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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö ZK i a d ó h i v a t a l :

Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
dijak, nyiltterek és hirdetések. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Etlfinttol árak:
Egész évre . . . .  8 kor
Fél é v r e ..................... 4 kor
Negyed évre . . . .  2 kor 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán tzáaitUteak.

Nyilttér petlteora 50 fillér.

Felelés aserkesctO:
ZRÍNYI KÁROLY.

FéMerkesstO:
MARGITAI JÓZSEF.

Kiadó ée 1 apt ala] donoe:
STRAUSZ SÁNDOR.

Országos gyermeknap.
Az Országos Gyermekvédő Liga, mely 

oly benső, nemzeterősítő munkásságot lejt 
ki az elhagyott, elzüllött gyermekek meg
mentése érdekében, az idei gyermeknapot, 
mint minden évben, április hónap 2. és 3-áu 
fogja rendezni országszerte. Eddig már vagy 
50 vármegye jelentette be részvételét s 
mindenütt a tőispánok és a közigazgatási 
tisztviselők állanak a bizottságok élén.

A hatóságok és a nagy társadalom az 
állami gyermekvédelemnek hazánkban meg
honosítóit rendszerét évröl-évre mindjobban 
felkarolják, mert jól tudják azt, hogy az 
elhagyott gyermek a társadalom bűne, a 
züllött és züllés veszélyének kitett gyermek 
a társadalom veszedelme: ezeknek megmen
tése pedig úgy az állam, mint a társadalom 
részéről erkölcsi kötelesség.

A gyermekvédelem terén, ha az 1898. 
év előtti állapotokat vizsgáljuk, alig történt 
valami hazánkban. Igaz, hogy a gyermekvé
delem szempontjából egyetlenegy rendelke
zésünk volt és ez a községi törvény 145. 
§-a. Ennek értelmében ugyanis minden köz
ség tartozik gondoskodni a saját területén 
levő szegény, elhagyott gyermekekről; de 
nem történt gondoskodás arról, hogy volta- 
képen honnan is fedezzék hát ezek a köz
ségek a költségeket? Ennek a törvénynek 
a rendelkezése tehát vagy félig, a legtöbb 
esetben pedig sehogysem lelt végrehajtva. 
A szegény, elhagyott gyermeknek hatósági
lag engedték meg a koldulást.

Óriási lépéssel haladott elő a gyermek- 
védelem akkor, amikor 1898-ban a nyilvá
nos betegápolási költségek fedezéséről szóló 
törvényt megalkották, felvétetett abba ugyanis 
egy rendelkezés, melynek értelmében a hét 
éven aluli gyermekeknek gondozási költsé
geit az országos betegápolási alap viseli. De 
ezt is túlhaladta a világ folyása, az sem 
volt elegendő. Végre Széli Kálmán, aki min
denkor meleg szeretetet tanusílott e kérdés 
iránt, s aki megérezte a gyermekvédelem 
szociális jelentőségét, megalkotta az 1901-ik 
évi gyermekvédelmi törvényeket, amelyek 
közül az egyik az állami gyermekmenhelyek 
fölállítását, a másik a hét éven felüli gyer
mekek gondozását rendelte el.

A magyar törvényhozásban, — miként 
egy iró mondja, — valóban a szív dobbant 
meg akkor, a mikor az örök Emberszeretet 
nevében megalkotta a törvényeket az elha
gyott gyermekek védelméről. És különösen 
ezeknek a törvényeknek végrehajtásában 
domborodtak ki élesen azok a nagy célza
tok, melyeket a törvényhozás megvalósítani 
akart.

Fájdalom azonban, hogy az 1901. évi 
törvényben foglalt, s a gyermekvédelemnek 
a gyermekek gyógykezelésén kivül fekvő 
óriási területét figyelmen kivül hagyták így 
elmaradtak a kisegítő intézmények: elsősor

ban a szigorúbb nevelésre berendezett inter- 
nátusok, amelyekben a gyermekeket nem
csak elhelyezték volna, de a hol szakoktatás
ban is részesültek volna. Elmaradtak a gyó
gyítható s a különleges gyógykezelést igénylő 
gyermekek számára a szanatóriumok; végül 
a gyógyíthatatlan betegek, állandó testi vagy 
lelki fogyatkozásban szenvedők részére szol
gáló egyéb intézetek: menhelyekről kórhá
zokról stb. is megfeledkeztek. Magyarázata 
ennek csak az, hogy az akkori időben nem 
volt sem idő, sem pénz ezen intézmények 
megvalósítására, mert hiszen miden erő a 
gyermekhalandóság ellen való küzdelemre 
volt lekötve.

A kisegítő intézmények nern létesítésé
vel a társadalommal való kapcsolat megte
remtése is holt betű maradt. Pedig csakis 
ebből a két pontból indulhatott ki az újabb 
erős fejlődés. A Széli-kormány után jött 
kormányok nem bírtak kellő érzékkel az 
iránt, hogy a gyermekvédelmet fejlesszék; 
később pedig a társadalmi résznek kidom
borítására az áldatlan politikai viszonyok 
sem voltak alkalmasak.

Csakis a nemzeti kormány belügymi
nisztere, Andrássy Gyula gróf vette észre 
az 1901. évi szabályzatot végrehajtatlan 
részeit és az idő is kedvezett arra, hogy 
energikus munkájával a gyermekvédelem 
ügyét óriási lépésekkel vigye előbbre.

Az állami gyermekvédelemmel kapcso
latban működött az 1906. év február hó
26-án megalakult Országos Gyermekvédő 
Liga. Mikor a Liga megalakult, 18 állami 
gyermekmenhely bonyolította le az elhagyott 
gyermekek gondozásával járó adminisztratív 
teendőket. A gyermekek 311 állami gyer
mektelepen voltak elhelyezve földmiveléssel 
vagy iparral foglalkozó családoknál. A gyer
meknyomor mind ezzel nem szűnt meg. A 
löldhöz ragadt szegény koldusoknak kenyér- 
keresete, a lakásokban levő lömegnyomor, 
az élelmiszerek drágasága minden nyomo
rúságával, mely az alsóbb néposztályra oly 
súlyosan nehezedik: indította a Liga tagjait 
arra, hogy felébressze a társadalomban a 
lelkiismeretet, hogy tettekre bírja a feleba
ráti szereletet és kifejtse a társadalomnak 
azt, hogy amikor az elhagyott gyermekeket 
védi, nem irgalmasságot gyakorol, hanem 
szociális kötelességet teljesít.

S ezt a nagy munkát az Orsz. Gyer
mekvédő Liga nem tagsági dijak szedésé
vel, hanem oly anyagi források segítségével 
Végzi, amelynek megteremtése valóban cso
dálatos. Évenként egyszer, az u. n. *Gyer- 
meknap«-on, az utcán állítja fel pénzgyűjtő 
szekrényeit (Urna), hogy a közönség legszé
lesebb rétegeinek alkalma legyen néhány 
fillért a gyermekvédelelem oltárán áldozni. 
S ezekből a fillérekből oly nagy összeg ke
rül ki, hogy abból az ország több száz el
hagyott gyermeke részesül gondozásban.

No de hát lássuk, hogy minő munkás

ságot fejtett ki, miben állott az Országos 
Gyermekvédő Liga működése a lefolyt 1906. 
és 1907. ében.

A gyermekvédő Liga tagjainak száma 
52217, szervezete és működése oly zseniá
lis, hogy a legutolsó berlini kongresszuson 
a német tudós társaságok és államférfiak 
egyhangúlag elismerték azt, hogy csak a 
magyar gyermekvédelem az, mely utánzásra 
méltó. Legutóbb pedig az olasz törvényho
zásban egy törvényjavaslatot nyújtottak be, 
melynek indokolásában megemlítik azt, hogy 
ők a magyar állami gyermekvédelmet veszik 
mintául. (No lám, a barbár magyartól is 
tanul valamit a művelt német, meg az 
olasz!)

