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Pártoljuk a kisdedóvodát.
А XX. században az emberszeretet lett 

társadalmi intézményeink uralkodó eszméje. 
Vakok, siketnémák, nyomorékok sorsának 
enyhítésére szövetkezik ma úgy az állam, 
mint a nagy társadalom. Nem is oly rég a 
talál i-gyermekek életbiztosításáról törvény 
útján gvndoskodtak. Ha mélyebben gondol
kodunk ezekről a dolgokról, arra az ered
ményre jutunk, hogy minél betegebb az 
emberi társadalom, minél lazábbak azok a 
kötelékek, melyek az erkölcsi életet egybe
fűzik, annál több fajtájú emberbaráti intéz
ményre van szükség.

A kisdedóvó-intézeteket is az ember- 
szeretet hozta létre. Sok-sok évezrednek 
kellett az emberiség feje felett elmenni, inig 
a teremtés koronája, az ember a természet 
ellen viselt meddő küzdelme helyett, a ter
mészet által részére kijelölt útra lépett és 
belátta azt az örök igazságot, hogy az 
emberi energiák és képességek kifejlesztésé
ben is követni kell a fokozatosság princípiumát. 
És valamint az egyptomi gúlák sok ezer
éves életüket annak köszönhetik, hogy 
messzeterjedő, mély és széles bázisra van
nak fektetve — úgy az emberi nem műve
lődésének épülése is csak akkor lesz való
ban szilárd, ha annak újraszervezését alap
jában kezdjük el. Hiába lesznek mindaddig 
kitűnő egyetemeink és felsőbb iskoláink, 
mig azokba egy testileg-lelkileg satnya, 
vézna nemzedék jár, melynek tagjai koravén, 
elhervadt lények s kiméi ülve hullanak a 
sötét sírba, mielőtt a magukba szedett szel
lemi magvak termékenyítő gyümölcsöt hoz
hattak volna a hazának, az emberiségnek. 
Sok-sok idő telt el, mig az emberiség tuda
tára ébredt annak, hogy a nemzetek mind
inkább kiélesedő létérti küzdelméből azon 
népek fognak győzlesen kikerülni, akiknél 
célszerű intézkedések által legelőször gátol- 
tatik meg az emberiség virágját, a 6 éven 
aluli kisdedek 50%-át magával ragadó 
gyermekhalandóság! Igen, e látszólag csekély, 
igénytelen körülményben fekszik föltétele, 
biztosítéka, vagy mondjuk halálos ítélete az 
egyes nemzeteknek.

Hiszen a kisdedek ártatlan serege nem 
egyéb, mint hazánk, nemzetünk vágja, jövő 
sorsa, folytatása a mi életünknek, mely 
azonban e korban még tehetetlen ön
magával s így a mi gondozásunkra, 
ápolásunkra, vezetésünkre szorul. Áhogyau 
leszünk elegei e természetszerű és szent 
kötelességünknek, aszerint fog alakulni jövő 
sorsa hazánknak, a későbbi nemzedéknek. 
És azért minden apró gyermeksír fölött 
emelkedő kereszt vagy obeliszk egy-egy 
néma felkiáltójel, intő szóz?*, örök szemre
hányás nekünk, visszamaradollaknak!

* Hazánk társadalmi és kulturális fejlő
désének történetében örökké emlékezetes

lesz az 1828-ík esztendő, mert ez évben 
nyitotta meg Brunswich Teréz grótnő Budán, 
a krisztinavárosi Attila-utcában az első 
kisdedóvó-intézetet. Azóta ilynemű intézetek 
felállítása a magyar társadalom részéről 
évről-évre mind nagyobb mértékben érvé
nyesült. Nagy lendületet nyert a magyar 
kisdedvédelem az 1891. évi XV. t. c. meg
alkotásával, mely nem a művelt nyugat 
utánzata, hanem önnálló nemzeti alkotás s 
mely a kisdedek oktatási, nevelési és köz
egészségi ügyén kívül egyúttal nálunk igen 
nagyfontosságu nemzeti érdekeknek a góc
pontja is.

Csáktornya nemeslelkű társadalma már 
ezelőtt egy negyed századdal megalkotta az 
emberszeretet egyik legszebb intézményéi, a 
kisdedóvodái s azóta híven, rendületlenül 
tartott ki kedves eszméje mellett.

Két nemes cél vezette intézménye léte
sítésében. Kisdedei iránt való gyöngéd 
szerelele és a magyarosodás magasztos, 
szent ügye. S hogy nem hullott kősziklára 
az elvetett mag s hogy a város társadalmá
nak áldozatkészségét a teljes siker koronázta,! 
misem mutatja lényesenbeh, mint az, hogy 
a város legifjabb nemzedéke, mely ez intézet 
falai közt nevelkedett s innen vitte és viszi 
bele a családi szentélybe édes magyar 
hazája zengzeles nyelvéi: kedvesen, szere
tettel gondol vissza a kisdedóvodára, büszke
séggel hangzik el a jövendő kis magyar 
ajkain az imádott Haza csengő nyelve.

 ̂Oly eredmények ezek, melyek csügge- 
dést nem engednek, nem tűrnek. Sőt ellen
kezőleg újabb életerők gyűjtésére ösztönöz- 
tetnek, hogy ezzel az egyesület vezetőinek 
nemes intenciója, — mely a magyar Haza 
bástyáinak megépítésében, a magyar faj 
megerősítésében, a műveltség első alapjainak 
lerakásában, a humanizmus szolgálatában és 
a nyelvben egységes magyar nemzet meg
teremtésében összpontosul — diadalra jusson.

Kisdedóvodánk a jelen esztendővel a 
VIII cyklusát fejezte be. Részint a városban 
levő kisdedek nagy száma, részint pedig, 
hogy a Csáktornya külső községeiben is 
érvényre jusson a magyarosítás ügye, égető 
szükségnek látja az egyesület azt, hogy a 
város társadalmának nemes áldozatkészsé
gével fentartott óvodája államosíttassék s 
ezen kívül a belvárosban egy s az egyik 
külvárosban (Búzáson —  Pusztafa közelé
ben) is egy óvoda állíttassék fel államkölt
ségen. Ezen humánus intézmények létesíté
sére vonatkozó ügy a közel jövőben meg
oldásra kerül, mert a magas kormány nem 
zárkózik ugyan el *a kérés teljesítése elöl, 
de tekintve az állam részéről az építkezéshez 
szükséges fedezet hiányát, Csáktornya 
városát szólítja fel bizonyos pénzbeli össze
geknek felhasználásával a két óvoda helyi
ségének felépítésére. A tárgyalások a közel 
jövőben ezen az alapon fognak megindulni

s mindkét részről az érdekeket mérlegelve 
s figyelembe véve úgy az állam, mint pedig 
a város anyagi erejét, erős a hitünk, 
reményünk, hogy ez a megvalósulás útjára 
fog jutni. Nem akarunk ezúttal a dolog 
anyagi oldaláról latolgatásokat tenni, csak 
arra kérjük az illetékes tényezőket, hogy ne 
tekintsenek csakis az anyagi szempontokra, 
hanem értékeljék az összes figyelembe 
veendőket. Leginkább pedig azt, hogy ezen, 
az emberszeretet állal sugall intézmények 
felállításával saját véreik, kisdedeik nevel
tetéséről, a jövő Magyarország reménységéről 
s a diC3ő Zrínyiek egykori földjének meg- 
imgyarosításáról van szó. Az ezen felállí
tandó óvodákban elhangzó minden magyar 
szó örök áldással fogja kísérni az intézmény 
alkotóit, létesítőit s a szent Hazát!

Addig is azonban, mig e rég óhajtott 
ügy a megvalósulás stádiumába kerül, 
hazafias szívvel és szeretettel hívjuk fel 
Csáktornya városáuak nemeslelkü közön
ségét arra, hogy régi óvodáját, — me!y 
talán csak nagyon rövid időre lesz még a 
társadalom áldozatkészségére utalva, — ,ne 
hagyja el, álljon a sorompóba és lobogtassa 
e hátra levő időre még egyszer azt a 
zászlót, amelyen a kisdedvédelem, a magya
rosítás szent szava ékeskedik.

Tisztelettel esedezünk városunk polgár
ságához, csatlakozzék a nemes ügyhöz és 
írja alá mindenki, ki csak leheti, a közel 
jövőben kibocsá)landó óvodai pártoló tag
sági gyűjtőivet (évi dagdíj 4 korona), hogy 
igy a helyi társadalom kedves, dédelgetett 
eszméje további működésében fennakadást 
ne szenvedjen ; hiszen ez által áldozat lesz 
hozva nemcsak azoknak, kiké a Megváltó 
örökigaz szavai szerint a Mennyek országa, 
de egyúttal áldozat hozalik mindnyájunk édes 
anyjának, a magyar Hazának is!

A  légrádi Stephaneum ünnepélye.
Lélekemelő ünnepély folyt le f. hó 4-én 

Légrádon, Muraköznek Horvátország terü
letén fekvő községében. Lélekemelő ünnepély, 
mely nemcsak a zárda főnöknőjének, Prokesch 
Mária Aurelia 25 éves nővéri s tanítói 
működésének évfordulója volt, hanem egy
úttal a magyarság ünnepe is. A magyar 
szónak térfoglalása Muraköznek egyik el
szigetelt részében, valósággal az ország 
határain is túl, ahonnan valamikor Zrínyi 
Miklós hűséges jobbágyai a pogány törökök 
ellen indultak, hogy Uruk hadi dicsősége 
mellett a magyar vitézségnek is hírnevet 
szerezzenek.

Az a munka, melyet ott a Dráva part
ján a szerény, jám or, istenfélő magyar 
apácák folytatnak; a Haza legnagyobb 
méltánylását érdemli k i; merf az idők 
folyamán elhorvátosodott magyar családok 
visszamagyarosítására irányul. A sok Salamon,



Szőke, Kovács, Újlaki, Kinizsi, Szilágyi, Bánd, 
Csatai, Horváth stb. magyar név kézzelfog
ható bizonysága, hogy itt egy ellenakcióra 
van szükség, hogy a magyarság eme elvesz
tett véreit ismét visszanyerje, hogy a régente 
magyar Légrád a magyarságnak ismét visz- 
szaadassék.

