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vr -i± I *1 II- Zalavármegye nemesi pénz-
N y íl t  le y  ól tárának választmányától 240 JC. K a b a r é t ,

a »Muraköz* Szerkesztőségéhez összesen* 840 K. A polgári iskolai tanáritestület körében
, . . . . . .  c, , .M az az eszme támadt, hogy tanítványaikat

Felkérem az .gén t.eztelt Szerkesztő Az I. alalt.ból megjutalmaztattak: Budapestre viszik -  kirándulni. Ennek meg-
urat, hogy a magyar nyelvben jeleskedő Danitz Sándorné stridói áll. isk. valósítására egy mulatságot választottak, hogyf 9 r ndvld^ '  t9nUKk é8 ,ai' U Ó tanítónő 60 K. ez úton teremisék elő a költség egy részéi,
] 9d5- 6 ‘a,név' - . mos m* r huszonegyedik Bil|ogh Ferenc II. hegykerületi áll. amibe a kirándulás kerülni fog
és 1 9 0 6 - 7  tanév. m ostm ár huszonkettedik l3k. lanitó 60 K. S jól számítottak a polg isk. tanárok,
m égj и ta Ima zásáról szóló elszámolásomat, be- Szép j ail0S cserencsóci róm. kath. A Csáktornyái közönség, mely különben is
esés lapjában kozzétenn, sz.veskedjék. lamtó 60 K adakozjk J  i|y módoneva,ó megadóztalásra

Az 1905— 6 tanévi huszonegyedik meg- FischernéDugovich Betti Csáktornyái ,gen kapható. Mert a tánczmulatságok most
jutalmazásra a következő, társadalmi úlon áll. isk tanítónő 60 K. már nagyon is sablonos stációi a farsang-
begyült összegek állottak rendelkezésemre. Pataki Viktor kotori közs. isk. tanító 60 К. nak Nagyobb közönséget csak úgy lehet

I. Zalavármegye törvényhat. bi- *  stridói áll. isk. növendékei 38 K. teremleni, ha -vonzó programme! állítunk
zolts adománya 600 К Rácka" izsa'áll. isk növendékei 20 K. elébe, mely nemcsak táncvágyát elégíti ki,

II. Zalavármegye nemesi pénz- !{, ^  T T 'I T J  I I  de " ekÍ egyéb 8ZóraküZá9t is nyuit
tárának választmánvától 240 К ^«ykeruleti növendékei 18 К s  a szombaton megtartott Kabarét ta-
tárának választmányától Királylaki áll. isk. növendékei 20 K. Hubizonyságot tesz arról,* hogy a megadóz-

O-szesen. 840 к Molnárii áll isk. növendékei 16 К kiásnak ez a módja fényes eredménynyel
Az L alattiból megjutalmaztattak: Mellinci áll. isk. növendékei 10 К járhat. Ott volt a városnak színe-java. Csak

Srav József drávavásárhelvi áll isk Turnisai r. kath. iskola növendékei 12 К a legritkább esetekben látni így együtt a vá-
tanjló 0 Q ^ Belalinci r. kalh. isk. növendékei 12 К rog válogatott közönségét. Valóságos kaiéi-

Tóth Sándorné nerlakí áll isk tani- Podbreszti áll. isk. növendékei 8  K. dusk0p bontakozott ki előttünk legragyogóbb
Tóth Sándorné perlaki áll. isk. tan, Orehovicai áll. isk. növendékei 8  K. szinpoPmpájában. Szép asszonyok, igézöen

Steioanerné Gérits Mária muracsányi г Г грпг^ ! '  r ' t a i ' h ^ l a  К Üde 'fjU leány° k bok[élá)ában gyönyörköd-
kfizs isk tanítónő 60 К ^9erenCl’ÓC1 r- |8Ír- növendéke, 12 K. hetttünk, mely méltó bevezetése volt annak

Némethv Jánosné turnisai rk. tani- Drávavásárhelyi áll. isk. növendékei 16 К az élvezetnek, mit a kabarét programmja
.xQÖ 0 Q £  Zrinyifalvai áll. i3k. növendékei 10 K. ígérL g valljuk be őszintén: nemcsak Ígért,

Polesinszkvné Zrinvi Ilona csáktor- Nagyfalusi áll. isk. növendékei 8  K. de nyújtott is; s igy minden nagyítás nélkül
nvai áll isk tanítónő 60 K. Per,aki á,,\ Í8k- növendékei 20 K. szivesen juttathatjuk e helyütt is kifejezésre

Mártincsevics Jutcsa csáktornvai kis- Csáktornyái áll. isk. növendékei 20 K. azl az általánosan kialakult közvéleményt,
dedóvónő 60 К Csáktornyái 8 Уак. isk. növendékei 26 K. mejy a mj véleményünk is, hogy ennél pom-

Stridói áll. iskola növendékei 30 K . Összesen: 600 K. pásabb élvezetben emberemlékezet óta Csák-
Ráckanizsai áll. isk. növendékei 20 К. А II. alattiból megjutalmaztattak: tornyán a mulatságra járó közönségnek nem
II hegykerületi áll. isk. növendékei 14 K. Winkler Anna nerlaki áll isk tauítónő 60 К vo 1 [ fáZe‘  ̂ , .
IV hevvkerület. áll isk növendékei 20 К и  f к л  ÍT, ' л,, ú Maga a gazdag programm is érdekes
L S Í 1 Í ,  í  “  к. “* f i '  1 ”  .о к r *  Fi“ m ’ * r  r *
Orehovicai . 11. i . t  növ.i.deh.i 1 0  К ä„. *  6„ к! ™ а ^ Г н Т ^ « Г | . ’й и .
Podbreszti áll. iskola növendékei 9 K. Vucrincsics Nándor Derlaki áll isk összeállítani a műsort. Ha sokáig tartou is
Drávavásárhelyi áll isk. növendékei 15 К 8 “  P 60 К ™  elÖadá8’ lárf f tÓ mf g9e ^  merlu
Zrinyifalvai áll. isk. növendékei 10 К. л den egyes részlete csak újabb és ujabb él-
Nagyfalusi áll. isk. növvendékei 8  K. összesen: 240 K. vezetes pihenést nyújtott a közönségnek.
Képzőintézeti gyakorló iskola nö- Vagyis ezen huszonegyedik és húszon- S a közönség nem is fukarkodott a

vendékei 20 K. kettedik megjutalmazás alkalmából kioszta- hála megnyilatkozásában. Tenyér nem pihent,
Turcsiscsei áll. isk. növendékei 10 K. tott összesen egyezerhatszáznyolezvan kor. amikor lélegzethez jutott. Valóságos orkán
Mellinci áll. isk. növendékei 10 K. Végül megemlítem, hogy a »Muraköz« tört ki mindenkor, valahányszor az egyes
Gánicsai áll. isk. növendékei 10 К 1886. évi 43, 1888. évi 8 , 1889. évi 7, pontok után kivétel nélkül színre szólította
Murakereszluri rk. isk. növendékei 10 K. 1890. évi 4. és 5. 1891. évi 7. és 8 , 1892. azokat, kiknek játékában gyönyörködött. 
Erdösfai rk. isk. növendékei 10 K. évi 7, 1893. évi 7. és 40, 1895. évi 4. Mert itt igazán csakis gyönyörűségről
Molnárii áll. isk. növendékei 20 K. 1896. évi 7, 1897. évi 6 , 1898 évi 7, 1899. beszélhetett az ember. Csodálni való volt az

лввтрвАП finn'IT évi 12. és 13, 1900. évi 20. 1901. évi 19, a biztosság és rutin, melylyel minden egyes 
‘ 1902. évi 19, 1903. évi 42, 1904. évi 46, szereplő helyét a színpadon betöltötte. Szinte 

А II. alattiból megjutalmaztattak: 1 9 0 5  évj 4^  1 9 0 6 . évi t>2, számaiban, művészi erők váltak ki a gárdából, kiknél
Major Károly hodosáni áll. isk. tanító 60 K. végűi pedig jelen alkalomból közzétett elszá- a rutinnál csak az a csodálatosabb, hogy mfl-
Rózsa Károly mellinci áll. isk. tanító 60 K. molásom értelmében, tehát összesen buszon- vészi vénájukat hogy is rejthették ily sokáig
Szőke Kálmán murakereszturi rk. kétezerötszáznyolcvanhárom korona és négy- véka alatt!

tanító 60 K. ven fillér. A siker fö érdeme) természetesen a ren-
Heckenast Károly erdősfai rk. tanító 60 K. A vonatkozó okmányokat csatolva va- dezőé: Boroviák Lajos polg. isk. tanáré, ki

Összesen* 240 К nemcsak mint ilyen vitte el a pálmát, de
Zalaegerszeg, 1908. február hó 7-én. kitűnő játékával is kiérdemelte az általános 

A* 1906— 7 tanévi huszonkettedik meg- Hazafiui üdvözlettel- elismerést. Az estély felét 0  töltötte ki. Nagy
jutalmazásra rendelkezésemre állott: ' szerű alakító színésznek bizonyult zseniális

