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dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
dijak, nyiltterek és hirdetések.
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Nagy segítségünkre lenne, ha a beteg
otthon kell ápoltatni a beteget, mert a jár
ványkórháznak nevezett miazmás épület ápolási pótadó címén fizetendő összegnek a
fele a kórház felépítésére lenne fordítható.
Épen 10 esztendeje annak, hogy Csák- betegek befogadására épenséggel nem al
tornya városa a m. kir. belügyminisztérium kalmas. Ennek azután vagy az a következ Úgy tudjuk, ezen a réven nagyoD is tekin
nak 53183 sz. rendelete alapján a város ménye, hogy a járványt lokálizálni nem télyes összeget használhatunk fel a kórház
és Muraköz közegészségügyi viszonyainak lehet, vagy az, hogy felfordulást idézünk azzal létesítésére.
Szóval, ha minden képzelhetőt felhasz
javítása céljából mozgaimat indított meg, il elő, ha az épület lakosait a külvilágtól tel
jesen elzárjuk. Magánépületnél is baj ez s nálunk, nemcsak erőre kapunk, de nép
letőleg elhatározta, hogy Csáktornyán kór
kétszeresen hátrányos középületekben lakók szerűvé is tesszük a kórház kérdését. Aktu
házat állít. Minthogy pedig anyagi viszo
nál, ahol mint most, pl. a polgári iskolában ális lesz az s ha azt elérjük, mindjárt közenyainál fogva arra egymagában teljesen
előfordult egyetlen egy ragályos eset miatt lébb jutunk megvalósításához.
képtelen volt, ugyanakkor megkereste úgy
Pedig míg ezt valóra nem váltjuk, Csák
három iskola szünetel már hetek óta.
a belügymininisztert, mint a vármegyei
Pedig ezen a sajnálatos eseten mily tornya a kulturváros elnevezésére nem tart
törvényhatósági bizottságot, hogy a várost
könnyű lett volna segíteni, ha a városban hat igényt!
ebben a törekvésében kellő támogatásban
*
*
*
kórház lenne, ahol a beteg gyermeket gon
részesítsék.
A Csáktornyán építendő közkórház-alap
dosan ápolni lehetne.
A megindult tárgyalások során sok jó
S így állunk más esetekben is. Ha a javára Meissner Emil útján ezen hét folya
akaratot tapasztalt ugyan a város ezen beteget kórházi ápolásra vagyunk kénytele mán adakoztak:
körök részéről, de erkölcsi támogatáson nek fogni, el kell azt szállíttatnuk NagyFilipics Lajos Drávavásárhely, Meissner
kívül egyéb segítséget sehonnan nem remél Kanizsára, Varasdra, Grácba vagy Buda Emil Csáktornya 10— 10 kor. Dobsa Kálmán
hetett. A magas kormány megfelelő alap pestre. Utóbbi szállítás költséges, a varasdi Muraszentmárton,
Kalchbrenner
Ferencz
hiányában a törvéuyhatóságot utasította s gráci kórházakban meg még nemzetiségi Stridó, Lőwensohn Miksa Drávavásárhely,
segélynyújtásra, a törvényhatósági bizottság szempontból sem látják betegeinket szívesen. Meider Mór Drávavásárhely 5 — 5 kor. Hoff
meg egyelőre csak tárgyalásokat kezdett a A kanizsai kórház meg nagy környék betegei mann Jenő Muraszentmárton, Brodnyák A.
város közönségével, melynek eredménye a számára van s így sokszor túlzsúfoltsága Stridó, Marinovits Ferencz Drávavásárhely
közegészségügyi felügyelőnek kiküldése lett, miatt nem nyújthat mcahelyet Csáktornya 4 — 4 kor. Mágics Ferencz Nagykanizsa,
ki az építendő kórház helyének s az építés és környéke betegeinek.
Hirschsohn Viktor Perlak, Heidenfeld Ignácz
egyéb körülményeinek megbeszélése tárgyá
A kórház felállítása nemzetiségi szem Perlak 3 — 3 kor. Lusztig Kálmán Réthát,
ban Csáktornyán járt. Ennek gyümölcse pontból is óhajtandó, hogy itt az ország Filó Vince Muraszentmárton, Petritsch M.
egyrészről a Szeiverth-féle teleknek a kór határán a magyar kultúrát hirdető oly Stridó, Stern M. Stridó, N. N Perlak, Matház céljaira való megvásárlása volt 5600 humánus intézet álljon fenn, mely a szom tersdorfer Nelti Perlak, Ebenspanger Perlak.
koronáért a temető felé vezető megyei út szédos Horvát- és Stájerország enemü in Zmerzlek Éva Drávavásárhely, Deutsch Adolf
mentében, másrészről Csáktornya város kép tézményeivel a versenyt minden tekintetben Drávavásárhely, Csakalumer Ignác Dráva
viselőtestületének abbeli határozata, hogy a kiállhassa.
vásárhely,
Keleti Samu Drávavásárhely,
közkórház létesítésére 20000 koronát sza
Fontos ok szól a kórház felállítása Grűnfeld Ernő Drávavásárhely, Szabolics
vazott meg, mely összeget költségvetéseibe mellett a trachoma szempotjából is, mely Rezső Drávacsány 2 — 2 kor. Platthy Tivadar
egyelőre évi 60 0—600 K-jával illesztett be. a vidék, különösen Alsó-Muraköz népét a Perlak 1 50 kor. Bendekovics Józset Ormos,
így egy évtized alatt ebből, majd gyűjtésből legmélyebben sújtja s melyet csak akkor le Strelecz Ferencz Várhegy, Korén István
s adományozásokból eredő módon eddig hetne igazán kiirtani, ha a trachomái kór Muraszerdahely, Tkalecz Márton Muraszentösszesen 10652 78 K-ra növekedett az ere házban gyógyítani lehetne.
márton, Hermán János Perlak, Sűmegh
deti alap, mely a város közönségének a
A kórház hiányát legjobban akkor Gusztáv Perlak, Nemsits Ignác Podbreszt,
kórház megépítésére ez idő szerint rendel tapasztaljuk, ha a cseléd, vagy munkás Cira Sándor Orechovicza, Koósz János
kezésére áll.
személyzet betegszik meg. Ilyenkor a leg Szobolica. Hirschl Herman Perlak, Ripszam
Ez a kórház ügyének rövid története. nagyobb zavar áll be a betegeknek gyógyí Perlak, Fejé Károly Perlak, Szabó Perlak,
Látható, hogy a felbuzdulás nem sokkal tása és ápolása tekintetében, kivált járvány Szenes Dezső Perlak, dr. Grész Gyula Per
lak, Fischl Sándor Murakirály, Pollmann
vitte előbbre a kórház ügyét Csáktornyán. esetében.
Az összeg 80000 K, amibe felállítása s (el
Szóval csehül állunk Csáktornyán, ami Vincze Murakirály, Pintarics Mihály Dráva
szerelése az akkori tervek szerint beleke az egészségügyet illeti. Valósággal megszólás vásárhely, Horváth József Drávavásárhely,
rülne, oly horribilis összeg, hogy azt 10 tárgyát képezzük annak következtében, hogy Iváncsics Márk Drávavásárhely, Szerpák Pál
esztendő alatt alig nyolcadrészben volt le a legprimitívebb szerkezetű kórházzal sem Drávacsány, Csakathurner Salamon Dráva
csány, Panácz János Drávacsány 1— 1 kor.
hetséges összehozni. Nincs tehát igen kilátás rendelkezünk.
Topiák György Dekánovecz 60 fill. Banelly
arra, hogy a kórházat ily tempóban Csák
Ez a szégyenletes állapot újabban ismét
László Perlak, Kiss Zoltán Drávacsány,
tornyán egyhamar felavathassuk.
megmozgatta a társadalmat. Akció van folya
Krisfoíics Péter Muraszentmárton 50— 60
Pedig mily égető szükség van Csáktor matban s gyűjtenek a létesítendő kórház fill! Stimecz Antal Muraszentmárton 40 fill.
céljaira,
mint
halljuk
mulatságot
is
szándé
nyán erre a kórházra! Megindokolják ezt
Horváth Mihály Podbreszt, Tarandek Bálint
elsősorban az egészségügyi követelmények, koznak rendezni a kórház-alap gyarapítására. Poldbreszt 20 — 20 fill. ésx Szegedi Mihály
Mind szép dolog, de ily módon aligha
melyek okvetlenül szükségessé teszik a kór
Podbreszt 10 fill. Összesen 11450 korona.
ház felállítását. Nemcsak azért, mert egész kerül össze a megfelelő összeg. Reálisabb
alapon
kell
a
dolgot
megindítani.
Fel
kell
Muraközben nincs sehol egyetlen egy kórház,
K Ü L Ö N F É L É K .
másrészt, mert magában Csáktornyán is venni a fonalat újból, ahol az 10 évvel ez
nagyon érezzük ennek az intézménynek a előtt elszakadt. Meg kell ismét kerestetni a
— A miniszter köszöneté. A múlt heti
hiányát Nap nap után merülnek fel egyes, törvényhatósági bizottságot, hogy a Csáktor
néha tömeges esetek, melyek ebbeli szégyen nyái közkórházat is a nagykanizsai és zala dekánoveci és domásineci ünnepélyek alkal
letes helyzetünket nemcsak magunk, de a egerszegi kórházakhoz hasonlóan nagyobb mából Apponyi Albert gróf vallás- és köz
oktatásügyi minisztert táviratilag üdvözölték.
világ előtt is feltárják. Járvány esetében anyagi támogatásban részesítsék.