S jól esik tudnunk, hogy az «Isteni 
szeretet lányai» ezt a hazafias missziójukat 
derekasan oldják meg. A Légrádon szerdán 
lefolyt iskolai ünnepély ékesen szól arról 
az eredményről, melyet az ottani magyar 
apácák a magyarság szent ügyének szolgá
latában felmutatnak. Fáradhatatlan tevékeny
ség, szűnni nem tudó buzgóság, mérhetetlen 
hazafias érzés kell ahhoz, hogy az óvodás 
s elemi iskolai horvátajku tanulókat magyarul 
oly szépen megszólaltassák, ahogy ezt a 
zárda épületében hallhattuk.

Dicsőség ezért a jubiláló főnöknőnek, 
aki 17 évi légrádi működése során az oda 
nem való horvátérzelmü s képesítésnélküli 
apácák menesztésével s képesített magyar 
apácák alkalmaztatásával a légrádi katholikus 
iskolát, a légrádi közönség s lelkes községi 
elöljáróság áldozatkészségéből — mintaisko
lává fejlesztette s a derék hazafias érzésű 
nővéreknek, kik az ö intencióit felfogván, a 
magyarosítás zajtalan, de annál kitartóbb 
szelidlelkü bajnokai lőnek!

Az ünnepély lefolyásáról következő tudó
sításunk számol be.

Prokesch Mária Aurelia 25 év óta mű
ködik a szerzet kötelékében magasztos 
pályáján ; ezt az évfordulót f. hó 4-én ün
nepelték meg Légrádon a nővérek s a zárda 
növendékei. Az ünnepélyen megjelentek : a 
budapesti Szent Margit-intézet főnöknője, 
Morvái Valleria, a berzencei és toponári 
rendházak főnüknői, s nőv^ei^ teljes, szárny 
ban; dr. Ruzsicska Kálmán kir tanfelügyelő, 
Pecek György c. kanonok, egyházmegyei tan- 
felügyelő; Zrínyi Károly Csáktornyái áll. 
tanítókéoző intézeti igazgató, Rónai Sándor 
képezdei tanár s többen a vidékről és Légrád 
intelligenciája teljes számban.

Az ünnepély d. e. 8 órakor istentiszte
lettel vette kezdetét. Az iskolai ünnepély d 
u. 4 órakor kezdődött a zárdának szépen 
feldíszített óvodai helyiségében.

A műsor első pontja karének Luciából 
volt, melyet a lányok énekkara adott elő 
nagy szabatossággal, valamint a iöbbi éne
keket is, melyeket az egyes pontok között 
felváltva énekeltek.

Ezután Ruzsicska Kálmán dr. a követ
kező megható beszéd kíséretében köszöntötte 
fel a jubilánst s nyújtotta át neki Apponyi 
gróf miniszter elismerő üdvözlő iratát:

Igen tisztelt ünneplő közönség!
Ezen zárdaískolának felszentelése és 

társadalmi felavatása alkalmából, 1891. évi 
október hó 25-én történt, hogy ma is kegye- 
letes emlékünkben élő Talián és Vucsetich 
kanonokuk imái és lelkes buzdításai után, 
mint e vármegye királyi tanfelügyelője, Önök 
jelenlétében, Önökkel egy érzésben egyesülve, 
itt e helyen kértem a Mindenhatót, miszerint 
engedje, hogy a honpolgári erények, melyek 
e város derék közönségét az ismeret és 
erkölcs ily díszes templomának felépítésére 
ösztönözték — soha ki ne vesszenek a benne 
nevelendő nemzedékek szívéből.

Alig hogy elszálltak óhajtásaink, az 
«Isteni szeretet leányaidnak rendfőnöke, a 
most már pompás otthonában elhelyezett 
légrádi «Stephaneum» zárda élére Prokesch 
Mária Aurelia nővért állította. Azt a nővért, 
igen tisztelt ünneplő közönség, aki, mióta v 
küszöböt átlépte, a maga szerzetesi fogadalma 
szentségének és hűséges honleányi érzésének 
együttes és nemes ambicióját soha és sem
miben lankadni nem engedte. Az 6 rendkívüli

buzgóságával, odaadó kihatásával és tapin
tatos irányításával függ össze első sorban az 
elismerés és méltánylás, melyet a légrádi 
zárdaiskola, a táisadalom közérzésében kiér
demelt. A gondviselő Isten, ki az ő életének 
ezt a szép hatáskört kijelölte, adott neki 
erőt és kegyelmet, hogy súlyos betegségének 
veszedelmét ugyanazon heorizraussal küzdje 
le, melylyel egyházi és társadalmi hivatását 
is, mindenkor betölteni igyekezett.

Igenis, tisztelt ünneplő közönség, a jó 
Isten akarata volt, hogy a hitélet, társadalmi 
tevékenység és emberszeretet földi javakkal 
nem jutalmazható önfeláldozásáért; elvegye 
tiszta, erkölcsi jolalmát mindazok hálájának 
és elismerésének, kik ma Prokesch Mária 
Aurelia főnöködben, szerzetének egyik ki
magasló alakját s a muraközi népoktatásügy
nek művelődésben és érzésben buzgó mun
kását ünnepük.

Igen tisztelt ünneplő közönség !
Gróf Apponyi Albert, vallás- és közok

tatásügyi miniszter úr Ő Excellenciája jelen
tésemből arról értesülvén, hogy Prokesch 
Mária Aurelia főnöknő ez évi november hó 
4-én tölti be a szerzetbe lépésének, illető
leg tanügyi pályájának negyedszázados év
fordulóját, örömmel használta fel ezt az 
ünnepi alkalmat arra, hogy őt melegen 
üdvözölve, neki a muraközi népoktatás terén 
a művelődés és magyarosodás ügybuzgó és 
eredményes terjesztése körül, egy negyed 
század alatt szerzett kiváló érdemeiért elis
merését nyilvánítsa.

Midőn Miniszter úr 12717(3. számú ren
deletének felhívásához képest; üdvözlő iratát 
Önnek, tisztelendő főnöknő átadom, kér. in, 
őrizze meg szenteltél ezt az okmányt, mely
nek nemes szándéka, adományozójának fényes 
állása s apostoli lánglelke, tiszteletet áraszt 
Önre, szerzetére s a muraközi oktatásügy 
minden hűséges bajnokára.

Mint e vármegye királyi tanfelügyelője 
mindig örömmel és készséggel működtem 
közre ezen fontos határszéli leányisko’a 
fejlesztésén és hazafias munkájának megiz
mosodásán, mert rendületlenül hiszem én is, 
hogy amilyenek l^znek a magyar anyák, 
olyan lész Mágya’rdrszág is.

Már máskor is mondottam, hogy ebben 
a fontos feladat an nem az iskola jellege 
képezi a lényeget, hanem a nemes buzgóság, 
mely felemelkedik leányaink nevelésének nagy 
nemzeti és társadalmi szempontjaihoz.

Engedje a gondviselés, hogy ezen intézet 
Prokesch Mária Valeria főnöknő vezetése 
mellett még soká valósíthassa a költői jelszót, 
mely jelmondásául szolgál ezen épület alap
jában elhelyezett emlékokmánynak : Hass, 
alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül! 
Ulánna Pecek György c. kanonok tolmá- 

mácsolta a szentszék elismerését s a maga 
részéről annak a kijelentésével, hogy ilt a 
hazában mindenkinek magyarnak kell len
nie s hogy elvesztett alkotmányát az ország 
visszaszerezheti, de ha nyelvét elhanyagolja, 
megsemmisül, — rámutatott a légrádi 
nővérek magyarosító érdemeire s adta 
át ennek elismeréséül a fónöknőnek a zágrábi 
érseknek ugyancsak elismerő sorait.

Mindkét beszéd nagy hatással volt a 
közönségre s a főnöknőre, ki elérzékenyülten 
vette át az elismerő iratokat.

Az ünnepély többi pontjai a kis óvodás 
s -elemi iskolás növendékek töltölték ki 
bájos játékukkal, kikhez egy-két volt növen
dék is csatlakozott. A magyar szó a túl
nyomó részben horvátajku gyerekek ajkairól 
lebilincselte az egész közönséget. Elfogult
ságnak semmi nyoma Szerepét mindenki 
jól ludla, mindenki ott volt a maga helyén. 
A pontos játék dicsérte az előadást rend* ző 
gondos kezeket.

Szép volt az inlráda: a növendékek 
allegorikus hódolata, melynek keretében a 
pici Zalán Al ce, angyal kepében, átadta a 
főnöknőnek a növendékek ezüslkoszorúját.

Volt egy színmű (Excelsior) s két víg
játék is (Egy csésze kávé, Berta királyné

és Rózsika falusi leány), melyekben már 
nehezebb szerepekkel Í9 megbirkóztak a 
széreplők. Ösezesen 47 szereplő volt, kik 
közül nem egy vált ki kellemes és otthonias 
ügyes játékával (Kováls Lenke, Ljubics Mária, 
Zsigolics Ilona, Újlaki Krisztina, Andrasek 
Krisztina, Kováts Ilona, Ferency Anna, Weisz 
Erzsiké, Csatai Róza, Singelberger Mária. 
Sznopek Ferenc slb.)

Nagy hatást kelteit az óvodások kaío- 
násdi játéka, mely természetesen a hon
védek fényes győzelmével végződön. A 
honvédek hazafias felbuzdulása, lelkes 
harca, a muszkák veresége, a győzelmi 
Hunyadi-induló s a kis katonák hódolala a 
főnöknő előtt percekig tarló tapsot aratott, 
ami a jubilánst is könyekre fakasztotta.

A szép ünnepélyt a Szózat fejezte be, 
melyet a közönség is énekelt.

Megható jelenet volt, amikor Kovács 
Gyula községi jegyző a közönség részéről 
mondott köszönetét a főnöknőnek azért az 
odaadó buzgóságért, mellyel az iskolát oly 
szeretettel s pedagógiai tudással vezeti s 
fejlesztette, isién áldását kéri további műkö
désére is.

A közönség persze percekig éljenezte a 
jegyző szívből jött szavait.

