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A  kisdedóvodák államosítása.
Már múltkor megemlékeztünk arról a 

tervről, mely városunk területén nem keve
sebb, mint három óvodát állít be a magyar 
kultúra perspektívájába. Az ugyanis a terv,
—  mely azonban már évek óta kisért — 
hogy az egyesületi óvoda államosíttassék s 
ezenkívül még két óvoda állíttassék íel ál
lamilag a város területén : egyik magában a 
belvárosban, a másik a külső községekben
—  Pusztaía tőszomszédságában.

A város közönsége, amennyire óhajtja 
ezeknek az óvodáknak a felállítását, annyira 
érdekében van természetesen, hogy minél 
olcsóbban jusson hozzájuk — hogy ezek 
vagy teljesen a város hozzájárulása nélkül, 
vagy csak mérsékelt kötelezettségekkel állít
tassanak be a Csáktornyái tanintézetek 
komplexumába.

A kormány is kétféle szempontból mér
legeli a Csáktornyái óvodák ügyéi. Egyrészt 
át van hatva a nagy fontosságtól, mely a 
kisdedóvodák felállítását Csáktornyán nem
zeti szempontból égető szükségletté, majd
nem országos érdekké teszi; másrészt nagyon 
is mérlegeli a költségeket, melyekkel két 
ily új óvodának az országos költségvetés 
keretében való {elállítása az ország pénz
tárát terhelné.

Éithető tehát, hogy az ütköző pontok 
eltüntetése, a nehézségek szanálása s így az 
érdekek összeegyeztetése nem csekély körül
tekintéssel s táradsággal jár.

A tornyosuló akadályok közepette azon
ban igazán szerencse, hogy mindkét tárgyaló 
íél át van hatva a kérdés nagyfontosságától 
s attól a komoly meggyőződéstől, hogy az 
óvodák felállítása Csáktornyán tovább már 
nem halasztható.

Innen van az, hogy a kormány az 
óvodák felállításához csak a város «segít
ségét» kéri s ezért csak mérsékelt feltéte
leket állít; másfelől a város közönsége sem 
zárkózik el a nagyobb terhek elől sem, hogy 
régen táplált ideálját megvalósítsa.

Ennek a meggyőződésnek már is az az 
eredménye, hogy alapos kilátás van rá. hogy 
az óvodák a kormány által stipulált felté
telek alapján a városban szerveztessenek.

A múltkor hírt adtunk arról, hngy a 
képviselőtestület az építkezésről hallani sem 
akar, mert újabb terhek átvételétől íé l; most 
meg úgy áll a dolog, hogy a képviselőtes
tület kebeléből kiküldött bizottság, számítások 
alapján rájött, hogy a kormány feltételei 
nagyon is kulánsak s a város közönségére 
nézve annyira előnyösek, hogy helyrehoz
hatatlan mulasztást követne el a város 
közönsége, ha a rideg visszautasítás állás
pontjára helyezkedve, ezzel a saját érdekei 
ellenére, ha nem is lehetetlenné tenné az 
óvodák felállítását, de legalább is a messze 
távolba tolná ki az óvodák szaporítását.

Most azonban a bizottság számításai 
alapján reméljük, hogy a város nem a 
minisztériumra bízza az óvodák felépítését, 
hanem maga veszi a kezébe s így a maga 
részére előnyösebben s hamarább is meg
valósíthatja azokat.

Mert minő feltételeket szab a kormány 
a városnak az államosítás, illetőleg az új 
óvodák felállítása álkalmából? A maga ré
széről a személyzet fizetését, az óvodák fel
szerelését, a fűtést s az óvodák esetleges 
tejlesztését vállalja. Ezzel szemben a régi 
épület átadását, s felszerelését követeli; majd 
azt kívánja, hogy az új óvodák elhelyezé
séről, illetőleg az új óvodák építéséről, az 
épületek fenntartásáról s a nyári nagy 
takarításról a város gondoskodjék s a tűz
kár elleni biztosítás és az óvónők nyugdíj 
járulékainak a terheit is a város viselje. S 
hogy ezeket a terheket megkönnyítse, át
engedi a városnak felhasználás végett az 
óvóegyesület 6000 K. alapvagyonát s fel
használtatni engedi az államosítás alkalmá
val minden esetben kivetendő 3%  pótadót, 
mely ez idő szerint 2160 К-t tesz ki Csák
tornyán.

A városnak tehát, ha a 6000 K-hoz 
hozzá se nyúl, közel 2200 K. áll évenként 
rendelkezésére, melyből az építés költségeit 
fedezheti. Hiszen a bizottság számítása szerint 
ez az összeg egy 42000 К-ás töke évi ka
matjainak felel meg. Ebből az összegből 
pegig Csáktornyán két új ovodát íel lehet 
építeni.

A város hozzá se nyúl a 6000 K. 
készpénzhez s a minisztérium fel lételei nek 
megfelel. Felépíti a két óvodát a város kö
zönségére fillérenként kivetett adóból, melyre 
mint közvagyonra valamelyik banktól köl
csönt felvehet. A 6000 K. kamatjaiból az 
apró járulékok fedezete kerül ki. Telik be
lőle a' nagy takarításra, tűzkár elleni bizto
sításra, a nyugdijjárulékra, az épület jókar
ban tartására ; s tetejébe megmarad még a 
városnak az a 400, illetőleg 600 K., melyet 
évenként szintén kész volt az állam rendel
kezésére bocsátani, csakhogy az építést a 
maga vállairól levegye.