Kórházat Csáktornyának.

A távirat szövegét s gróf Apponyi miniszter ször lelkes éjenzéssel és tapssal jutalmazta kezett azon leiratát, a melynek értelmében
az egyleti alapszabályok 9. §-ának az egylet
válaszát az alábbiakban közöljük: Nagy- a szereplőket, kik nehéz feladatuknak —
méltóságú Gróf Apponyi Albert vallás- és dicséretükre legyen mondva — sikeresen részéről kívánt módosításához nem járul
közoktatásügyi Miniszter úrnak, Budapest. tudtak megfelelni. Az ünnepély a Hymnus hozzá. E szerint az évi rendes közgyűlések
A dekánoveci és domásineci állami elemi éneklésével vette kezdetét, mely után Sas megtartása az eddigi módon tartatnak meg.
iskolák, Muraköz immár huszonötödik ál Ede «A királyné és a Virágok* c. költe Elköltözés folytán a tagok sorából kiléptek:
lami iskolájának mai egyházi felszentelése ményét Sáringer János IV. é. növendék igaz, özv. Friedl Józsefné, özv. Frász Balázsné,
Somogyi lmréné
és
és társadalmi felavatása alkalmából, mély benső érzéssel szavalta el. Ezt követte a Margitai Józsefné,
hódolattal és azon meggyőződésben üdvö «Sírnak a harangok* gyászdal, melyet az Unterecker Józsefné volt nőegyieti tagok. A
zöljük Excellenciádat, hogy azt a százados ifjúsági énekkar adott elő. Majd «Ave Mára* tagok jelenlegi száma 87. Özv. Heiszig
együttérzést, mely Muraköz népét testvérként énekszóló került sorra, melyet Harsányi Erzsébet egyleti tag elhunyta fölötti részvé
hozzánk fűzi, a magyar kultúra fogja, a Sándor III. é. növendék kellemesen csengő tének a választmány jegyzőkönyvileg ad ki
valláserkölcs, hazaszeretet és ismeret áldá hangon énekelt; az éneket Zrínyi Aladár fejezést s hasonló hozzájárulás céljából a
sával örökre megszilárdítani. Az állami is III. é. növedék precis hegedüjátéka és a közgyűlésnek javaslatot tesz. A segélyben
kolák felállításáért hálás községek és a mai zenekar kísérte. Ezután Cseh Géza IV. éves részesülő szegények sorából az év folyamán
szép napon Excellenciádra és szeretteire növendék tartott egy költői szárnyalásu két szegény elhunyt. Tudomásul vette a
Isten áldását esdő ünneplő közönség nevé gyönyörű emlékbeszédet Erzsébet királyné választmány pénztáros jelentését, mely szerint
ben : gróf Batthyány Pál főispán, dr. Ruzsicska ról. Máj utána az ifjúsági énekkar az «EI- í. év november hó 8-ig a bevétel 1827*64
Kálmán tanfelügyelő, Ehrenreich Nándor távozál* c. éneket adta elő. A «Búcsú* c. kor. a kiadás 848 40 kor., pénztári marad
dekánoveci plébános és Kovács János fő zenedarabot Zrínyi Aladár III. é. növedék vány 479*24 kor. Az egylet jelenlegi összes
erdész, gondnoksági elnökök, Szalmay József játszotta hegedűn Jenschka Ferenc III. é. vagyona készpénzben 6852*33 kor. A f. évi
§s dr. Saághváry Jenő főszolgabírák, Bara- növ. zongorakísérete mellett. Úgy a hegedű- számadások átvizsgálására kiküldettek Bernasics és Murk plébánosok és az iskolailag játék, mint a kiséret nagy tetszést aratott. nyák Károlyné és Szilágyi Györgyné választ
csatlakozó községek összes bírái. — Gróf Végül az itjúsági énekkar a Szózatot éne mányi tagok. A szokásos karácsonyi segé
Batthyány Pál főispán Muraszerdahely. A kelte s ezzel a hazafias ünnepély véget ért lyezés címén kiosztásra kerül 16 áll. elemi,
nuraközi huszonötödik állami iskola fel- s a vendégsereg egy gyönyörű emlékezetes 2 gyakorlóiskolai tanuló és 2 óvodás gyermek
számára téli lábbeli; azonkívül több városi
ívatása alkalmából hozzám intézett üdvöz- ünnepély hatása alatt széjjel oszlott.
— Házasság
Murkovics János nyug. szegény részére 5 méteröl tűzifa, özv. Greésükel köszönöm és szívből viszonozom,
izzal a hő óhajtással, hogy Muraköz népé- polg. iskolai tanár a múlt héten kötött gorovics Mária részére í. év november havá
tól havi 4 kor, Dobsa Julia részére pedig
зек egymás megértéséből és önzetlen haza- házasságot Cseke Máriával Alsólendván.
— Eljegyzés. Mayer Malvin kisasszonyt, havi 3 korona rendkívüli segély szavaztatott
jzeretetéből nemzetünkre mentői gazdagabb
Mayer helybeli szállító leányát f. hó 19-én meg, mely segélyek azonban a jövő év
Áldás fakadjon. Apponyi.
január havától kezdődőleg rendes segély
— Erzsébet Királyné emlékezete. A eljegyezte Steiner Lajos Pécsről
— Kirendelés. Az igazságügyminiszter jellegével bírnak. Özv. Kósz Ferencné részére
юк ünnepélyek között, melyek keretében f.
hó 19-én a magyar nemzet lerótta a ke Voglh Albin Csáktornyái járásbírósági jegyzői egyszersmindenkorra 10 kor. segély adomágyelet adóját Erzsébet királyné, Magyar- a Csáktornyái járábíróság mellett alkalmazott nyoztatott. A rendes közgyűlés megtartásá
ország nagyasszonya emléke iránt, kétség ügyészségi megbízottnak állandó helyettesévé nak idejéül 1909. év január 10-ifk napja
telenül egyike a legimpozánsabb és legszebb rendelte ki.
tűzetett ki. Tudomásul vette a választmány
ünnepélyeknek volt az is, melyet a helybeli
— Kinevezés * Korpitsch Károly hely özv. Konyáry Mihálynénak az egyletbe való
Állami tanítóképző-intézet ifjúsága rendezett. beli takarékpénztári tisztviselő a budapesti belépését. Az 1909. évben segélyben része
3 jól van ez így. Az a legnagyobb és leg m. kir postatakarékoénztár hivatalnokává sülők névjegyzéke összeállíttatván, az jóvá
hagyás végett a közgyűlés elé terjesztetik.
olcsóbb királyasszony, kinek szemében nem neveztetett ki.
zetünk iránt csupa jóság, csupa békeség
— Vasúti baleset. A f. hó 16-án Buda Tekintettel arra, hogy a jelen év végévei az
honolt, méltán megérdemli, hogy emléke pest télé robogó reggeli 201. számú gyors egylet X. ciklusának 3-ik éve lejár, a jövő