A Liga legfőbb törekvése at óriási gyer
mekhalandóság megakadályozására irányul. 
Minden menedékhely tulajdonképen gyer
mekkórház, melyben a szegény gyermekeket 
gyógyítják. Az első gyermeknapot, melyen a 
Liga részére kereskedésekben s másutt gyűj
töttek, 1906. május 26-án tartották, mely 38 
ezer koronát jövedelmezett. Ekkor vették 
gondozás alá az első gyermeket. Külföldi 
honos, de itt letelepedett s elhalt apának 
168 gyermekét tartották meg a magyarság 
számára, akiket régebben kiszállítottak ille
tőségi helyükre. Nagy családdal bíró mun
kásoknak foglalkozást biztosítottak, iparen
gedélyt szereztek, árúkat és kötőgépeket bo- 
csájtottak rendelkezésükre, ami hathatósabb 
segítség, mint a pénzbeli adomány. Szegény 
szülőnőket elhelyeztek bábaképző intézetek
ben. Szegénysorsu, kitűnő tehetségű közép
iskolai tanulókért kifizették a tandijat. — A 
tuberkulolikus gyermekeket elhelyezték egész
séges vidékre. Görvélyes gyermekeket az 
erdélyi sóstavak mellé küldték. A züllött 
gyermekek részére Rákoskeresztúron 30, 
Soproíiban 50 fiú- és Kőbányán 20 leány- 
gyermek részére létesítettek intézeteket. A 
Ligának legnagyobb intézete a Szegedi Ár
pád-Otthon lesz, mely már a I. év tavaszán 
elkészül. Ebben egy tanító a feleségével s
15— 20 fiúval egy családot képez. Minden 
család kap egy magyar tipusu házat, melyek 
széles utcasorban épülnek. A falu közepén 
vau az igazgatósági lak, az iskola, a műhe
lyek. A gyermekek gazdasági munkát tanul
nak. Az intézet berendezése legegyszerűbb, 
nehogy a gyermekeket elkényeztessék. Az 
Árpád-Ótthon építéséhez Szeged város 20 
hold földdel, az ottani Fehérkereezt-Egyesü- 
let 40 000 kor. alapjával, s a Szeged-Csong
rádi takarékpénztár 20,000 kor. alapítvány- 
nyal járult. Szitányi Ernő trencsénmegyei 
földbirtokos 80,000 К értékű kastélyát aján
dékozta az egyesületnek szintén ily züllött 
gyermekek részére alapítandó internátus cél
jaira. Egyelőre 5 gyermeket helyezett el a 
Magyar Keleti Tengerhajózási Társaság »Or
sóvá« nevű hajójára tengerészekké való ki
képzés céljából. Csirája ez a magyar iskola
hajónak s a nyelvében is magyar kereske-



(Jelmi tengerészeinek. Hogy mily óriási mun
kál végzett az egyesület, kitűnik abból, hogy 
mily csak postai költsége 11 ezer К volt. 
Az anyagiakat illetőleg: bevételük volt
809.000 K, kiadásuk 101,000 K, vagyonuk
208.000 K. Az 1907. évi gyermeknapon
100.000 К gyűlt be a Liga javára. Gondo
zásba vettek 927 gyermeket. Ezekből átme
netileg gondoztak 426 gyermeket 9588 kor. 
költséggel. A Liga állandó gondozása alatt 
áll 501 gyermek, akik véglegesen fel van
nak véve. Legutóbb Nákó Sándor gróf, a 
fiumei kormányzó 25 ezer koronás, a sop
roni Szeretetház*Egye9űlet pedig 26 ezer 
koronás alapítványt telt; ezeken kívül sok 
kisebb-nagyobb adomány áll a Liga rendel
kezésére.

Mindezekből tisztán lehet látni ezen 
egyesület nagyarányú emberbaráti és haza
fias működését, mely a magyar közönség 
figyelmét és jóakaratát teljes mértékben 
kiérdemelte.

A Csáktornyái járás területének több 
helyén, igy Csáktornyán is meglesz tartva 
vármegyénk hazafias lelkű és tevékeny fő
ispánjának Batthyány Pál grófnak felhívá
sára f. év április hó 2. és 3-án a gyermek
nap. A Csáktornyái gyermeknap rendezésé
vel főispán Öméltósága Szalmay József já
rási főbírót bízta meg, az urna-bizottság 
elnökéül pedig Pethő Jenőné úrnő kéretett 
fel. A Csáktornyái gyermeknap rendezőbi
zottsága a közel napokban fog megalakulni, 
amikor egyúttal a gyermeknap megtartásá
nak ideje, valamint annak részletei is meg
állapíttatnak.

Hisszük, hogy Csáktornya nemeslelkü, 
áldott, jószivü, magyar, hazafias közönsége, 
amely minden szépért és jóért lelkesedni 
képes és áldozni tud, ezúttal is kiveszi a 
maga részét, hiszen olyan ügyet támogat 
ezzel, ami legközelebb fekszik a magyar 
közönség szivéhez.

Március idusa Csáktornyán.
Ahogy országszerte megható bensőség- 

gel ülték meg március tizenötödikét, azon- 
képen Csáktornyán is ünnepeltek a nagy 
napon. Az emlékek tüze megragadta a szi
veket nálunk is. A nagy nap ihlete megér- 
zett mindenütt végig az egész ünneplő városon.

S ez nem újságszámba menő jelenség 
volt. Nemcsak a 60-ik évfordulón volt ez 
igy. Itt a határszélen mindenkor kötelesség
számba ment az ünnepelés. Ünnepeltünk 
máskor is. Most is ünnepeltünk, kivétel 
nélkül mindnyájan. Azzal az ihletséggel 
ünnepeltünk, azzal a hazafias lelkesedéssel, 
melylyel a magyar szabadság hajnalhasadá
sát megünnepelnünk kellett.

Lobogódisz és kokárdás ifjúság voltak 
külső jelenségei a nagy nap évfordulójának; 
s fényes koronája a vasárnap 11 órakor 
megtartott asszistenciás ünnepi istentisztelet.

Ennél fenségesebben nem is lehetett volna 
dokumentálni azt a hazafias érzést, mely a 
társadalom minden rétegét március tizenötö
dikén áthatotta.

Már a templom is ünnepel! A templom, 
melynek áldó sugarait ezen a hazafias ün
nepen mindez ideig nélkülöztük s melynek 
bevonását az ünnepségek keretébe eddig oly 
sóvárogva óhajtottuk.

És most ez is megtörtént. Rosmann 
Róbert házfőnöké az elévülhetetlen érdem 
és dicsőség. Köszönet és hála érte nemcsak 
a magunk részéről, de a közönség nevében 
is, mert önként a maga spontán elhatár°'

zásából szerezte a város közönségének ezt 
a jóleső örömet — meglepetésszerűen. S 
egyúttal igazi lelki megnyugvást is, mert 
most már a templom is a miénk.

Ezzel legforróbb vágyunk ment teljese
désbe. Hiszen ezentúl Istennek szent hajlé
kában, fényes istentisztelet keretében is imád
kozhatunk buzgón, áhítattal, amiért soha 
meg nem szűnünk fohászkodni a magyarok 
Istenéhez: a magyar nemzet boldogságáért, 
az osztatlan magyar állam függetlenségéért!

Március idusát többfelé ülték meg a 
városban: de kiemelkedő mozzanata volt az 
az ünnepség, melyet 14-én este a tanító
képző-intézet ifjúsága a Zrinyi-szállóban ren
dezett. Az ünnepély 8 órakor kezdődött; de 
már 8 előtt annyira megtelt a szálló nagy
terme, hogy sokan távozni voltak kénytelenek.