A bizottság elvégezte a dolgát, feltárta 
a dolog alapos megvilágításával a helyzetet 
s kimutatta, hogy a várostól a kormány 
az előrebocsáiott feltételek mellett lehetet
lenséget nem kíván. Most tisztán a város 
képviselőtestületétől tügg, hogy ?.z államo
sításba ez alapon belemenjen. Anyagi áldo
zataiba nem kerül. A pótadó, mit az óvodák 
létesítéséből kifolyólag a város lakosságára 
kivetnek, ki nem kerülhető. Nem menekül 
meg előle a város akkor sem, ha az állam 
maga építtet. S ha a pótadót ki vetik, 
vollaképen nem is új teher lesz az ; mert 
felszabadul általa a 4 K. tagságdíj, melyet 
a polgárság ideálisan gondolkozó része az 
egyesületi óvoda fennállása óta évenként

eddig önként fizetett s a 401-—2 K. tandíj, 
melyet gyermekeik után a szülők havonként 
fizettek.

A pótadó meg fogja szüntetni ezeket a 
közjó órdekében. hozott, nagyobbrészt ön
kéntes terheket s általánossá teszi majd a 
hozzájárulást annak a- ügynek a szolgála
tában, melynek támogatása elől senki el nem 
zárkózhatik.

Azt hisszük, hogy ennek szem előtt 
való tartásával mi sem állja útját az óvo
dák államosításának, különösen akkor, ha 
tudjuk, hogy az állam építkezésekbe csak a 
legritkább esetekben megy bele s ha fel
fogjuk azt az óriási kihatást, mit már a 
közel jöv'öbenis a magyarosodást illetőleg 
érezni fogunk, különösen a külső községek
ben, első sorban pedig Pusztafán, ahol a 
magyarosodás tekintetében eddig a legpará
nyibb kísérlet sem történt.

Ragadja meg Pusztafa az első alkalmat, 
melyei a kedvező körülmények neki most 
nyújtanak. Kulturális fejlődésének az alap
ját rakja le most, amikor a külső óvoda 
létesítéséhez a maga csekély áldozatait is 
meghozza. Ne tekintse a külső óvoda fel
állítását Csáktornya ügyének. Itt Csáktornya 
nem segítséget kér Pusztaiétól, hogy a maga 
gyermekeinek beovodáztaíását Búzáson és 
Battyánban lehetővé tegye, hanem alkalmat 
akar adni Pusztafának is, hog  ̂ az ő gyer
mekeit is ebbe az óvodába járassa.

S Puszlafa részéről ez a hozzájárulás 
az első áldozat lesz a kultúra és magya
rosodás oltárára. Gyermekeit eddig úgyis 
Csáktornyára küldte az elemi iskolába anél
kül, hogy az iskola tenntartási költségeihez 
hozzájárult volna; gyermekei most is a 
tanítóképző-intézet gyakorló iskolájában in
gyenes oktatásban részesülnek ; a második 
gyakorló iskola is csak azért áll fenn, mert 
a pusztafai gyermekeknek nincs hová isko
lába járniok. Ennek fejében ne zárkózzék el 
a község legalább most ne, amikor első íz
ben kérnek tőle rekompenzációt, de most 
is azzal az előnnyel, hogy az ő kisdedei 
az új óvodában felügyelet alatt hazafias 
nevelésben részesübessenek.

Ne tekintse tehát az új óvodát Csák
tornya óvodájának, hanem bocsássa a kért 
telket az állam rendelkezésére. Ha ezt 
Puszta fa megteszi, jól felfogott érdekében 
cselekszik, mert az óvoda első következ
ménye az elemi iskola felállítása lesz. Az 
első tagozat után csakhamar a második kö
vetkezik, mert természetes szervi kapcsolat
ban vannak.

Adja a magyarok Istene, hogy a kisded
óvók felállításának tengeri kígyója a napi
rendről valahára lekerüljön s mi nemsokára 
abban az eredményben gyönyörködhessünk 
mit a három óvoda a magyar kultúra szol
gálatában produkálni fog!
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Tapasztalatok a magyar nyelv 
tanítása körül.

Ha megkérdezzük a néptanítókat, kik 
különböző vidékeken működnek — arra a 
kérdésünkre, tngy az idegen anyanyelvű 
gyermekek közül kik sajátítják el gyorsab
ban s alaposabban édes nemzeti nyelvünket, 
azt a választ nyerjük, hogy általánosságban 
a szláv, tehát a vend, horvát stb. gyorsab
ban tanulja a magyar nyelvet, mint a sváb 
és német gyerek.

Csak menjünk valamely sváb vidéken 
levő iskolába! A gyerekek gombóc helyett 
kompócot esznek, bab helyett pedig papot 
mondanak. Nem akarok részletezni, csupán 
csak rámutatok, hogy már a kiejtés mily 
rossz, mennyire hibás. A szórend, mondat
fűzésről nem is szólok, mert nyilvánvaló, 
hogy a magyar ember eszejárása egészen 
más s a magyar nyelv természete alapjában 
véve ellenkezik a némettel.

Ezzel azt hiszem megmondtam mindent. 
De menjünk tovább.

Vegyük a vend gyermekeket! Ezeknek 
a kiejtésében is megtaláljuk az «eredetiség»- 
et, mely hiba jellemvonás a vend gyere
kek beszédjében.