zetét széles e hazában, a hol csak magyar vonatról Kotor-Alsódomboru állomás előtt ciklusra új tagok gyűjtésére íelkérettek özv.
anyától tanul imádkozni a gyermek, a merre eddig ki nem derített okból leesett Kohantek Hackl Károlyné, özv. Konyáry Mihályné és
nagyar szót ringat szárnyain az őszi szellő, Lajos fővárosi 30 éves déli vasúti kalauz. Marlincsevics Ju'csa nőegyleti tagok. Bernegünnepeljék
Hiszen mérhetetlen az a A szerencsétlen ember súlyos sérülést szen- nyák Károlyné indítványára a választmány
veszteség, mely édes hazánkat a legdicsőbb vedelt. Hazaszállították Budapestre.
határozatilag kimondja, hogy a közeledő
lirályasszony, Erzsébet királyné elhunytéval
— Kinevezés. Zalavármegye főispánja farsang folyamán, lehetőleg február hónap
sújtotta. Az a glóriás asszony kitörülhetel- a drávacsányi anyakönyvi kerületbe anya- ban, a nőegylet részéről egy lánckoszorucska
enül bevésődött nemzetünk szívébe, a nép könyvvezetö helyettessé korlátolt hatáskörrel rendezlessék. Az e dologbani további intéz
antaziája örök élettel ajándékozta meg s Kiss Róbert Zoltánt nevezte ki.
kedések a kögyülés elhatározásától tétetnek
csak áldjuk a Gondviselést, hogy Erzsébet
— Hirtelen halál Mutvár Imre Bottornya függővé. A f. év végével az egylet választ
i mienk, a magyaroké volt. A tanítóképző- község bírája í. hó 17-én este 9 óra táj mányának 3 éves mandátuma is lejárván,
ntézet ifjúsága valóban ritka fényességgel ban szívszélhüdés következtében hirtelen elnök meleg szavak kíséretében úgy a
is igaz, hazafias kegyelettel emlékezett meg meghalt.
maga, mint pedig a válaszmány nevében az
i dicső кirály néröl, Erzsébet napjáról. Az
— Tanfélügyelői kinevezés A vaiiás- eddig viselt tisztségrél lemond. Az új tiszti
ünnepély reggel fél tíz órakor a róm. kath. és közoktatásügyi miniszter Grézló Jánost, kar megválasztása a január hó 10-én meg
emplomban megtartott istentisztelettel kez- a kecskeméti tanfelügyelőség vezetésével tartandó közgyűlésen ejtelik meg.
lődött, melyen az ifjúság gyászfátyollal be megbízott címzetes kir. tanfelügyelőt a VIII.
— Felhívás. Mindazon helybeli iparosok,
ront intézeti zászlóval s a tanári testülettel fizetési osztály 3. tokozatába, az 1904. évi kik az Ipartestüknek bármiféle járulékkal
rett részt. A szent misén az áll. el mi I. te. értelmében megillető személyi pótlékkal még tartozásban vannak, azt 8 nap alatt
skola tanulói a tanítótestülettel, a hatósá Toronlálvármegye kir. tantelügyelőjévé ne annyival is inkább kiegyenlíteni szívesked
gok, a katonaság kiküldöttjei s a hívek nagy vezte ki. Az új tanfelügyelő Csáktornyán jenek, mert elleneseiben ellenük a már
izámban jelentek meg. A misét Varga Wolf- is ismert egyén volt, a mennyiben 1883-tól — foganatosított végrehajtás alapján e hó 96-án
;ang hittanár mondta. Az istentisztelet alatt 93-ig a helybeli áll. tanítóképző-intézetnél az árverés eszközölve lesz. Az Ipartesfület.
i tanílóképző-inlézet ifjúságának énekkara mint gyakorlóiskolai tanító és tornatanár
— Daktiloszkopia. Minden ember wjjá5urcsi János zenetanár dirigálása mellett működött.
nak más-más formát mulat a lenyomata.
Schöpf latin miséjét adta elő nagy szabalos— A Nöegylet köréből. A «Csáktor Ezt a jelenséget a gonosztévök nyilvántar
iággal. Mise végén az ifjúság a nemzet nyai Jótékonycélu Nőegylet* választmánya tása érdekében felhasználják. Ezentúl az
mádságat, a Hymnust énekelte. A tulajdon- f. hó 8-án Pálya Mihályné elnöklete alaít igazságszolgáltatási hatóságok minden főben
tépeni emlékünnepély a képző-intézet dísz- ülést tartott, a melyen a következő egyleti járó bűnös ujjáról lenyomatot vesznek.
ermében folyt le, melyet ez alkalomra ügyek tárgyaltattak : Örvendetes tudomásul Pécsett volt ez érdemben a közel múltban
Erzsébet királyné gyászfátyollai b vont ké vette a választmány, hogy segélyezés címén egy tanfolyam, amelyre a Csáktornyái járás
jével, délszaki növényekkel, nyíló chrysanthe- az egylet a jelen év folyamán a helybeli bíróság részéről Halmos József jb. írnokot
numokkal igen ízlésesen feldíszítettek. Az takarékpénztáraktól, valamint egyes jószívű rendelték be.
in népéi yen szépszámú és előkelő közönség adakozóklól összesen 300 kor. adományt
— Visszafizetett pénz. A f. évi május
vett részt, mely mindvégig figyelemmel kapott. Tudomásul vette a m. kir. belügy hó 22 én megtartott szentilonai vásár al
tisérte a gazdag program lefolyását és több miniszternek f. év március havában leér kalmából egy Unterberger Antal nevű jenbachj
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(Tirol, Schvatz-i kapitányság) lakos a Csák
tornyái »Zrínyi«-szálloda félreeső helyén 7
darab ezer koronás bankjegyet felejtett. A
talált pénz akkor nagy szenzációt keltett
Csáktornyán s a ropogós bankók beszolgál
tattak a főbírói hivatalnak. Rövid néhány
nap múlva, május 26-án azonban már je
lentkezett az elveszett pénz tulajdonosa s
kérte annak kiadását. A főbírói hivatal an
nak idején az összegnek, jogos tulajdonosá
nak leendő visszaadása végett a schvatzi
cs. és kir. kapitánysággal érintkezésbe lépett.
Most aztán, hogy a schvatzi kapitányság
Unterberger Antal jenbachi lakosnak a jo 
gos tulajdonát igazolta, a 7000 korona őszszeg nevezettnek kézbesítve lett. Úgy hiszeziik, hogy Onlerberger, amikor majd újból
felkeresi a szentilonai vásárokat, több figye
lemmel lesz pénzbeli vagyonára s nem
fogja oly könnyű szerrel mindenhol felej
teni ropogós ezreseit.
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Rónai Sándor Csáktornyái áll.
tanítóképző-intézeti tanárt a Vili. díjosztály