A Hymnus eléneklése után az ünne
pélyt Zrínyi Károly intézeti igazgató nyitotta 
meg rövid hazafias szavakkal, mely után az 
ünnepély a már közölt programm szerint 
folyt le. Kiváló pontja Polány János IV. éves 
növendéknek szép és hatásos ünnepi szó
noklata volt, mely a közönséget valósággal 
elragadtatta. Beszéde után újból kellett a 
szónoknak a közönség előtt megjelennie, 
hogy a tapsba öntött bőséges elismerést a 
közönségtől ismételten átvegye. Szép volt 
Jezernicky Zoltán Talpra magyarja s Lázár 
Károly Március 15-ike is; de a legnagyobb 
hatást maga az ifjúság érte el karénekével, 
melynek egyes számait hol Lázár Károly, 
hol Krammer József növendékek dirigálták. 
Valósággal meglepetést keltett az ifjúság 
precíz, hatalmas kórusa. Különösen tetszett 
az ifjúság zenekarától kisért Fohász, melyet 
a karnak megismételnie kellett.

Az ünnepély után együtt maradi az 
ünneplő közönség s kora reggelig mulatott 
Sárközi zenéje mellett hazafias lelkesedéssel. 
Felköszöntőkben sem volt hiány. Az elsőt 
Zrínyi Károly igazgató mondta, éltetve Csák
tornya polgárságát; László Béla dr. ügyvéd 
a márciusi eszmékre ürített poharat stb.

A polgári iskolában március 15-én d. 
e. folyt le az iskolai ünnepély 'gazdag рю- 
gramm mellett Itt is alig fért el a nagy 
közönség a torna csarnokban. A megnyitó 
beszédet Pataky Kálmán igazgató mondta s 
magas szárnyalásu szép hazafias szavakkal 
vezette be a megkapóan szép hazafias ün
nepséget. Az ünnepi szónok Bencsák Rikárd 
tanár volt, ki nemcsak tudását, de hazafias 
lelkesedését is ragyoghatta tűzzel elmondott, 
gyönyörű költői fordulatokban gazdag szép 
szónoklatában. Szépek voltak a szavalatok 
is; különösen tetszett Pátkai Jenő IV. oszt 
tanuló igazi gyermekies érzéssel clszavalt 
szép hazafias költeményével. A jól betanított 
énekkart Dobosy Elek énektanár dirigálta.

Az elemi iskolában már 14-én ünne
peltek. Osztályonként külön emlékeztek meg 
március idusáról az osztálytanítók s magya
rázták meg a kis tanulóknak az ő felfogá
sukhoz mérten március 15-ikének jelentő
ségét.

A tanítóképző-intézet vezetése alatt 
álló ifjúsági egyesület is ünnepelt. Itt va
sárnap délután folyt le az ünnepély az 
egyesületi tagok nagy számának részvételé
vel. A szereplők intézeti növendékek voltak, 
kik az ifjúság ének- és zenekarának köz
reműködésével gazdag műsor mellett járul
tak az ifjúsági egylet tagjai hazafias érzé
sének megerősítéséhez.

A tűzrendészen szabályok végrehajtása.
A közelmúltban a Pölöske és Pötréte 

községekben előfordult rettenetes tűzvész ese
téből kifolyólag Zalavármegye alispánja is
mételten egy nagyfontosságu rendeletet adott 
ki a tüzrendészeti szabályrendelet végrehaj
tása tárgyában. E szerint: a) a körjegyzők 
és a főszolgabirák vagy helyetteseik kötele
sek a tüzrendészeti szabályrendelet végre
hajtását mindenkor ellenőrizni, sőt e célból 
időnkint a községekben külön is megjelenni; 
b) kivételes esetekben (vásár, búcsú, lakoda
lom, szélvészes idő) az éjjeli őrök szaporí- 
tandók; c) a gyermekekkel boltból a gyufát 
hozatni nem szabad; d) a gyermekeknek 
dohányzástól való szigorú eltiltása; e) a 
gyufának a fül mellett vagy lasak nélkül 
való hordása, a gyufának rágyújtás után 
égve való eldobása, rosszul égő szivarnak 
elhajítása stb. stb.; f) a lakosság nemcsak 
hirdetményileg, hanem az iskolából és a 
szószékről is a tűzbiztonsági követelmények 
szigorú betartására buzdítandó, hogy ezáltal 
eleje vétessék mind azon tüzkataszlrófáknak, 
melyek már eddig is oly sok kárt tettek az 
emberek, családok életében, vagyonában. — 
Ezen nagyfontosságu alispáni rendeletre való 
hivatkozással a helybeli főszolgabírói hivatal 
a tüzrendészeti szabályok végrehajtása tár
gyában a következőket rendelte el: 1. Vásá
rok, búcsúk, lakodalmak és más mulatságok 
alkalmával s szélvész idején az éjjeli őrök 
mindig kétszeres számban rendelendők ki. 
Az éjjeli őrök szigorú feladata és köteles
sége különösen azt megakadályozni, hogy 
az utasok s mulatozóknak a községben idő
zése illetve a mulatozás tartama alatt a 
tűzvész megelőzése céljából kiadott szabá
lyok szigorúan betartassanak. 2. A gyufa a 
gyermekekre nem bizható, tehát a gyufa 
elárusítóknak megtiltatik az, hogy gyerme
kek kezébe bármely körülmények közt gyulát 
adjanak. 3. A szülők a közs. elöljáróság 
által, a gyermekek pedig a szülők és az 
iskolai hatóság utján a dohányzástól szigo
rúan eltiltandók. A községok tűzoltó szerei 
megfelő és használható jó karban legyenek.

Nemzeti zászlót.
Dicséretes mozgalomról vettünk tudo

mást, melynek nemes intenciója, hogy a 
drávavásárhelyi áll. iskola mielőbb nemzeti 
zászlót kapjon. Alig hogy a dicsérendő moz
galom megindult, máris 126 К jött össze, 
melynek remélhetőleg folytatása lesz — A 
nemzeti zászló-alap megteremtéséhez két 
drávavásárhelyi farsangi mulatság és egy 
gyűjtés járult. Az első mulatságot febr 29-én 
a Maider-féle vendéglőben tartották meg, 
mely tombolával volt összekötve. Hogy ez 
a mulatság kitünően sikerült, mi sem bizo
nyítja jobban, mint az a tény, hogy a tom
bolajegyek eladásából 57 К folyt be, ami 
nagyrészben annak köszönhető, hogy a je
gyek eladása oly nemesszivü hölgyekre volt 
bízva, akik kezdettől lógva fáradtságot nem 
ismerve buzgólkodtak azon, hogy minél töb
bet gyűjtsenek a nemes célra. Hoffmann 
Etelka, Horváth Valéria és Maider Mariska 
kisasszonyokat illeti az érdem, hogy az es
tély oly szép eredménynyel végződött.

Ezenkívül felülfizetlek még: Lobi Rezső 
4 K, Masztnák József 3 K, Rhosóczy Elek, 
Rántes Menyhért áll. tanító Királyiak, Mu- 
hics Sándor selyemtenyésztési felügyelő Mó
dos és Koszér András selyemtenyéstési fel
ügyelő Csáktornya 2— 2 K.



A második mulatságot Г. hó 2-án 
Deutsch Adolf, drávavásárhelyi nagyvendég
lős rendezte saját vendéglőjében, melynek 
tiszta jövedelmét a dráravavásárhelyi áll. 
isk. zászlóalapnak szánta. Ez alkalommal 
felülfizettek: Ivancsics György 80 f, R. E., 
Sray József, Grünfeld Ernő, Schwarcz Mór 
60— 60 f, Csakathurner Ignác 40 f, Blago- 
vics János és neje, Kuzmán György, Goricai 
Péter, Novák József, légiij. Novák József és 
Spiranecz János 20 —20 f, összesen 5 K. 
Ezenkívül a nagyvendéglős a mulatság tiszta 
jövedelméből fentjelzett célra 10 koronát 
adományozott.