A vend gyermek, ha nem figyelmez
tetjük s javítjtuk, «bácsi» helyett «bácsi »-t 
mond. Épp így lesz: «Márton» h. «Marton». 
Nem akarok sorozatot adni, csupán csak arra 
mutatok reá, hogy a vend gyermekek mily 
különös előszeretettel mondanak rövid 
magánhangzót a hosszú helyett. Azonban 
zalamegvei vendjeink sem beszélnek egy
öntetűen. Például Zalabagonyához tartozó 
községek tanköteles gyermekei, amidőn már 
a népiskola I. osztályába jönnek, jó magyar 
nyelvérzékkel bírnak. Ennek az oka abban 
keresendő, hogy Zalabagonyához tartozó 
Zalafilóc, Zalabakonak, Zalaivánc községek 
minduntalan közelben levő magyar falvak
kal érintkeznek. így például a zalabagonyai 
plébániához tartozó Sztrelec község lakosai, 
mivel Dobronak magyar község nekik köze
lebb van: oda járnak templomba, a tan
kötelesek pedig Dobronakra iskolába.

Ebből az következik, hogy a magyar
sággal érintkezésben, összeköttetésben levő 
nép gyermekei több érzéket s készséget 
tanúsítanak a magyar nyelv elsajátítása iránt.

Azonban mondhatjuk, hogy a szláv 
gyermek általánosságban véve könnyebben 
elsajátítji n magyar nyelvet, mint a német.

Különösen dicséretet érdemelnek Zala- 
megyei vendjeink, kiket vezetni, nevelni 
hál’ Isten lehet, mert r'ég nincsen meg
mételyezve lelkűk magyar ellenes izgalások- 
kal, —  habár lelketlen emberek akadtak s 
a jó stájerok furfangos mosolylyal kacsint
gatnak reánk, — hozzánk.

összegezzünk tehát!!
A sz'áv nép között is különösen a 

vend nép az, ki igyekszik az édes anyaföld 
nyelvéi elsajátítani. Természetesen meg kell : 
kedveltetni s beláltatni ennek szükséges- ' 
ségét.

Sokszor hangsúlyoztam már s nem ! 
győzöm eléggé kiemelni a magyar istentisz- ! 
telelek tartását, mely lehetővé teszi, hogy 1 
végre a tanítóság egy tapasztalatot szerez- 1 
zen magának, t. i : milyen hatása lesz a 1 
magyarosításra a magyar istentiszteleteknek? í

Ezt várjuk, erre kiváncsi a magyar J 
tanítói kar. J

Jöjjön el a te országod magyar isten- 1 
tisztelet!!

Hegedűs Elek. I

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Meghívó. A «Zalavármegyei Köz- 
[ művelődési Egyesület» igazgató-választmánya 
1 1908- évi december 13-án délelőtt fél tízkor 
* a vármegyeház nagy termében első ülését

tartja, melyre az igazgató-választmány tag- 
» jait tisztelettel meghívja gróf Batthyány Pál 
1 elnök. Tárgysorozat: I. A m. kir. belügymi

niszter ur által jóváhagyott alapszabályok be- 
1 mutatása. II. Előterjesztés az egyesület gya

korlati működése felől. III. Jelentés a pénz
tár állapotáról és megvizsgálásáról. IV. Az 
1908. és 1909. évi költségvetés előkészítése. 
V. A közgyűlés elé terjesztendő indítványok.

—  Meghívó A «Zalavármegyei Köz-| 
művelődési Egyesület» 1908. évi december 
hó 13-án délelőtt tíz órakor a vármegyeház 
nagytermében rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre az egyesület összes tagiait tisztelet
tel meghívja gróf Batthyány Pál elnök. 
Tárgysorozat: I. Az igazgató-választmánynak 
az egyesület gyakorlati működésére vonat
kozó javaslatai. II. Az ecMigi számadások 
megvizsgálása. III. Az 1908. és 1909. évi 
költségvetés megállapítása. IV. Indítványok.

—  Eljegyzés. Guttman Erna kisaszszonyl 
Szombathelytől múlt hó 29-én jegyezte el 
Rosenberg Rikárd helybeli borkereskedő.

—  Tanitónőválasztás. A lemondás 
folytán megüresedett muraszentmártoni taní
tónői állásra 27 pályázó közül Tóth Jolán 
oki. tanítónő választatott meg.

—  Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
Kovácsics József helybeli kir. járásbírósági 
Írnokot, jelen alkalmazása helyén, iroda
tisztié nevezte ki.

—  Állandó választmányi gyűlés A folyó 
évi december hó 14-én tartandó törvény- 
hatósági bizottsági rendes közgyűlésen fel
veendő ügyek tárgyalásának elkészítése 
végett a vármegyei állandó választmány 
folyó évi december hó 7-én d. e. 9 órakor 
Zalaegerszegen a vármegyeház gyűléstermé
ben gyűlést tart.