odaadásával vegyenek részt. Az alapszabályt vonallá leendő átépítése iránt küldöttséget
a miniszter jóváhagyta.
meneszt a kormányhoz és minden rendel
— Öngyilkosság. Török Lajos stridói kezésre álló eszközt felhasznál a város ér
születésű 25 éves kéményseprő segéd f. hó dekét szolgáló kérdés kedvező megoldására.
18-án éjfélben egy helybeli nyilvános ház
ban forgópiszlolylyal mellbe lőtte magát.
a M uraköz 4 6. szám ában m egjelent « T ű z » o.
Török Öngyilkosságát állítása szerint Kucori
napihirre.
Mariska nemesvidi lakos, vamileány miatt
A Csáktornyái érdemes tűzoltóság pa
követte el. Az öngyilkos a közelmúltban rancsnoksága megepésedett és ugyancsak
III Pál nemesvidi lakosnál volt alkalma helyrelegény módon osztogatja nekem, miut
zásban,
akitől eltávozva Boszna-Brödba községi bírónak, a leckét, pedig az említett
ment s onnan Csáktornyára jött. A súlyosan hírlapi közleményben szóbantorgó ügyben
sérültet még az éjjel a városi szegé ugyancsak eleget tettem a községi elöljáró
nyek házába vitték, másnap pedig gyógy ság meghagyásának, de nem tehetek róla,
kezeltetés végett elszállították a varasdi köz- hogy az engedetlenkedő kocsissal szemben a
kórházba.
kemény megdorgálásnál tovább nem mehet
— Testi sértések. F. hó 4-én Zadravec tem. Különben a városi lovaknak kifogásolt
József nagyfalusi lakost Bukovec Mihály istállója nincs a világ végén, környékében
zalaujvári és Novák Lőrinc bclicai lakosok majd minden háznál lakik «önkéntes tűz
eddig ismeretlen okból úgy megverték, hogy oltó» és ha megszólal a riadó, a kellően
Zadravec 8 napig feküdte az ágyat. — iskolázott tűzoltó, tudván azt, hogy cél
Kursán Imre helybeli lakost pedig f. hó szerűbb az igánál a barom, mint az ember,
16-án Bobati János Csáktornyái lakos meg a lovaknak a szertárhoz való odaállitásában
szűrt«, Fehér János, Bíró Mihály és Herzse- segítséget nyújt a parasztsorból szakadt
3-ik (okozatába rendes tanárnak nevezte ki. nyák Márton ugyancsak helybeli lakosok kocsisnak. Tehát, ha ezen kellő kiképzés
— Szerencsétlenség. Zdrávecz József pedig puszta kézzel oly annyira megverték, megvolna, igy a múltkori tüzeset alkalmával
jánosfaiusi lakos 5 éves Ferenc fia f. hó hogy Kursán hoszabb Ideig lesz kénytelen sem lett volna kénytelen a szertárnál meg
16-án délután az ágyról leesett. A szeren az ágyat őriznt. A hős verekedők feljelen jelent tűzoltóság «tétlenül» várakozni, míg
csétlen gyermek fejét és hátát annyira meg tettek a helyi bíróságnál
a lakosság könyörületes része odatoligálja
ütötte, hopy alig egy negyed órai szenvedés
— Itt az ősz! Az ideggyenge és csúzos őket a tűz színhelyére.
utyn meg is halt
beteg, akinek fájdalmait a nyár melege mérsékelte,
Az elfogulatlan közönség láthatja, hogy
— Tanító választás A kotori községi remegve gondol a szeles, esős őszre, a hideg e cikkben csak annak a példabeszédnek a
elemi iskolánál újonnan szervezett VI. taní télre, amidőn szenvedései uj életre kelnek. Az csatlanója ismétlődött: «Más szemében meg
tói állásra fi hó 18-án ejtelettt meg a vá ideggyengeség sok tünetét, a kimerülést, fej- és látja a szálkát, magáéban meg a gerendát
hátfájásokat, szédülést, ideges szívdobogást, ideges
lasztás. A 14 pályázó közül Horváth Jenő gyomor és bélbajokat csakis az öszszervezet meg sem.»
okleveles tanító választatott meg szótöbb erősítése, felelevenítése által lehet tökéletesen
Igen tisztelt tűzoltóparancsnokság! A f
séggel.
meggyógyítani. Aki teljes gyógyulást akar az emlí évi augusztus 5-iki tűzesetnél az én után
— TŰZ. Kotor nagyközségben 1. hó 17-én tett és más egyéb bajokból, az kérje a «Modern járásomra volt ló, volt víz és minden, ami
az esti órákban eddig ki nem derített ok Villamos Gyógymódról» című ingyen könyvet, a gyors tűzoltást lehetővé teszi és mi lett
melyet díjtalanul küld az «Elektro Vitalizer»
ból kigyulladt Uolencsics József, az újlaki Orvosi Rendelő Intézet Budapest, Károlykőrút 2, a vége : a hív átázásához nem értő tűzoltó
Hirschler és fia nagykereskedőcég vadőrének félemelet 50 sz., mindenkinek, aki azt lapunkra való legénység fecskendezte a cserépzsindelyt, a
pajtája, mely a benne levő takarmánnyal hivatkozással kéri.
vezetőség meg nézte, miként csobog a viza
együtt teljesen leégett. A megbecsült kár
— Rendőri hírek. Gálovics Pál szelen- tető lejtőjén a csatornába. Az az egyén pedig,
1440 kor. Ezenkívül elégett a szomszéd cési illetőségű munka nélküli csavargó szolga aki a helyzet parancsolta fogást t. i. a tető
Dolencsics Mihály fája 30 kor. és a másik m. hó 29-én a nappali órákban Knezovich bevágását, a vizsugárnak a tűz fészkéhez
szomszéd Fundák György szénája is mint Viktor báró stridói lakos kárára annak való útját akarta megnyítani, no az sokáig
egy 80 kor. értékben. Biztosítva nem volt. záratlan szobájából 20 koronát lopott el. A fogja emlegetni a maga igaz szándékát, mert
Nagy szerencse, hogy a tűzeset csendes csendőrség a tolvaj szolgát f. hó 10-én el a parancsnokság nyomban kioktatta.
időben volt, mert elleneseiben Kotor község fogta s a büntető bíróságnak átadta. —
A múlt heti tűznél meg jó lett volna
tétlenül nézhette volna a pusztulást, mert a Ugyancsak elfogatott és a helyi kir. járásbíró a nagy létra, mert a leégett műhely emeletes
kutakban alig van víz, a pocsolyák pedig ságnak adatott át Bogdán Viktor várhegyi épület volt és ha a közönségnek a tűznél
(VI. Hegyker.) születésű egyén, ki f. hó 1-én önöknél előbb megjelent része a műhelynek
be vannak fagyva.
— Ongyikossági kísérlet. Stridói leve Nagy Lajos kotori lakos gazdájától 50 kor. fából készült tartozékait meg nem mentette
lezőnk írja, hogy a hét folyamán egyik nap készpénzt ellopott és azután megszökött. — volna, akkor a tűzoltóság bizony mindenről
Repinec Ferenc földmives
öngyilkossági Iíj. Baráth János muraszerdahelyi lakos elkésett volna. Igen tisztelt tanács-osztó,
szándékkal beretvával átvágta a nyakát. A kárára f. hó 16-án éjjel ismeretlen tettesek nem jó tétleiiül várakozni, míg a sült
szerencsétlen ember sorsával már évek óta nyitott pajtájából mintegy 2— 3 klgr. leveles galamb kínálkozik, mert máskor a létrán
megelégedetlen volles ebből kifolyólag , már dohányát 3— 4 kor. értékben ellopták. A kívül egyebet is elfelejtenek.
régóta foglalkozott e végzetes tervvel. Mielőtt lopást, amint azt a csendőrség megállapította,
Száz dolgot tudnék felsorolni, de szük
tettét végrehajtotta volna — berúgott. Részeg három muraszerdahelyi suhanc, névszerint : ségtelen, mert az itt felemlített két dolog is
állapotban akart megválni az élettől. A Robb András (Konlrec), Rohb András (Már- elég világosan mutatja, hogy tűzoltóságunk
vágás azonban nem sikerült, mert nem halt kovics) és Baráth Bálint követte el, kik nak még sokáig kell tanulnia a mesterséget,
bele és a gyors orvosi segély megmentette tettüket beismerték. A dohánylolvajok a amelyre vállalkozott.
az életét. Bevitték a muraszombati kórházba helybeli kir. járásbíróságnál feljelentettek.
A tisztnek vezényelni kell tudnia és
— Köszönetnyilvánítás. A f. év no megítélni a helyzetet, a legénységnek pedig
és most ott várja felgyógyulását.
— Bolti tÜZ. Fink Ferencz helybeli vember hó 13-án este házamnál történt ahhoz kell értenie, hogy a vezényszóból
vegyeskereskedő raktárhelyisége f. hó 21-én a szerencsétlen tűzeset alkalmából erkölcsi megértett teendőket haladéktalanul és pon
kora reggeli órákban eddig ismeretlen okból kötelességemnek ismerem e lapok útján úgy tosan teljesítse.
kigyulladt és több száz kor. értékű boltícikk a helybeli önk. tűzoltó egyesületnek önfel
Ez a két főkövetelmény hiányzik a
elégett. A tüzet még idejekorán észrevették áldozó munkásságáért, valamint a városi Csáktornyái önkéntes tűzoltó egylet szerve
polgárságnak a mentés körül teljesített szíves zetéből, pedig egy kis jóindulattá^ könnyű
és többek segélyével sikerűit azt elfojtani.
— A
Zalavármegyei
Közművelődési közreműködéséért hálás köszönetemet ki volna ezen segíteni: csak oktatni és tanulni
Egyesület elnöksége (Gróf Batthyány Pál fejezni. Csáktornya, 1908. nov. 16 án Scheiber kellene.
főispán elnök és Dr. Ruzsicska Kálmán Mór kékfestő.
Tűzoltó parancsnok úr, amit Önöknek
— A boba-alsólendva-csáktornyai vas ajánlottam, higyje el sokkal több hasznára
tanfelügyelő főtitkár) szétküldte az egyesület
tisztviselőinek a megválasztásról szóló érte út. Zalaegerszeg város képviselőtestülete egyik van a tűzoltóság intézményének, mint a
sítést. és felhívja az egyeseket az elnökség, képviselő indítványára kimondta, hogy a trójai háborúk idejéből való fehér-lófarkas
hogy az egyesületnek ez év őszén megin balatonparti vasút folytatólagos kiépítése s csákóban való feszeigés!
dítandó működésében kulturális érdeklődé a boba— Zalaegerszeg— alsólendva— Csáktor
Petries Ignáez
községi bíró.
süknek s hazafias buzgóságuknak teljes nyái h. é. vasútnak első osztályú vasút
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da 2ena iz svojom drobnom deéicom za Kajpak da vu takvom vremenu neprijatelj
oca i skrbitelja, koga su lak nemilo zgubili. ne samo po duplik, nego mnogoput vise
Céli oraag, Steri véé lak lépő |napre- plati, samo da do robe dojti more.