A gyűjtést Meider Mariska kisasszony, 
Meider Mór drávaváshelyí vendéglős leánya 
foganatosította, ki minden felkérés nélkül 
tisztán saját elhatározásából készített egy 
gyüjtőivet, amelyen szintén az isk. zászló 
alapja javára gyűjtött, még pedig nem re
mélt eredménnyel. Körülbelül 2 -  3 hét alatt 
nem kevesebb, mint 37 koronával ajándé
kozta meg az alapot. A nemesszivü adako
zók a következők: Viasz Nándor 5 K, Lobi 
Rezső 2 K, Blagovics György, Szernecz Imre, 
ifj. Novák Mátyás, Féges György, Krikovics 
Jakab, Filipics József, Jakiin István, Brátko 
Ferenc, Schlezinger Mór, Grünfeld Ernő, 
Sátrán Ferenc, Spiránec János, Bukovecz 
Ferenc, Petek András, Cserncsecz István, 
Szernecz János, Novák János biró, Kovácsics 
János közs. pénztárnok, Huszár József, Mol
nár Gáspár, Krislofics Rafael, Horváth György 
és N. N. 1— 1 K, Szontor István, Csakatur- 
ner Ignác 50— 50 f, Goricsánecz Ferenc, 
Gróf György, Magdalenics István, Tomasics 
Pál, Oreski Antal, Horváth József, Deutsch 
Sándor, Zsnidarics Jakab, Branilovics Fe
renc 40—40 f, Knezics István és N. N.
30— 30 f, Novák József közép, Féges Peter, 
Magdalenics István, Novák Mátyás, Cserno- 
vics György, Lesinger György és Horváth 
István 20— 20 fillért.

Fogadják úgy a gyűjtő s a tombola
árusító kisasszonyok, valamint a rendezők 
s a szives adakozók úgy a drávavásárhelyi 
tanítőteslület, mint minden jóérzésü igaz 
magyar embernek leghálásabb köszönetét.

K Ü L Ö N F É L É K
—  Iskolalátogatás. Dr. Ruzsicska Kál

mán kir. tanfelügyelő múlt héten Muraköz
ben járt. F. hó 19-én a podbresti és oreho- 
vicai, 20-án a drávaegyházi iskolákat látogatta 
meg. Közben a helybeli áll. tanítóképző-in
tézetben is tárgyalt.

—  Eljegyzés. Fischel Lajos nagykanizsai 
könyvkereskedő és könyvnyomdatulajdonos 
eljegyezte Bonyhádi Idát Fiúméban.

—  Halálozás. Március Ferenc helybeli 
szabó mester, s a Csáktornyái Általános 
Ipartestület pénztárosa f. hó 16-án reggel, 
életének 47-ik évében Grázbari — hová 
gyógykezeltetni ment magát, — elhunyt. 
Hült tetemeit Csáktornyára szállították s f. 
hó 18-án d. u. 3 órakor a pályaudvarról 
nagy részvét mellett a drávaszentmihályi 
temetőbe örök nyugalonra helyezték. Az el
hunytban dr. Március J.ózsef hrastnigi bá
nyaorvos, Március Károly grázi kereskedő 
és Dittrich Jánosné szül. Március Maliid 
édes testvérüket gyászolják. Az elhunytról 
a helybeli ipartestület, melynek a megboldo
gult számos éven át buzgó pénztárosa volt, 
külön gyászjelentést adott ki. Legyen áldott 
emléke!

—  Hírek a község házából. Csáktornya 
nagyközség képviselőtestülete f. hó 12-én

tartotta rendes tavaszi közgyűlését a követ
kező tárgysorozattal: 1. Elfogadta és jóvá
hagyta a számvizsgáló-bizottság által felül- 
vizsgált 1907. évi összes községi számadá
sokat. Ezzel kapcsolatban behajthatatlannak 
bizonyult házbér-, községi pótlék-, községi 
közmunka és legelőadó hátralékok törlését 
rendelte el, a számvizsgáló-bizottságnak pe
dig a számadások felülvizsgálata körüli fá
radozásaiért köszönetét nyilvánította. 2. Drá- 
vaszentmihály község elöljáróságának meg
keresésére véghatározatot hozott a laktanya 
területére hordatott sárga föld árának ki- 
egyenlítése tárgyában. 3. A közs. segédjegyző 
illetményeiről alkotott és állami fizetéskie- 
gészílést igénylő kimutatásokat jóváhagyta 
és azoknak 15 napi közszemlére helyezését 
elrendelte. 4. A községi közdűlő utakat meg
állapította. 5. Flatz Anua illetőségét meg
tagadta.

—  Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
Jaisovecz Mihály Csáktornyái lakos nevének 
Erdélyi-re kért átváltoztatását megengedte.

—  Gyilkosság. Szalay Samu, a nagy- 
kanizsai Kazinczy-utcai vasúti sorompónál 
levő korcsma volt bérlője, ki évekkel ez
előtt a Csáktornya melletti szenlilonai ura 
dalmi korcsma bérlője is volt, m. év de
cember 8-án este Cserfőn ismeretlen tette
sek által meggyilkoltatott. A rendőrség min
den irányban megindította a nyomozást végre 
hosszas kutatás után f. hó 13-án föllebent 
a titok fátyla, Szalay Samu gyilkosai Maxi 
János volt nagykanizsai korcsmáros és 
Szabó István hahóti származású napszámos 
személyében ki lettek derítve. Most már 
mindketten a kanizsai ügyészség börtöné
ben várják, hogy gaztettükért bűnhődjenek.

—  K Ö 8 Z Ö  net nyilvánítás. A Duna bizto
sító részvénytársaság a Csáktornyái önk. 
tüzoltóegyletnek 100 koronát volt szives 
adományozni, a melyért az elnökség ezúton 
is hálás köszönetét nyilvánítja.

—  Felhívás. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága a járás főszolgabirájának ren
deletére felhívja a háztulajdonosokat, illetve 
a lakosságot, az összes kutaknak szabály
szerű kitisztitására. Hogy pedig az ellenőr
zéssel megbízott rendőrség a kitiszlilás meg

történtéről rmggyőződést szerezhessen, figyel
mezteti a kutak tulajdonosait, hogy ezek 
mindegyike a rendőrbiztost még a kitisztítás 
megkezdésekor, illetve annak folyamata alatt 
értesítse. Ezen rendelkezés a legszigoruabban 
ellenőriztetik és a mennyiben az érdekeltek 
annak f. év május hó 5-ik napjáig meg 
nem felelnének, ellenük a kihágási eljárás 
fog folyamatba tétetni.

—  A gazdák nem ülnek fel. Az irigy 
konkurrencia ugylátszik semmitől sem riad 
vissza, csakhogy elhitesse a gazdákkal, minha 
a nem impregnált répamag ép oly jó és 
kimagasló értékű volna, mint a Mauthner 
Ödön udvari magkereskedő által kizárólago
san forgalmazott impregnált répamag. Ter
mészetesen ez hiábavaló erőlködés, hiszen 
azon gazdákat, kik már impregnált répama
got vetettek se fel nem ültetik, se attól töb
bé el nem tántorítják: lévén egyedül hiva
tottak arra, hogy véleményt formáljanak. És 
mert a vélemények rendkívül kedvezőek, a 
konkurrencia elég vak és vakmerő, hogy 
magát tolja fel bírónak, mintha bizony a 
delikvens Ítélkezhetne a biró fölött! Valóban 
a legfőbb ideje hogy a konkurencia ily fék
telen elfajulása ellen a földmivelési miniszter 
ter a legsürgősebben gondoskodjék tisztes
ségtelen versenyről szóló törvény megalko
tásával.

—  Figyelmeztetés. Csáktornya nagy
község elöljárósága az 1894 XII. te. 50§-a 
alapján felhívja a város határában birtoko
sokat és birtokbérlőket, hogy a belsőségeit- 
ben, gyümölcsösökben, majorokban és ker
tekben levő fáikat és bokraikat a kártékony 
hernyóktól, azok fészkeiktől és lepketojások
tól, nemkülönben a darázsfészkektől 1908. 
márc. végéig megtisztíttalni s az összegyűjtött 
hernyókat, hernyó- darázs fészkeket, hernyó- 
s lepketojásokat elégetni el ne mulasszák, 
mert különben a jelzett munkálatokat, — 
a fennti törvény 52. § a értelmében, — költ
ségükre fogja foganatosíttatni s azonkívül a 
95. §. k) pontja alapján a mulasztókat meg
büntetés végett feljelenteni. Ezen kihágás 100 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel vagy 
megfelelő elzárással büntethető. Felhivatnak 
a birtokosok arra is, hogy az értékes gyü
mölcstermést tönkretevő férgek pusztításá
ban a hatóságnak azzal is támogatására le
gyenek, hogy a mulasztók neveit az elöljá
róságnak jelentsék be.