Az előadás után a meghívottakat a 
reudház vendégül látta A pazar Vűcsoia 
keretében számos toszt hangzott el. Az első
ben a íőnöknű nevében Fábián Gyula 
plébános a vendégeket köszöntötte tel, első
sorban Ruzsicska Kálmánt és Pecek Györ
gyöt. P^cek Uuzsicskára mondott pohár- 
köszöntőt, Ruzsicska a főnök nőre, Kovács 
G ula Zrínyi Károlyra, Zrínyi Károly a 
nővérekre, Pecek Kovács Gyula községi 
jegyzőre, Ruzsicska Morvái Valériára, majd 
Fábián Gyula plébánosra, Fábián a höl
gyekre stb.

A társas vacsora éjfél felé végződött.

К (J L 0  N P É L É K.
—  Személyi hír. Gról Batthyány Pál 

Zalavármegye főispánja hosszabb külföldi 
útjáról az elmúlt héten visszatért Zalaeger
szegre s hivatalának vezetését a bél végén 
át is vette.

—  Katonai előléptetések Ő felsége a 
király, Lemaié Pál lovag, helybeli ulánus 
kapitányi őrnagygyá, Pruszátz Viktor közös
hadseregbeli és Vlasies Ernő honvédhad
nagyokat főhadnagyokká léptette elő.

—  Vásáráthelyezés. A kereskedelem
ügyi miniszter megengedte, hogy Légrád 
községben a I. évi december hó 13-ára eső 
országos vásár ez évben kivételesen decem
ber hó 14-én tartassék meg.

—  Hymen. Velkey Zoltán gyergyódilrói 
állami polgári iskolai tanár, ki évekkel ez
előtt a helybeli polg. iskolánál is működön, 
nőül vette Láng János pásztói állami polgári 
iskola^ igazgató leányál, Erzsikét.

—  Uj beosztás. A szőlőszeli és borá
szati felügyelői kerületek beosztása szerint 
Z» la vármegye egész területe a Tapolcán 
székelő m. kir. vincellériskola igazgatósága 
alá tartoznak. — Az egész ország területén 
24 ilyen kerület van.

—  A féláru jegy. Az állami és tör
vényhatósági tisztviselők, az állami és tör
vényhatósági nyugdíjasok féláru vasúti jegy 
váltására jogosító arcképes évi igazol
ványaikat az 1909-ik évre leendő érvénye
sítés végett a magyar kir. államvasutak 
igazgatóságához (Budapest, VI. Andrássy-út 
73. sz.) már folyó évi október hó 15-élől



kezdve beküldhetik, legkésőbb azonban decem
ber hó 31-ig okvetlenül be kell küldeniük.

— Uj lap. Eszéken f. év október hó 
4rlől kezdve Poliány Zoltán szerkesztése 
alatt «Szlavóniai Magyar Újság» címen heti
lap indult meg, amely nemcsak a horvát 
nemzet kultúrái és gazdasági érdekeiért, de 
különösen a Horvát-Szlavonországban élő 
magyarságért, a magyar nyelv ápolásáért, 
a magyar faj föntartásáért és az ottani 
magyarok jogainak védelmeért harcol. Üdvö
zöljük a véreink érdekében megindult lapot 
s kívánjuk, hogy ama magasztos és nemes 
célt, amelyet maga elé kitűzött, a teljes siker 
koronázza.

—  A cseléd. A nagykanizsai rendőr- 
kapitány kihirdelte, hogy ha a cseléd egy 
évben ötször változtatja a helyét, akkor ki- 
toloncoltatja a városból.

— A Nőegylet köréből. A «Csáktornyái 
Jótékonycélu Nőegylet» a mai napon dél
után fél 3 órakor a kisdedóvoda helyiségé
ben választmányi ülést tart. Az egylet elnök
sége a minél nagyobb számban való meg
jelenésre kéri a választmány tagjait.

— A temető napja. A múlt vasárnap 
a halottaké volt. Valóságos virágerdővé vál
tozott át a Csáktornya melletti drávaszent- 
mihályi temető, amely magába fogadja 
Csáktornya és környékének halottait. És 
bizony p. halottak sokan vannak, nagyon 
sokan, szinte csodálkozik az ember, hogy 
már annyian költöztek el a zöld hantok alá. 
A merre a szem csak látott, babér és koszorú 
díszeskedett az elhunytak sírján. Már a kora 
délutáni órákban egész zarándoklat indult 
meg a temető felé, hogy kiki kegyeletét le
rója elhunytjának sírjánál. Este felé pedig 
meggyulladtak a gyertyák és mécsesek 
százai s ragyogó fényt árasztottak szét a 
holtak csendes birodalmában. Az állami 
tanítóképző-intézet ifjúsága, mint minden 
évben, úgy most is kivonult a temetőkertbe, 
hogy az intézet első igazgatójának, Bárány 
lgnácnak, a kiváló paedagogusnak sírjánál 
a kegyelet adóját lerójja. Itt az ifjúság egy 
gyászdalt énekelt. Ezután a tanítónövendékek 
fölkeresték az oly korán elhunyt Bányai 
Árpád volt képezdei tanár sírját is, ahol 
szintén egy gyászénekkel áldoztak az el
hunyt emlékének. Késő sötét este volt már, 
amikor kiürült a temetőkert s az imák 
hangjait, a könnyek hullatását a holtak 
birodalmában újból felváltotta az örök béke 
csendje.

— Lopás. Krinec János kneger.eci 
(Horvátország) lakos még f. év augusztus 
havában Poszédi Antal drávaszentmihályi 
lakostól egy zsebórát láncostól 30 kor. érték
ben ellopott. A helybeli csendőrség a tolvajt 
a büntetőbíróságnak feljelentette.

— Halálozás Novák Jakab helybeli 
iparost és családját fájdalmas csapás érte. 
Helén leánya, férjezett Kacander Ernőné f. 
évi november hó 5-én életének 29-ik, boldog 
házasságának 1-ső évében Budapesten el
hunyt. A megboldogult földi maradványai 
november hó 7-én délután 3 órakor szentel
tettek be a tud. egyetemi klinika halottas
házában s innen az új köztemetőben örök 
nyugalomra helyeztettek. Legyen áldott 
emléke!

— A szegények javára. A város sze
gényei javára Mindszentek napján a temetői 
kápolnában elhelyezett perselyben 89 kor. 
39 fillér gyűlt össze. A városi elöljáróság 
ez úton fejezi ki н nemes szívű adakozók
nak a leghálásabb köszönetét.

—  A vörheny áldozatai. A gyermekek 
veszedelmes réme, a vörhenybetegség ismét

kiragadott a szülők szerető karjaiból két 
fiút, kik alig néhány napi betegség után 
immár a temetőben alusszák kis örök álmu
kat Antonovics József, helybeli tekintélyes 
iparos Ferike fia, a kis óvodás, f. hó 1-én 
5 éves korában elhunyt November hó 2-án 
délután 4 órakor adták át a kis fiúcskát 
az anyaföldnek. —  Hauer János vasúti al 
kalmazott 8 éves Gyula fia, a helybeli áll. 
iskola tanulója pedig f. hó 2 án hunyt el 
vörhenyben.

—  A Liniment. Capsid comp., a Horgony- 
P ain-Expeller igazi, népszerű háziszerré lett, 
mely számos családban már sok év óta mindig 
készletben vau. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, 
köszvény, csúznál stb.-nél a Linimentlel való be
dörzsöljek mindig fájdalomcsillapító hatást idéz
tek elő ; sőt járványkórnál, minő : a kolera és 
hányóhasfolyás, az altestnek Linimenttel való be- 
dörzsölése mindig igen jónak bizonyult. Ezen 
kitűnő háziszer jó eredménnyel alkalmaztatott be- 
dörzsölésképpen az influenza ellen is és üvegek
ben : á 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 korona a leg
több gyógyszertárban kapható; de bevásárlás 
alkalmával tessék határozottan: Bichter-féle 
Horgony-Linimentet (Horgony-Pain-Expellert) kérni, 
valamint a «Horgony» védjegyre és a Richter 
cégjegyzékre figyelni és csak eredeti üveget el
fogadni.

— Halálozás Perlak nagyközség járás- 
bíróságának, valamint az ottani társadalom
nak nagy gyásza van. A járásbíróság veze
tője Drahanovszky Géza f. évi november hó 
1-én Budapesten 39 éves korában meghalt. 
A megboldogult 1903. julius havától volt 
a perlaki járásbíróság vezetője s tevékeny
ségével, melyet úgy a hivatal, mint a társa
dalom terén fejtett ki, valamint rokonszenves 
egyéniségével csakhamar megnyerte az ottani 
intelligencia szeretetét, közbecsülését. Korai 
halálát a megfeszített munka okozta. Holt- 
letemét a fővárosból Kishindre szállították s 
ott f. hó 5-én helyeztéK el a családi sír
boltban örök nyugalomra. Elhunyta Perlakon 
a társadalom minden rétegében őszinte és 
mély részvétet keltett, az oltani járásbíróság 
külön gyászjelentést adott ki a korán el
hunyt, tevékeny főnök haláláról.

— Áthelyezett vásár Drávavásárhely 
községben a f. évi december hó 13-ikára 
eső országos vásár a kereskedelemügyi 
mjniszter engedélye folytán ez évben kivé
telesen décember hó 14-én tartatik meg.

— Köszönetnyilvánítás. Őzv. Ziegler 
Kálmánné úrasszony koszorú megváltás 
címén Csáktornya község elöljáróságához 20 
kor. volt szíves küldeni, melyért néki az 
elöljáróság köszönetét nyilvánítja.

— A tüdőbetegekért. Csáktornyán a 
szegénysorsu tüdőbetegek javára a József 
kir. Herceg Szanatórium Egyesület részére 
következő adományok gyűltek be : Az elöl
járóság gyűjtése 7 drb. gyűjtőtáskában 48 
kor. 43 fill. 2. Az izr. hitközség részéről 
templomi adomány 74 kor. Összesen 122 
kor 43 fillér.

