal takav vuda 
gom bielom maskom, preko ramena su im Cali, áimfali Kossutha, pák Wekerle minis- rec, koji je takajáe vreden jedne svadje. 
padali bieli ubrusi, a cipele su im bile u- tra i magjare i medtem svoje noíe i batine = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^
vijene u platno da im se ne Cuje hód. Dva podigli proli megjárom. Pri kolodvoru bivái _  Ernst  5 á n d o r  dr Éenski , del kj 
konjanika zakucaáe na vrata, ali iznutrane magjari su se zbog toga s varaidincem po- . .
htjedoáe otvoriti. Tada skoCiáe s konja svi svadili i tűéi se poCeli. Na to su iandari vraC,telj u Varaidmu, je svoju stan u Drav- 
konjanici, razvaliáe vrata i pohvateáe Edeni- polovili varaidince i koji nisu mogli pobeéi, sku ulicu, pod 4-tim proju preknaáal (poleg 
ja, njegovu majku, ienu i svastu. Zatim ih su vu Cakovec odegnali, i to 18 peráonov »Vadember« oátarije). 511 1 — 3
sve potjeraáe u obliinju áumu, poskidaáe к varaákim hiiam, odonut к varmegjinsko- ----- ■■■ ............. -  1 ■■■■ >■-....
im odijela, vezaáe za drveta, pa ih stadoáe mu sudu, gde je proti njim iztraga na ve- .
batinati sve dotle dók se »osudjenici» nisu cer od 8 -me vure, jutro do 3  je vure traja- .N eka j Za K r a t e k  6 aS.
onesvijestili. Poslije toga tajinstveni konja- la. Svi osemnajst su prekdani vu Veliku
nici opet sjedoáe na konje i izgubiáe se u Kaniiu к velikomu sudu. Zalostno pripece- Stalni ljubeznik
nőéi, tek kad je svanulo, drvosjeöe su na- ; nje je to zbog toga, ar se nepristoji niti do- n , . tx . . .. „  . ,
Síi Eden,ja  i njegovu porod,cu, kako se pre- ma, osobilo vu tud ó, zemlj, S.mfati, lármát, . (?azdar,lca <k " 0V0J aobaricl : Kaj bute 
vijaju u bolu I krvi. |i halabuke delati. Gospoda bi morali puku Vl Sebl extra draguga dr2ali lo vam ja