—  A perlaki Cabaret felülfizetői a 
következők voltak: Szabó Zsigmond dr. 7 
K, Füzessy Gusztáv 4 K, Magics Ferenc, 
Ebenspanger Miksa, Fischer Benő, Dencoi 
István, Reményi Zoltán dr. 3— 3 K, Hirsch
sohn Miksa, Meissner Emil, Saár Arnold, 
Schmidt Ferenc, Bőhm Sidney dr., Tamás 
János dr., Drahonovszky Géza, Heisznen Li- 
pót, özv. Hochsingerné, Hirschsohn Viktor 
2— 2 K, Szabó Győző, Lange Kelemen, Si
pos Elek, Plichta Kázmér, Sümegh Gusztáv, 
Megyeressy Géza, Spitzer József 1— 1 K.

—  Öngyilkosság. Kosz László perlaki 
lakos tolyó hó 4-én este Murakirályon, kö
zel az állomáshoz a vegyesvonat kerekei 
elé vetette magát. A vonat kerekei tejét és 
lábait levágták.

—  Változás a perlaki tűzoltó-egyletben.
Tóth Sándor perlaki áll. -isk. igazgató a tűz
oltói főparancsnokságról leköszönvén, he
lyette Korpits János utbizto3 — s az elha
lálozott Sosterics Pál alparancsnok helyett 
e tisztségre Fehér Károly kereskedő válasz
tatott meg.

—  Évzáró vizsga. A perlaki áll. gazd. 
ism. iskola fiú- és leány osztályaiban, az 
évzáró vizsga, az elméleti tantárgyakból f. 
hó 22., 26. és 28-án tartatik meg.

—  Március 15-ike Perlakon. Az idei 
március lb-ikét a perlaki Társaskör a Pol
gári Egylettel együtt ünnepelte meg folyó hó
14-én este a Muraköz szálloda nagytermé
ben. Az ünnepi szónoklatot Dr. Noszlopy 
Gáspár közjegyző tartotta.

—  Simplicius hires kaposvári zenekara 
ma és holnap este a Gerstmann kávéház
ban hangversenyez

— Nádas! József férfi szabó és ruha- 
kereskedő lapunk mai számában közölt hir
detésére felhívjuk olvasóink figyelmét.

—  Kuruzslás. Bakács József gyümölcs
hegyi lakos a helybeli kir. járásbíróságnak 
lett átadva, mert f. hó 8-án Zselezsnyák 
Katalin szentilonai lakostól, ki gyermekét 
nem tudta megszülni, erővel szedte el, mi
nek következtében a nő f. hó 10-én meghalt. 
A bíróság által a hivatalos exhumálás és 
boncolás t. hó 17-én délután ejtetett meg a 
drávaszentiváni köztemetőben.

—  Lopás. Gáspárics ferenc és neje 
szül. Dobos Mária helybeli lakosok f. hó
14-én Salon Péter építőmester tujajdonát 
képező szerszám fájából 2 kor. értékűt ellop
tak, miért is a büntető bíróságnál fel lettek 
jelentve.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.
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Z  А  В  А  V  A .  ti coppemjak, ti vraíji stric, ti álaferóek, ti rnislil da ga vu Segetec neseju —  aon iga
____  oguljena íaba, ti plesnivi trenec. V kanil si lépő pustiju vu vodu, pák idu dalje stem

nas za peneze, vkral si nam konja, odne- midlenjern da ga Srake viäe néma.
Sraka Peter. sei si nam őiíme: alive smo te vlovih, do- Ali как su se za Cudili, da se sasta-

ber bude3 vu vodi ribam na hranu. Peter neju s Srakom. Koj je dvanajst volov pred 
(Dalje). se je Zabadavo brand, da je naprotiv nje- sobom tiral.

Sraka Peter je bíl bos, рак ga je za 8ove nature, ali deóki su ga sverali za noge — Gde ste vi tuliko marhe zeli? — 
noge zeblo. Zato se je legel na travu pák ' ruke> vteknuii ga vu jednu veliku vreóe, zapitaju njega.
je noge gori dríal prama mesecu i skeáóal, Pak 8U 8a odnesli dobi oda. — íz vode sem je donesel, — odgo-
kaj mu meseóina podplate grije. Moguóe, da bi ga bili odmah vu vodu vori Peter, — ako oóete i vi morete joä

MIadiÓi, kője je takaj zeblo za noge hitili, ako nebi bila po navadi Carda pri viáe dobiti, hodte zmenom ja vám pokaíem, 
zuli su si óiíme. pák su rano tak noge gori brodu. Petra su vuni ostavili, pák su se gde treba nuter skoóiti.
dríali как Peter. vrnuli vu kerómu da se bolje razkuraiiju. Gda su na jeden visoki stremec doéli,

Sraka si vu tóm, dók su ovi gori gle- lem f°8a do lira jeden mesar vole gde su se voli vu vodi vidli, té dva nama-
dali zabere od svakoga para jedno óiímu seJma Peter je poCul óloveójega glasa, po- zanci skoóiju nuter i nestalo jih.
obuje je i neslanega. vu vreói ritati i naglas krióati: Pes naj Peter odlira vole na sejem, dobro jih

Za nekojo vréme su deóki ne samo s bude vu Segetecu vicekomuá. je prodal ide dimo. Po tem je v trudel,pak
razumom, nego i s podplati prerazmeli, da r Mészár jeden óas posluáa, ide ta i pita: se sei na kraj puta, razprestre si halinu i
je mesec ran tak mrzel как i drugda, sko- Kakva zimica pák vas tere lu? broji na njoj vnogo srebernine.
óiju gori i iflóeju óiíme, ali na najvekSu — Jajl — vikne Peter, —  iz Segeteca Na skorom dojdeju ta svati, koji vidiju 
óudu najdeju dvé razlióne, ali Sraku nigdi. su s vojkami doSli pomene, da me odnese- Petra da vnogo penez broji. Odmah su ga
Kaj su óineói? S kiselim obrazom si obujeju ju za vicekomuáa, a ja neóem ta iti v za obkolili i pitali de je to sreberninu. Peter
te dvé óitme, svaki na drugu nogu pák se céli svét. odgovori óistamirno-
8edeju о bed v a na jeden kenj i poCneju ga -  JaoCem, -  véli mesar, -  odve*e _  Tu né daleko ék on b 
leden s levőm, drug, a desnom ostrugom vreCe, skrije se nuler i da se po Petra s od 9ume na loislranj od bereka cori je

naSh. Pograb" su ga stemi réCmi. Da su se deciti veC dobro razkuraíili, den gliboki zdenec, vu onom zdencu neiz-
Ti vkanjlivec, selski vitleS, ti galícnjak, zgrabiju vreóe s mesarom skup — koj je memo vnogo penez, samo je vedrica treba

XXV. Csáktornya, 1908. marciuáa 22-ga. Broj 12.
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trgati. Koj ovo zanemari, on si veliki kvar 
napravi vdohanu

Pri vrtnim dohanu veC nemoramo paz- 
ku imeti na zalesnice, kajti su jako slabe i 
makar ostaneju, nedkodiju dohanu.

Zaleznice se moraju po najvekdoj vru- 
Cini trgati, kajti onda Üstje klomne dőli, 
lehko hodimo med redi prez toga, kaj bi se 
dleri list vtrgel, ako tresnemo vu njega. V 
jutro i veCer je üstje trdo, onda se lehko v 
trgne, ako hodimo med njim.

(Drugiput dalje.)

KAJ JE NOVOGA ?