— Vásári tolvajok. Hajdinyák Mária, 
Novák Katalin és Novák Zsófia zalaujvár
lakosok, kiknek úgy látszik, sehogy sincs 
ínyükre az, hogy becsületes munkával keresi 
sék meg a mindennapi kenyeret, hébe-korba 
ki-kicsapnak Muraköz, sőt néha a stájer- 
országi nagyobb községeben tartandó orszá
gos vásárokra s onnan nem egyszer telt 
erszénnyel térnek vissza otthonukba. Ezúttal 
a vendvidék egy nagyobb községében, Mura
szombatban tettek látogatási, de az ott el
lopott pénz már nem kerülhetett selyem- 
kendőre, fényes cipőre, mert a helybeli csend
őrség idejekorán megcsípte a három jó 
madarat s az ellopott pénzt elkobozva, a 
büntető bíróságnál feljelentette őket. A vásári 
tolvajok elcsipéséről a következő tudósítást

vettük. Még múlt hó 15-én a helybeli csend- 
őrség járőre arról értesült, hogy a nevezett 
három zalauj vári lakos, ismert vásári tolvajok, 
a Muraszombat községben okt. 15-én megtar
tandó országos vásárra Csáktornyán fogadott 
bérkocsin ment el. A járőr az nap a késő 
esti órákban megleste őket, amint Csáktor
nyán keresztül az általuk felfogadott bér
kocsin haza, Zalaujvárra akartak hajtatni, 
mely alkalommal a jó madarak útja meg- 
szakíttatott s ők a községházához lettek elő
vezetve. Itt több tanú jelenlétében megmotoz
ták őket, a mi nem volt hiába való 
munka, mert Hajdinyák Máriánál 23 82 kor., 
Novák Katalinnál 4380 kor., Novák Zsófi
nál pedig 6 65 kor. készpénz és 1— 1 pénz
tárca találtatott, melynek holszerzésél igazolni 
sehogy sem tudták, de erősen tagadták azt, 
hogy a pénzt úgy lopták volna. A tetten 
érés helyszínén másnap reggel egy piros 
pénzzacskó is találtatott 5 kor. pénzzel, a 
melyet valószínűleg a tolvajok közül vala
melyik dobhatott el, hogy ezzel mintegy elejéi 
vegye a személy megállapításának. S ez 
sikerült is. No de hát ha Muraszombat 
Csáktornyától oly messze esne is, mint 
Cserencsóctól — a liaojangi csatatér, a csend- 
őrség bizonyára nem engedné a dolgot el
aludni s ez csak dicséretére válik ébersé
gének, az igazság kiderítésének, mert bizony 
a Novák Katalintól elkobozott pénztárcát 
Horváth Anna férje Stefánec József és leánya 
Anna ivánfalvi (Vas-vármegye) lakosok 
határozottan felismerték, hogy az az ő tulaj
donuk, melyet az okt. 15-iki vásárban 56 60 
kor. pénzzel ismeretlen tettes Horváth Anna 
zsebéből kilopott. A másik két tolvajnál 
talált pénztárcának és pénznek jogos tulaj
donosát még eddig kinyomozni nem lehetett. 
Úgy a tárcák, valamint a náluk talált 79 27 
kor. készpénz a bíróságnak átadattak, a 
tolvajok pedig megbüntetés végett feljelen
tettek. Nevezett tolvajok már Stájerország
ban hasonló bűncselekményért büntetve vol
tak, itt is majd elnyerik gaz tettükért a méltó 
büntetést.

— A Csáktornyái iparosokért,A «Csák
tornyái Általános Ipartestület» legutóbbi 
közgyűlésén a helybeli szegénysorsu elaggott 
iparosok segélyezésére 100 koronát szava
zott meg. A kik ezen segélyből részesülni 
akarnak, ebbeli kérelmüket írásban f. hó 
25-ig az iparteslülel elnökségénél nyújtsák 
be, amikor is az elöljáróság határozata alap
ján nekik ki fog osztatni.

— Hirdetmény, Csáktornya község elöl
járósága által közhírré tétetik, hogy Zalavár- 
megye közigazg bizottságának 2046/kig. 908. 
sz. véghatározata a Ternava patak Mura- 
csány— Stefáneci szakasza tisztogatása tár
gyában a község hirdető tábláján 15 napra 
közszemlére kifüggeszletett. Csáktornya, 1908. 
nov. 2-án. A községi elöljáróság.

— Uj zenekar. Sárközi Sándor volt 
cigányprímás és karmester elhunytéval az 
ő egykori híres és kedvelt bandája is fel
oszlásnak indult. Mint értesülüuk, Zalaeger
szegről Csicseri Dandi József most Csáktor
nyán telepedett le, s mint prímás és kar
mester a volt Sárközi banda néhány itt 
maradijaiból, valamint újabb tagokkal uj 
zenekart szervezett. Melegen ajánljuk az 
uj bandát a közönség pártfogásába.

—  Ú SZTÁLYSO R SJEG YEK  
kaphatók Fisokéi Fiiiőp f  Strauss 
Sándor) kön yvkereső  Csáktor
nyán. I-sö  osztály húzása  / •  év  
november 19. és  21-én.
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Sve poáiljke, kaj se tiée zadr- 
Zaja novinah, se imaju pos- 
ati na ime orednika tu 

Drávavásárhely.

Izdateljetvo:
knjiZ&ra Stransz S an dora  
kam eepredplate i obznane 

poäiljaju.

MEDIIMURIE
i horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povuöljivi list za puk 

Izlazi svak i tjeden jedenkrat i t o : svaku  nedelju.

Predpletna cSna je:
Na celo l e t o .............8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na öetvert let i . . .  2 kor. 

Pojedini brcji koätaju 20 fil.

Obznane se poleg pogodbe I fal 
raöunaju.

Odgovorni urednik:
R H O S Ó C Z Y  E L E K

OUvni urednik:
B E Z E N H O F E R  M IH Á L Y

Indatelj i vlastnik:
S T R A U S Z  S Á N D O R .

Pred zimom v öinimo joá, kaj 
najviáe moremo.

Ako élovek gori doli pogledne po ovoj 
naöoj lepoj ravnici, как se mora razZalos- 
titi, ako vidi, da nit Lretju stran su si ljudi 
joá né kuruziáée, strniáée ili kakve parage 
zorali, spraáili. Как vezda vréme stoji rav- 
no zati kraj, Clovek si nezna premisliti, kaj 
Cekaju neáteri ljudi, zakaj se neőeju poZu- 
riti, da bi si sve zemlje pred zimom zor. 
li, da bi jim ovak vekáega hasna nosile.

Letos se je svaki mog<d osvedoéiti, da 
samo takva zemlja je kaj valjala, je dopri- 
nesla svojega sada, áléra je i v jesen bila 
zorana. Как stalna i velika suáa je bila, 
рак su zato neáteri dost kuruze dobili. 
Tam po dolnjem Medjimurju skorom svi. 
I to zato, ar tarn véé svi triput orjeju zem
lje ; v jesen pák sikak. lm ako se neáteri 
navuka, opominanja leca, naj pogledne tak- 
ve, ki véé tak delaju. Ako ove ne stane 
teZko, ja mislim, da onda i drugi bi mogli 
ravno tak delati; sami sebi bi si jako po- 
hasnili. Joá jedenput véé zraste na takvoj 
zemlji, как na onoj átera je v jesen ne 
zorana.

Jesu i takve okolice, gdé si svi ljudi, 
tak vlastelini, как i muZi Zlebe daju na- 
metati pod sve zemlje, gdö je potrebno, 
samo da jim vekáega hasna doneseju, gda 
őe dojti naáe ljudstvo vu gospodarstvu tak 
napré, da zvun rali i obdelavanja, zemle i 
druge hasnovite posle bude koli zemlje 
na polju, na senokoái vtemeljil. Islina, tu 
je plodna ravnica, zem’ja lehkoga obdela
vanja, s korom s igraöom je moéi sve 
véiniti, nego zato ipák bi viáe obrodilo

ako bi ljudi ónak zrésna poéeli polje obde- 
lavati.

lm ste stoper ve ne zdavnja vkraj hilili 
drvene plage, nernrete odmah sve posle, 
kaj negdi koli gospodarstva hasnujeju i vi 
tak sve drZati. Vie se budete i vi pomalem 
za takvimi ravnali, ki budu bolje napredu- 
vali. Nego как se mora zemlja orati, ja 
mislim, tu je véé nikva próba vám ni pót- 
rebna, da bi predi vidli, ar véé svaki zna 
i razme tóga posla. Ako se pák itak ne* 
razme, tomu je samo to zrok da on saru 
skorom nigdur ne hódi na delo, nego zena, 
dica ili druZina.

Kak tam zgledi gospodarstvo, prém 
как su zorane zemlje, to si svaki more 
premisliti. Так je, ako bi se svi sarno z 
maáetarije rada Ziveli. Onda bi bilo éuda 
vrédno vaáe gospodarstvo, ako bi si sami 
obdelavali zemlje, pák da je prilika i m i- 
áelariju bi mogli tirati, как véé i neáteri 
delaju, onda bi se poboláalo polj**, i ovak 
bi ljudstvo nazaj doálo do bogatslva, как 
je negda bilo bogalo.

Kakve brége orjeju i kopaju na neá- 
terom mestu! 3 koli tiit nemreju se pel- 
jati gori, nego na taliga. Gnoja pák v kor
pa moraju po zemlji raznosili. Kulikopuli 
njim pák voda odnese sve doh! Pák zato 
s najvekáom strplivnostjom si obdelavaj 
zemlje, pák ne samo triput nego, ako je 
potrebno i pelput zorjeju, samo da zase- 
gurno dobro obrodi.

Naái ljudi bi segurno zbegli, da bi v 
takvom mestu inorali delati: »Kajái nebu- 
mo jeli, как tu delali« bi опак heljasto 
rekli.