L Zalavármegye törvényhat. bi- P r ‘^ u z3lc3k a játékával. Igazán nem tudjuk, melyik szere-
zotts. adománya 600 K. ? ’ tY  ’ pét emeljük ki. Mindegyikben excellált: mint
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vicéc mint naiv fia mint vén lump ép ilgy megfelelő — álláspontról különösen a gazdakö- ditett viharágyuzás hivatalosan véget ért úgy Olasz- 
♦яГапí,.mne vnlt mint я / ftreff holond az ín séget felvilágosítsam. országban, mint Ausztriában. (Megjegyzendő, mi-
talentumos volt, mint az öreg DOlonű az Kiindulási pontul a kérdésnek azt az álla- vei az osztrák földmívelésügyi minisztérium hatá
l y  felvonáeos vígjátékban. Kupiéival való- választom, — írja dr. Penter, az egész kér- rozata csak 1906. júniusában kelt, az osztrák vi-
sággal meghódította a csupa szem fül kö- désnek egyik legalaposabb ismerője, a tudós fizikus harágyuzás vége a valóságban 1906. őszére tolo- 
zönséget, mely falrengelő tapsviharral hono- és egyetemi tanár, — amelyben az a gráci nem- dott el.
rálta minden egyes énekszámát zetközi viharágyuzó kongresszus idejében (1902.) Francziaországban, ahova a Stiger-rendszerü

Hnov mii ven felejthetetlen kéDet vará- ™lt. “  viharágyuzás utoljára hatott el, tovább tartott a
Hogy milyen ieiej nete p ,д  gr$ci kongresszus első eredménye az volt, dolog; ott nem vettek foganatba oly szigorú ellen-

zsoitak elénk a falusi életből Kayser Lilly jjQgy a viharágyuzás hatásossága a kiküldöttek őrző módszereket és tudományos vizsgálatokat s 
és Márton Irma úrhölgyek, erről csak az véleménye alapján nemcsak — amint az összes igy az ottani kísérletek csekély énéküek s a köz
számolhat be, ki otthonias bájos játékukban vélemények túlnyomó többsége mondja — kétsó- zétett franczia eredmények döntésre semmi esetre 
gyönyörködhetett. Káprázatos álom számba gesnek, hanem az összes körülmények figyelembe sem alkalmasak s igen könnyen negativ eredmény 
mpov Я7  я kedves ielenet melv a végtelenül ételével s a vélemények mérlegelésével fölöttébb magyarázható ki azokból.
m e°y az a К a J ’ " °  . kétségesnek, sőt valószínűtlennek látszik. Miután W.-Feistritz és Castel-Franco kélség-
rokonszenves ideges urnolgy (Marton), Ki д gráci konferencia után további bizonyité- télén bizonyitókokat szolgáltattak a viharágyuzás 
pajzán gyermekeit folyton téltette, s a R os- kokra töreke téka szabályszerű kifogástalan ágyú- hasznos volta ellen, a bizonytalanság, mely a fran- 
kovicsnak egyik bájos festményére emlékez- zás folytatásával, amelyet főleg a hivatalos lövő- cia jelentéseket jellegzi, csak megerősítése az oszt- 
tető piros-pozsgás falusi magyar menyecske tereken űztek.. Ily lövötér tulajdonképen csak kettő rák és olasz eredményeknek.

fKave'pri __  ki toiásait erővel rá- v0,t: egy a viharágyuzás hazájában, a Stájer minta- Franciaországban a jégeső leküzdésének egy
Л У • „ f f . , iou:iir ^a0|x lövőtéren Windísch Feistritzban s a másik Olaszor- másik módját kezdték alkalmazni, nevezetesen

tukmálja az urinöre loiy D i országban, Gastelfranco-Venetoban. lövöldözést a magasban expodáló rakétákkal. E
kedves dialógban. Nem is akart vége sza- д  j^t minta-lövötér eredményei: rakéták vizsgálatát Olaszországban komolyan fog-
kadni az ovációnak, melyben a közönség Az osztrák lövötér eredményeit pontosan és ták fel s Blaserna szenátor s a római egyetem 
őket részesítette. behatóan ellenőrizte a stájer zivatarbúvár, Pro- fizika tanára közlései szerint, az utóbbi kísérletek

л rpndrtrfőnok ió fin« c viciátékban haska tanár, akinek kiváló tudományos neve ke- sem mutattak semmi hatást a jégeső ellen, igy 
n ... * . ... ,» . .a ж j ’ K^rniioph zeskedik eredményeinek megbízhatóságáról. tehát z egész modern viharágyuzás— sajnos! —
Boroviákon kívül V jd  , p £ j eientések 600 stájerországi, karintiai és haszonnélkülinek és értéktelennek bizonyult.
Károly, Korpitscb Anna és Scheffer liv a - kraj nai zivatar- és jégeső-jelentő állomás alapján Olaszországban pedig nagyon is gyakorlati
dar szerepeltek. Érdekfeszitő részlete volt a földművelésügyi cs. kir. minisztérium megbizá- alapon végeztettek a kísérletek. Kiválasztatott egy 
ez az egy felvonásos kis darab a kabarét- sából készültek. oly vidék (Gastel-Franko-Veneto) amelyet a jégeső
nek S kedvessé és sikerültté tették a játé- ht csupán a windisch-feistritzi lövő-területre valószínűleg érni fog. Fölszereltetett 200 viharágyu 
. \  Кавемльаьяп mutatták vonatkozó jelentést reprodukálom, mely lövótér a létező legjobb típusból, aminöket a Carl Greinitz
kosok, kik pom pás ÖSSZlátékbau m ulalak  a grác( kongresszu3 3zlguru előírásai szerint ren- Neffen cég szállít, 4 m. magas tölcsérrel és 180 
be nemcsak Ügyességüket, de teljes тенек- deztetett be s tartatott üzemben, mert csak az grammos repesztó-lőpor töltéssel. Később, mikor 
ben érvényesíteni is tudták még a legnehe- ott fellépett jégkárok tekinthetők bizonyító erejű- Uz acetilénnel töltött ágyuk divatba jöttek, még 
zebb részeket is, amelyek néhol drámai ni- eknek. 22 ilyen tipusu ágyú is állittaiott fel, amelyeket
vóra emelik a darab koncepcióját. Senkit 0 , A jégesőben gazdag 1904. év a viharágyuzást egy padovai ezég szállított; ezek közt volt egy
npm pmpliinlr ki külön я w r e n lö k  közül Stájerországban kemény próbára tette s nem mond- valóban óriási méretű ágyú, 14 méter magas löl- nem emelünk ki külön a szerep ok  k o z u i , hatjuk> hogy az eredmény a viharágyuzásra ked- csérrel.
mert mindnyájan bőven rászolgálták arra a vez(5 jett VOina, mert a windich-feistritzi lövö A kísérletek azonban, amelyeket válogatott,
tapera, mely a közönség részéről játékukért téren is jelentékeny jégkárokat jegyeztek. Kitűnt, nagyszámú személyzet hajtott végre, a viharágyu- 
nekik kijutott. hogy május 28-án a lövő-tér fölött délnyugatról 2ásra semmi kölönös eredményt nem adtak.

A »Csali mama csali lány« tréfás férfi- északkeletre terjeszkedő eleinte gyenge jégeső, a úgy, hogy Pochettino tanár szavai szerint:
néavp4 előkelő 'színvonalon állott A Kalz ,öv6há,ázat fölött való átvonulás közben megerö- >1904. végén túlzás nélkül mondhattam, hogy az négyes e lök e !ö ,szín von a lon  állott A Katz södöU g a löv6lér utoljára eIért északkeleti har.  0gyel|en v* gyok| ki még viharágya«, ámbár körül-
Lípót helybeli fökántor által bétán tuti kvar- madában volt a hatása a legerősebb. Ha Tainach belül az egyetlen voltam, aki kimondta, hogy nincs 
tett nemcsak precizitásával hatott, hanem vidéke, t  i. a déii sa ok, a hol a zivatar betört bizalma a viharágyuzáslioz.« 
a hangok kvalitásával is. Mig Lukoínák erősebben — s Oberpuisgan gyöngébben veretett д viharágyuzás dolga amint az előbbiekből 
Bernát kellemes finom tenorja általános v° lna el, akkor az eset a lövőhatás megítélése láthatjuk egy nagy hullámhoz hasonlít, mely Síifer-
meglepetést keltett, másrészt Katz beigazolta J !Í,ÍUf, a t “ a -i6' ?” zá.gbdI kaP'f f. Iök̂ ;  8 a Sl*jl r windisch-
a várakozásokat melveket a közönség az ő é̂®zke,u!tílnek ,s“ éul északkelen részéi érte ajég; fe,stntzi sikerek hírére M »gyarországb.r is hama- a várakozásokat, melyeket a Közönség az о diónagysagu darabok közt tyúktojás nagyságúak is ros.n átcsaplak s ZaUmegyében, különösen Mu-
karmesterségéhez és énekéhez kötött. Kohn estek s a szóban forgó területen belül és kívül raközben hamarosan megszólaltak az ágyuk s rö- 
Sámuel és Molnár Ferenc szintén hozzája- a még várható termésnek körülbelül kétharmada vid időn belül országos visszhangjuk támadt. Egy- 
rultak, hogy a kvartett sikerült. semmisült meg. Pedig bizonyos, hogy az egész jdejűleg Olaszországot is elborította a viharágyu-

Utoljára maradt referádánkban Purcsi w.-febtntzi lövőlerületen mindkét napon idejében zás hullám i, végül Franciaországba csapott, ahol 
Iáno4 tanitókénző-inlézeti zenetanár mert ő e öirassze.űen lőttek amit Oberpulsgau elvert még kitart, de mára hanyatlás határozott jeleivel.