—  Nekuliko reci od §kol. Vu prod- 
lom broju je g. kotoribski plebanud jednoga 
lista pisai proti meni i véli da zakaj se ja 
bobrigam boljerekuC zakaj si terem glavu 
za Muracsánysku obCinu, z Cesa bu plaCala 
svojegadkolnika. Nadalje kaj su to za reCi: 
»medjimurski popi« zakaj neveüm mesto toga 
gospodini ili sveti otci duhovni. — Cudim 
se da se ran g. Lisiak zdigel proti tomu, 
za kojega dobro znamo, da je vu velikoj 
okoüci obljubljen Covek i kakti takov, si 
more misliti, da ga né Coveka v Medjimur- 
ju koj bi njega hotonce átél uvréditi zbog 
njegvoga Custva. I zalo se jako vkanjuje, 
ako misli, da su moje reCi proti njemu idle. 
—  Ono pripeCenje, za kője piáé Lisiak je 
z magjarskoga prevodjeno. Tam stoji »mu
raközi papok,« kaj je po nadem jeziku, »rned- 
jimurski popi.« Zbog toga se mu ne vrédno 
pograbiti. A kaj se bűne liCe vu GoriCani, 
tu se mu jód menje vredno gori postaviti, 
jer po lakvim lehko dojde do toga, da bu 
sumljiv Covek pred nami, jer koj z nademi 
neprijateljidrZi i nje brani, on je neprijatelj 
magjarije, — i poleg toga lehko i on v 
neprilike dojde. Ali ja sam osvedoCen, da 
je on od toga jako dalko. A goriCanCare 
mu opet né vrédno braniti, jer se véli: de 
se bijeju, odonut bejZi, Ci oCed da ti glava 
céla ostane. To preporuCam i g. Lisiaku.

—  Mater si je zaklal. vu Lublani 
je Mihelics Jánod zvani moZki deCko svoju 
mater zaklal, koja e ne dtela, za svoj stro- 
dek izreCeni 40 fillérov du2e plaCati. Sud ga

s kojom moCi grabati. Na öve reCi su se 
svi svati, i mladoZenja tak rezbejZali, da 
su zaruCnicu na putu ostavili, koja se je 
Zuhko plakala.

Peter nije imel iz kamena srdce. PoCel 
je zaruCnicu nagovarjati, da nek ide s njim 
к njegovomu stanu, on je jód deCko, pák 
mu more Zena biti, on ju bude bolje na 
skrbi imái, как ovi bedaki,

Sneha se je jeden Cas branila, kaj 
bude selo reklo ako sazna da je zaruCnika 
ostavila.

— Budi pametna, — véli Peter, — 
ne si ti njega, nego on je tebe ostavil, ti si 
ve slobodna.

— Je, ali как dojdem ja vu vadu selu 
gde me nidCe nepozna.

— To je Cisto lehko, — véli Peter, — 
znad kaj, ti obléCes moju opravu, dam ti 
sve peneze, pák ided к meni dimo; a ja 
tvejega rubca zemem, onda denem na glavu, 
pák je poCekam, onda vre nekaj napravim 
da je dobro namaZem. To nebude teZko, 
ar su svi slépi za penezi i zadosta nakré- 
dcni od dobroga vinca. Ti pak dok dimo 
dojded bude veCer i nidCi nebude v pamet 
vzel da nisem ja.

ZaruCnica je privolila i odidla.

je oslobodil i nikakvu kadtigu je ne dobil, 
ar se mu je vu onim hipu pamet zmedala, 
da je to zlo svojom materjom napravil.

—  Putuvanje vu Ameriku. Prem 
da Zalostne dogodjaje Cujemo od onih ljudi, 
kojih su iz svoje domovine vu Ameriku 
odidli, ipák se najdeju lakovi, koji si neda- 
ju mira, i s zaprtimi oCmi beZiju vu svoju 
nesreCu. Istina, da ve v najnovede vréme, 
z menjdim brojom idu vu Ameriku, a puno 
vide njih dojde dimo, ali ipak je prodloga 
tjedna 613 ljudi otidlo iz Magjarskoga vu 
Ameriku. Iz med ovih su bili 104 magjari, 
29i tóti, 77 nemei, 104 horváti i 37 romani.

—  Tisza István grofa su operirali. 
Dr. Grósz Emil je operiranje vrdil na oki, 
Tisza István grofa marciuda 9-ga, koje je 
jako dobro vun zidlo. Bivdi ministerski pred- 
sednik bude idCe nedteri den vu kmiCni hizi 
ostal, onda opet bude mogel svoje posle 
vrditi, как i predi.

—  Betezen oroslan. V Ciniselli — 
cirkusu, koj ve vu Vardó igra, je jeden naj- 
jakdi Nero zvani oroslan zbete2al. Ravnitelj 
cirkusa je odmah doktora pozval, к beteZ- 
nomu oroslanu. Ar ga je drugaC ne mogel 
previzitérati i belega mu spoznati, je moral 
doktor nutri vu kotec iti vu kojem je 
beteZnik leZal. Oroslan mu je nikaj ne vCinil, 
как da bi znal, da ov Clovek mu pomoCi 
oCe. Samo da mu je s termometrom vruCi- 
no meril, je malo zamrmral. Receptu, na 
kojem je bilo napisano »za oroslana« su 
se vu apoteki jako Cudili.

—  Strasna vrucina vu Australii. 
Vu Australii je veC poCemdi od januara ve- 
lika vruöina. Vu Melbourn varadu, je od 
ove velike vruCine tuüko mrtvi, da je niti 
nemreju vu odredjeno vréme pokopati, i da 
vide dnevov onak nezakopani leZiju. Sta- 
novniki se vu noCi, po vulicaj i po vrti za- 
drZavleju, a po dnevu pak saki svoje delo 
déla. IdCe vekde zlo je od vruCine, da ga né 
vode, zbog Cesa je veC vnoga fabrika mo- 
rala pestati.

—  Kak je svét pokvarjenl Iz Bot
tornya nam sledeCe pideju: Januara 27-ga 
je v Podturnu Nedeljko Treza, dovica pok. 
OvCar Ladislava svoju Cer zamuZ dala, i 
isti den se njoj je sin Zenil. VeCer, как je

Sraka pak se lépő sloZi, rubec si po- 
tegne na obraz, к Cernu je duplidnoga zro- 
ka imel i как se pristaje, da se vu takvim 
poloZaju zaruCnica rezZalosti i tuZno rezplaCe.

Za kratko oveme dojdeju nazaj svati, 
né s najlepdemi reCmi, da mu ovu i onu, 
ovak pak onak ga budemo, ali samo zaruC
nicu najdeju tam, koju ne su vupali pitati 
zakaj se place.

Po celim putu i doma Zalostna, zdi- 
hava a neCe de jede ili pije. Svati su svi 
veseli bili, misleCi vu sebi, da nesu dobro 
Ciniü, ali po vremeno njoj préde 2alost,pak 
se i ona bude rezveselila.

Na jedenput cilinder lampada pukne i 
lámpád vgasne, a vu hizi kmica nastane. 
Nato su se svi poCeli smejati, a zaruCnica 
Sraka prime pred njim stojeCi peharec s 
vinam i dobro ga potegne, pak hitro nazaj 
dene, u istom hipu doneseju drugi lampad.

Ali ve su se stopram svi smejali, da 
su peharca vu jedni veliki zdeli posred ka- 
de opazili.

Vu lom velikom veselju sméhu i plesu 
dodla je polnoCka, gda po onoj navadi se 
mladenci spriCaju, pak idejű na najZe spat. 
Da nebi moguCe mladenka vudla, vzcli su 
stiha lojtru vkraj, i tak je Sraka gori ostal

to navada, zidel se je narod, da gledi svale 
i da se naposluda muZike, ar med ovimi 
ljudmi bilo je dosla i takovih, koji su zalo 
dodli, da spodlenjem glediju zabavu, nego 
bili su med njimi i takovi, koji su zato 
dodli ta, da osmrtijju mlade pare. — VnoCi, 
okolo jedenajste vure rekel je staredina. 
Pozsgay György iz Belice: Dragi moji kata- 
ni put je dugi do Belice, genimo se anda i 
idemo vu ime boZje. Svati se spraviju na 
to vun na dvor, de nje je Cakala foringa. 
Kak si sposedeju na kola, samo doleti z 
vulice cigel med mladicke, a ovi zakriCiju, 
nebu dobro. Na ovu kriku odidel je jeden 
po birova, koj je takaj staredina bil na jed- 
nim drugim gostuvanju. Birov je doöel ta 
s lampadom i spazilj da su svi oboruZeni, 
ki s batinom, ki s letvom. Med njimi su 
bili MeznariC Mihály, Simonies Jakab, Tkalec 
István i Zamuda Janód, koje je birov popi- 
sal. Kraljevski sud je ove febr. 19-ga na 
350 korun odsudil, nego ovi su proti tomu 
apelliraü.