B u d e m ir? !
rali Steü "svaki
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Na celo le t o ........... 8 kor

d e n ^ n o v in " как*м tam duje lak vu 8osPodars[vu, как i vu indust-

doli, naSi susedi u Serb.ji, Bulg’ariji i u Turs-

0 vi pohlepni, niSvrédni ljudi ovak po-

nelzmerno v e S i T o f i k o í ' moreju .skonöali’ vu veliku pogibelj natirati

g S Ä ü

ISSJZEZ

.b a r .» ,., d. ы . . . » . . . . . .
■;
io '* í.
orsage . ave narode vu najvekáu pogibel, J
mpoiroáiti morali, i kaj bi na
Ы1. mogli napeljati. No ne narri зе treba na ,eta 8yako ^
jf vekáim 9troekom
u•
viSe lecati od tabora; po malem budu i tam ponav|jatj morajj
Liíranje puSke, puSkin prah, patroné,
bolje mirni vodilelji stali na pre, ki budu
p rem>slimo si anda samo, kuliko
krvi dinamita i sve lakve stvari, kaj neprijatelj
svoj orsag od kakvoga nepnmiSljenoga Ста ы ge
Q
. ku,|ko
z bj koSlal0) ravno proli njivomu orsagu nuca. Dostputi
zadríab.
klümu kuhk0 kyara bj imelj pri gospodarst- ravn0, lakv' fabrikanti zrokuju kakvu bunu
Pák mi se éielo nikaj ne bojimo, da
vu i pri industriji ne samo jedno leto, ned‘ pák tabora. Podmitiju v Sterom
bi mi
vu toj buni, vu tóm taboru niorti zlo
Dq ^a jgja ako bi как tabor nastal.
tam gdé je to joS moöi, voditelje, ovi 2a
shodili; kaj bi, najmenje smo kaj vu slrahu. °
щ bude tabor i Как lehko i tak
be- dobru hasen> za d°ber baksis su pripravni
Nego
Sto bi se veséül taboru?! ü vezdaS dasto kriciju onij ki némaj u kaj 2gubiti; l)arod ^puntati, bunu napraviti, i ovak nesnjem
svétu, gda su naöi trgovei razSirem
kl su morti jog nigdar niti orsagu, niti
геСш SV0Í orsa8 vu nepotrebne velike stro
vu drugi orsagi, na9a industrija, naSa roba dru2tvUí nili narodu vu nikim, joS niti vu ke natiralise diri drugde,
opet pri nas ?u pák >z mjs|j né na basen bjjj Qvj njgdar ne misRavno tak se pripeéuje iz naSimi sizvunski orsagov ljudi, ki ovdi ili Irgovinu |jJU na drugoga, samo uvék sami na se. romaSki susedi. Tam su ravno takvi vodiili kPkvű meStriju ti raj u, z jednom reéjom,
da bj ovak |ehko do neéesa doSü ; telji, ki prvié nase misliju. Kaj je njim doljudi su véé tak ciyilizirani, da ne samo тогЬ misüju, da te se onda zabadav moöi movina?! Ve dobivljeju Stuke, puáke i
doma, nego i vu tujini more pod obram- s kém vu inietku deliti. Takvi ljudi néma- svakojaéku municiju, как patroné, puökin
bőm zakonov svoje domovine кruha sí skr- j u ратеЬ
prab 0d svi daleSnji orsagov, od kud su je
biti, как nebi anda bil na veliku Skodu
^ aj bj pak za Qne геке^ kj ovu
уец. takaj uvék i batrivili i hecali samo naj he
evemu narodu Calaren tábor.
ku nesreßU íjudstva na svoju hasén oéeju popustiju, tak dugó, dók su njim sve svoje
Kuliko mladi, jaki, vu lélu n ijéeleá., pod silóm preobemuti. Najte misliti, da su niivrédne stvari, Stere oni doma niti nucati
najvrleSi ljudi se pogubi tam?! Kuliko ji to morti kakvi siromaki, ali jako u velikoj nebi bili mogli, dobro drago prodali. Siropak oplezéra, ki za navék hromi, éokljavi siti na to pretrucani ljudi I Kaj bi Г Svako- maSko ljudstvo, vu éem bi moralo popusostaneju. Kakva 2alost je pri jezero i jeze- jaéki fabrikanti, liferanti i trgovei, maSetari, titi? Vu niéem. Nikvoga zroka néma, da
го hi2 posle tabora! Gdé se starci 2alostiju ki vu velikoj pohlepnosti joS i neprijatelju Ce se tak zadu2iti i lehko za navék zakoza svojega jedinoga sina, ki bi njim bil ve prodaju i tajno Svircaju robu i svakojaéke páti. 1 tomu budu zrok takvi voditelji, ki
|x>d stare dnéve na pornoé, negdi pák mla- stvari, samo, da do éuda penez dojdeju. ne da pameti, nego duSe nemaju.
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Zalostno putuvanje je imel Brodi koji
Véé je okoli jutro bilo, da je iz velije velike znanosti élovek bil, i misül je vu kim iskanjem iskal gde bi mogel vum ziti,
zebi, gdo ve zna kaj bude iz toga, i kaj aü jedenkrat se popiéil na jedna slépa vraN eD O Zn ati £ r a d
Caka mene’ morebiti smrt. Nigdo se nebude ta, gde je prék vu jedno drugo, puno vek**
о
*
same piakai, niti pák znal gde sam i kam So hi2o i vu svetleSo stupil.
Brodi je éislo gotov bil vu miSlenju, sam*
Brodi se je malo rezveseljil, jerbo je
da vu nőéi nebude spal. Na veéer je puno
Jedenkrat su samo Brodija prijatelji videl lépő svetlost vu ovi hi2i, i óéi su mu
pisai, jakoga téka je pil, i puno je puáil. nepoznati zastavilji. Óéi i vusla su mu od- veseljeáe bilje, na obiok je videl lépő svetZa dober 2ivi9 je puno moral skoznuvati. vezalji, vrata su otvorilji pred njim, i nu- lost. Na sténi lépe féringe, lépe őipke, na
Vu ganjko je prije éul, как da bi Slo tér vu hi2u su ga porinolji i vrata zatvo- podu su bilji cifrasli gunji, lépő pohi2tvo
hodil sim tarn. Aü vu miSlenju je siguren rilji. Brodi se je sam na mesti naSel. Jedna znaj fineSega dréva, misül si je tu nekakov
bil da gazdovi maéki hodiju gori dolji, i velika hi2a je bila, gde su samo od marhe gospodin stanuje sigurno.
na naj2a, aü srce je zato vu Brodijo tuklo. i od ljudi kosti bilje.Vu hi2i je hladno biVu hi2i je svaké vrsticvétje bilo i ja*
Vura je véé na dvanajst kazala i znal 1°» síéne su plesneve
bile. Jestvini ipitvini
diáeéo duho je imelo.
je, da vu stanju si véé svaki poéiva.
glasa né bilo. Nikvoga glasa da bi mu
Kre sténe je bil jeden vu modri svetAü opet je éul, как da bi nekaj na Vivienje batrovilo.
losti lépi ormar, iz kojega ormara je fino
kamen negda bil hitil. Sramuval se je sam
No to budem ipák moral poginuti, — duho spoznaval gladen élovek. Zato ga je
vu miSlenju, da je straho od ovoga Skro- misül si je Brodi, tu je samo smrt. Zaba- Фа^ orm-ar né vkanjnval, naSel je
nutri
banja i ru2enja.
dav si je glavo trv. Vum ziti izhi2e né je jeden lépi komád Sunke i friSkogabéloga
Zato se ipák Slel osvedofiti, kaj se Imogel.
kruha ském si je glada posasil. Ali je i v i•
pri péti lo. Sigurno budejo maéki, i sigurno
VeC je niti né zna, gde j e doSe, nuter del da su nutri vu ormaru lépi srebrani
au nekaj dőli hitilji.
vu oyo nepo£nalo mesto
éepi bili na red slo2eni.
Komaj da je jedDrhtajuéim srcem otvori vrata, vu ru*
XT
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noga Сера zaSkrnul, pod éepom je bila kuki je revolvera drtal. Vu onom hipu ga je
“ “ Na l2er? ,JJ *e Jedna na sléln.®
slara pica vu kojo je zlate farbe vino curelo,
samo nekaj za ruko zgrabilo, i za vrat. ,vura P<*lva,a’ kotaCi su hr8Javi bih, med opet ském gj j e
vgagj| A jf drugj Ce.
Revolvera su mu iz roke zeli, vusla i óéi ko8liami je negdaönje staro praánoposadje pov pakje m,éko { írjgka yoda
zvjra|a
au mu zvezali, Cista vu redo su ga spako- slanuva °Ovi éepi su samo za jedno perSono
valji i odpeljalji.
Strahovita nőé je bila ovdi gda je véé podvorilji.
On je sigurno né znal kam ga bude- meeec nuter svétil nad visoki obiok i na
Za danaSnji dán tak vidim negdo se
jo aad odpeljalji.
Brodijovo lépő
glavo je meseéinasvétila.
je zame pobriml, misljilsi je vu sebi
Bro-

Kroz kaj more i mali orsag obstati i
Ijudstvo tam v miru v obilju kiveti? Kroz
marljivost, a ne kroz tatbinu. Naj se svaki
Clovek vu takvom orsagu trsi na to, da se
gospodarstvo, industrija, raeátrija povekáa,
onda nebudu morali mislili na nikvu tat
binu, onda budu lehko mogli ob sebi obstati.
Mi smo iz telom, iz duáom kraj mira.
Mi tak svojoj dragoj domovini, как celomu
narodu Bo2ji mir 2eljimo. Naáa réé fe: Delali i vu miru napreduvati.
Nego joj onomu, ki bi se podufal naá
orsag, naáu dragu domovinu bantuvati!
Vés narod ovoga orsaga je vu najvekáoj i
iskrenoj ljubavi prama svojoj domovini
narasel. ,Svi smo jednaki pred Bogom i
pred zakonom, ako bi nam bilo potrebno,
как su negda naái starci, naái preroditelji,
vu najvekáoj slogi s duáom i télom budemo tarn, kam nas draga domovina postavila bude.
Magjarsku zastavu, naá trikolor su véé
éuda i éudaput iz slavom i dikom nosili
pred naáimi deéki i na onkraj granice!