. J5 , , . ’ részét illetőleg az ottani zivatarmegfigyelő a leg- Szóval a jég elleni hadjáratnak, mely szá-
már kész művészszámba menő atrocitása volt határozottabban m-g-rösu. mo8 évig tartot,t evég red.nénye teljesen negativ,
a kabaretnek. Amit ő cimbalmából kivará- Prohaska tanar hivatalos jelentésének bekül- mert a mai álláspont szerint a viharágyuzás
Zsolt, az nemcsak szép, de káprázatos volt dé*e alkalmából ezeket mondja. kérdése az összes tudományos körökre, de a-í
Csodálatos vegyüléke a hangharmóniának a windisch-feistritzi hivatalos lövö- objektive gon-’o'kozó, földmívoléssel fogl «lkozókra
Icéző ecvveleve a oianók és Dianisszimok w két egészen kiadós jégverés fordult nézve is ki van merítve, s a windisch-feistritzi és
leffláffvabb változatainak Egy légynek a dón- m6’ CSak az (>berpuLg..u| jéKjele,,tésból tndtam casiel-frankói sikertelenség, valamint a raketták leglagyabb változatainak. Lgy légynek a aon mKg; levelezésbe léptem a je* ntéstevóvel s nincs és bombák sikertelensége alapján kimondható —
gását meg lehetett volna hallani abban a kétség, hogy az ágyúzás sikertelen volt. üyesrni bár a jövőben is lesznek, akik enntk dacára üd- 
síri csendben, mely a százakra menő publi- természetesen .-ohasem kerül az újságba:« vüket a viharág\u*ásban fogják keresni — hogy
kummal megtöltött teremben uralkodóit, míg . 1)0 “ emcsak az 1904 évben a windisch-feist- a viharágyuzás vége megpecsélelletett.
Purcsi hangverőit a cim balom  húr,am v é g *  ^ ' k “ ólnak Л ш а !^ у и гГ Л и "„в « ° о 1 а ^ 1 | !"ы  Közli: P o le s in s z k y  E m il
futtatta. Heves kitörés, majd szelíd lem ondó lövőierület 1907. évi tényei is a viharágyuzás el- áll. tanitó’ meteorolvgiai észlelő.
rezignáció; kaczér enyelgés, majd tom boló ellen besz diiek .Az olasz lövőterület Castel-franco- --------------
ezilajság olvadt Ossz fülbémászó, tempera- ban az iránytadóbb, egyré>zt mert felényivel na- К ’ П Г Л Х Г Е , 1 ? Г 1 ? 1 ^
mentum os játékában. Felejthelellen marad “ *oblb- mi,,t лг oazirik W.-feistriuban s a vihar- 11 u  L  u  й  1  Cj Li Hj ü
kétszeres játéka, hogy finom válogatott zené “f  “‘ Ж " 1!1T *°««k '«'ÜHiiv , mint -------
jével a közönséget oly elragadlatóan gyo- vőterülel tudományos szakember, dr. Pochettino 1 '  * * *
nyörködtette. felügyeletére és vezetésére bízatott. Nem fájna a szivem, nem lenne bánata,

Az előadás után tánc volt a szokásos ür. Pochetino igy ir 1904 végén: Szemem se könnyezne, könnyem elapadna,
hajnalhasadásig. Természetes, hogy a jókedv v°lt tehát a Viharágyuzó kísérletek utolsó Nem volna oly teher, szomorú az élet:
arányban állott az előadás s.keréve! s azzal !f'4  <löntő jelenlő- é"  m * * » ш к в а л * * * ,
az anyagi haszonnal, melylyel a kabarét ágyúzás dacára a iéc árvédelmi” zónádén boldogabb nem volna nálam e világon.

A viharúgvuzás vége ‘jS tS V lл . V iU d t a ^ u / id S  napon egy lövés sem esett. . . . . 6.
A u л ,  Iyen eredmény^re való tekintettel a kor- ---------- -----
A viharágyuzás iránt érdeklődők, nemkülön- mányzat a viharágyukkal való további kísérlete —  Orvtámadáe cim alatt mull vasár

ben a nagyközönség tájékoztatása miatt köteles- kel beszüntette s csupán még nehány kísérletet nani 97omnnirK, ° W  i f  U m ull vasár
ségszerünek tartom, hogy a *Mur«aöz« 6. számá- rendelt el rakétákkal és bombákkal« sz? m unkba egy kis hír csúszott bele,
ban magyar és horvát nyelven mggjelent »A vi- Láthatjuk tehát, amennyiben Prohaska tanár т е , Уг01 e ,őleges tudomásom  nem volt. Mi- 
harágyuzásról című cikkre az .Időjárás« meteoro- 1904. évi jelentésére az osztrák kormányzat is u,án a szenzációnak soha barátja nem vol-
log.ai és csillagászati folyóirat felhasználásával, az beszüntette a windisch-feistritzi lövő-tér segélye- lám, ezúttal is sajnálom, hogy ez a közle-
ellenkező de a ma. tudományos állapotnak I zéséi, az 1904. évvel az 1907-ben Stigertől felien- m ény ebben a formában lapunk hasábjain



megjelent. Mert a hir ebben a melegében 
kialakult egyoldalúságában nem a tény tár
gyilagos megvilágítására való, hanem arra 
hogy a féltve ápolt tisztességes viszonyt a 
polgárság és katonaság között megzavarja. 
Hogy ki a bűnös, majd a vizsgálat deríti ki, 
mely az egész vonalon már folyamatban 
van. A felelős szerkesztő.

—  Iskolalátogatás. Dr. Ruzsicska Kál
mán kir. tanácsos, tanfelügyelő folyó hó 4., 
5. és 6-án Csáktornyán járt. Kir. tanfelügyelő 
elnökölt a tanitóképző-intézet igazgatótaná
csának gyűlésén s meglátogatta a polg. le
ányiskola osztályait. Királyi tanfelügyelő csü- 
türtökön a nagyfalui áll. elemi iskolában is 
tett látogatást.

—  Áthelyezés. A cs. és kir. Déli Vasút 
igazgatósága Buchwald Ernő hivatalnokot 
Csáktornyáról Siófokra helyezte át.

—  Eljegyzés. Kríszt János márlonhalmi 
földbirtokos leányát Ilonkát, eljegyezte Luttár 
István stridói kántortanitó.

—  Kinevezés. A pécsi m. kir. posta- 
és távírda igazgatóság a bodosáni lemondás 
folytán üresedésben volt postamesternői ál
lásra Varga Gizella eddigi helyettest nevezte ki.

—  Igazgatótanácsi gyűlés. A tanító
képző igazgatótanácsa folyó hó б-én Ru
zsicska Kálmán kir. tanfelügyelő elnöklete 
alatt gyűlést tartott, melynek során kegye
lettel emlékeztek meg a volt alelnöknek, 
Ziegler Kálmán haláláról is. Emlékezetét 
jegyzőkönyvileg örökítették meg. Alelnök lett 
Zakál Henrik, gondnok Mesterich Aladár. 
Majd a növendékek fel vételét előkészítő ja
vaslat tárgyaltatott s felterjesztés történt az 
intézet hiányos felszerelésének kiegészítése 
tárgyában.

—  A betegségek elleni harcban a vi
lág leghíresebb orvosai egyesülnek. E beteg
ségek sorában az első helyet az Epilepszia 
(nyavalyatörés) foglalja el. E bajban szen
vedőknek vigaszul szolgálhat azon értesü
lésünk, mely szerint egy magyar orvos e 
betegség ellen uj és hatékony gyógyító mód
szert alkalmaz, amelyért már a külföld is 
méltó elismerésben részesítette Ez orvos dr 
Szabó Sándor Budapest, V., Alkotrnány-u. 5; 
ki készséggel nyu|t felvilágosítást mindazok
nak, kik gyógyító módszere segélyével e sú
lyos bajtól szabadulni óhajtanak.

—  A perlaki Polgári Egylet folyó évi 
február hó 2-án könyviára Jávára jól sike
rült bált rendezett. Felülfiz- ttek: dr. Zikál 
Lajos 9 k., dr. Ságváry Jenő, dr. Szabó 
Z-agmond 3 —3 k., Mattersdorfer Vilmos, 
Platthy Tivadar, Novák Mátyás, Hirschl Her
man, Spilzer Izidor, C^árits Gyula és Eben- 
spanger Miksa 2— 2 kor., Glavma András, 
Dohó Emil, Hozmecz Vine*, Uugár István, 
Noszlopy Géza, Vogrintsits Nándor, Megyer- 
csy Géza, Siráusz Béla, Sümegh Gusztáv, 
Piliterics Tamás, dr. Grész Gyula, Svastics 
Ödön, Sümegh József, Németh István őr
mester, Horváth Lajos őrmester, Orbán An
dor őrmester, Szalay József és Banelly 
László 1— 1 kor. Az egylet a felülfizető 
uraknak há'ás köszönetét nyilvánítja.