Ako drugo ne, vre navői sila ljudstvo 
bolje, razumneáe gospodariti. Polja, orane

zemlje nebude véé, a ljudstvo se povekáa* 
va. Vékái naplaéki su skorom od leta, do 
leta, к tomu i pri hizi je uvék véé i véé 
potrebno. Kajpak, da budu ljudi morali 
malo bolje gospodariti. Nego как spametno 
bi napravili, da bi silu pretekli, da bi se 
véé ve malo zmogli, dók joá viáe polja 
vékáé gospodarstvo imate skup ; potlam si 
véé nebi mogli tak pomoéi, ar nebi imeli 
na éem

Zato vas neprestalno opominamo, daj- 
te, privéite se к deli; delajle si polje, zem
lje lak, как samo najbolje morete. Zorjite 
si ve v jesen sve zemlje, ar se ovak zem
lja jako popravi. Vidite, joá pred sto let 
su ljudi niti to né znali, da je zemlje gno- 
jiti treba, makar su véé par jezer lét ob
delavali polje, pák su bili né gnojili. A 
vezda pák véé áto si nebi gnojil zemlje?! 
Vidite ravno lak te se ljudi privéiti i к to
mu, da se zemlja v jesen sikak zorali mo* 
ra. Segurno i lu pri nas budu tak obde
lavali za éas svi ljudi zemlje, ako predi 
ne, ouda, da bude neáteri véé menje zem
lje imel, da bude prelrucani, da mu vék
ái ga ploda donese. Onda se bude kajal i 
rekel: »Zakaj smo né predi tak delali, dók 
smo éuda zeinlie skup imeli, ve bi svaki 
z med nas |oá jed nput bolái, jakál gazd i 
mogel bili, kgk smo ve.«

Ali je lo né isii na ! alt ne velite sko
rom za sve: »Zakaj sam onda ni imel tu 
pariiét!« Ali: »Da bi mogel znovié poéeli, 
ve bi znal, kaj bi éinil!« I Bog zna, kaj 
si sve ljudi Zeljiju, da bi opet mogli od 
kraja poéeli Zivlenje. Je moji dragi ! V»é 
sie dost puli éuli, dm vréme prejde. Ki je 
hasnovito znal Ziveti, i ki je marljiv biI, 
on je lak vu znanosti, как i pri imétku

Z А В А V A.
Zalostni óráéi.

Vu zalavarmegjiji u magjarskom kraju, 
je jeden muZ óul od stareái ludi, da как 
su negda turéini Zivelji u ovoj slavnoj na- 
áoj magjarskoj domovini, i как su deljali 
iz siromaákim magjarskim svétom, kője 
pripovédanje élovek niti posluáati nebi 
mogel. Как pripovédajo starci, da su tur
éini как su naj grje iz naj teZeáimi mu- 
kami muéili naáe ludstvo keráéansko.

— I to ni joá da su moralji zabada- 
vo turéinom delati i sluZiti, nego su joá i 
siromaáke ljudi zapreglji как marhu, pák 
su Znjimi oralji, i vlaéilji i obdelavalji nji- 
hovo polje i muciiji su je как su je naj 
bolje moglji.

— Так se je i pripetilo vu Komar- 
varoáu jeden okolji tridesetpet lét star 
erednje jakosti élovek, Kenáei Ivan zvani 
polodelavec, imel je lépő imanje svoje i 
lépe dvé Zerbice skojimi je on svoje polje 
obdelaval.

—  Ali как se Uf véé dotiée da svaki

élovek nekakvo falingo ima, tak je i on 
imel jedno hudo glislo koja je uvék cera- 
la i Zedna bila. Так je i on to neéemurno 
glisto moral iz matrijaléekom, iliti iz vinom, 
Zganicom iz pivom napajati, da ga néje 
bantuvala.

Ali vidlo mu se da műje né gospo
darstvo iálo gori nego dolji, svaki dan je 
slabeáe gospodarstvo imel.

I na tulko je doáel da je moral ove 
dvé Zerbice za áeststo korun prodati, ali 
islina su bile i vrédne.

Nego ovim par korunam néje zel ha
sén, nego je od krémé do krémé pohajal i 
uvék je u veselju Zivel i pokaZuval je svo
je gospodarstvo, kaj su njegovi stareái pri- 
skrbelji, doklam je skorom do konca doáel.

Né si je on to mislil da nadalje как 
bude Zivel. nego je uvék pijan élovek bil, 
jerbo je imel par korun i to si je mislil 
kada to iz Zepa spraznim véé nekak bude.

Nego na tulko je itak imel sreéo i 
pamet da je pluga i brano né prodal, ne
go si je uvék misljil na nekak véé bude, 
nek ostane plug i bran a, to nebudem pro

dal, morebiti mi se Zivlenje obrne i onda 
budem to joá hasnuvati mogel.

— Ali joá ktorno je imel i fajno po- 
voljno tovaroáicu Mazzag Zoficu koji ga 
para né bilo de je bila sama, koju je uvék 
rad imel i svefno svéto je pripovédal, da 
ima vrlo tovaroáicu i da ga nikada nesekéra 
da zakaj on sve oCe zalumpati.

Istina da je pravo imel jerbo je ona 
slabeáa Zenska bila nego on, i onda kada 
je pijan u nőéi dimo doáel, éi bi mu bila 
rekla kak to véé po Zenskoj navadi ide, 
pijance, lumpo, i. t d. on je véé imel vu 
svoji ladici jeden falat ál range od gospo
darstva, iz onim lépim falatom sigurno bi 
ju bil podragal po pleéi i onda lépő lubav 
izkazal svoji tovaroáici kak si to véé ne- 
koje Zene znaju priskrbeti od svoji muZov, 
vu takvom vremenu.

Ali ovu godinu po Zetvi kada je Zitka 
pokosil i dimo spravil onda si je premisljil, 
da bude dobro zemljo zorati i prosu pose- 
jati. Ali átaéeá brale onda kad némaá kö
rije ni krave ském bi oral si je mislil vu 
sebi.
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napreduval. Nemarni je рак joá i ono po- 
t"pel, razprudal, kaj je imel.

Kak je ve malo krme, marha veő u 
kroz zimu jako oslabila i zato si veC ve 
priredite polje na protuletje budete leZe delali.

Pute, steze sie si joá niti ve ne pop- 
ravili. Kud vam siromnáka deca hodiju, viáe 
bosa, как ubata, makar imaju kakve zdra- 
pane CiZmice ni vam je inilo, da zbeteZaju, 
dostputi i vumreju. Steze, kud к meái ho- 
dite zakaj 3i je ne zavozite. Gospoda nede- 
ju nud, kud vi hodite, oni se peljaju, ne- 
bojte se, как bi zavaZali onda, da bi i oni 
onud hodili, ar vi samo ono napravite, kaj 
je zapoved. Kuliko ljudi, kuliko starcov nem
re poieg toga v cirkvu iti ?! Ako pák i idejű, 
ravno tak, как i deca, ar su vuCni v hizi 
biti, prehladiju se, i zbeteZaju.

Jeje zakón, 'sve pute je treba v redu 
drZati, samo áto ima ove poljske pute, ili 
steze, preCece na brigiü Pnglavarom bi bila 
to duZdnost! — Так lépa, к tomu suha je« 
sen je, nebi möge) svaki gospodar tak prod 
hiZu, как na stezu dva-triput proja dopelja- 
ti ?! Jesu, ki bi to napravili, i svi bi napra- 
vili, nego segurno mora poglavarstvo odre- 
diti dneva, pak prebobnjati dati, da ov i ov 
den mora svaki gazda pred hiZom si puta 
zavoziti i na stezu 2— 3 put proja dopeljr.ti. 
Velim v nejveC niesti su poglavari krivi, da 
su zloCesti puti. Gospoda tain na seli naj 
opominaju veCput poglavare, ako jedno le- 
to napraviju, drugo leto veC nebude treba 
nikoga opominati.

Ljudi su si sami kri vi, ako v teZkoCi 
Ziveti moraju. Znam ja, da su ljudi takvi 
da samo ono za hasnovilo drZiju, za kaj 
odmah peneze dobiju, ili kakvu vrédnost. 
Nego samo onda budu mogli v gospodarst- 
vn napreduvati, ako se trsili budeju sve 
posle ónak zvráili, как to videti i opazili 
rnoreju, da je to neáterim gazdom i na 
neáteroj okolici svim ljudem na veliku ha- 
sen. Siri se znanost i razumneSe, boláe 
gospodarstvo sve bolje sve dal je med 
ljudmi, i mi se jako ufaino, da naáe malo 
Medjimurje i vu torn poslu nebude vu naj- 
zadnjem redu ostalo.

KAJ JE NOVOGA ?
— Gróf Batthyány Pál, varmegiins- 

ki főispán je vise tjednov se zdrZaval v

Jedenkrat se obrne ksvoji verni tova- 
roSici jutro ratio i ovak pripovéda svoji 
tovaroáici.

Draga Zena meni ti je nekaj u misei 
doálo, dobro bi bilo lu vu Centi polju de 
je bila fina páenica zorati i prosu posejali?

— Sigurno da bi bilo dobro ali né- 
mainu marhu kaj bi zoralji zemljo velji 
йена.

— Ako némamo marhu veli rouZ, mi 
budemo sobom zeli pluga i branu budemo 
probalji sami orati, budemo vidli как bude 
to iálo. Ja budem vlekel pluga a ti budeá 
odzadi iz gredlom kormanila.

—  Dobro je veli Zena ali znaS dragi 
muZ da marha jako puno terpiju iz plu- 
gom, koja su nato stvorjena, как bi onda 
mi mogli to vCiniti.

— Kaj ti znaá Zena veli rnuZ, ti znaá 
dobro da kakvi goder hudi dva lugi, iiiti 
dva hudi konji rnoreju pluga i branu vleCi 
tak i ja se ufam da budem mogel vleCi 
pluga koji sam ipák ővrsten Clovek i pun 
mozga, zato je jeden plug né kasarna kaj 
ga ja nebi vlekel.

stranjskih orsagi. Ve, ov fjeden se povrnul 
nazaj svojega putovanja v Zalaegerszeg