—  Zalavármegye virilistái. Zala vár
megye legtöbb adót fizető bizottsági tagjai
nak névjegyzéke Muraközből az 1909. évre 
a következő : gróf Festetics Jenő Csáktornya 
52265 K. 85 fill. Hirschler Miksa Alsó- 
domboru 5052 K. 12 f. adó alapján. (2978 
K. 66 f-től 2608 K. 58 f-ig): Muray Róbert 
Belicza, Morandini Bálint Csáktornya. (2586 
K. 82 f-től 2074 K. 84 f-ig): Neumann 
Miksa Csáktornya, Pleinek Márton Mura- 
király. (1917 K. 32 f-től 1710 K. 08 í-igj : 
Neumann Róbert Csáktornya, Szabó Elek 
Alsópuszlákovecz* (1384 K. 69 f-től 1208 
K. 60 f-ig): Peczek György Tüskeszentgyörgy,* 
Antonovics József Csáktornya, Filipich Lajos 
Drávavásárhely .* (1195 K. 68 f-lől 1004 K. 
52 f-ig): Pecsomik Ottó Csáktornya, Hajas 
József Csáktornya. (997 K. 86 f-től 907 K. 
34 f-ig): Pelhő Jenő Csáktornya* dr. Böhm 
Szidney Perlak, Wollák Rezső Csáktornya* 
Steiberger Teofil Csáktornya, Langer Makár 
Bányavár. (896 K. 21 f-től 701 K. 36 f-ig): 
Szabó Elek Alsópusztákovecz, lrr.rey Ferencz 
Szobolioa* Becsay Albert Csáktornya, Kohn 
Hermán Csáktornya, Habus Mihály Perlak* 
Heinrich Miksa Csáktornya, Pollák József 
Csáktornya, dr. Tamás János Perlak,* Strausz 
Sándor Csáktornya, Szalon Péter Csáktornya, 
Neuf< Id Lajos Boltornya, Tomasics Tamás 
Bottornya (691 K. 04 f-lől 640 K. 71 f-ig): 
Rosenberg Lajos Csáktornya, Szivoncsik 
Antal Csáktornya, Meider Mór Drávavásár- 
heiy. A *-gal jelöltek adója kétszeresen van 
számítva.

—  Miniszteri elismerés egy tanítónak.
A perlaki társadalom s az ottani áll. elemi 
népiskola tanítótestülete f. év október havá
ban ünnepelte meg a perlaki áll. elemi 

\ népiskola negyedszázados fennállásának és 
’ ezzel kapcsolatosan Tóth Sándor ottani áll. 
' elemi iskolai igazgató 25 éves működésének 
’ jubileumát. Most gróf Apponyi Albert kultusz- 

miniszter Zalavármegye főispánja útján Tóth 
Sándor igazgató-tanítónak legnagyobb el
ismerését nyilvánította hosszú időn keresztül 
teljesített buzgó szolgálatáért.

—  Vasúti kedvezmény iskolai kirándu
lásokra. A kereskedelmi minisztérium az 
iskolai kirándulások előmozdítása érdekében 
a már fönnálló eddigi intézkedéseket a kö-

ivetkezőleg módosította: Az iskolai kirándu
láson résztvevők az idejében intézett meg
keresés alapján a máv. igazgatóságától lehe
tőleg külön kocsit kapnak. Ily esetekben a 
lehetőség szerint a gyorsvonatokhoz is III. 
osztályú személykocsit csatolnak és ezek
III. osztályú félárú menetjegyekkel vehetők 
igánybe. A III. osztályú külön kocsi kellő ki
használásának biztosítása szemDontjából kí
vánatos, hogy az utazásban résztvevők száma 
legalább a 25-öt meghaladja. Két tíz éven 
aluli tanuló egy féljeggyel s minden fizető 
tíz tanuló után egy teljesen szegénysorsú 
tanuló díjmentesen utalhat. Ez ujatbi ked
vezmények abban a reményben nyújtattak,' 
hogy az iskolai kirándulások elősegítését 
üdvösen szolgálni fogják.

—  Végzetes halászat Farkas Alajos 
kotori korcsmáros, halászati bérlő f. hó
26-án délután a Mura folyóban sikeresen 
halászott segédeivel. A halászat befejeztével, 
haza iparkodva, átevezett három segédjével 
az innenső partra. Ismeretlen oknál fogva 
a csónak merülni kezdett s ők kiugráltak a 
csónakból a Murába. Farkas Alajos, az egyik 
idősebb halásszal, szerencsésen kiúszott a 
partra; de a 18 éves Jancsek Iván és a 
47 éves Kolárek Tamás a Murában lelték 
halálukat. Ez ideig nem sikerüli Őket meg
találni.

—  Eljegyzés. Prostenik Gusztáv hely
beli vaskereskedő eljegyezte özv. lrnrey 
Sándorné úrnőt, özv. Tivadar Ferencné leá
nyát Dekánovecen. (E himenhír lapunk múlt 
számában helytelenül közöltetett, melynek 
kiigazítására felkérettünk.)

—  Hivatalvizsgálat. Zalavármegye al
ispánja a Csáktornyái főszolgabírói hivatal 
pénzkezelését és ügytorgalmát f. hó 1-én 
megvizsgálta.

—  Sorshúzás. A Csáktornyái járásban 
illetőséggel bíró és 1888. évben született 
I-ső koroszlálybeli állítókötelesek sorshúzása 
f. év december hó 19-én délelőtt 9 órától 
kezdődőleg Csáktornyán, a Zrínyi-szálloda 
nagytermében fog megejtetni.

—  Veszélyes fenyegetés. Múlt hó 25 én 
Zsoldos Mihály bottornyai lakos Leppen 
Antal ugyanottani lakosi nem is bottal 
hanem revolverrel veszélyesen fenyegette, 
mert Leppen állítólag ellopta volna a pipáját. 
Zsoldos M. a nagykanizsai kir ügyészségnél 
fel jelentetett.

— Uj tanító. A muravidi üresedésben 
volt tanítói állásra Gunscher Károly oki. 
tanító lett megválasztva.