— BÚCSÚSZÓ. Mindazon jó barátaimnak 
és ismerőseimnek, kiktől hirtelen történt tá
vozásom miatt személyesen búcsút nem ve
hettem, ezúton mondok Isten hozzád-ol és 
kérem tartsanak m^g jó emlékezetükben. 
Csáktornya, 1908. febr. 11. Buchwald Ernő.

— Eljegyzés. Ilirschler Giza kisasszonyt 
eljegyezte Uugár Lipót, a Zrínyi kávéház 
főpincére.

—  A közművelődési egylet megalaku
lása. Ahogy mull számunkban jeleztük, a 
Dunántúli Közművelődési Egyesület kereté

ben ennek zalavármngyei fiókja hétfőn Zala
egerszegen megalakult. Körülbelül 200 tag 
részvételével történt a megalakulás, melyet 
megyénk lelkes, fáradhatatlan főispánja: gróf 
Batthyány Pál vezetett — mint a szervező
bizottság elnöke, majd mint az egyesületnek : 
véglegesen megválasztott elnöke. A főispán
nak nagyhatású megnyitó beszéde után, — 
melyben az egyesület nagy fontosságára hi
vatkozva fejtegette a társadalmi erők egye
sülésének előnyeit — Hertelendy Ferenc, 
mint a központ kiküldöttje köszönte meg a 
fogadtatást és a főispánnak, alispánnak, meg 
a kir. tanfelügyelőnek a szervezés fárasztó 
munkáját, egyúttal kitartást kívánt a vál
lalt hazafias munkához. Ruzsicska Kálmán 
dr. kir. tanácsos, tanfelügyelő mint az érte
kezlet titkára megragadóan szép beszéddel 
vezette be előadását s olvasta fel Apponyi 
Albert gróf, Darányi Ignác, Széli Kálmán, 
Rákosi Jenő üdvözlő iratait. Az alapszabá
lyokat egyhangúlag elfogadták. Az egylet al- 
elnöke Árvay Lajos alispán, Barca László 
és Legálh Kálmán, főtitkár dr. Ruzsicska 
Kálmán, titkárok Bogyay Elemér, dr. Csák 
Árpád és Borbély György, pénztáros Vidóci 
Pál, ellenőr Udvardy Ignác lettek. Végül a 
120 tagú választmányt választották meg. A 
megalakulást népesen látogatott társasebéd 
követte, mely az alakuló gyűlés lelkes han
gulatában folyt le.

—  Halálozások. Nyírlaki Oszterhuber 
László földbirtokos, Zalavármegye törvény- 
hatósági bizottságának tagja e hó 5-én, éle
tének 82-ik évében elhunyt Csabrendeken. 
Halálát előkelő és kiterjedt rokonság gyá
szolja. — Háry István dr. megyei t. főorvos, 
kir. tanácsos, e hó 9-én Zalaegerszegen 60 
éves korában elhunyt. A megboldogult 8 
éven keresztül visetle a megyei főorvosi 
tisztséget és nagy bccsülésnek és közszere
tetnek örvendett. Halála fölött az egész me
gyében nagy részvét nyilvánult. A megye 
házára kitűzték a gyászlobogót. Temetése 
impozáns részvét mellett e hó 11-én volt. 
— Dr. Mandel Pál, volt szabadelvüpárti po
litikus, kiváló közgazdasági iró, ki több cik
luson keresztül az alsólendvai választókerü
let országgyűlési képviselője is volt, e hó 
6-én Bud ip^sten meghalt.

—  A Kreételovacon építendő kápolna 
javára újabban adakoztak: Varga Ida taní
tónő Muraszilvágy 1 k., Alszeghy Alajos Vi- 
ziszeutgyörgy 3 k.. Szilágyi Gyula 2 k., 
Kayser Latos 1 k, Morandini Bálint 2 k. 
Pataki Kálmán 2 k., Zakál Henrik 2 k., 
dr. Bállá Emil 2 к, В rtm Ágoston 1 k., 
BraumT Lajos 1 k., Slrausz Sándor 2 k. 
C-áktoruya, M irgitai Károly Szászváros 2 k., 
Eddigi gyüilésünk 12 k. Összesen 31 k.

—  Feluifizetés A Csáklornyai önk. tűz
oltóegylet táncestélyének fetülfizelöi sorából 
tévedésből kimaradt Mihalics Ferenc 5 kor., 
és Brücker J. kávés (2 korona) urak neve, 
melyet e helyen pótolunk.

—  Hirdetmények. 1. Csáktornya nagyköz
ség elöljárósága által ezennel közhírré téte
tik, hogy a községnek mull 1907. évi Ö9Z- 
szes számadásai az 1886. évi XXII. t.-cz. 
142. §-a értelmében folyó év február 15 
napjától március hó 1-ső napjáig terjedő 
15 napon ál a községháza tanácstermében 
közszemlére helyeztetnek azon czélból, hogy 
azokat az érdekelt adófizetők a hivatalos 
órák alatt betekinthessék és netáni észrevé
teleiket megtehessék; 2. hogy a zalaegerszegi 
m. kir. pénzügyigazgatóság által érvényesitett 
1908. évi 1. 11. oszt. kereseti adó kivetési 
lajstrom, továbbá az 1908 évi földadó kive
tési lajstrom Csáktornya nagyközséházánál

I. emelet, 3. ajtó sz. alatt 1908 február 15- 
étől 1908. évi február 23-ig 8 napi köz
szemlére kitéve lett. Csáktornya, 1908. évi 
február 15-én. Az elöljáróság.

—  Első Leánykiházasitó Egylet, mint 
Szövetkezet. Január hóban 1602900 korona 
összegben nyujtatott be ajánlat és kiállítatott 
1380800 kor. összegű kötvény. Ez évben 
159771 kor. 33 fillér, az intézet fennállása 
óta pedig 12527657 korona és 2£ fillér fi
zettetett ki biztosítás címén. Az intézet gyer
mek- és életbiztosítással foglalkorik. Díjtételei 
olceók, feltételei nagyon előnyösek. Bővebb 
felvílágitással szolgál a Csáktornyái főügynök
ség. Herlinger Sándor, intézeti titkár.

—  üriási tűzvész. Zalavármégyének két 
nagy é9 virágzó községére szállt le e hó 
folyamán a vörös kakas. Február hó 3-án 
a kora reggeli órákban háromnegyed óra 
alatt leégett az egész Pölöske község. Két
száznál több épület, közte ötven lakóház 
hamvadt el. Hatvannégy gazda ment tönkre 
s 300 ember lett hajléktalanná. A tűz ke
letkezésének oka ismeretlen. A tűzben heten 
haltak meg s többen súlyosan megsebesül
tek. A nyomor az elhamvadt községben le
írhatatlan. — Február hó 11-én pedig a 
kora délutáni órákban Pötréte községben 
gyuladt ki egy istálló s a heves éjszaki 
szélviharban rövid idő alatt huszonnégy la
kóház, sok gazdasági épület, takarmány és 
állat pusztult el. A tűz keletkezésének oka 
itt sem állapítható meg. Az egész vármegyé
ben megindult a szerencsétlenek iránti se
gélynyújtás. Lapunk kiadóhivatala is tiszte
letteljesen felhívja e lap olvasóit, siessenek 
a szerencsétlen oötréteiek és pölöskeiek nyo
morát szives adományaikkal enyhíteni. Ment
sük meg szegény embertársainkat az éhha
láltól, a nekik nyújtott fillér nemcsak előttük, 
de a |ó Isten előtt is kedves leend. Lapunk 
kiadóhivatala a beérkező adományokat ren
deltetésük helyére juttatja

Eddig adakoztak: Kümmert Sándor 2 
kor., H. P. 2 kor. összesen 4 kor.

—  20 fillérért Kellemes és hasznos 
szórakozást szerezhet magának mindeni, ki 
»A Jelen« c. érdekes és élénken szerkesz
tett szépirodalmi és társadalmi folyó ratot 
20 fill.-ért megveszi Strausz Sándor könyv- 
kereskedésében Csáktornyán.

— Meghívó. A Csáktornyái szépitőegye- 
sület elhalasztott közgyűlését f. é. február 
hó 16-án, vasárnap délután 5 órakor a Mu
raközi Takarékpénztár helyiségében fogja meg
tartani.

—  Esküdtszéki tárgyalások. A nagy- 
kanizsai kir. törvényszék f. hó 5-én folyta
tott esküdtszéki tárgyalásán Skorc Pál 20 
éves viziszentgyörgyi legényt halált okozó 
súlyos testi sértés büntette miatt 1 évi es 
6 hónapi börtönbüntetésre ítélte, amelyből 
azonban 4 hónapi vizsgálati fogságot kitöl
töttnek vett. Az ítélet jogerős. — Novák 
Elekné kedveshegyi asszonyt, mert férjét 
úgy fejbe vágta fejszéjével, hogy az a ké
ményen át holtan a konyha földjére esett 12 
évi fegyházbüntetésre Ítélte. Az ügyész sem
miségi panaszt jelentett be.