—  Za hektika&e. Néma betega, koj 
bi tuliko ljudi spravil na drugi svét, как je 
hektika, как mi velimo, suáica. Na stotino 
i stotino jezer beteZnikov vumre v naáoj 
Europi v ovim betegu. Niti naáe Medjimur
je je né mentuvano od toga betega, jer 
skorom Cez polovicu beteZnikov v suáici 
boluje. 1 kaj je najZaloslneáe, da se ov 
straáen beteg jako teZko da zvraCiti. Preko- 
redno velika CistoCa vu stanu, CÍ3t zrak, 
mertuíljiv Zivot je naj jakáe vraCtvo proli 
njemu. Cim viáe na íriákim zraku biti, Cu- 
vati se od pitvine, puáenja как najviáe 
zdravo, kuhano mléku piti, to je jedina 
pomoC proli suáici. A jaj onomq, koj ne 
pazi na se, on se groznih mukah more 
nadjati. —  Doktorska pomoC tu jako malo 
pomore, ako se beteZnik sam neCuva. Koj 
je premoguCi, dobroga staliáa, on si joá 
more pornoCi, da se dobro koáta, Cuva se 
takvoga dela, kője bi mu moglo naákoditi, 
i ako niti to nepomore, premeni si zraka 
olide v topleáe kraje, v kupaliáCa i tam se 
vraCi. Ali kaj bu rekel siromak. koj mogu- 
Ce s teZaCkim Irudom dojde do svakdaá- 
njega kruha? Kojemu nemre dojti na stol 
gda god govedska juha, falaCck mesa? 
Bar— bar da prehnni sebe i svoju deCicu, 
na takove stvari nit ne pomisli Z Cesa, 
odkud? Za takvoga ne moCi premislili vek- 
áu nevolju, как da v suáicu opadne. — 
Naj mu onda joá к tomu i familiju dühíti 
Bog s betegom, no onda netreba vekáega 
pekla. Kuliko ljudi, kuliko neduZne dece 
pomerje lak, v najstraániáoj nevolji, bez 
svaké pornoCi? Bolje, da od ove teZke ra- 
ne niti ne piáemo. Kaj nas balrivi, da si 
ovo premiáljavamo, to jedino ono, da se 
iáCe najdu milosrdnoga srdca ljudi, koji 
svojemi dari podjedno briáeju znoj i Zuh- 
ke suze z obraza svih nesretnikov. Dén— 
dénes se veC giblje i CoveCansko druZtvo, 
da priskoCi vu pomoC tarn, de je orsag 
preslab, nemoCen. Kajti svaku pomoő samo 
od orsaga őakati ne moCi. Za to se i druZt
vo mora pobrinuti. Svaki Covek, koj kaj 
premore, naj alduje na takove eile, i onda 
se veC pomenjáa i nevolja. Jeden filler od 
siromaka na takov plemeniti eil je tuliko 
vréden, как jezerka od velikog bogataáa. 
I tu morarno spomenuti, da se najdu med

— Так je i bilo, muZ je svoji vemoj 
tovaroáici Zofici zapovedal da nek dene 
brano na ornice i pluga, i onda budemo 
odhozalji na polje, gde se budemo hapilji 
pluZiti iz branom vlaCiti.

— Так je i bilo muZ je prijal ornice 
a Zena je od zadi rivala célo meátrijo.

— Kada su doálji do mesta zemlje, 
muZ je pluga sloZil a Zeni je zapovedal 
nek od zadi gredla ravna. I kada su se 
hapilji orati, gori dolji su od hozalji pluga, 
ali onda je muZ rekel, draga Zena iz toga 
ti nikaj nebude, to ti je né moCi pretrpeti 
to veliko muku.

— Nego draga Zena sada budemo 
probalji vlaCiti iz branom.

I hapilji su se navlaöiti iz branom po 
zemlji, ali i ono je tulikajáe teZko iálo.

— Onda je muZ rekel draga tovaroái- 
ca, néje moCi niti orati niti vlaöiti, mi smo 
ne stvorjeni zato, to je samo g. bog; mar- 
ho stvoril za polje obdelavati.

—- Onda je rekel muZ, zabadav sam 
si ja misljil kaj sam puno vina i sve 
dobrole spil, i tak némám mozga dosti,

naáemi velikaái plemenitoga srdca ljudi, 
kojim su vuha odprta, da je reC pornoCi 
siromaákim nevoljnikoro. Osobito bogaié 
gospe se briniju za to jako vnogo. Z 
med velikaáov na prvo mestu moramo 
postavili ime nadhercega JoZela, pod kojim 
imenom stoji veő jeden sanatorium, ápital 
za nevoljne beteZnike, koji v suáici boluju. 
Tam vnogi i nevnogi siromak dojde do po- 
leáőice. A da Cim viáe beteZnikov moreju 
gori zeti vu ov sanatorium, za to svako 
leto pobiraju po orsagu dare od dareálji- 
vih ljudi. 1 tetős su bili opozoreni svi var- 
medjinski, kotarski i obCinski Cinovniki, na- 
dalje sveCeniki, uCitelji i od ovih ostali lju
di, da uabiraju dare za gori imenovani 
sanatorium. —  V najveC mesta su na den 
svih svetcov pobirali na grobju. Z med os- 
lalini i Drávavásárhely obőina se pobrinula 
za lo, bolje rekuC ove fare ljudi i deca su 
nosila svoje fillére na oltár darézljivosti. 
Na dán svih svetcov odveCer, da je iála 
proáecija na grobje se nabralo 22 korune; 
к tomu v kancellariji je nabral obCinski 
notariuá 6 korun, zvun toga su joá nabi- 
rali i krőmari i tarn je doálo par korun 
skup. Naj sluZi ov dar na radost i poleá- 
Cicu siromaákim beteZnikom !

Konec pijanscine EgerseCki kr. tör
vényszék je zrekel suda ove dneve nad 
jednum Zenurn, koja je svojega muZa za- 
tukla. Német János se zval njeni muZ, z 
Szentgrótpolgárvaroáa. Német je bil veliki 
pijanec, grobijan Covek, svaki dén je doáel 
dimo pijan, a imélka na grozni nácin pru- 
dil, rezlepal. Németova Zena se zbog toga 
na tuliko razsrdila na njega, da ga jenput, 
da je doáel dimo pijan, zbila, a onda pak 
gori vuála na najZe. Zbijen Covek se na to 
vun spravil na drvocép, sigurno s tim ,na- 
kanenjem, da vre skonCa svojum Zenum. 
2ena je med tim dőli doáta z najZa i po- 
tégla se v hiZu tarn je Cez obiok vidla, na 
kaj se pripravlja njéni muZ, zato je odiála 
za njim, tak kaj je on né videl, skoCila 
mu za hrbet i cuknula vun z ruk sekiru i 
muZa zatukla. — Na sudu se dosvedoCilo, 
da je Zena ne átela hotonce muZa zaklati, 
nego da je vidla, na kaj se pripravlja njé
ni muZ, da ju oCe zaklati, brauila se proti 
smrti, i mesto, da ona ostane mrtva zatuk
la je muZa. PriseZniki su na to izrekli, da 
je Zena ne kriva i zato ju je törvényszék

da bi mogel ono vCiniti, né kaj dva hudi 
konji nego niti kaj jeden konj more, ja nit 
tulko nemrem vCiniti.

— Ali zato ovo muZo Kenáei Ivan 
zvanomu, niti dán danas ne hasni muka 
niti teZkoCa.

Zato on i dán danas si iz vinom svoj 
jezik natiruje, i bude si natiruval, doklam 
ga Zuhka smrl nevmori, ili pak ga gnjari 
ostaviju.

— Zato on i dán danas prepovéda 
kaj je próbál da je Cloveku jako teZko 
orati i vlaCiti bez marhe.

— Ali orati je jako teZko nego vla
Citi je suho zemljo puno teZi nego mokro, 
zato je i Kenáei Ivan moker bil kada je 
pluZil i vlaCil od zvuna, i dán danas je 
moker samo od znutra ako si poZeraka 
namaCe.

A Mazzag Ferko koj je gledal to mu
ku kaj je bil moker Kenáei Ivan, i njegva 
tovaroáica, samo to njim je rekel.

Zaloslni oraCi.
Spisal:

V lcsár F eren cz Komárváros.
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mentuval od kaáfige i pustil vun z reáta. tu kajti néga ki bi je branil i vnogiput su — Samoubojstvo. Bölecz Mihály,
Isto onda su odsudili i jednoga Ángyán podvráeni tomu da je porobiju. Poljodelstvo 48 lét star gazda je nekái beteg dobd пч 

Imre zvanoga deóka, koj je svojega pajda- ide dőli. Mesto poljodeljslva se meálrija i koZi Hodil je к doktorom, sim i tam, ali 
áa zaklal. — Ángyán je svojim pajdaáom, trgovina podigla. Vu Kiev varaSu je pred zabadav, niti doktori, niti selske Zene ne 
Nyirádi Istvánom dimo iáéi z Gyulakesze z dvema Ijetmi 242 000 duá bilo a vezda je su ga mogle zvraóiti. Zbog toga se veéput 
proáóenja i na patu sretneju s trema áoá- к 449.000 stanovnikov. tuZil pred druZinom, da ako se ne bu mo-
tarskimi detiói, s kojemi su se — как je — Smrt vlastelina Z Győra piáeju, gél réáiti ovoga betega onda se skonóa, kaj- 
veó to navada v Tapolcza — pod siló •• da je tam jedan Szarka Pál zvni vlastelin ti s takáimi mukami nemre Zi\eti. Как 
átéli svaditi. Ali detiCi su poznali öve vite- peneze brojil doma v hlZi svojom Zénóm, je rnislil, tak je i napravil. Öve dneve ed- 
ze, na pré su znali, kaj bi moglo biti z Jeden forint se mu skotural pod divau. On pravil se v komoru, poiskal svoju staru, 
toga, zato su joá dosta zagod pobegli. Nyi- se je doli prignul, da ga gori zdigne. Dru- hrdjavu puáku, onda ju nabije, spravi se v 
radi je za njimi beZal, tiral je jen komád, gaó ga je ne mogel zdiéi, kaje malo divana postelju i sproZi puáku. Ali od velike raz-
ali za Cas se nazaj povrnul к svojemu od stene vkrej porinul. Na divan je bila draZenosti je ne dobro cilal i hit mu je
pajdaáu. Ángyán je v kmici ne spoznal prislonjena njegova puáka. Puáka se je pre oliála v lalovku, svu rezdrobila i oranila 
svojega pajdaáa i misül, da je átéri áoá- hitila i sproZila. Sprih mu je nad nosne j^zika. S teZkimi ranami su ga odpel- 
tarski delié doáel pred njega, zato niti pet ljukne vmoZdjine zletal i od toga vlastelin jali v Egerszeg v ápital. 
nit áest, spukne vun z sare dugi noZ, Nyi- vumrl. Siromaáki muZ je samo tridestiéetiri — íandarski bajonet. Béla Mózes
radija prepióil ran pri srdcu. — NoZ je na Ijeta bil star. . Zandar je v Lendavi po sluZbenim pulu
16 ceníimetrov globoko odletel nutri v srd- — Samoubojni mladenec. Velika hodil, da je je doáel proti njemu Nagy Ja 
ce, i da bu osvedoóen Ángyán, da je dob- nesreCa je dostigla Nagyfy Jánosa iz Za- noá, koj se na njega postavil. Béla je s 
ro zvráil svojega posla, joáée ga je jenput laegerszega. Njegov jedini sin, ke, je bil bajonetom prepióil Nagya, koj je odmah
zabrnul v Coveku, od Cesa je pajdaáu célú barberski pomoónik, se je strelil. Niáói ga ie vumrl. — Proti Zandaru su iztragu podigli,
erdee PriseZniki su Angyana na 10 lét teZ- ne videl da bi se kaj Zuhko drZal, i niti ali kajti se dokazalo, da je Zandar pravo 
koga reáta odsudili, kajti se doaazalo, da nikáega zroka ne ostavit nazaj kaj bi zro- imel bajonétu hasnuvati, zato su ga mén
je on hotonce átél klati. kuvalo njegovu smrt. Prije kad se je streb tuvali od svaké kaátige.