Medjimurske ákole.
Joá dobro pametujemo svi na onu lepu
sveCanost, s kojum su prek dane dr2avi
toga par tjednov dvé medjimurske ákole:
dekanoska i domaáinska Covek se iz srdca
raduje, da kaj takvoga éuje, da se joá najdu v Medjimurju obéine, kője se nestraáiju
pod omrambu dali svoje ákole magjarskoj
dr2avi. Dekanovec i Domaáinec obéine su
pokazale s tim éinom, da se njih neprime
ona mrínja, neprijateljstvo, s kojum puntaju nekoji sveéeniki svoje ovce proti orsaékoj ákoli.
Orsaőka äkola je poganska, Zidoska
ákola, tak straáiju ovi svojega naroda. V
orsaékoj ákoli se zatira vera, kráéansko odhranjenje s jednom reéjom ona je pravi
izvor bezvernosti. No öve, koji tak govoriju,
bi najrajái poslal v Dekanovce, i Domaáince,
osobito one fare vrednomu plebanuáu, Erenreich Nandoru, da ga na odgovor pozoveju
как se podufal najenput sedem sto dece v
takve ruke dati, koji su neprijatelji kráéans*

koj veri. De mu je bila duáa, da je öve
male ovéice haharom dal v ruke, koji budu
je na poganstvo, na bezverstvost vuéili. Kaj
bi on odgovoril na to? Mesto njega odgovorim ja, koj öve rede piáem s onimi reémi,
s kojimi je on pozdravil po blagoslavlanju
visoke goste, de je rekel: »Bezkrajno veselje,
Cutim s ovom prilikom v srdcu, de je
dosvedoCeno, da je orsaéka ákola ne naprijatelj veri, krépostnom odgajanju, nego suprot tomu zahtéva orsaéka ákola pravu veru
krépost pri odhranjivanju ákolske dece.«
Lepáe nebi mogel dokumentirati svoju
zaufanost v orsaéku ákolu, как s ovimi rcé*
mi. — Jer s tim je pokazal, da se on najmenje boji za svoje ákole, da se vu njih
vtemelji poganstvo, bezboZnost, как to vnogi
potvarjaju orsaéke ákole.
Jeli ne visi v orsaékih ákolah kri2i
razpeta Zveliéitelja, isto tak, как v svakoj ve oj ákoli? Jeli se tam drugi Bog
moli, как v konfesijonalnoj ákoli? Ili se
moguée tam dopuáéa navuéitelju proti Bogu,
proti veri govoriti? — decu na bezvernost
vuéili. De je táj uéitelj, koj bi se z sebe na
tuliko spozabil, da bi na bezvernost podvuéaval svoju decu?! Koj drZi uéitelja za tak
bedastoga éoveka, da bu se за то radi toga
igral svojiin kruhom? — Kaj véli za tak
voga prepis ministerski: Koj ili s reéjom iü
s éinom odvraéa decu od vere, érni veliku
pogreáku, i ako se gori javi, dojde pod iztragu i bude oálro kaátiguvan. Так koj uéi
telj bi se podufal prekráiti ovoga zakona,
bez toga, da se nebi nadjal 2uhke posledice? De je táj uéitelj, koj bi hotonce iskal
priliku, da v kaátigu porine sam sebe i svo
ju tarniliju? Takov néma pamet, i kakti takov vreden je da se izvrgne iz kruga uéi*
teljskoga.
Cista drugi zrok je tu, radi éesa buni
nekoji sveéenik farnike proti orsaékoj ákoli,
i to je vekáa samostalnost orsaékoga uéite
lja suprotiv konfesijonalnim uéiteljom. Dr2avni uéitelj ima за то dva zapovednike nad
sobom i to je kraljski ákolski nadzornik i
minister. Na tretjom mestu stoji joá ákolski
odbor, koj istina kontrolira delovanje uéite-

ljovo, ali v znutraánje posle, kaj se vuéenja
tiée, se nesme puáéati. То núd samim uéi
teljom stoji. Skolskoga odbora je du2nost
pri ákoli ravnati за то materialske stvari,
a ovo drugo sve navuéitelj ravna poleg svo
jega razgleda, kojemu je temelj na sve dob
ro i hasnovilo podvuéavati áaolsku decu. —
Ako proti tomu radi, more ga odbor tu2iti,
i onda, ako je krivec, véé dobi svoju zasIu2enu kaátigu. Ali drugaé néma 2 njim
juááa zapovedali, dirigitati niti plebanuá, nili
kapelan, niti notarjuá ili birov, a joámenje
zvonar, cemeáter, mali birov i drugi ostali,
как je to pri vnogoj konfesijonalnoj ákoli.
— I to bode vnogoga sveéenika. Zato se
bori nekoji plebanuá — éast iznimki — proti
orsaékoj ákoli. Njega peőe, da zgubi oblast
nad uéiteljom.
Pri verski ákoli je isto tak ákolski od
bor как pri orsaékoj, ali s tóm razlikom,
da tu imaju pravu ákolski odborniki uéiteIjovo djelovanje kritizirati — i to najveékrat, na réé predsednika, rodjenoga direk
tora, gospona plebanuáa. — Ako se gosponu
plebanuáu nevidi obraz uéiteljov, ui je s
tijim zadovoljen — morebiti zato, da se
nepokorava njegovoj svemoguénoj oblasti
— jednosUvno zazove skup ákolske odbornike к sebi na sednicu, oérni uéitelja pred
njimi poljeg svoje volje i onda kaj sledi za
tim: zatuZiju ga pri duhovnom stolu, koj z
med sto sluéajov devetdeset devetput plebanuár da prav. I onda ide tu2ba za tu2bom, dók se uéitelj ili nevolje vekiveéne
svaje i otide na drugo mesto, ili éaka na
átaciji tak dugó, dók mu nedojde iz Zagreba; hajd vun! Ako neideá na lepu reé, onda
per brahium. Ziva példa je tu macinska
fara, de su v kralkim vremenu najenput
dva uéitelje deli — tak rekué vun na vulicu.
Kaj se nedopada nadalje nekojemu
sveéeuiku, da se bori proti orsaékoj ákoli?
V orsaékoj ákoli je ne du2en uéitelj vuéiti
kráéansku navuk, — katekizam, nego za
to je du2en brinuli se farni plebanuá. —
Ali naj niáéi nemisli, da ministerski prepis
neprepiáe vuéili veronavuk vu puékoj ákoli.
I как oátro! Samo kaj ov posel nenala2e

— Istina gosp. Brodi, odgovoril je
starec, oni su na sednici to 2eieli, ako je
Bog je naj si na zrako ime napiáe, pák su
oni tu vu ovom mesti né mene iskalji, niti
moje pismo, i ipák su verovalji i znalji
2i su bile dvé vure, kője su obedvé jedno
— Prestraáil se Brodi pred starcom. kaj sam tu.
Znal je Brodi da je tu je élovek, jer
vréme kazalé.
— Так mi se vidi, oni su jako presbo
je
napofarbanom cifrastom drévi opet
Na stolo je bilo jedno lépő drévo cif- traáeni vu ovom 2ivom mesti — rekel je
kito nazad gori naáel i na novo pofarbano.
raslo kője je bilo pofarbano joá je i bilo milosrdno nepoznati stari gospodin.
— Istina odgovoril je Brodi vu velitriáko farbanje, ali Brodi je poéel to lépő
— Za istino ja sam preplaáeni i zadrévo áarcati i na sreéo je jedno kilo dőli bludjeni gospodine — odgovoril je Brodi kom sramu, i ja sam tdk prez pan.eti bil,
vtrgel i tam ostavil.
ponizno, ali ja sam si véé svako formo da sam se né zmisljil na gosp. Boga, koj
Na veéer su se vu2gale od sebe elekt- misül da tu vu ovom mesti negdo mora doli podréto drévo, i travo nazad potira
da raste. I koja trava jedno leto dvaput i
riőne vampolice, kője su tak svétile da je biti, i tu stanuje, i koj se zame briga.
miliőn forrni potira i raste.
skorom nili né videl nikaj od velike svet— Gratuléram njim gospodin Brodi
— Сере ste naáh opet pune — prilosti.
njihove palagrafe kője oni véé dobro razpovédal je starec Brodio.
Nego jutro rano как se je prestraáil, meju
da je ono drévo nazad bilo pofarbano i
— I nésam si premisljil rekel je Brodi
— Как razmeju to gospodin, — od
ona kita nazad slo2ena, koju je vtrgel, vu
suznimi oéima, da gospodin Bog dan — na
govoril
je
Brodi.
re su bile navijene, éepe je opet naáel nadán stvori za naáu stran mléko, leto —
pujene.
— Samo pred jednim mesecom sam do leta vino, i svaké vrsti sada . . .
Vu pravom nepoznatum gradu je bil. éital novine — rekel je stari gospodin i
— Da je vés svét jeden nepoznati
Tu negdo mora biti, misül si je Brodi, na njega je iz prstom kazal, — jerbo как
grad.
i ja ga moram najti, moram se 2njim spo- ste vi tajilji vu Libertaákom druátvi na
1
— I tomo je gospodar samo gospodin
minati i ja moram znati, zakaj su mene sednici proli gosp. Bogu. Tője glavno kaj
ste reklji, da ga Boga négá jerbo ga ne Bog.
sim spravilji.
vidimo.
Spisal:
Kada je nad cvétjem premiálaval, i

di, ali kaj me éeka zutra, ako joá tu ostaSamo je postal i ogledal se po hi2i,
nem. Ovo nepoznalo mesto nikak je né за то je zgledal jednoga starca sedeéega
mogel znati gde je.
kre féringe vu koto, gde je starec novine
Jedno sanskrinsko pismo je naáel ali éital i cigaretline puáil, i vu ti minoti se
nikaj je né razmol iz ovoga pisma. Vu hi- starec oglasil Brodijo.

gori dolji se áetal, jedenput je за то fino
— Razmem gospodin starec, oni
cigaretlinova duha Brodijo vu nos doála. ni oéeju jedno pitanje dati.