-  A m e r ik a n sk e  zad uzbine .  Jedan peldu dali, как se In ba ponaSal, na kólód- “ m Ja "eCem s.ranjskoga co-
amerikanski stalistitar potrudio se da sabe- voru, gde se putujuéi ljudi sabereju a ne , a 1 í1' l , a l ! 1 a ! ' e ' C(Z Vl! '
re sve sume Sto su ih amerikanski miliju- navaliti na mimé ljudi, koji svoju domovi- J0eden. kaPro1’ kü' saku. deklu mo'"  .......... '*■ I
nari izdali na svoje zaauibine i dobrotvor- nu takaj tak ljubiju, как i horváti svoju. VOga PrePoril(;kam 1 vam (
ne svrhe upCe. Po njegovom raCunu zaiPitanje: kaj bi vu Varaidinu vCinili s oni- Krava v luftu
dvije posljednje godine oni su izdali ni vi- mi koji bi se podufali magjarski popevati
áe ni manje nego 180,000 000 milijuna K. na horvat«* áimfati i na horvatske politióare Как narn iz Hrvatske na znanjedavi-
Taj je  statistiCar dalje sraőunao da kad bi kaj kaj nametavali? — Odgovor: niti jeden ju, se je tam sledeCe dogodilo:
se óva suma razmjerno razdijelila na sve magjar „ebi í,v doSel dimo. Sveto p,smo Najme jedna 4enkica vodjla je „o ju
amenCke gradjane, svakome bi pnpalo od véli: .Raj seb, neCeá, da t, vCiuiju, to naj kravu sa l i n 0 l l l  Breza vu varas na sejam. 
prilike 13 kruna^ NajveC, je amer,ók, do- drugomu vCnit,!» Csáktornyanc, , varaid,n- greCu je  imala jerbo je  fldlno naSla kupca 
brolvor do sad Kokfeler; od cjelokupne gór- ci kaki, susedi bili su do vezda vu najbol- za njezinu ßrezu kojn je za 2 6 0  korun 
Ш - О . И Ш , i.. —  Sem prijateljstvu, ako od vezda nebude tak proda|a Qd veselost skakajuCi, da kravu
putili po BeCu prama cesarskom dvoru iliti l0,llu SJ varaidinci zrok. iak dobro prodala, na jenput se zagledne i
»Burgu,» pák kad su do »Bastajah» doSli, _  ^ e te rd e s e t  je z e r  з1ап|, ,)rslanov " a ,llren- kuliko more vur biti, pák jói oti 
— gde danas votivna cirkva stoji — sus- J . . . .  .. vidle tak male kruglice vu lultu, za kője
retne nje knez oldenburfcki, koj odmah rus- vo â meseca Ю-ga je  znameuita licitacija mj ve|jmü (ja j e luftbalon. — Je to bi bilo 
koga i pruskoga vladara sa »Vaáe Veliéan- vu Londonu Najme na ovaj dán su neka za mojega Iveka, — si misli! 1 ide
stvo* nagovori. Naá officir, kojemu je  prije izlicitirali onu mnofcinu prstanov, kojim je tarn к Stájeren ko| je takaj embrele, i cVS* 
dvie godine knez bil na ladji pred Odessom Odescalchi Hugo herceg gazda. Táj herceg le trfcil pák ga zapita kai koáta takái lufl- 
zapoviednikom, póznál je ovoga te mu e vu Budapesti stanuje i ne viáe kik éeter- ba,on? — pelnadvajsli krajcarov véli átaje- 
je  sad tekar priCelo pred oCima b.slrití ■ deset ■ komadov lanov |e linH, ko,e rec' J * °  daí 1« J .edn0«a za 1m o 1 e«a lv,:ka u. T 
on je sve viáe i viáe prióel u se doliadjatí, . . . . za Klaru pák dve stare fceinle kupim. Как
koga pred sobom ima. Alexander si sada Je ba( a vu Londonu na llcitaciji dal prodati. de tak vu ье |̂ zabavlala, si misli, — dobra 
dade depeáe uruóiti i odpusti officira Me- Prstane je joá vu starim vremenu XI. Ino- bu peneze na segurno mesto deti. S tem 
djutim je za jednu uru dobil officir pozív cent papa poéel nabirati. Táj papa je bil si zeme njezinoga robea, pák si banjke vu 
к carskom obedu. takajáe negdaánja rodbina Odescalchi fami- nju zamota, a robea pák zavefce za ápago-

Jeli je táj íenijalni pomorski officir bil lije. Med ovimi prstani su iz celoga sveta v'nu luflbalona. —
u tóm sluőaju dra^eói ili dra^eni Clan toga j e prstani. GrCki. íidovski, egiptonski i Bog Kad je do senokoáe doála, najenput se
trojnog drufctva, to jest, jeli su óva dvojica zna kakvj 9yp Neko-j • • ko znamenile na. joj nekak pripetilo, pa joj luftbalon s pene- 
njega ill on nje dra2 il? Mórám priznati, da . r  . . .. , zim skup vu luft zleti. О Boie, Войе! 2en-
neznam; ah toliko stoji stalno, da se on J J r  kica se poóne plakati, za ápagovinom ska-
nIti sa dvadeset godinah slufcbovanja na la- anovi ^°je sve sadaánji herceg sigurno kaj, ajj ve(  ̂ sve zabadava, Breza je v luftu. 
dji nebi bil na tuliko moguCi se preporuóiti, nije nusil „a prsti. g(em (uíno odi(Je d|mo [уек yeft zda.
koliko se je preporufiil ovim sluCajmm sas- _  Konec svadje. Toszt Ferenrza |eka opazi mamicu, proli njoj beíi s riecl-
tankom, i ako ni|e bil u bitki kod »Cusi* bruncara Äena je vu Budapesti plaCuC do- ma: __  Ste Brezu prodali? — Pák kaj ste
me» sa japanci, onda ima od svog sastan- befcala do najbliiega policaja i rekla mu'je  mj donesli? __  Ej Ivek, Ivek sve je vluftu
ka u BeCu viáe, nego je imái njegov pra- da njeni mufc nju progaoja i da ju hoCe s tjm p0ve Iveku kaj se ánjom dogodilo. 
died kod sukoba s lurci kod Gesme. Ako zaklati. Na to je dobéval i mu£ pák je re- Zatem si Ivek neka zamisli, befci proli ákri- 
li pák je bil kod Cusime, onda mu je baá kel. da naj njenu Senu zapreju vu reál jer n,j zeme jednu ponjavu pák ide na ono 
tak iálo, kak i njegovomu »Urgrossvateru.» j u i tak iáCeju policaji i vu novinah je ku- mesto gde se je ta nesreónost dogoddá mi-
tli bolje rekuC tobofcnjemu Urgrossvateru. rentirana. Zbog toga je íena srdita poslala a|eci: Ci to v lull odiálo tu onda i dole o-