Báli JoZef se ne mogel vőakati, da bu se veselo spominal v hizi s ávéljami. Jeden- _  Tezacka piaca negda i ve.
mu dedek Varga Gjura vumrl, da herba put je samo pita morti oóeju videti njegovu Vrédno bu pregledati, kubko su dobiü té
pő njem imetka. Bojal se, da nebi starec smrt. Nato je jedna ávelja rekla koj se zaki plaóe negda, i kuliko dobiju ve. —
zapravil imetka i onda on bogec ostane. skonóa, da je on slabe vere ólovek. Najen- Как jedno p smo kaZe, kője su naáli v jed-
Otiáel je anda v gorice za starcom i s jed- put samo zruZi revolver i dtcko se dőli nőj varmegjinskoj kancdlariji, v sred 18-ga
nim kolióom goriónim zalukel dedeka. — zruáil. Kuglja mu je prek srca preljelela. stoletja su teZaki sledeöu plaöu dobiü na 
Báli Jozefa je esküdtszék za krivea zrekel, — Smrt poleg pijanscine Letos, dén : jeden kopaó v koátu 9 kr. v derű 
i na temelju toga su ga odsudili na osem как svi dobro znamo, su pivnice, de su veö 15 kr, — jeden kosec v koátu 17 kr, 
lét teZkoga reáta. gorióni gazdi, puné s najslajáim i kiselim prez koste 24 kr, jeden Znjaó v koátu 9

Ve si veö obedva odsudjeniki v hlad- moátom. — Dók ga ne vina v kleti, se kr, v derű Jő kr, —  oraő na óetiri vole v
nim reátu premiáljavaju, da je bolje tréz- teZko odpravlaju gazdi v gorice ali naj áumi koátu 40 kr. bez koáte 51 kr, — kakov
non.u i mirnomu óoveku biti, onda Covek v lagvu rezek moát, hej как se onda Zuriju god meáter ili meáterski teZaki na dén 12 
nedojde tak lehko na hladilo. strici i teteci v gorice! A tarn nakladne jen kr. v koátu a v derű 17 kr, — ki je  trs-

— Pogibeljna norija. íz Turóczszent- i drugi tak, da ga komaj nese. Onda je naj- tiku sékel od sto snopov 12 kr. v koátu
mártona javiju, da je tam Sukna Mihály iz SirSi put prevuzek, ali najvekáa pogibelj a v derű 17 kr.. — drvar od svakoga 
Mosóca foringaáil svojim pajdaáom. Kad su éaka takve romáré, da dojdu v kmici, a i klafira 15 kr. v koátu a bez koáte 24 kr.,
proti domu iáli, iáli su na jedna kupica po dnevu do kakáé brvi, no onda je vred- a v zimi svaki leZak je dobil na dén v
vina vu Károlyfalvi v krőmu. Ali Turóci se no gledati, как se zagrabiju ákoruje s mrz- koátu 7 kr. a bez koáte 10 kr.
je jako napil, pák su ga znorije kólám Zlaj- lom vodom. Sreóa, kaj su letos prazni jarki, _________
drnicam prikapóili i konje potiraü. Konji su drugaó bi se vnogi i vnogi s kaluckal v
se pri jednim dolu splaáili, kola su se pre- hladnom kupaliáóu. Ako med strici ne doj- N e k a j Za к  ra te  к  éas.
hitila i tak su kola letela prek brega i jár- de napré svaja onda je dobro. Ali ne zide
ka. Blizu sela su konje zastaviü, ali onaj tak svigdi. Barem to kaZe dogodjaj Mózsi |
siromak —  koga su ti badaste pameli Ferenca z KiskaniZe. I Mozsi se odpeljal se naravnal1 I
ljudi prikapóili kólám, — od straáne svojimi puznanci öve dneve v gorice, moáta Gospon: No gospon Spicburg как su * 
make je vumrl. kostái i tam su se svi ónak poSleno naCe- kaj s onim galüenjakom knjigovoditeliom,

—  Jedna obéina je zgorela. Blizu rusali, da su jednumu i drugomu od »mii koj njim je dvadesel jezer forinti vkral? 
PoZony varaáa u Szemet obóini je veliki kereszt« stale. Proti veóeru su se nekak $u ga né tuZili?
ogenj bil öve dneve. Ogenj se najprije pri steZka gori odvlekli na kola, da otidu dimo. Spicburg: A znaju gospon Kefir, smo 
Birovu pripelil. Kojega je jeden bedaste pa- Mózsi je tiral konje. Ali cugli su ne bili v se naravnala i ja sam odslupil od tuZbe. 
meti deöko zrokuval, vuZgal je pri Birovu segurnih rukah, tak, da su kola kolentala Ze\ si je za Zenu moju áepavu öer, i ve 
jednú kozlicu slame. Na nesreóu je straáen sim i tam dók se jenput svi ne vruhnuli smo kvitt, 
veler puhái. Od straánoga vetra je nemogu- na kúp v jednim priliónirn jarku. Ran onda
óe bilo braniti. Vnogo hi2, drugoga stanja i je mimo iáéi Szabó György, teZak, koj se v Muder sud
krme je zgorelo. Ali ovoga zloőinca su joá lek smejal pijanim Ijudem. To je tak peklo Pred jcdnim araerjkanskim sudbenim
né prijeli. kajti se po áumi skrivlje. Mózsija, da je spukel vun kusturu i bcáal1 stolu se sledeói sud zgovoril •

— **uia Je zaklala. Vu Beregszász na njega. Na trema mesti ga vpicil. Szabó Sudec (k obtuáeniku): Jeli ste veC bili 
varaáu je jedna Szávka Ilonái njezina mali je imel sobom batinu, s oátrim noZom, ^  kaátigani?
su njenoga maZa Csika Fodor zvanoga po to spukne vun i prepiói pluóa Mozsijóva. ObtuZenik : Je sam ! Imel sam tri pu- 
neőemurnim naóinu dele pod paZu. MuZ je Dok je z varaáa doála pomoó, veó je Mózsi mce |<0je su klafrale nad menőm как 
veó preléten bil, kad je jedenput napit do- mrlev leial. kav;a|1 nad psum K tomu sam v t; kovoj
áel dimo, eu mu teha ponudile. Vteh su óe- I Sági Janos se isto tak odpravil s hizi stanuval, de je pod menőm nad me-
mernu travu skuhale, od kojega se muZ laki pajdaái v gorice. Tam se tak nakreáil, da nom \ poleg mene 18 glavirov’ ruZilo od
dőli zruáil. Neóemurna Zena se mu na prsa je za svoje ime né znal. Ta je peáice iáéi, juira veóera
pokleknula pák i mati njoj je pomogla, i ali dimo za céli svét nebi mogel to vóimti, Sudec (v krej se obrne i tajno si briáe
zagutile su ga. Mrtvo telő su odnesle tak tak se nagjojukal. Zato su ga pajdaái hitili suze). Dosla! m0rete oditi, za vezda nedo-
na dvajsti koraöov od hiZe. Kad su iztragu na kola, de je leZal, как sladka tikva. Так bite nikakovu kaátigu
podigli njegova Zena je odm ah sve valuva- se vidi, da je  céla banda bila pijana, kajti
la ali njena mati joá táji, ali zato su je su né spazili svojega pajdaáa, koj od zadi
obedve v reál zaprli. leZal, ali v tak nesreónim poloZaju, da mu

—  Zapuscena sela v Ruskim. Iz je hubanju céloga puta vojsal zadnji kotaó. KLASNE LOTTARIE pri Fischel
Szenlpétervara piáeju, da poljodelsko ljudst- Da su dimo doáli, stopram onda su spazili, Fülöp (Strausz Sándor) knjizaru se 
so pomalen ostavlja svoje staro mesto i po da mu je kotaó preljuknjal glavu, tak,{ da m ogu  dobivati poleg izvorane céne. 
velikih varaáah se oóe sve bolje nastaniti. mu ve vun luóeju moZdjani z prevrtane; K Б
Poljodelavci zato ostavlaju svoje prvu mes- glave.
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A november hóban megjelenő

M < d j i n « #

K o t e n d a r
rezére hirdetVseKet felvesz

Straw Sándor
könyvkereskedése

Csáktornya.

«  TÖÄ “ n „HANG YA-SÓSBORSZESZ“  TÖÄ * en U
2  Legjobb fájdalomcsíllapitó, kitűnő, nélkülözhetetlen háziszer bedörzsölésre. S í
2  Nagy üveg ára 1 K. 50 fill.
^  867 2 52 Kis üveg ára 80 fill.
^  Kapható: Csáktornyán a gyógyszertárban m,
A) és az egyedüli készítőnél: №

I Sziics Sándor дубдудагёяпй Hískonárom f
^  Zalamcgve. (Számos elíemerő levél). U.
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I > Hirdetmény. |
I jj Felmondás folytán megüresedett Csáktornyái m. kir. különlegességi ®
I jj dohány áruda betöltésére alulrfott igazgatóságnál f. évi november hő 21*én 9
 ̂ jj délelőtt 10 órakor versenytárgyalás fog tartatni. 9
I '  Az erről szóló írásbeli ajánlatok az állampolgárságot, vagyoni állapot, ®
I í nagykoraság éa erkölcsi magaviseletről szóló helyhatósági bizonyítvány éá 
I í 200 korona bánatpénzzel «Ajánlat a Csáktornyái különlpgességi árudára» ®
I í feliratú zárt borítékban legkésőbb folyó év november hó 20-án déli 12 óráig 9r 
©  a pénzügyigazgalóság főnökénél benyújtandók. 9
©  Az ajánlati minta és árlejtési feltételek alólírott igazgatóságnál és Zala- 5P
©  megye összes kir adóhivatalok és pénzügyőri biztosságoknál a hivatalos órák- SP 
©  ban bármikor betekinthetők. 9

©  Zalaegerszeg, 1908. október 30-án. 2

S  m. kir. pénzügyigazgató. ©
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[ Megjelent az első sorozat. Tartalma: ^
Ctiky Gergely: Az Atlasz család. Illusztrálta Neogrddy Antal.