те-
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na pleCe uCiteljova, nego na sveóenikova,, telő. Ovo mrtvo télo je vise vremena bilo
one tare, de ákola stoji. Ako je ákola dalkoI zakopano. Kanizsko 2andarstvo je dokazalo,
od plebanije, onda se s dozvoljom duhov-■ da je ovo telő jednoga KaniZkoga krCmara
DOga stola naloZi to na dotiCnoga aCitelja.. po imenu Szalay Samu. On je za vinom
Ali niti od sveCenika nili od navuCitelja ne- hodil med bregi. 2njim su hodili, za vinom
potrebuje ov posel zabadav, nego za slano- Máxl János i Szabó János, koji su takajöe
vitu plaCu, od svakoga razreda — raCuna- krCmari bili. Po vremenu su se zazvedili
juC na uCitelje — 60— 80 korun. De su na ovi galzenjaki i Maxljovu Zenu, koja je dobro
primer tri uCitelji, tam dobi kateketa 180 znala ovu osnovu. Dugó su je rotili na zadkorun. — De je ákola daleko od plebanije,, nje su ipák pripoznali svoju krivicu. Joá
lani decembra osmoga, kad su hodili za vi
tam uCitelj zdigne gori ovu nagradu
А как stoji o& stvar pri verski Skoli? nom, su ga znapajali vjednoj krCmi. VeCer,
— Tam je uCitelj du2en vuóili vjeronavuk kad su proti domu isii Crez jednu Sumu,
bez svaké nagrade. Prepis konfessijonalnih najprije su ga doli hitili, onda mu je Maxi
Skolah veli, da ako je duhovnik pripreCen Sinjaka prerezal. Osemsto korun pak zlatnu
v ákolu dojti — reőemo zbok kakvoga sluZ- vuru su zeli od njega i drugi den su ga
benoga posla, как je krst, spoved, itd. — zakopali. Ali zato se ipák zazvedil njihov
duzen je mesto njega uCitelj vuCiti kräCans- krvoloCni Cin. Ovaj tjeden su bili pred kaki navuk. — Так razmimo se, samo da je ni2kim velikim sudu. Maxi Jánosa je sud
sluZbeni posel zapreka. A podnipoáto onda, do smrti te2koga reSta odsudil kajti je on
da se gospon plebanuá odpelja v gorice ili bil ovoj krvoloCnosti prvi vodja. Szabó Já
na sejam ili к svojemu susedu na mali nosa pak je sud na 15 lét te2koga reSta
razgovor. Pak kaj vidimo? Vnogiput gospon odsudil. A Maxljovu 2enu je od kaátigc
plebanuá — opetujem, Cast izminki — Ie2i mentuval sud. Szabó Jánoá je prevolil к
na divanu, odpoCiva si po dobrirn obedu, ovoj kaátigi, nego Maxi Janoá je appeliral.
Cita novine ili se pri kupici vina razgovara
— íiv in c e u c lo v e k u . U Nagykanipri svojem stolu svojimi gosli — a navu- zsi je jedna petdeset Ijet stara 2enska staCitelj si mesto njega rabi pluCa v zaduáenoj nuvala. Cetiri magarci su jeden veCer knjoj
Skoli, da navCi decu: kaj zapoveda kráóans- vdrli. Siromaáka 2ena je na naj2e pobegla.
ka vera. — Samo pitajte konfesijonalne Na naj2u su po Zivinskim svráili Znjom.
uCitelje, как verno hodi nekoji sveCenik vu 2ena je omedlela i ónak do jutra je bila v
Skolu veC vám oni poveju, jeli pretiravam, onoj zimi na najZu. Öve magarce su veC
da od toga govorim.
prijeli.
— Zgorel je ciganski áator. Siro(Drugiput dalje.)
tnaákoga Kolompár Hermana je Bog jako
daruval zdeCicom, a ve pak mu je na ovu
KAJ JE N 0V0G A
oátru zimu jóé áator zgorel. Kolompár je
— Malo je vode. LeloSnja velika odiáel svojom Zénóm, za kruhomom, a mala
suäa je ne samo na polju bila nam na Sko- deCica su doma ostala. Deca su si ognja
du, nego i doma ju poznamo, kajti zdenci zakurili, jedna iskra je opala na ponjavu,
nam oCeju posuSili. Takve jarne, de je navek za Cas je sve vplamnu bilo. Ka su dimo
bila voda, su letos suhe. Trnava isto tak, dosli je veC sve poZarjeno bilo. Siromaáka
suha. — A kaj najbolje trebamo, prez Cesa familija nezna gde bi se skrila proti ovoj
nemremo 2iveti, zdenCne vode je jako malo. straánoj zimi.
Barem v Drávavásárhelyu je tak. Tu se
— Pomenjkanje krme.
Poznato
najdu zdenci, v kojih niti jednu kaplju vode nam je, da je minister zemeljskih poslov
ne najdemo, tak su suhi. A de je je, za one gazde, koji malo krme imaju, odrei tam samo tuliko, kaj se veC more vedre dil da bu se skrbel za nje, da za fal cenu
zagrabiti. Jesu opel jedni zdenci, de nigdar dobiju poseje. — Z naáe varmegjije su pet
nezmenjka voda. Nego ne samo pri nas v deset pet vaggonov poseje i malo slarne
Medjimurju je tak, nego i po drugod. Как prosili. Ove dneve je dal minister po teleCitamo, v B<'Cu je islo tak, jako malo vode grafickim putu na znanje föispanu i GosTam je varaá zaprl cevi po kati, Stoki i podarskomu druZtvu, da ovo dobiju i to
podjedno opominja stanovnike, da naj Spa- za 30 procentov fale, как se na pijacu trZi
raju s vodom, ali sve zabadav. Как znamo,
— Oboruzeni cinovniki. Sto bi
po varadu imaju pri svakoj hiZi, — budi misül, da bi dva rusi mogli v strah nagnaona na tri ili Celiri kale, Stoke, — gori spe- ti áparkasse, как se to pripetilo v Ujpeäti,
Ijane cevi do najgornjega kata. Tu su ve za kaj smo pisali ne zdavna. — Jen Cas
prelrgli vodu. lzminka su Spitali, kasarne, nrbumo mogli pozabiti, na как Cuden ná
Skole, kupaliSCa, nadalje varaSki i drZavni cin su porobili v Ujpeáti
áparkassu, de
uredi. PurgarmeSter je zvun toga dal nalog su dva deCkeri v strah nagnali jedenajst
svim kavanarom, da goslom nesmiju vise ljudi. Cinovniki su bili pr z svakoga oruZja,
vode dati, samo jednu kupicu.
zato su se ne podufali suprot staviti onim
— Omotajte si m lado drévjel gal2«*njakom, koji su s revolveri vdrli nutri,
Predlani su nam zajci neizmerno veliki kvar da porobiju kassu.
napravili vu sadovnjaki. Ne samo inlade
Ve se veC i Cinovniki pripravljaju, da
cépe, nego veC lakvo sadovno d rev je su se kaj takvoga viáe nepripeti. Как Citamo,
nam obhrdali, Stero jte veC par let rodtlo, i sve Sparkasse su odredile, da od se dob
ovak se je posuSilo. Zatém рак lakvi gazdi mora skrit biti v kasserovi kiáti jen Brovonda zgubiju volju drevje povati. Kak je ning-revolver. A da budu peneze brojili zavideli, ve Cemo ofltru zimu imeti i zajci preju sve vrata, kajti ne znati, da se posbuda segurno na vrte se polegnuli, da si taviju nutri rusi. — Dobro bi bilo, da bi
kakvu hranu poiSCeju; zato si veC ve omo svaki Cinovnik bil oboruZen joá s jednom
tajte, cépe i drugo mlado drevje, da vain trugljavom batinom, onda se nebi morali
nebi kvara napravili. To je svaku jesen treba bojati, da je dva fakini v strah naZeneju.
napra vili, ar Sto zna napré, kakva Ce biti
— Lonec. V Egerszegu se pripetil
fima, ili bnde Cuda snéga, ili ne.
jeden lepi dogqdjaj, koj sigurno na sméh
Razbojnik na sudu. Februar gone svaku pucu i deCka, koji se na varaämeseca su naSli blizu Nagykanizse vu vaj- kim pijacu oCeju spoznafi. Jedna mlada
dahegyhátski Sumi, jednu svu spotrto mrtvo puca je doála vu varaá. V ruki je drZala