— TŰZ. Folyó hó 7-én délután 4 óra
kor Neznanovics Péter Viziszentgyörgy köz
séghez tartozó kedveshegyi lakos zsúppal 
fedett lakóháza kigyuladt és a hozzátartozó 
melléképületeivel, gazdasági eszközökkel, 4 
drb. sertés és 5 drb. lyuk összesen 1179 
korona kárösszegben leégett A tüzet a fenti 
gazda 7 éves József nevű fia idézte elő.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.



ve poäiljke se tiíoí zadriaj a ■ ■ ■ ■ I I  P l  I  P *  Na cel° let0 • •• - S  kor~ ~  MFflIIMIIR Г
■  V I  ^ 1  I  I  I V I  ^ 1  I I I  Pojedini koätaju20fil.

knjiiara S trau sz S an dora  ■  ■  ■  ШШ 9  I  I  ■  ■  ®  ™  --------
kam se predplate i obznane na horvatskom i magjarskom jeziku Izhieéi druitveni, znastveni í povuóljivi list za púk obznane se poleg pogodbe I fa 

poiHjaju. Izlazi svaki tjed en  je d e n k ra t I to :  vu svak u  nedelju. raöunaju.

Odgovorni tirádáik: Olavni eorednik: IadatelJ i vlaetnik:

R H O S Ó C Z Y  E L E K  B E Z E N H O F E R  M IH Á L Y  S T R A U S Z  S Á N D O R .

vr 1 .. vi b- * rw  Ял Г  То smo s' m* sun' ^riví, akü nam mogl. preobladati. 1 tak, makar su imeli
M aiiJlV  C1OV0K J6 z a a o v ije n . iuk0vi Ijudi narastiju, ili po Casu pustaneju nepnlike, i makar su Cuda bili kvarni, zato 

Ako si Clovek posla v redu i dobro éteri se nebi rada zakonom pokoravati. Oua nigdar su né bili nezadovoljni, ar delo je 
zvrái, onda se dobro Cuti i zadovoljeu je velika pohíepnost, kaj verned ljudmi biva, nje jaCilo vu njivoj, borbi i vu marljivom 
Nego vu áivlenju je dost neprilik, zbog áte- ono dokanje i velika skrb za penezi, za bla- poslu su naáli batrivost, át:ra je nje uvék 
ri nekoji Clovek zgubi voliu, pák mu se gom, zeme njim od Boga danu pravu pa* okrepila.
veC neCe delati. Rada bi kiveti, к tomu jóé met i spozabiju se s CloveCjega viéeá^ga Budimo na pomoő takvomu siromaku, 
dobro iiveti, a delati ne. Nigdé se veC ne- cilja. ki je veC skorom zdvojd. ко to misli, da
Cuti dobro, samo v krCmi, i med takvimi, Svakoga tak nezadovoljnoga Cloveka je on zadovoljno veC nigdar áivel nebude, da 
éteri su takaj tak nezadovoljni, как on. О- rnoCi na dober put oazaj obernuti, ali как volju dobi delati, i lak da mu se pomiri 
vakovi postaneju neprijatelji sami sebi i velim samo s dobrim i lépim zahajanjém; duáno spoznanje. Ako nazaj marljiv posta- 
svim ljudem. Nezadovoljni su s ovim redom ar makar toga ovi mt nebi bili vrédni, mo- ne, onda ga vera, ufanje i ljubav kréposti 
poleg áteroga ijudi na svélu áiviju, nepri- ramo si premisliti to, da jeden pokvarjeni ojaCile budeju i bude pripoznal, da je né
poznaju nit Boga, nit bliánjega. Ovo su ma- Clovek Cuda drugi pokvari i tak za Clove- zgubljeni. Ki ima vékáé gospodarstvo, naj
le vere Ijudi, najvekSi bludniki, éterim se Canstvo nje navéke pogubi. Ako mi tak po- se smiluje takvomu siromaku, da bi si mo- 
moramo smiluvati, i poleg moguCnosli mo- kvarjenoga Cloveka moremo preobernuti i gel od dneva, do dneva pri njem kruha 
ramo nje na pravi put nazaj napeljati. nanje zeti, da naj svoje greáne i nepoátene sluáiti, i poleg moguCnosti ovak neöteru 

Kak bi bilo to moCi? Ne morti poleg Cine pusti na stran, ako ga predobimo, s kuruuu preáparati. 
zakona iz ljutom oátroCom moramo zahaji- ovim delom mi obladamo nejvekéega nepri- Strplivnost je on lépi dar Boáji, na kaj 
ti znjimi, ar onda mi sami vu islu falingu jatelja CloveCanskoga, i dokaáemo jakoet bi se moral svaki Clovek, bogát i siromae 
prepadnemo v áteroj su ovi nesreCni, nego CloveCju, átera more s Boájom pomoCjom, trsiti, da bi bil s njim okinCeni. Ako mork
s milosrdnostjom i s velikom trpljivnostjom. sve zlo i sve teákoCe od sebe odstranili. strplivno podnesli kaátige s áterimi njega
Ovi sami moraju to pripoznati, da mi nje Óra et labora! Delaj i moli Boga! Так Bog pohodi, onda lehko preoblada svoje
ne odhitavamo, makar su nam i om naéi nas vuCi Boája réC. Posluj, delaj i daj hva- skuáatelje i nepriatelje éteri njemu zlo áeliju.
neprijatelji, nego njim jóé priliku dajemo, lu viSnjemu Bogu, da si mogel svoj posel NeCem stém morti to posvedoCiíi, da sve 
da ako se poboláaju. budemo je nazaj za v redu zvráiti pomoli se к njemu, da ti za dobro mora zeti, kaj god drugi na njega
poátene ljude dráali. Ni nam potrebno s nadalje neskrati svoju miloSCu. Je, delo, navaliju; ar to je niéCe né duáen, da ono
takvimi ljudmi prijatelstvo drZati; nego naj- marljivost i miloáCa Boája je on meC, ono kaj ne mora как mulec sve nase zeme, ar 
mo nje Cisto zanemariti i najmo nje pred oruáje s áterom je rnoCi nezadovoljnost onda nit néje vréden drugoga, nego da ib
ljudmi obáaniti i zahitavati; ar ovak budeju preobladati. se znjega norca delali. Takvoga nit neka-
pripravni naj vékáé zlo napraviti; ovi néma- Vidimo jaké vere, dobre pameti ljude, nim ja ovdi batriviti, ili mu navuka davati.
ju veC pravu pamet, ili slobodno nakanenje koji su morali mnogo progonstva neduáno Marljiv i strpliven Clovek je zadovoljen. On
nit nekaniju s tém sebi nagoddi, nego to, podnesli, kojim su njivi neprijatelji uvék redovito zvráava svoje posle, nezaostane 
da ovak nekomu naákodiju i neizmernu bili nepriliCni, tér su je ételi uniétiti, nego pri nikakvoj sluábi, i makar ima negda ne-
veliku áalost napraviju. njivu jaku volju i marljivost su nigdar né prilike uvék ga ojaCi njegova jaka vera, da

z  А  в  A  v  A .  ■ nekoji austrijski generáli su prisustovali toj govi prosli soldati piju, a za »dessert« njim
------- goslbi, dakako takaj u najveCoj »Gali«. Pak; je dal nieke fele prostu pogaCu, peCenu u

K lisk l g e n e ra l  b ú v á r o n . i domaCina maréal SuvaroíT si je obiekei sirupu, koju laka) rusi rado imaju na stolu.
O ruskom maráalu Suvaroffu se me- SV0JU slaru Gala-uniformu, na kojoj su svi Iznenadjena duga lica gostov uad tako-

dju ostalim pripovieda: mogue. kriü, zvezde kr,2i zv.ezde i ordeni vom gostbom i potmajno posmehivanje slaro-
Tielesne potrebStine toga staroga cesar- vl8eb; f "  " laCe su “de ,tak Proste. как je s UVi,rofTa je bilo baá Ijepo gledati. 

sko- ruskog vojskovodje su bile osobito ne- 8Vakl kozak 11081 a Clzme bagarinske, sa GosDoda su ivakala i nooatala ivrHni/a
znatne, tak, da bi i malena plada kojega 8VOJom SlraSnom dühöm. Stolno posudje ja bilo „raSk j na ц : j smrdlnvoca stoktiía 
podCin enoga Castnika dostatna b.la, za nje- takovo. kak°vo se za takove sveCanosli u dJ general i e . Z t u  . knMm le
gove potrebStine poknti. On je jd posve ^  kakov je May.and i pristoji. Pun t b e z n S j u i  kad
prosto te je po vise tjednih ono jel, kaj su 8to1 ,e„ bf najfinjega porcelana i srebra, a • z|j j koj _ , = iin
si prosti soldati za sebe kuhali, Snjimi se puvaroff Je svoje goste najvefiom Ijubeznos- ■ V|as(0ruf[10 jo9 . f : . J: .
je dielil, makar da jestvine msu bile naj- PrlJe,nal, koja mu je bila kakti priro- metal Nieeovi adintanti knii «n inm
finije. Pak kada s, je dal u menaki iz ко- d'ena. 8a'" °  ka0 hotel. Stari je u obCe ’Jr“|[K0 "  mírab  ̂ lm h ’i, bÍ , .1 
tla svoju kaserolu napuniti, tője svaki krat z Porodlce groíovah, vrlo fini i naobraZen ■ skoro do^krei j !® . , s
zlatni dukál platil za táj svoj obed. Anda Coviek. ali lo gospodsko pren|avljanje mje Ktomu ie marhal Hn 'd’ h'016
nije iz skuposti tako Sível, U  samo za to, W  akoprem je u Uh nobl knif.h i sam "o DOdv orn a n  m aP° djednom dal
da je svojim soldatom i invalidem mogel bl1 ° dhranjen kakti gróf. Medjutim je sada „ ,,> / í.aarom ° П| к neValja'
cieloga svojega dohodka pr,kazal, Njegov talÍan8ke visoke goste moral otnneno pr,- T av ién  izred L m o d  l  "  Г ?
sokai je Ы1 jeden prosli loldat, koj je on- ina", jer sad nije b.l doma med svojem, i  «vak, moral do
da, kada si marSal nije iz menaie dd jel,, r08Í 0 R'‘8ko,. doa Ca; °  lzPraznl'• a kako , nebt, kad je
donesti, za njega kuM  a kuhali pák je C,ela pako podvorha je saslojala iz u P.,d konac Íbeda sT jePmaUr s 7 s ta l  te 
znal samo najproshje ruske jestvn.e, Stacunu kupij.noga suhoga graSka, ko,ega je ozbbjno progovord: »Mene je strah da