B. Remény Zsigmond: A rajongók. Két köt. Wusztr. R. ШпсЪТЧ* 
Pdljfy Albert: Esztike kisasszony professzora Wusztr. M á r k i g *  
Vadnai \ároly: A  kis tündér. Illusztrálta Nagy Sándor.

14 Y Regényírók
A  legértékesebb magyar regények

egyöntetű képes kiadása hatvan kötetben.
Szerkeszti

MIKSZÁTH kA l m An
a ki a nagy vállalat eszméjét kidolgozta és a kötetek elé megírja az irók jellemrajzát

A  nagy magyar elbeszélő méltatja a magyar elbeszélő irodalom jelesüt.
A  bevezetések sorozata együtt a  magyar regényirodalom kész története.

A gyűjtemény 34 író 54 munkáját -  a magyar irodalom ötvennégy
kiváló alkotását — öleli fel.

2  Baksay Sándor Dóczi Lajos Iványi Ödön Nagy Ignácz Tolnai Lajos ^
«  Beniczkyné Bajza Lenke B. Eötvös József Jókai M ór Pálffy Albert Vadnai Károly 5

ííj Beöthy László Fáy András B. Jósika Miklós B. Podmaniczky Frigyes Vas Gereben *
2  Beöthy Zsolt Gtál József Justh Zsigmond Pulszky Ferencz Verseghy Ferencz z
О Bródy Sándor Gárdonyi G é n  B. Kemény Zsigmond Rákosi Jenő Werner Gyula <
*  Csiky Gergely Gyulsi Pál Xuthy Lajos Rákosi Viktor Wohl Stefanie О
У Degré Alajos Hcrczeg Ferencs Mikszáth Kálmán Toldy István >

Minden kötet egy-egy kiváló magyar festőművész illusztráczióival

Mindössze ezer illusztráczió külön díszes műmellékletek formájában.
Tiszt*, szép metszésű, könnyen olvasható belük. Finom , famentes papiros•

Diszkrét ízlésű, díszes bekötési tábla.

______ megrendelő-jegy.--------  д  „Magyar Regényírón"
A- —égtől
—ennd megrendelem ■ minden művelt magyar úri család örökbecsű könyvtára-

« M A G Y A R  R E G É N Y Í R Ó K »  д  hatvan kötet félévenként öt kötetes sorozatokban jelenik
—Май gyűjteménye, vállalat hatvan kötetét, váazonkötétbcn 300 koronáért;

bronJ, havi rüzUlfivto ш!Ш . mC8 '  A z  elsŐ  Öt kÖ tet m o s t  h a g Y ta  el a »a jtó t.

h)ftítvnkMfitelendő 15  korvna utánvét meiUH. д  f o  kötet előkelő kötésben j o o  kor. Törleszthetö
A  nem kiránt módozat törlendő.  ̂ ----------------

SbtamAMl KIM. hagy ■ ftmti тШЬЯ ifO+ »icptcmber hótól kcidvc NM venként egy- havi 4 koronás részletekben is. M egrendelhető a mellékelt
•gy J Mimii jelenik meg. A Tételetek u elei teállitátlól kedve minden . ̂  , '
ы i-ia • кал ceégnfl.------------------------------«„tendók b< mindeddig. mig a . rendelő-jegy felhasználásával bármely könyvkereskedés
eß Ц** vó*d*re kiegyenlítve nine*. A rémietek bt nem tartán e»etén a rtieietfisetéti
h—mmOiY meg.,inlk í, a telje» vételár етккмй válik A* el.ó rtialet atánveendó. Utjátl. 7\éSZleteS ptOSDektUSt V\\kX\<iXX2i k éSZ Séggd  küld

Szóbeli mcgállapodátok érvénytelenek.

I ukMy u hűt:---------------------------------------------------------------a u  o  m te z e t  *
I +J4év és á l l á s I ...........................................
I ------ --------------  ------  I magyar irodalmi mlezet es bónvvnvomáa





6 g  уuj lakh áz
mely 10 évig adómentes, több 
házhely, továbbá egy régibb 
ház melléképületekkel, azonkí
vül Horvátországban egy na
gyobb földbirtok esetleg 

holdanként is eladó. 
Bővebbet: 862 2 -5

Kántor Bernát, Csáktornya.

'Jedna nova btza
za stanuvati, koja je do 10 go- 
dine oslobodjena od porcie, véé 
kuéne mjeste, nadalje jedna sta- 
ra hiza postranizidinami, ősim 
toga n Hrvatskom jedna vekáa 
zemljiáte imanje sluéajno i na 

mekote je na prodaju. 
lzobiljneáe p r i:

Kántor Bornatu u Csáktornya.
Egy, a magyar, német, esetleg a 

horvát nyelvet biró fiatal

rőfőöhcrcöhcdó segéd
azonnal felvétetik 878— 1 

Leopold Fuchs &  Со.
SLATINA, (Horvátország).
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A M u r a k ö z i  T a k a r é k p é n z t á r  R é s z v é n y t á r s a s á g  g y ű j t ő -  ^  
é s  e lő le g -ü z le t á g á n a k  X I I I .  ( t iz e n h a r m a d ik )  c s o p o r t já t  az ^
eddigi 4 éves csoportoktól eltérően, 3  é v i ( l o 6  h e ti)  b e f iz e t é s i  a la p o n  ^

) 1908. évi november 11-én ®
jj a következő feltételek mellett alakítja meg : 5*
) 1. E g y -e g y  r é s z le t  fejében h e t e n k in t  1 k o r o n a  fizetendő gr
í és egy befizetési könyvecske tetszés szerinti részletről szólhat. 2|
\ 2. A  b e fiz e té s  1 3 6  h é t r e  te r je d .  ^
> 3. A takarékpénztár egy egy 1 3 6  k o r o n á v a l  te lje s e n  b e f iz e - ^
! te t t  r é s z le t  u tá n . a  1 3 6  h é t  e l t e lt é v e l  a betevőnek 1 6 6  k o r o n á t  Ж 
J t iz e t  v is s z a ,  V
jj 4. A  k a m a t o k  részletenként Í O  k o r o n á t  t e s z n e k  k i  és a z
' 10%kamatadót is az intézel fizeti. ж
* 5. M in d e n  r é s z le t  u tá n  a z  e g é s z  ö s s z e g 9 v a g y is  1 6 6  Щ
5 k o r o n a  e r e jé ig  — az intézet által elfogadott kezesek mellett — v e h e tő  ж

t e l  e lő le g .  *
? 6. Az előlegek után s z á z -s z á z  k o r o n á n  к  in t .  a z  e d d ig i  1 1
* f i l l é r  k a m a t  h e ly e t t  hetenkint c s a k  1 3  f i l l é r  lesz kamat fejében Ж 

|r fizetendő, m e ly  k a m a t  a  c s o p o r t  t a r t a m a  a l a t t  t e !  n e m  z  
®  e m e lte t ik .  z
5  • 7. A kölcsönvevőnek J o g á b a n  á l l  a  c s o p o r t  t a r t a m a  a l a t t  ^
®  e lő le g é t  b á r m i k o r  v is s z a f iz e t n i . mikor is a további kamatfizetés Ж 
Ж kötelezettsége megszűnik. Ж
®  8. Nyomtatványokért és a könyvecske fejében d i ja t  n e m  s z á m ít u n k . Ж
®  9. A gyűjtő- és előleg-üzletágban résztvevők, e g y m á s  i r á n y á b a n  **
Ш e g y e te m le g e s  k ö te le z e tts é g b e n  n e m  á l l a n a k  és az intézet a z  
j? részletenkinti k a m a t o z á s t  te lje s  ő s s z e g b e n  g a r a n t á l j a .  ^
S  10. V id é k i b e f iz e t ő k  k é n y e lm é r e  és postaköltségeik meg- ®
5  takarítása céljából, a  b e f iz e té s e k  a  m . k i r .  p o s t a t a k a r é k p é n z t á r  ^  
ж u t já n  i s  e s z k ő z ö lh e t ö k , a befizetési lapokat az intézel d íjm e n te s e n  JjSÍ 
g  bocsátja a felek rendelkezésére, ж
jr Ezen csoport úgy a befizetőknek, valamint a kölcsön vevőknek r e n d -  Ж
z  k í v ü l  e lő n y ö s 9 m i é r t  i s  a b b a n  m in é l  n a g y o b b  é s  s z á m o s a b b  Sr 
z  r é s z v é t e lt  a já n lu n k .  ®
^  Tisztelettel kérjük, amennyiben ezen csoportban résztvenni szándékozik ж
Sr ezt szobán, vagy írásban nálunk mielőbb bejelenteni. ж
Éj Csáktornya, 1908. október 8-án. Ж
E Teljes tisztelettel Ж

I  Muraközi Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatösága. ®
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^  Értesítés. ©
у  Van szerencsém  a n. é butorvásárló közönség b. tudom ására adni. Hogy \ 3  
^  jól felszerelt . . .  .  ®

I kárpitos műhelyem ©
^  mellé egy dús választékú @

i kész bútorraktárt 1
S k  nyitottam. ^

3 Ebédlő, háló, szalon stb. bútorok minden igényeknek m e g -^ ^  
felelő kiállításban állandóan raktáron vannak vagy előírás sze-»S) 

gT rínt készíthetők. Sjjjv
Bárm ily kárpitos és díszítő m unkát gyorsan, pontosan és jutányosán te l-W  

Síw jesítek. /fix
чШ Szíves pártfogást kér W^m

5  Г)(г8сЫ Hrmín ©
^  874 2— 4 V a r a £ d í n .  ©
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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