jednoga lonca, punoga s mlekom. Poleg nje
je iáéi jen mladi deCko, koj je bii jako 2ejen, ali ne na mleko, nego na pucin kuáec
Ali na putu mu je bil lonec. — Da god
nju je átél obinuti, puca je svigdar podrZala
ta lonca, a deCko se bojal, da se nebi rezlejalo mleko na suhu zemlju. Nego Cesa
se najbolje bojal, ono ga dostiglo. Jenput
je samo lonec dőli opal z ruk devojke,
razbuáil se na sto komadov, a mleko je
teklo na pet strani. DevojCica je na to plaCuC pobirala Crepenje, a mleko je popila
Crna mater zemlja. — Puca je odnesla Cre
penje dimo к otcu i povedala mu je, áto
je zrok, da se mleko razlejalo. — Otca je
to straáno rezlutilo, ali da je videl, da beteZnoga lonca niti najglasoviteái drotoá
nemre zvraCiti, pozval je pred se deCka,
na odgovor: kaj bu s loncom P DeCko se
prestraáil otcovoga obraza i obeCal mu je,
da mu vCinjeni kvar dobro naplati: naj
mu da pucu i on si nju zeme za 2enu. —
Otec je na to odmah odmeknul, kajti je s
pogodbom podpunoma bil zadovoljen. I
vredu bi bilo sve, da nebi bila druga zap
reka. DeCko je stopram 16 let star a devojCica samo 14. — I tak teZko bu kaj z
gostuvanja, zabadav hodi otec v alispanovu
kancellariju, da sprosi dozvolju к Zenitbi.
— Hudi susedi. Ivánji József iz
Bánokszentgyörgya bi se jako rád razgovaral s neCim, kajti mű je jako dugi Cas
bil on veCer, da se na lo odluCil. Otide
anda к susedu, Buáa Iátvanu, koj je ran
onda doáel dimo pijan z jedne krómé. —
Susedi su se poóeli spominati, ali ov spomenek se za Cas obrnul na grdu svaju.
Buáa Iátvana je peklo, zakaj mu tieda sused vu svim prav. Zato skoói knjemu, vudri ga po glavi tak, da se ov najenput zruáil. A zatim ga rital tak dugó, dók je ne
od vudarcov duáu spuslil.
— Krcmarska zabava. Kocet JoZef
iz Dolnjebistrice ima vnogo poznancov v
Ameriki. Da god je dobil lista od njih, v
kojih su ga zvali, da naj ostavi Bistricu i
naj ide za njimi v Ameriku, v jednu rudu
delat, de lapora kopaju. — Mirnoga srdca
óoveka su ovi listi tak zmotali, da je nagovoril i svoju Zenu, da ide Znjim v Ame
riku. 2ena je к tornu privoljila, i ovi dva
su strZili sve, kaj su samo imeli, ali nazadnje, da veó je i zadnja ákrinja bila prodana, nekaj nje peklo vu srdcu, da su se
zmisiili na svoje prijatelje, kője moraju tu
ostaviti, morebiti za naveke. Ali duZe su ne
mogli zavlaóiti, moraju se spraviti na put.
Doáel je zadnji veóer í Koceti su se átéli
spriCati svo|im pnjateljom, predi. как bi
ostavili tu lépoga orsaga. — Zato se spraviju v krCmu, da se joá jedenput zabavlja|u svojimi poznanci. — Tarn je bil i Mag
dió, koj se med nje zmeáal i podjedno presekaval réói Kocetove. То se Zeni Kocetovi
nikak ne dopalo, i zakrióala je srdilo na
Magdióa, da naj nefrfra tuliko. Ali Magdió
se od toga ne prebojal, zato skoói knjemu
Zena i poáteno ga óusne. — Magdió je
imel vu sebi tuliko strpljivnosti, da je ne
povrnul pljusku, nego ju je grdo zaáenfal
i norca se napravil, как da bi rekel, da
se coprnice pljuska neprime muZa. No ako
ti samo to tali — zahrumi Kocet — tu ti
lehko pomore i v drugim hipu ga klopi,
tak, da je najenput vés v krvi postai. —
Na to su doáli ta zandari, koji su Koceta
i njegovu Zenu odpeljali v Lendavu, de je
sud odsudil muZa na 10 dni reáta.I vesiromak
mora jen óas predi sedeti, как se spravi v
Ameriku.
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Gergely: Az Atlasz család. Illusztrálta Ntogrády Antal
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Regényírók
A legértékesebb magyar regények
egyöntetű képes kiadása hatvan kötetben.
Szerkeszti

MIKSZÁTH KÁLMÁN
a k i a nagy v á lla la t eszm éjét kidolgozta és a kötetek elé m egírja a z író k jellem rajzát.
i

/«

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

A gyűjtemény 34 iró 54 munkáját - a magyar irodalom ötvennégy
kiváló alkotását —öleli fel.
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Baksay Sándor
Dóczi Lajos
£
Beniczkyné Bajza Lenke B. Eötvös József
•w Beöthy László
Páy András
z
Beöthy Zsolt
Gsál József
0
Bródy Sándor
Gárdonyi Gén
2
Csiky Gergely
Gyuhű Pál
< Degré Alajos
Hcrczeg Ferencs
5

Iványi Ödön
jákai Mór
B. Jósika Miklós
Justh Zsigmond
B. Kemény Zsigmond
Kuthy Lajos
Mikszáth Kálmán

Nagy lgnácz
Pálffy Albert
B. Podmaniczky Frigyes
Pulszky Ferenci
Rákosi Jenő
Rákosi Viktor
Toldy István
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Tolnai Lajos
Yadnai Károly
Vas Gereben
Verseghy Ferencz
ferner Gyula
Wohl Stefanie
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M inden kötet egy-egy kiváló m agyar festőm űvész illu sztrá czió iva l.
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Mindössze ezer illusztráczió külön diszes műmellékletek formájában.
i .. 1

T iszta, szép m etszésű, könnyen olvasható betűk.

F in o m , famentes papiros.

D iszkrét ízlésű, díszes bekötési tábla.

--------- megrendelő-jegy.--------

д „Magyar RegényiróK"

A__________ ______________________________________________ «ágtöl

minden

ctermei megrendelem t
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cefmttmrtytej'ényc* ▼Alléiét hatvan kötetét, vászonkötésben 300 koronáért;
a) uigy koronás havi

r áz i e i f i u i é t m i u n ,

V)ftítv.nki»tfi.'knJt

korona uu.vum.tun.
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------------------------------- ---------- ,
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m agyar úri család

örökb ecsű könyvtára.

öt kötet m ost hagyta el a sajtót.

ára előkelő kötésben 300 kor. Törlesztető
havi a koronás részletekben is. Megrendelhető a mellékeli
r^
^~ "
rendelő-jegy felhasználásávaI bármely könyvkereskedés
Utjáfl. ~ J\éSZlctCS DlVSDCktUSt k i V á ^ t ^ k é S Z S ég gel kü ld

a k ia d ó iM tm
I
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művelt

hatvan kötet félévenként öt kötetes sorozatokban jelenik

m eg- A z e l s ő

A nemkívánt módozat törlendő.
Ibdömáiál veerem, kegy • fftnti műbél 1904 szeptember hótól kezdve félévenként egyfgy 5 ket'tból álló sorozat jelenik meg. A részletek ai el»6 szállítástól kezdve minden
j» r«m. lent» c,<gnéL _-------------------- ft«,«ndók be mindaddig mi*.
mA telje* vételára kiegyenlítve nine». A részletek be nemtatát* esetén a részletfizetési I
k*Ée«n*nbty megszűnik ét a teljes vétcler .esedékessé válik Az.l.d réa.let utánveendd.
Szóbeli megállapodások érvénytelenek.
1 ^ N év és állás:___________________
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magyar irodalmi intézet és könyvnyomda

Bzőlőoltvány, amerikai ee hazai
veeezőeladáet hirdetmény.
A n a g y m é ltó s ig u Fö ldm iveléeü gyi M In iscta riu m
6 0 9 0 0 /19 9 6 . szá m ú sz o k v á n y rsn d c lc t« sz e rin t
válogatott első osztályú sim a és gyökeres

Hirdetések

Ripária-Portalis, Rupestris-Monticola és
Vitis-Solonis

felvétetnek e lap
kiadóhivatalában.

amerikai vadveesző, valamint ugyanlly alanyokra ne
mesített, fenti rendeletnek mindenben megfelelő a
legkiválóbb bor és csemege fajú

gyökeres fás és zöldoltványok
Úgyszintén h a za i alm a á s gyökeres v e ssz ő k ke
rülnek nálunk ezen évben nagymennyiségben eladásra.

G g y uj lakház

Badacsonyvitféki Szöiőtelep kezelösége,
Capotcza, (a Balaton mellett.)

mely 10 évig adómentes, több
házhely, továbbá egy régibb
ház melléképületekkel, azonkí
vül Horvátországban egy na
gyobb földbirtok esetleg
holdanként is eladó.

869 5-26____________________________ ________
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Bárcípőh

B ővebbet:

a legjobb minőségben Kaphat^.
T. CZ.

Kántor Bernát, Csáktornya.

886

Van szerencsénk a n. é. kö
zönséget értesíteni, hogy készít
ményeink Csüktornya és vidékén
való egyedüli e l á r n s i t á s á v a l
Kelemen Béla ottani divatáru
kereskedőt bíztuk meg.

Kobrák czipőgyár
___ __________VÁ( z .
Hivatkozással a fenti sorokra,
tudatom, hogy a legjobb készít
ményeket m i n d e n
kivitelben
állandóan raktáron tartom.

862 4—5

= Vendéglősök részére 1=
Tű nélkül já ts z ó

G ram ofonok
és

automatikus gram ofonok
m c ly s k c s a k 10 f illé r b e d o b á s a után já t s z a n a k .
873 « -«

Kaphatók :

jutányos trail, részletfizetésre

GRANER TESTVÉREKNÉL
C sáktorn yán .

^fedna nova ht£a
za stanuvati, koja je do 10 godine oslobodjena od porcie, véé
kuőne mjeste, nadalje jedna sta ra hiza postranizidinami, osim
toga u Hrvatskom jedna vekáa
zemljiáte imanje sluéajno i na
mekote je na prodaju.
Izobiljneáe pri:

Kántor Bernatu и Csáktornya.

Teljes tisztelettel

Kelemen Béla
férfi- és női divatáru üzlete

CSÁKTO RN YA.

Nyomatott Fischel Fülöp (StrauSz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