Kada su godme 1799 rusl slavodohil- rusk, soldati kuhan,g. r,do imiju |p,k iz ova ieHnn<i«vn-. чп1Н.лк. ú J '
no u Mailand umarSirali, dal je stari m ,rSal StokhSa, к „ je ,oS kto.nu o„u svo,u du- eiovamm gostom nije baS u t'ék iTla'Tena  
Suvarofl svnn vehkim doslojanstvenikom hu imái, ka, ab star„g, marSala, koj je na In Zabbo v,d,m neko,a namrgod e la  hca 
Maylanda obeda med koj.m, ,e , majlandsk, sve priueen btl, n,je paCl„, da ga neb, pun medju vami: To b, m, vrlo Г»1 bilo ali 1 a  
nadbiskup bil. Sva ta gospoda su doSla u lanjir baS s tekom pojel; za piti njim je sa,n ne lakove hrane nauCen a losnoda 
svecano, oprav., tako nazvanoj »Gala«. I met,.ul na stol CvmCa, kakvoga navadno nje- valjda nebudu zahheJIla" dâ  b u L i  Suva-
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Ce preobladiti neprijatelja, progonstvo, kaj 
on samo tak zeme, как zakaötigu BoZju s, 
öterom ga je Bog pohodil.

Da bi ételi svi ljudi skup stati, pak da 
bi takvomu prez duée i prez éloveéanskoga 
Cutenja éloveku, ki nje ovak vuCi »Najte se 
pokoravati; najle si takve odbore zebrnli, 
éteri s gospodom dr2i|u; vaéa je kancellá
rija, vi imate juöa tarn zapovedati,« i Bog 
zna kuliko i nakaj nje takov biaznik vuCi, 
da bi ljudstvo takvoga farizejuéa svtgdé za- 
hitilo odurild, ar pe nit né vréden drugoga.

Poleg takvi krvoIoCni inkvizilorov po- 
staneju vnogi i vnogi nesreCoi; a oni si 
pak pozoveju LenCije i TomaSe kstolu pak 
se posmehavaju stoga, как je moéi liudstvo 
lehko na svoj cilj ponucati. — Pak ova 
fina trupa poéné piti, napitnice popévati, ku- 
öuvati se, dók na zadnje ki pod stol, ki na 
dvoru pod zid, ki kam, ki kam se nepotegne.

Takve ljude, ki su veC na najmZeöem 
graduöu, как moréja neSteri sluSati?! Ali 
morti i nje knpica pak napitnica i druge 
kaj-kakve prilike vabiju?! No samo dite 
za njim.i!

Politiöki pregled.
Vu Horvatskoj je sada straöen svét.— 

Agenti bodiju sém tarn po orsagu i punt»ju 
narod. Oni, koji bi radi da opet imaju hasna 
iz bune, pa da opet dojdeju do malo ame- 
rikanskih penez puntaju naroda na sve 
strani.

Nije Cudo, da je zbog toga puntanja 
sadaönji Ban Njéki Rauch Pál baron dal 
vun naredba, da svakoga laki moraju pos- 
taviti pred sud koj punta. A zvun toga vu 
onoj obéini, gde bude buna nastala na ba- 
novo zapoved taki moraju iti soldati, te 
bude sve stroáke ona obcina platila koja se 
punta a soldate bude na dugó vréme mo- 
rala zdrZati.

Так je i pravica. Treba jedenput nav- 
éiti one prevzetnjake, koji se proli zakonu 
buniju, koji se proti Zeljeznici proti mag- 
jarskim ákolam buniju. Treba je navéiti, 
da je zakón za svakoga, pa ga zato i svaki 
rnora poétuvati.

JoS najtreznrSi je narod vu Slavoniji i 
vu Podravini. Vu Pcdravini bi kajkakve 
stranke rade od vlade odstranile ljudi, ali 
su ljudi svi za banovu stranku i komaj 
éekaju, da dojdu ízbori, da budu n.ogli za 
banovu stranku glasovati.

DHegacije joS drZiju sednice, dók mi 
öve stvari piSemo. Ministra zvanjékih pos- 
lov su magjarski ablegati jako prereSetali, 
jer se mu je malo zareklo prilikom jedno- 
ga govora.

Orsaöko spraviöée bude se samo onda 
dréalo kada bude kraj sednicam delegacije.

Véé smo hoteli zakljuóili ovaj élnaak, 
koda éitamo iz novinah da je vu Horvat
skoj véé i krv tekla zbog izborov. Vu Ud- 
bini su iednoga éloveka zaklali pobunjeni 
ljudi a pet njih je teSko ranjeni.

Vu Slunju je navuéitelj за revolverom 
streljal na plebanuáa. Tomu su sve zrok 
oni agenti, koji buniju narod i obeéaju mu, 
da dcbiju svojega horvatskoga kralja, da 
nebudu morali porciju plaéati i t. d

Moremo si misliti kam vodi lo puntanje 
med taksim narodom koj nije nigdar vu 
ákolu hodil.

Ban je otiSel vu BudapeStu. Sa mag* 
jarskom vladom bude ban sada ustanovill 
kada budu izbori.

KAJ JE NOVOGA?
—  Odsuda. 1907-ga leta juliuSa 1-ga 

je Boszman István, 24 let star éovek iz 
Kismihályíalva v krému odiSel s Zénóm i 
tam se zabavljal. К njirn se pridruZi i 
Renn István. Nekak do polnoéi su pili i 
onda su se svi tri odpravili dimo. Za pol 
vure dojde nazaj Renn István, vés krvavi i 
véli, da ga je Boszman na polju, da su dimo 
iäli, sega spikai. Trinajst dni je leZal od 
toga, a zatim vumrel. Bosmana su odmah, 
как se zazvedila stvar, Zandari napré zeli, 
a zatim célú stvar poslali v KaniZu. 3-ga 
februara je bil zbog toga sud pri Kanizkim 
sudbenom stolu. Pred sednik esküdtszéke 
je takvo pitanje postavil priseZnikom, da 
jeli je Boszman kriv vu tóm, da je Renn

Iötvana hotonce epikai, prez toga, da bi ga 
hotonce étel zaklati. Svi priseZniki su odgo- 
vorili, da je, na kaj je esküdtszék zrekel 
odsudu, da Boszman Iétvana odsudi na pet 
lét teZkoga reéta. 1z öve kaátige odraéuna 
se 1 mesec i 27 dni, kaj je véé predi spu- 
nil vreölu, dok je iztraga trajala. Ovde mo- 
ramo spomenuti, da je Boszman zbog raz- 
bojnictva véé jenput bil odsudjen.

— List. Pred par tjednov smo pisali, 
da je 2<dik Jula dekla jabuénicu vkrala od 
svojega gazde i dala deékom spiti. Zbog 
toga su ve Sebaher Mihalj i Prejner JoZef 
— za koje se reklo, da su i oni znali za 
to — lista pisali uredniku magjarske stra- 
ne, vu kojem veliju, da je nje ponudila 
2alik s jabuénicom, ali oni su ne znali za 
to, kaj je ta jabuénica okradjeoa. Zato je ne 
istina, kaj bi oni pomagali njoj krasti ili 
znali za to da z kradjeue jabuénice pijeju. 
Célo stvar leZi pred sudom, koj bude naj 
bolje dokazal, da su oni s tim krivo pot- 
vorjeni.

— Krcmu pri sv. Jelent jeKnortzer 
Karoly zel na arendu, koj je stanje prede- 
lal, i od l*ga íebruara véé evakomu gostu 
stoji na sluZbu.