—  Odrezal nju je Iasi. Z Mura-
szentmarie nam pideju, da je Pancer Pavel 
sumljo imel na svoju Zenu, da ga vkanjuje 
i da rada ima Baric Vincija. — Jednoga 
dneva rekel je Pancer, da ide prek Mure 
drva prevaZat, Сети se Zena jako veselila. 
Nego Pancer se na putu obrnul i pri ob- 
Cinskim dkednju Cekal, de se nadjal, da se 
ovi dva zideta. Так je i bilo. Zena i BariC 
dodla su skup. Kak nje je spazil skup, skoCi 
к BariCu, da mu podraga glavu i hrbta. Na 
to je BariC skoCil, как jelen, nego Zena je 
ne mogla vujti. Nju je sprevajal do doma 
s jednom drevom a doma je zgrabil za noZ, 
i odrezal njoj je lasi zglave.

—  Na kreételovaóku kapelicu iz
céloga or saga dojdeju dari. VeC se je vide 
600 korun nabralo skup. Vezda se i kvam 
obrnemo dragi medjimurci. Budile lakó dobri 
pak i vi nam podljite svoje grodeke. Bog 
bude Varn zato naplatil. Vidite vi tam vu 
Magjarskoj domovini morete Boga moliti i 
popevali po svojim materinskim jeziku, a 
nam je ovdi vu tuZnoj Slavoniji niti gus- 
nuti ne slobodno, da bi se nam dozvolile 
nade po materinskim jeziku veCernice. Pa 
zato budemo si kapelicu zazidali. Zato Vas

sa mladoZenjom i jednom starom kumom, 
koja jih je gori sprevodila.

No ve se je jod bole poCel dinom-da- 
nom, pili, plesali, da se céla hiZa stepala.

Gda su naj bolje popevali doli, veli 
Sraka vu kmici, ali stiha deptajuC, da bi 
morala doli iti. Ali как, lojtru su odnesli. 
DrugaC je ne bilo moguCe, как po vuZi, na 
kojoj se flake sudiju.

Sraka si vojku sveZe na pojas i pode- 
petne zaruCniku.

— Ako budem dtela nazaj dojti onda 
budem vojku cukala.

Gda je Sraka doli bil, vidi tam jednu 
kozu, sveZe voZe kozi na roge, pak stiha od 
koraca za hiZu, da áuje kaj tam nutri 
delaju.

Koza je bila nemirna, klimne s glavom 
sim-tam pak naeukava voZe, a mladoZenja 
poCne vleCi.

Dak se je on skozom muCil, Peter se 
stiha pobere, pak bejzi bez prestanka do 
doma.

Kaj je Sraka domaj naprapil ? — to — 
da je opravu sa snehom zamenil i da spo- 
kori sve svoje grehe, vzel ju je za Zenu 
pak je Zivel podteno i vu blagoslovu BoZjem.

Pataki Viktor.



rnolimo poálite i vi svoje dare. Naberite Vas 
viáe skup, pa ili poálite sém vu átampariju 
ovih növiПу ili na atres Molnár Pál-a Kreá- 
lelovác, zadnja poáta ÜeZanovac Slavonija. 
NaCinite to budite tako dobrl bude Vám 
Bog naplatil.

—  Kral] se prehladil. Как »Magyar- 
ország« novine piáeju, kralj se proáli tjeden 
prehladil i dobil jaki katar, как jedni véli- 
ju, honjavicu. V Cetrtek tjeden je poóel 
beteg, célú noC je nemirno spal 1 к torna 
od onda sploh kaála. Zbog toga su mu zab- 
ranili doktori, da nesme iti vun par dm, 
niti jahat, как je veó to njegova navada, 
niti se voziti. Ve se veC bolje Cuti; dobro 
spi, s dobrim tekom jé i obavlja svoje re- 
dovite posle. Jednu stran drZavnih poslov 
je prék zel v kabinet kancellariji Ferenc 
Ferdinand, naslednik tronuáa, kralj se Schőn- 
brunnu zdrZava, dók Cista vun neozdravi.

—  Zabava i zastava. Vu zadnjim 
broju naáih novin je mala falinga doála 
nutri, koju s ovom prilikom oCemo popra- 
viti. Tam v jednim glasu sledeőe stoji: 
»Najme uCitelji nabiraju peneze za jednu 
lépu ákolsku zabavu« To je tiskarska pog- 
reáka, koju sada popravimo, da mesto onoga 
se ima sledeóe razmeti: »Najme uCitelji ne, 
biraju peneze za jednu lépu ákolsku zastavu.

—  Vkradjeno meso 2nidar Antal 
iz Drávacsánya je pri KriátofiC Katarini Floj- 
hár Ferenca Zeni suáil meso. — HrbtiáCu 
poCrvina, lopatice, kuCti vu najlepáem miru 
viseli su na átanjgi. — Как sigdi, de kaj 
takvoga visi, tak i tu, írna i vugodna duha 
áirila se okolo hiáe, na koju duhu se i na 
pol mrtev Zeludec prebudi i prosi gazdu, 
daj, prosim te poáikni vu me bar jeden fa* 
laCek od toga, taki bum jakéi i veseléái Óva 
vugodna duha je vlekla к sebi jednoga ne- 
poznatoga srakopera, koj jc Cez krov se 
potegel gori na najZe i odnesel 15 íalatov 
mesa do 34 korun vrédnosti. Mikáavarski 
Zandari su podigli istagu i izpitali Zenu, jeli 
kaj zna za to. KriátofiCka je rekla, da se 
ono noC, da se to pripetilo, prebudila, i Cula, 
da neáCi ruZi vuni. Vdmah se spravila vun 
ght, ali nikoga ne vidla nigdi. Stopram 
vjutro je spazila, da je meso vkradjeno. 
Znidar Anton, Cije je meso bilo, nikaj nezna 
od öve lopovCine povedati. Tuliko se zazve- 
dilo, da je to takov Covek moral napraviti 
pred kojim je dobro poznata hiZa i okol- 
nosti njene. Zandari dalje iéCeju, dók nev- 
loviju toga noónoga srakopera, koj se s pod- 
kajenim mesom hrani.

—  Picii ga je Marciuáa 10*ga veCer 
se pripetilo, da je Pfeifer Mihály z Tündér- 
laka v Crévu vpiCil Kutnyak Martina iz Mu- 
raszentmartona. Pfeifer je ran onu noC bil 
na straZi, i kakti takov otiáel je v Györgyi
ke PintariCovu krCmu i opomenul krCrnara 
vuni, da naj zapre krCmu, kajti je 9 vur 
preálo. KrCmar se poCel na to Znjim svadi- 
ti. Kutnyak je na to larmu vun iáéi glet i 
как je stal Cez präg, odmah ga je Pfeifer s 
kosturom vpiCil, tak, da ve na smrtnoj pos- 
Hji leZi.

—  Vlovljen tat JuroviC Gjura iz VI. 
diátrikta je pri MuráiC Viktoru v Cirkveni 
(Slavonija) sluZil. Öve dneve je MuráiC za- 
tuZil svojega slugu pri álrigoskim Zandarstvu, 
da je od njega 44 K. 44 fill, vkral i slim 
skoCil. Na ovu tuZbu su Zandari JuroviCa 
vu Hidegfalu obcini prijeli i rotili ga za pe
neze JuroviC je lajil, da bi on bil vkral 
peneze, na kaj su ga Zandari gori javili 
kotarskomu kr. sudu.