E m . h o l l n y .  ' nava,'la na muía: padne ali zabadav je naá Ivek Cekal. Breza
— Ti moreá reói, da mene iáóeju. Im je v luftu, pák nazaj ne de. 

si ti tat, tebe iáCeju sve posvud! _________





S T R A U S Z  S Á N D O R
l(8ttyV",zcncnii» в  papirHcrcsK^dec, Könyvnyomdája, Höny VKöUszete

- - - - - - - - - - -  C s á k t o r n y a  - - - - - - - - - -
Nagy raktár

iró- és rajzszerek, irodai felszere
lések és űzletl-könyveM .

Bármily irodalmi termék, 
díszmű, folyóirat, szaklap, 
megrendelhető eredeti áron

Nagy zenemű raktár.

Bármilynemü és terje
delmű

nyomtatvány
gyorsan, pontosan és jutá
nyosán készíttetik.

Kőnyvkőtcszctí
munkák a legegyszerűbb
től a legdíszesebbig.



256i/tk 907. Árverési hirdetmény.
A kir. járásbíróság mint tkvi. ’hatóság 

közhírré teszi, hogy Zakál Henrik ügyvéd 
által képviselt Muraközi Takarékpénztár r.-t. 
végrehajtatnak Gsurin János és neje Ko- 
vácsics Franciska elleni végrehajtási ügyében 
az árverést az 1881. évi LX-t.-cz. 144 és 
144) §-a alapján elrendelte, minek folytán 
végrehajtatnak 1000 kor. tőke, ennek 1906 
évi julius hó 9-től járó 8 százalékos ka
matai, a lejárt kamatok 8 százalékos kése
delmi kamatai, a 71 kor. 40 fill, bekebele
zett úgy ezúttal 30 kor. 75 fill.-ben megál
lapított költségekből álló követelései kielégí
tése végett a nagykanizsai кir törvényszék 
és a Csáktornyái kir. járásbíróság területén 
fekvő a IV-ik hegykerületi 1058 számú te
lekkönyvben 696/a/2 hrz. szám alatt leivel! 
Csurin János s neje Kovácsics Francziska 
végrehajtást szenvedők nevén álló ingatlan 
151 kor. becsárban, az u. o. 1059 szí к v ben 
695/b hrz. sz. a felvett végrehajtási szen
vedők nevén álló ingatlan Ó07 kor. becsár
ban, az u. o. 1060 sz. Ikvben 698/b hrz. 
szám alatt felveti végrehajtást szenvedők 
nevén álló ingatlan 151 kor. becsárban az 
u. o. 371 sz. Ikvben 695/a hrz. szám alatt 
felvett ugyancsak végrehajtást szenvedők 
nevén álló ingatlan 26 kor becsárban, az 
u. o. 372 szám telekkönyvben 696/a/l hrz. 
sz. a felvett végrehajtást szenvedők nevén 
álló ingatlan 180 kor. becsárban: és az u.
o. 374 sz. Ikvben 698/a hrz. sz. a felvett 
végrehajtást szenvedők nevén álló ingatlan 
74 kor. becsárban, a IV-ik hegykerületi köz
ség házánál

1907. évi augusztus hó 14-ik napjanak d. e. 10 órájakor

Zakál Henrik ügyvéd vagy helyettese köz
bejöttével megtartandó nyilvános árverésen 
eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10%-át készpénzben vagy óvadékképp pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
15 K. 10 f. 50 K. 70 I. 15 K. 10 f. 2 К 
60 j. 18 K. és 7. K. 40 f.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 45 nap alatt 
a harmadikat ugyanattól 75 nap alatt az 
árverés napjától számítandó 5 ° / o ’ ( ) S  kamat
tal együtt az árverési feltételekbdn megha
tározott helyen és módozatok szerint lefizetni

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1907. junius 6. 513
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