—  Veliki Ogenj. Straáno veliki ogenj 
je bil februara 3-ga v Pölöske zvanoj ob
Cini, koj je célú obéinu v jednoj vuri uniö- 
til. V pondeljek jutro ob öestoj vuri se pri- 
petila nesreéa. Najvekáa stran ljudstva je 
iáée v postelji poéivala, samo muZki, koji 
su okoli marhe dvorili su bili gori. — Pri 
jednoj hizi je ran onu noC gostuvanje bilo. 
Plesali, huökali od velikoga veselja. Okolo 
öeste vure vjutro su se poéeli rezhajati, i 
onda se postavi v hiZu jeden gazda iz one 
obéine, koj je étel pogoditi muZikaée na ne- 
delju, jer se i on pripravljal gostuvanju. — 
Da je vun doéel na dvor, onda je spazil 
da na kraj obéine jedna hiZa sva v ognju 
stoji. N>ti |e tuliko vrem.ena ne imel, kaj bi 
bil svalom zakriCal, ogenj, veC je na sve 
strane buknul plamen gori. Ran on dén je 
strahoviti sever puhái, koj je goreCu slamu 
na sve strani reznessl tak, da je najenput 
na 10— 15 inesti gorelo. A ljudstvo onak, 
как je skoéilo z postelje gori gologlavi, ne

rofff, koj je tako dugi put iz Rusije simo 
prevalil, neka sada svoje navade promienil 
Je, da su u Italü uvek jednostavno Ziveli i 
da su ljudi vjerni ostali starinskim navada- 
ma, miesto da su se povdali razkoénom 
Zivotu, sada bi tmali dosta jakosti se fran- 
cezom suproststaviti i naC car Pavel nebi 
trebal svoje soldate simo preko Alpah po- 
öiljati.«

Öve maráalove rieCi su gospodu joö 
viöe uzbunile nego one jestvine prije, te su 
svi bili veseli, kad su se od stola mogli di- 
gnuti, a general ih je svom ljubeznivoétju 
odpustil.

Cim je posliednji otiéel, priCel se je mar- 
Cal grohotom smejati te je rekel: »No, ovi 
budu od tog kiselog éigera joö osam dni 
glavobol imali, a i baé tak dugo im bude 
tvrdi graöak u Zeludcu leZal, a moje zadnje 
rieéi njim takaj nebudu probavu olahkolile. 
Ovi majlandski nobili su ipak veliki nevolj- 
nici bez smoka i jakosti u kostih i b< z mo- 
Zdjanov u lugbanji. To mi je ipak svaki 
moj kozák draZi, nego ovi zpilkil

Odmah, éim su te gostovi otiöli, bude 
Suvaroffu dojavljeno, da su njegovi posluZ- 
niki, jednoga talijaua, koj je takaj bil pog- 
odjen za on dan pri stolu dvorili, zutekli 
baö u hipu, kad je jednu srebtrnu Zlicu

vkral. General odmah zapove, da mu jedan 
kozák ima vani na dvoriééu oddrapiti petdeset 
korbaéov. Dok mu je kozák dosudjenih pet
deset na zadnju stran njegovoga talijanskoga 
tiela korbaCom vuZigal, je tálján priéel tak 
straéno kriéati i javkati, da se je po cieloj 
ulici glas plaéuéega razlegal. Maréal sada 
srdito zaknéi: »Evo, tu je dokaz, da je to 
tálján, koj nemore nili nekoliko korbaéah 
podnesti bez da nebi kriéal, как da ga na 
raZenj meéu. Pfuj! To seodurni, razmaZeni 
derani, ovi talijani I

Odmah zapove kozaku, da ga prestane 
hariti, ali za to ga je dal u kasarnu odpe- 
lati i tam ga je dal u furvezersku rusku 
uniformu obleéi i tako ga je za kaétigu bez 
svaké assent komissije к ruskim furvezerom 
assentiral, te ga je odredil к mulam, koje 
su hranu za soldate i ostaloga soldaékoga 
Irha nosile.

Kaj je zapoviedal, morelo sejeizvréiti 
i tak je sada moj deheli ta!|an postai rus- 
ki furveztr pri mulah, gde se je na zloées- 
tu koétu I d«>sta b t tin moral priuéati.

Jof kakti takovoga su ga videli poslie 
bitke kod Zű ich* u Svaicarskoi (25 i 26 og 
Stbtemcra 1799 izmedju Rusah pod gene
rálom Korsakofom i francuzi pod generálom 
Masstna) pak su povedali, da je laj tusti

debeli sirotan tak omröavel i prijaönju zdra- 
vu farbu lica promienil, da ga skoro niti 
nisu mogli prepoznati.

Dok su rusi preko évajcarskih alpah 
maréirali, koje i danas kakti pameli vriedno 
u poviesti stoji, poginulo im je od napóra 
mnogo tovarnoga blaga, a mule skoro sve, 
tak, da sad viée talijana, kojega je dal к 
mulam assenlirati, nije trebal, pak mu je 
dopustil, da se kuéi povrati. Ali i to Suva- 
roíf nije samo onak suhoparno odredil, véé 
po svojoj navadi. On e dal taljana pred se 
pozvali te mu je odkril, da ga viée uetreba 
i da ga nebude sobom odpeljal te ga pri- 
silil, da svoju soldaéiju u ruskoj armadi 
odsíuZi. Auda on ga iz vojske odpuééa i 
tálján se more u svoju domovinu povrnnti 
kad hoée. Za pul mu je maréal Suvaroff 
prikazal iz svog Zepa áesl zlalnih dukatah, 
éemu se tálján nije nadjal.

Kad mu je tálján ruku kuénul i iz 
ruskog logora otiéel, rekel je Suvaroff proti 
svojim oflicirom smieéeéi se: »No, — ja vám 
dobar stojim, da ov lopov nebude nikada 
viée, nijednomu rusu srebemu Zlicu vkral.«

Em. Kollay.



opravljeni dobeZali vun i na ave strana 
naatalo javkanje, krié, oaobito deca plakali 
tak da je nebilo za posIuáUi. Va kratek éas 
je célo selo gorelo a drhéuéa deca i Zene 
po vrti drkale, plakale. Otec je iskal Zenu, 
Zena otca, decu, köerka svoje stareäe, de su, 
jeli su né ostali v goreéoj hiZi. A vetersve 
bolje i bolje vijal a plarnnom. — Od toga 
niti né bilo spomenka, kaj bi mod bilo kaj 
obraniti; od velike hice niti blizu né moéi 
bilo iti. Sóim je bolje ljudstvo kriCalo, stim 
bolje je fuékal veter, pokalo, praakalo od 
jedne i druge strani. Da se poruáila zgoréta 
hiZa, da ákedenj, blanjke, kotci, a jednom 
reCjmu ave, kaj je bilo na gruntu Isto drevje 
se vuZgalo i na visokoma zdigalo plamna, 
как da céloj okolici oée na znanje dati: 
hodte milostivnoga srdca ljudi, pomorite 
ovim airomakom, kője je straána kaátiga 
doatigla! Samo tri fertalje vure je ladal 
ogenj stanjom i véé je céla obéina bila 
niöéena. Do dvésto stanja je zgorelo, med 
njimi 50 hiZ. Sestdeset őetiri gazdov je 
doálo na nikaj i do tristo ljudi ostalo prez 
kvartira. Grozovito vnogo krme, pohiZtva, 
zmja, oprave — sve zgorelo. Do 25 krav, 
38 svinj, jezero 5 sto mladine v ognju os
talo. К tomu do 10 jezer korun gotovih 
penez, kője au ljudi po ladicaj sranjene 
imeli Véé do 100 jezer korun jc к vara, 
kojemu se samo mala stranjka povrne, s kaj 
je véé bilo sekurirano.

A kaj je najstraániáega vu stvari: sé
dem ljudi je ogenj zakopal. — I to:

Tóth Anna 73 lét stara dovica, birovo- 
va mati. Birov je vun donesel staricu na 
dvor, a onda je odbeZal po obéini reda 
delat. Dok je on svoje posle obavljal, sta- 
rica je nazaj odbeZala v hiZu, da vun znosi 
pohiZtvo. Za éas dojde sin i dva Zandari 
koji su éez piámén nutri bejZali v hiZu ali 
véé prekesno: starica je mrtva leZala na 
podu, zaduáil nju je dim.

Németh Jozefa, 56 let stara Zena je 
takaj átela oslobiti svoje stvari. Pobrala pos- 
telinjav, da bu vun nesla. Ran da je do 
ganjéenih vrat doála, zruáil se pred nju go- 
reéi ru3t i zapre puta. 8 blazinami skup 
zruäila se v plamen i zgorela. — Petero 
dece ostavila za sobom, kője ve plaéeju za 
materjom.

Turkovié Gabor je nekoliko korun 
preSparani penez imel v ladici. Da je videl, 
da mu hiZa gori, bejZal je nutri, da si ba
rem svoje peneze obrani. — I doä*d je vun 
spenezi. Nego predi, как bi éez plamen 
pr«guZil, opal je na obraz i tak je ostal. — 
Da au ga naáli, 12 korun je tiáéel med 
zgorétimi praéi. Dovicu i éetvero dece osta- 
vil za sobom.

Peceli Agneá rlovica je isto tak primi- 
nula. Niéna aneha je v postelji leZala be- 
teZna. Pred tréma dnevi je rodila i starica 
je bejZala nutri, da opoméne snehu na po- 
gibelj. Sneha je na to odmth pograbila 
avoje deleflce i na pol gola odbeZala vun 
A mati je nabirala poslelpnav i opravu, da 
bu vun nesla. Predi как bi stala éez präg, 
zrudila se i zgoréla.