—  Srd. Med Podgorelec Antonorn z 
KimáCaka i HabjaniC Mihalyom SeláCaka je

velika srd bila, na tuliko, da je ove dneve 
zbog toga Podgorelec skorom mrtev ostal. 
Podgorelec je ove dneve otiáel vu svoje go- 
rice delat. Kak ga je spazila HabjaniCjva 
Zena odmah zgrabila za motiku i hajd proli 
njemu, da ga vudri. A njeni muZ pak je s 
jednom puákom doáel na pomoC i strelil na 
Podgorelca. Na sreCu ga je ne tréfli. Na 
veliku larmu dojde med nje Bogdan Ágoá- 
lon, koj je nje reztiral. HabjaniCa i Zenu su 
prék dali kanizkomu velikomu sudu.

—  Koj je cmele vkral. Baáok And- 
raáu iz Alsóhideghegya su se jako dopale 
Deban Petrove Cmele, zato je jednu noC 
jednoga koáa vkral. Ali na svoju nesreCu, 
kajti Zandari su ga za kratko vreme vlovili, 
pred kojim je pripoznal, da je krivec i zato 
su ga prék dali kotarskomu kr. sudu.

—  Tri vitézi. BlaZiC Flórján, Vojko- 
viC Ferenc i Hacsek Andraá su se marciuáa 
1-ga vu Sternberger Karolinovoj krCmi za- 
bavljali. —  lsei je liter za litrom, tak dugó, 
dók njim je ne poCela krv kipeti. Svaki se 
je za jakoga viteza Cutil, de je neprijatelj, 
nad kim bi si volju spunili. Kajti se takov 
né naáel, hitili su se na pohiztvo i sve 
spotrli, kaj je bilo za potreti. Svi tri su 
zatuZeni kr. sudu.

—  Tatbina. Cakoski Zandari su zalu- 
Zili velikomu kr. sudu Mikac Évű iz Dra- 
vaszentivana, kajti se zazvedilo, da je od 
Koosz Ladislava v Perlaku 170 korun vkrali.

—  Smrt. Csura Mária, Zena Rác Ist- 
vana, notarjuáa v Cseszlregu je ove dneve 
vumrla. Pokojnica se viáe lét zadrZavala 
pri pok. Szele Ignacu, kanoniku v Drávavá- 
sárhelyu. Naj pocivá vu miru boZjem!

—  Ubojstvo. Szalay Samu, bivái ka- 
niZkoga krCmara, ki je pred neáteremi létmi 
i ovdje, poleg Cakovca u Sv. Jeleni groíosku 
krCmu imel na rendi, minuCega leta, decern 
bér 8-ga dana odveCer u Cserfő (poleg Ka- 
niZe) zvanoj obcini su ubojili. Na njegvo 
strvinu u vajdahegyhát zvanoj áumi samo 
tekuCeg leta február 25. su namjerili. Re- 
darstvo od ovoga dana svigdi je iskalo Ci- 
uaCe, vezda, marciuá 13-ga dana se je s\e 
zvedrilo i krvnike su u KaniZi vu minuCem 
tjednu vlovili Szalay Samua Maxi János 
bivái kaniZki krCmar i Szabó István zvani 
teZak su ubojili vu áumi Szalay je najmre 
on dan vu Cserfő obCinim bregi hodil vino 
kupuvat s Maxi i Szaboum vu priateljstvo. 
Céli dán je Szalay, od kiét do kiét hodeC 
Cuda vince koátal, od Cesa se je jako napil, 
i kad su odveCer к domov iáli, Szalay se 
je legel vu áumi, i vu ovim poloZaju mu 
je Maxi áinjaka s jednim kuhinjskim noZom 
odrezal. Szalay je imel u Zepu 800 korun 
penez I na Zepnim vuru zlatnoga lanca, ove 
stvare je Maxel к sebi zel, od kője je Szabó 
teZaku 200 korune dal zato, nek bude tihi. 
Szalaya su drugi dán ovi galZenjaki tamo 
vu áumi zakopali, nego né dostig gliboko. 
jer jedna noga mu je iz zemlje vani slala, 
Vezda je veC célo pripeCenj poznato, i ovi 
ubojniki veC sediju vu kanizkim törvényszé* 
ku u réátu. Bráías Báli Mihály orsaCki vje- 
áaC opet bude imel delo s ovimi galZenjakimi.

Nekaj za kratek 6as.
Как se Zivi vu varaáu?

Vidiá, prijatelj, — véli jeden mladi 
Covek svojemu pajdaáu — tak se ti Zivi, a 
né как vi v selu! S kokoámi idete spat, i 
s kokoámi se stanete. Ali tu se Zivi! Dobro 
pivo, fino vino, lépe Zene, muZika, teater, 
orfeum, z jednom reCjom sve, kaj si oko i

erce Zeli. Samo pogledni rt# me! Da sarn 
doáel sim, sam ne veC imel v Zepu, как 
deset korun!

A ve? —  pita prijatelj,
Ver — Ve ti imam deset jezer korun 

— duga!

Dobra kuharica

Franc: Je kaj, zna tvoja Zena kuhati ?
JoZef: O, kuhati zna, samo ja nemrem 

pojesti, kaj skuha.

Как su Ziveli kmeti?
Zemeljski gospon: Ti Fruntek ako oCeá 

moj kmet biti, onda si duZen: od pondeljka 
do nedelje meni delati, a v nedelju pak 
liste nősíti na poátu.

Kmet: Gospone, a da bum sebi delal ?
Zemeljski gospon: Da buá betezen!

Vu Cem stoji norost?
Professor (prédává): Noroga Coveka po 

lém moCi poznati, da navek nekaj takvoga 
misli i govori, kaj se nigdar se spuniti.

Diák (k professoru): No, oada moj ánei- 
der za sigurno mora ponoreti, kajti on za 
sveto drZi, da mu ja svojega duga platim!

Ne bu pre Cuda.
Doktor (k beteZniku, koj se je v bete- 

gu vés posuáil): A ve nepreostaje drugo, 
как osem flaálrov napraviti od muátarde i 
tri deli na prsa, a pet pak na hrbet.

BeteZnik: Oh Boáé, némám za dvékile 
mesa na sebi pak tuliko muátarde ponu- 
cati na tak malo mesa!

Doktori i nevmrtelnost.
Jeden pita doktora, koj je svoje beleZ- 

nike po navadi v grob spravjal.»
Gospon doktor, рак как moréja oni 

veruvati, da se mrtvi staneju iz groba, da 
se pri njih niti beteZniki nemreju gori stati ?

Na átellingi.
То se pripetilo iáCe za ono vréme,dok 

se iáCe moCi bilo za par stotinki lehko os- 
loboditi soldaCije. Jednoga deCka roditelji su 
obmitili pred átellingom doktora, prez toga, 
da bi za to sinu jednu reC rekli, koj bi jako 
rad bil za soldata ostati.

Как stanedeCko napré, zapita ga doktor:
Ne boliju vas prsa?
Ne! — odgovori deCko. Niti nigdar su 

me né bolele?
No, ali как vidim, pleCa su vám malo 

preslaba.
Moja pleCa? Nigdar! Dva cenle páeniee 

odnesem njih.
No, — ali na deánu nogu itak malo 

áeplesate ?
Ja? Nigdar! — odgovori deCko i poCne 

se po hiZi gizdavo áetati.
Na to se obrne doktor komiáiji i 

dikléra:
Ov deCko je prebedast za soldata — 

untauglich!

Subordinacio.
Oííicér: János, jeli znaá, kaj je to su

bordinacio?
János: Subordinacio je to, da soldat 

mora sve ono vCiniti, kaj gospon olficér 
zapovédaju.

OtTicér: Dobro si povedal! Так ako mi 
ve nespraviá za jednu vuru 50 korun, on
da si prekráil sudorginacio, i ja te dam 
zbog te pogreáke v reál zaprti.
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