— Halálos ütés. Múlt vasárnap, novem
ber hó 28-án adventi szent gyónás tarta
tott Tüskeszentgyörgyön. A hívek nagy 
számban veitek azon részt. Ősi szokás sze
rint a gyónás után a bűneiktől feloldozott 
atyafiak betértek a korcsmába, hogy az 
idei murcinak is áldozzanak valamit. Három 
Murakirályról való krajnai ember is betért,



a Mehuer Ede-féle korcsmába s ott vígan 
szürcsölték a venyige herbateál. Késő este 
volt már, amikor hazulról értük jöttek De 
a krajnaiaknak annyira fejükbe szállott a 
bor gőze, hogy úgy maguk között, mint 
pedig a többi ivókkal összevesztek. De leg
jobban dühbe gurult Ribárics Milics, ez 
mérgében leszakított a közeli kerítésről egy 
lécet s úgy fejbe vágott egy Gergely nevű 
krajnai sztricet, hogy az merlen a földre 
esett és meghalt. Ribáricsot másnap a csend- 
őrség elfogta.

—  Rendőri hírek. Kernyák Gergely 
belicai lakos m. hó 20 Bárándási Györgytől 
2 kefét, 1 vasvillát 4 kor., Skvarc Istvántól 
1 fűrészt 8 kor., Meszárics Mátyástól egy 
lószerszámot 6 kor., összesen L8 kor. érték
ben ellopott. A károsultak belicai lakosok. 
— Három Csáktornya külvárosi, battyáni 
lakos pedig, névszerint Novák Antal, Dobsa 
József és Vidovics Mihály m. hó 28-án 
Novák Antal által Horváth Anna helybeli 
lakostól elvett nagykendőjét csak úgy tréfá
ból összetépték, mi által annak 9 kor. kárt 
okoztak. A lettesek a helybeli büntető bíró
ságnál feljelentettek.

—  Öngyilkosság. Néhai Horváth Ignác, 
a Csáktornyái uradalom volt számvevőjének 
leánya, Horváth Délinké 47 éves helybeli 
lakos november hó 28-án az esti órákban 
saját szobájában a lámpalartó vasra fel
akasztotta magát. Mire észrevették már 
halva volt. Az éleiének önkezével végett 
vetett nő már hosszabb idő óta búskomor
ságban szenvedett s egy őrizetlen pillanat
ban követte el e tettét. Temetése mély rész
vét mellett november hó 80-án délután 3 
órakor volt. Az elhunytat Horváth Zoltán, 
Árpád és Dénes testvérei s a rokonság 
gyászolja. Nyugodjék békében !

—  Szerencsétlenség. Egy kis fiút, a 
Csáktornyái áll. elemi népiskola IV. osztá
lyának egyik tanulóját a saját vigyázatlan
sága folytán halálos szerencsétlenség, szüleit 
pedig kimondhatatlan mély bánat és fáj
dalom érte. Ugyanis Földes Mór helybeli 
pénzügynök november hó 30-án a délután 
fél öt órakor Zalaegerszeg-felé induló vonat
tal Csáktornyáról — Alsólendvára utazott. 
József nevű 10 éves fia, amint a délutáni 
tanítás az iskolában véget ért, hogy elutazó 
édesatyjától elbúcsúzzék, vagy hogy legalább 
búcsút inthessen kis kezével a távozó atyá
nak, kiszaladt a vasúti állomásra atyja után. 
De csak a Zrínyi külvárosi sorompóhoz ért, 
mert a vonat már közeledett. Az nap oly 
nagy köd volt, hogy alig lehetett öt lépésre 
is látni. A kis fiúcska azon hiszemben, hogy 
az ukki vonat közeledik, átment a sorompón 
és a déli vasúti pályatest sínpárjai között 
állóit meg. A vonat közeledett, de nem az 
ukki, henem a Nagykanizsa felé délután fél 
5 óra tájban robogó gyorsvonat, melynek 
dübörgését hallotta ugyan a fiú, de a nagy 
köd miatt nem látta s így történt, hogy a 
vonat a 61,697. számú vasúti szelvény mel
lett a szerencsétlen gyermeket elgázolta, 
derékben úgyszólván teljesen elvágta. A 
gyorsvonat megállóit s rövid néhány percnyi 
késés után folytatta útját. A szerencsétlen
ség a fiú saját vigyázatlansága folytán tör
tént. Az elhunyt kis fiúcska,— kinek gyászos 
esete széles körben mély részvétet keltett,— 
temetése december hó 2-án délután 3 óra
kor volt az izr. temető halottas házából. 
Schwarz Jakab főrabbi könnyekig megható 
gyászbeszédet tartott, melybői okulhattak a 
jelenvolt szülők és gyermekek, hogy miként 
kell a szülők részéről a gyermekekeket ne

vélni s a gyermekeknek szülőik irányában 
viselkedni.

—  Halálozás. Poje Balázs stridói keres
kedő f. hó 2-án éleiének 42-ik, boldog 
házasságának 18-ik évében hosszas szen
vedés után elhunyt. Temetése Strició és 
vidékének nagy részvéte mellett december 
hó 4-én délután 4 órakor volt, Legyen ál
dott emléke.