Najstraámáa neflreöa je Ceréié JoZef« 
doatigla, komu je zvun stanja troje dece 
zgorelo. Ceréiéova Z^na je v hiZu odbeZala,, 
zgrabila 4 lét staro deteáce i odbeZala vun. 
Na dvoru je spazila, da 6 lét stara éerkica 
Merica fali. Od velikoga atraha véé je Stela 
a detetom v hizu iti, po puckicu ali njena 
éer, 16 lét stara Klarica nju je pretekla.— 
Za Caa dojde vun z goreée hiZe i drZi v 
naruéaju avoju sestricu. Ran v onim hipu, 
da je Stela éez jednu goreéu gredu skoéiti,

dokotal se straSen dim, a zalim plamen i 
lepa dévo|ka opala je doli i pod se zakopala 
sestru Maricu. — Obedve su vumrle — Da 
su nje naSli obedvé su bile tak skup stiS- 
niene, da nje je né moéi bilo Sírom rez- 
tréi. Menjáa puckica je obedvé rukice v ses- 
prsa za pilila sigurno od velike miike. — 
Drugi d£n je i 4 lét star JoZek vurnrl. A 
roditelji su svi oranjeni, как su se obeZgali.

V srédu su zakapali nesreéne siromake. 
Najenput 7 mrtvih nesli na grobje. lSée se 
kadelo od svih stran, da su plaéué spreva- 
jali zgoréte siromake vu érnu mater zemlju. 
Da se jen, da drugi hitil na raku, kriéal, 
javkai trgal si Iasi za pokojnikom a sveőe- 
nik suznatimi oémi popéval; Miserere mei 
Deus. Ne ga bilo na onom sprevodu éoveka 
koj nebi toőil suze. Na sprevod doSelje dőli 
sam főispán, gróf Batthyány Pál i Trsztyan- 
szky Ödön prezident árvaszéka.

A mi, koji to éitamo, kaj da reéemo 
к tomu? I nas zazebe nekaj pri srdcu, da 
éitamo ovu nesreéu. Svaki si zdehne na to 
i véli: 0, Bog nas oslobodi tak ve nesreée!

Neznamo, jeli je je obéina v Medji- 
murju, koju nebi dohitila da takva nesreéa. 
Kak Zalostno je éuti piáé takvih nesretni- 
kov, kője Bog s takvom nesreéom kaSliga! 
Kak teZko je premisliti onu nevolju kada 
drobna deéica prez kruha ostaneju, a oso- 
bito ona, kojim je ogenj iste roditelje spra- 
vil vu hladen grob.

Dragi Medjimurci! Naj se géné vaSe 
srdce, nad neduZnom deéicom, koja ve sve 
ono stradaju kaj je nam najvugodneSe: 
svakdaSnji kruhek i topla hiZa. — Smilujte 
se ovim siromakom i pomorite njim! Svaki 
fillér, kaj na to aldujete, bude vám jezero- 
krat naplaéen pri gosp. Bogu. — Darujta 
anda kaj ste samo primoguéi, da barem éez 
ovu zimu nebudu stradali kruha i da si s 
éim prije podigneju svoje hiZice. Neznate 
kaj vas éaka moguée, da za kratko vreme 
i vas dostigne kakva nesreéa, i onda budu 
i vám zéistoga srdca pomagali drugi, koji 
su od lakve nesreée mentuvani.

Uredniétvo naSili novin zahvalnostjum 
prime svaki krajcár, kojega na podporu ovih 
siromakov poSlete. I svakomu poiedinomu 
ime, koj bu na ov cil alduval, denemu v 
novine. Véli se: Denes meni, zutra tebi. De
nes ví pomorite drugim, a more se pripetiti, 
da za kője vréme bute vi presiljeni od njili 
pomoé prositi.

—  Nagrada. Dr. Rnzsicska Kalman, 
kr. inspektor je proSloga leta zbog dobroga 
vuéenja magjarskoga p*zika sledeée uéitelje 
nagradil: Danilz Sandorova Zena, kr. uéite- 
Ijica, iz Sirigove 60 К ; Balogh Ferenc iz 
II. diátrikla 60 K. — Ftscherné Dugovich 
B t̂li C>álornya, 60 K. Pítaki Viktor, Kotor 
60 K. Vinkler Anna, Perlak 6o K. — Be 
zenhofer M hály, Nigyfilu 60 K. — Vug- 
rincsics Nándor Perlak 60 K.

Zvnn toga su joá dobde obéinske i 
orsaéke ákole nagradu od 10 do 20 korun. 
koji penezi se imám rezd hti med onimi 
di|aki, koji uajlepái napredek pokaZuju vu 
magyarskim |eziku, как II. hegykerület 
— IV. hegyker., — Királyiak, Podbreszt, — 
Orehovica, — Drávavásárhely, Zrinyifalva, 
Perlak i Csáktornya.

—  Svetlo zdavanje. Mi prosleSi 
ljudi niti nemaino popna, skakvom  paradom  
je skapéeno zdavanje jednoga velikaSa Pri 
nas, da bogalaS slaZe gostuvanje, ide glas 
po celim Medjimurju, как veliko gostuvanje 
je bilo pri ovom ili onom, i éez tjedne se 
spomina okolica, kaj sve je doSlo na stol, 
kuliko jézer donese sobom zaruénica. A kaj

je sve to proti onomu gostuvanju da se gróf 
Széchényi László zdaval s Gladisom Van
derbilt v New Yorku, — januara 7-ga. — 
Najvekái bogatini amerikanski koji na mill- 
jarde brojiju, su bili pozvani na gostuvanje. 
Vnogi bi rekel, da v takvom mestu morti 3 
mesec trpi dmom— dánom. A kaj bi! Odve- 
éer ob pol jednoj vuri je bilo zdavanje. 
Vanderbillovi palaél i véé ob petoj vuri su 
se svi gosti reziáli. Niti naSe oko vidlo, niti 
vuho éulo, kakva svetlost i parada, 
kinéi su se skazali tam. — Poldrugi millijon 
je bil vreden samo on dar, kojega je naáega 
grofa mati prikazala buduéoj snehi. —  S 
brilliantom, gjemantom i Bog zna skakSim 
sve dragim kamenjem su bili naloZeni prs- 
tani, oringlini, klaruái, kője je sneha dobila.
— Vés dar, kojega je dobila od rodbine i 
drugih poznancov je ne menje, как pol ée- 
tiri million korun vreden. — Ali niti mlada 
sneha ne ostane odzadi svojim imelkom. 
Как éitamo, samo do 75 milljonov bu her- 
bala po materi, i opet tuliko po otcu. Sve 
novine amerikanske su proti ovoj Zenitbi, 
jer njim je Zal, zakaj tuliko milljonov odide 
z Amerike v Europu. — A celi magjarski 
orsag se raduje, da dobi takvu groficu. Niti 
nam nepreákodíju amerikanski dollari.

—  Galge. Húsz Abrabam krémar iz 
Petrova je nagovoril proälo leto Mihálka 
Jánoáa, da naj dva petrovanéare zakóié, 
kojim je Húsz imetka átél poharaéiti Mi- 
halka, — koj je predi bil Zandar — pre- 
voljil к tomu i za dobre peneze skonéal 
obedva, kője je Húsz na drugi svet átél 
poslati. Zbog toga je sud Húsz Abrahama 
na galge odsudil, a Mihalka Janoáa pák do 
smrti reáta. Februara l i  ga su obeáili Húsza 
v Máramarosszigetu, v jutro ob pol sedmoj 
vuri. — Báli Mihály hahar, i dva pomoéniki 
su skonéali Znjim. Za to si je Bali raéunal 
340 korun. Bali vu Tolna varmegjiji, Fadd 
zvanoj obéini stanuje. Mirnoga srdca poljo- 
deljavec, kojemu se óéi samo onda zasvetiju 
da dobi zapoved, da sim ili tam mora iti 
komu átrika metál na áinjak

— Tajnost vreca. К jednomu logaru 
v 2 roá pusti je doáel öve dneve veéer jen 
slranjski éovek i prosil logarovu éer, da naj 
mu da stana. Puca, kajti ga otca ne bilo 
duma, ne átela к tomu privoljiti. Onda nju 
slranjski prosi, da naj bar to dupusti, da 
ono vreée, kaj ima na rameni, tam ostavi 
i drugo jutro si dojde po njega. Puca je to 
dopuslila i éovek poloZi svojega terha v jen 
kuli — i stem je odiáel . — Za éas je puca 
spazila, da se vreée poéné gibati i po éasu 
poliukne z vreéa vun jen svetli noZ. Puca 
najenput zeme dőli iz stene otcuvu puáku 
i slrli vu vreée, kője se odmah prehitilo. 
Za éas su doáli teZaki logarovi nulri, koji 
su odmah dali celu stvar na znanje Zan- 
darom i da su Zandari odvezali vreée, naáli 
su vu njem jednoga éoveka, svega krvavoga.
* J« dnn fuőku su naáli pri njem. 2andar 
je próbál fuékati i na to najenput doruZiju 
nulri tri mumaki oboruZeni. Как su spazili 
Zandare, láli su proli njim, a Zandari na lo 
zdigneju puáke, sproáiju na razbojnike i dva 
su na srnrt oranjeni opali dőli, a trelji je 
vuáel. --------------

Priposlano.*
»Na list к farmkom Muracsány obéine«

— kojega je pisai Szathmári Sándor uéitelj 
iz Magasfok, neéu odgovoriti, — nego budem 
cielu stvar к sudu prédái.

Tüskeszentgyörgy, 1908. feh. 14
Pecxek György

-------------------  zafi. kanonik podjaäpriät i plebanuS»
* ove re(le Uredniőtvo ne zérae na §c odgovornost
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