—  El Hercegovinába. Háborús hírek
kel van tele az egész magyarországi sajtó. 
Hol itt, hol olt olvashatni katonai századok 
létszámának kiegészítéséről s az annektált 
országokba való küldéséről. Nem tudhatjuk, 
mikor vet lángot a Balkán parázs, mely 
már oly régóta rettegésbe tartja Európa 
nemzeteit. Talán mire új tavaszt érünk, 
ágyuk zenéjétől, puskák ropogásától vissz
hangzik majd a Bosna- és Narenta völgye 
s a bakáink által oly siralmasan megéne
kelt girbe-görbe ország, Bosznia, ismét a 
csaták színtere leend. Csáktornyáról is im
már útnak indultak a katonák. A XIII had
testhez tartozó s Csáktornyán állomásozó 
ulános ezred 1-ső százada, hadi létszámra 
kiegészítve, f. hó 3-án a déli órákban teljes 
hadi felszereléssel Serlió Hugó kapitány 
vezetése alatt Hercegovina fővárosába Mosz- 
tárba indult. A század ott fogja teljesíteni 
bizonytalan ideig katonai szolgálatait.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre «Réthy» figyelünk, úgy nem 
csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 60 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és 
hurutos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a «Réthy» név.

—  Adományozás A m kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a vallásalap kegy- 
urasága alatt álló muraszentmáriai plébánia 
javadalmat Czirkvencsics Ede ottani helyet
teslel késznek adományozta.

—  ütvén éves jubileum F. év novem
ber hó 25-én nagyszabású ünnep keretében 
juttatla kifejezésre a zalaegerszegi izrlaelita 
hitközség érdemes agg lelkipásztora félszá
zados működésének évfordulóját. Ötven év
vel ezelőtt történt, hogy a zalaegerszegi 
izraelita hitközség Engelsmann Izraelt főrab
binak választotta meg. A fiatal lelkipásztor
nak zászlóján a munka volt a jelszó. Azóta 
egy félszázad telt el. És e félszázad való
ban a munkáé volt. Azé a munkáé, melyet 
a haza, a magyar szellem és művelődés, az 
általános emberszei elet, a közjó és közérdek 
oltárán áldozott Engelsmann Izrael. Nagy
világi és theologiai tudása nem záriák őt 
teljesen a könyvek országába. A közélet 
becsületes és önzetlen harcainak legszebb 
erényeivel áthatva szolgálta vallását, édes 
hazáját és a kuliurát. Jótékonyságát min
denütt ismerik s nem ismer fáradságot, 
veszélyt a szükölködők gyámolításában. 
Remek szónoki beszédei, sokszor jelét adta 
nagy tehetségének és tudásának. Nemcsak 
egy felekezet vallását hirdette, hanem 50 
esztendőn itt Zalaegerszegen lankadatlan 
buzgalommal, lelkes kitartással, mindenkor 
ifjú hévvel terjeszlette a telebaráti szeretetet. 
Ez évforduló alkalmával szeretett hitközsége 
most is mint mindenkor jelét adta a lelki- 
pásztorhoz való vonzalmát és szeretetét. 
Nagy szabású ünnepélyt rendezett, a melyen 
megjelentek Zalaegerszeg város intelligenciája, 
a hatóságok stb. Az ünnepélyt Leicliner tő
kántor nyitotta meg szép imával. Az ima 
elhangzása után az ünnepi beszéd követ
kezett. amelyet Hevesi Simon dr., budapesti 
főrabbi tartott, akinek lélekemelő beszéde 
nagyon meghatotta az ezrekre menő ájtatos

közönséget. Ennek befejeztével az ünnepelt 
lépett fel a szószékre s megköszönte az 
iránta tanúsított bizalmat és szeretetet. Majd 
a főkántor egy áldó imát mondott a fő
rabbira és ezzel az ünnepély véget ért. 
Pont 4 órakor a vármegyeház helyiségében 
díszközgyűlés volt, amelyen a hitk. tagok, 
a polgármester, stb. résztvettek. Majd a 
hitközség tagjai a főrabbinál tisztelegtek és 
átadták az ajándékul veti arany botot. A 
hitközség ragaszkodását mutatja a főrabbi
hoz az 1000 К-ás alapítvány, amelyet a 
hitközség létesített a főrabbi nevében s a 
melyről a díszesen kiállítóit alapító levelek 
tanúskodnak. Ötven év egy egész emberöltő. 
Ötven éven át kitűzött elvekért lelkesedni és 
küzdeni annyi mint egy egész életet ezek
nek szentelni. Aki egy ilyen emberöltőt a 
haza, a társadalom, az emberiség üdvös 
szolgálatában töltött el, megérdemli, hogy a 
társadalom elismerése a nyilvánosság színe 
előtt megnyilatkozzék.

—  Szenzációs találmány Czvetkovics 
Jenő az első erdélyrészi szab. szivarka- 
hüvclygyár r. t. főkönyvelője egészségügyi 
szempontból nagy jelentőségű találmányt 
jelentett be a m. kir. szabadalmi hivatalhoz. 
Czvetkovics Jenőnek ugyanis hosszú kísér
letezések után sikerült egy elmésen egyszerű 
szűrőkészüléket szerkeszteni, melyet a szi- 
varkahüvely szopókájába téve a dohány
füstöt a benne levő nikotintól és egyéb 
ártalmas anyagoktól megfosztja. A találmány 
lényege az, hogy a szivarkahüvely szopóká- 
jában egy három rekeszre osztott pergament 
lap és a rekeszekben nikotin és füstszerü 
vatta van elhelyezve. A füst a rekeszeken 
és az azokban elhelyezett vattán átszürödve 
teljesen nikotinmentessé lesz, mit Czvet
kovics Jenő vegyileg is kimutatott. Másszó
val a szopókában elhelyezett szűrő készülék 
a dohányfüstből kiválasztja és a rekeszek
ben visszatartja a nikotint. Illetékes vegyészi 
és orvosi körök a találmányt óriási jelentő
ségűnek mondják, mely kizárja majd a 
nikotinmérgezésf s egyéb nikotin okozta be
tegségeket. A dohányzók bizonyára örülni 
fognak a találmánynak, mert most már 
egészségük veszélyeztetése nélkül hódolhat
nak majd szenvedélyüknek. A találmány a 
szabadalmi hivatalnál «füst és nikotinszü- 
rővel ellátott szivarkahüvely» címen 19085 
szám alalt iktatlalott be.

Köszönetnyilvánítás.
Szereiéit fiam megrendítő körülmé

nyek között történt halála folytán engem 
és családomat ért súlyos megpróbáltatás 
alkalmából hozzám juttatott részvét- 
nyilatkozatokért ezúton fejezem ki min
denkinek hálás köszönelemet.

Csáktornya, 1908. december 3.
Földes Mór.

Köszönetnyilvánítás.
Boldogult nővérem, Horváth Délinké 

elhunyta alkalmából hozzám juttatott 
részvétkifejezésekért, valamint a te
metés megadásánál való megjelenés
ért fogadják őszinte kcszönetemet.

Csáktornya, 1908. dec. 1-én,
Horváth Zoltán.

Főm unkatárs;

BRAUNER LAJOS
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Za jeden kalampér. — Vl(̂ i,n0» — ve,i Napoleon — — Dobro je anda — véli granadir. —PreH vpliknm hitkum Dri Illnui je moguöe budem ja sreCneái. Krompira budemo razdelili: dva vékái krom-giasov t ve Napo ln  cesa sa svojim ,. 1 ^raven .de k granadéru i pita ga, péri su njihovoga veliCan3tva, a 0Ve drugegenerálom Berth.erom na veCer vu tajnoj Je" í  Ä  t™.,n , Рйк SSm P° |em'opravi hódit vu taboru med svojemi sotdati, , . Né’ d 8 p odgovon Napoleon se sedne i poje svoje dvada njim njihovo ponaáanje opazi. ' . mo„ ; ______  . krompira. Povernuvái se к svojemu áatoru,Blizu viáe vojnikov na jednim kupu ^  ntJünh ! f  aam rLn —  г a samo lulikt> je rekel sv°je,nu sprevodniku :su vidli jednoga — iz Engleske zemlje Napoleon°b Ь é g . — Dober soldat je lé flczko’ t0 veCrodjenoga — granadira, koj si je za veCer- p ’ . vidim.
ju krompira pekel na 2erjavki. — Kekel sem, da je mem samomu Cesar se je za dva meseca к obedu— Rád bi jednoga od onih peCenih né dosta “  opetuje granadir. — A'edjutém spravljat vu Parizu. Gda se hoCe к stolukrompirov — reCe cesar svojemu sprevod- m,slite’ da vaá nepoznam vu vaSoj tajnoj sesti, javi mu podvornik, da jeden granadir.  ̂ niku. — Popitajte toga vojnika, jeli nebi °Pravi'> pod silóm hoCe nuter dojti — ar véli —jednoga prodal. Napoleona to dime. Ov vojnik njega da ga je njegovo veleCanstvo pozvalo na obed.Berthier ide к tomu vojniku, i pitaCiji pózna, pák ip;ik vu takvim glasi gv,vori S — Pustite g> nuter — véli Napoleon,je té krompir. njim? To je za nemoguCe dr2al. Mislil je Soldat dojde nuter, salutéra, i véli

Jeden nadert granadir stupi napré. da se Je laJ vojnik prepoznal. cesaru:— Moj — odgovori. — Pák gdo sem ja? Zapita ga Napoleon — Jeli se njegovo veleCanstvo seCa— Nebi li vi prodali jednoga kalam- — Gdo? Hál Napoleon. na to, da smo skup krumpéra veCerjali?péra? zapita Berthier. — Hál Napoleona budeS ipák ponudil Napoleon zaCudjeno gledi na vojnika.— Ne о penez je tu réC — véli gra- sa jednim krotnpirom. — Так, zár ti si táj? Как se nebinadir. —- — Niti sjednom zmom — odgovori seCal.Zutra me lehko vmoriju ; pák nebi soldat — Nego ako me njegovo veliCanstvo I ve si zato doäel, da smenom obedujeS?rád, da me neprijatelj sa praznim 2aludcom na obed pozove, ksebi, da se povrnemo u Rustin — reCe svojemu vernomu inoSunajdé. — Pariz, onda moreju denes s menőm veCerjati. — prestri i za njega na tvojem stolu.

XXV. Csáktornya, 1908. decemhra 6-ga.________________ Broj 49.



Ovo dru2tvo ima avoje v temeljiteljne, 
podpomagajuCe i redovite Clane. Med redo- 
vite Clane spadaju mladici od 15-ga do 
21-ga Ieta. Svako druitvo ima svojega od- 
bora, как predsednik, ravnatelj, blagajnik 
iliti kaäser i knji2niCar. Mladici se od no- 
vembra do majuáa meseca svaki tjeden 
dvaput zidejű vu ákoli, de njim uCitelj, 
notarjuá i svaki takov, koj ima к torna 
volju, prédává od takovi stvari, kaj je dob- 
ro znati svakomu Coveku. Zatim njim pre- 
Cita iz novin ili iz kujige novosti, pripovesti 
s jednum reCjom sve, kaj je vugodno pos- 
luéati.

Nadalje z ovih mladiCov slo2i se po- 
pevaCko dru2tvo, kője se vuCi na tri Cetiri 
glase popévati cirkvene i svétske pesme. — 
Da su dobro zvé2bane, dr2iju glasbenu 
zabavu, koncert, i Cisti dohodek od öve 
zabave dojde v dru2tvenu kassu. — Mladici 
dobiju v Skoli zabadav knjige za Citati, 
naruCiju si sVakoformo novine da si pre- 
Citaju sami, kaj se pripéCa po Sirokim svétu.

To je na kralkoma eve ono, kaj 2elji 
podati dru2tvo naáim mladiCom. —  De je 
táj Covek, koj bi mogel reCi za to, da je 
ov eil ne plemenit? Mislimo, da nam ne 
treba razlagati na áirje, как neprecenjeni 
hasén zvira z toga na mladiCe, kője oCemo 
tak odhraniti, da budu spamelni, hasnoviti 
Clani CoveCanskoga druítva, da na diku 
slu2iju prviC svojim roditeljem, a zatim 
céloj obeini i céloj domovini magjarski.

Zato vas opomenemo napre, da ako 
bi bila reC od toga v kojoj obCini, de je 
ákola, poprimite sve prilike, da se ovo 
vtemelji. — V prvim redu vám, stareái je 
du2nost, da podvuCavate, gibljete svoju de- 
cu na to. Za kratko vréme bade se veC 
kazal sad vaáega truda, koj na hasén slu2i 
v prvim redu vaái deci, i na radost vaáu, 
da bute vidli, da vaáa deca lépő napreduju 
vu znanju vu kréposti, mesto da idu lum- 
parit ili druge bedastoCe tirat, poiáCeju 
mesto, de je Сака hasnovita zabava, koja 
razvija mladiCom pamet, razum, duáevne 
jakosti.

Bog daj, da öve réCi neostaneju bez 
uspjeha, nego da opadne ovo séme na 
plodnu, rodovitu zemlju!

Granadir je opet salutéral i reCe:
— Jeden granadér ne obedűje sa inoéi. 

Njegovo veliCanstvo je meni obeCalo, da 
budemo skup obeduvali. Так glasi pogodba 
i ja zaufajuC se vu njihovo reC, doáel sem sim.

— Istina, istina, —  odgovori cesar i 
vu íivljenju ga je perviC bilo sram. Jeden 
tanjér kre mojega! Deni dőli puáku i sedi 
se kre mene.

Posle o' 'da vzeme si granadér oru2je, 
obernuvSi se к cesaru i salutéra.

— Jeden prosti soldat —  véli smejuC 
vojnik — ipák nebi bil smel s cesarom 
pri jeduim stolu jesti!

—  A tak! Razmim te! — • odgovori 
cesar, pák se i on sladko nasméje. Od 
danas si moje osobne kompanije oberlei- 
dinand.

— Íz serdea njim zahvalujem! 2ivil 
cesar! zavikne i odide.

Táj granadér je bil Mac Mahon, kojemu 
je vnuk III. Napoleonu glasoviti vojvoda bil.

Pataki V iktor.

Politiöki pregied.
Vu orsackim spraviáCu se sada raz- 

pravlja proraCun za buduCe Ijeto. Prije pro- 
raCuna je bilo viáe zakonskih osnovah raz- 
pravljeno. Так je bil razpravljen zakón о 
glavnom i stolnim varadu Budapesti, zakón
0 vinu i vise menjSih zakonov. Zvun toga 
je nutri dal minister nutraSnjih poslov za- 
konsku osnovu od novoga izbornoga reda. 
Poleg öve nőve osnove bi svaki Clovek, koj 
je punodoban imái votuma. Budu i takvi 
koji budu dva votuma inr.ali, a i takvi koji 
budu i tri imali. Oni, koji neznaju pisati 
bude jih svaki deset izabralo jednoga vo
tuma. Zbog tih votumov su se jako rasrdili 
socialiSti, koji bi radi, da céli orsag tak 
fuCka, как oni komandéraju. Zato su velike 
bűne napravili po Budapesti, ali su je po- 
licaji raztirali pák je sada mir. I 2ene su 
se bunile vu Budapesti i one bi rade votu- 
me imale. Kak da bi one kaj spametneSega 
znale napraviti как mu2ki. Lépő bi izgleda* 
lo, kada bi 2ene bile vu orsackim spraviSCu
1 natezale se za kufrtalo. kada bi se pos- 
vadile.

Ali bűne su vezda veC minule zbog 
votumov pák dalje ide rasprava od prora- 
Cuna. Malo ju zatefceju horváti, koji su ni- 
kak ne zadovoljni, da pod magjarskim ákr- 
Ijaku sediju. Govoriju i govoriju a stém se 
vréme frati.

Medjutim cioma vu Horvatskoj su ta- 
kaj straSni poloáaji. Poőeli su se keCkati 
horváti i srbi, Cije bi bilo Medjimurje. T*k 
je bilo, da je dréala sednicu vu Zagrebu 
hrvatsko srbska koalicija, koja как se je 
sada dosvedoCilo sa Serbijom dr2i, pák su 
odluCili, da se jim Medjimurje mora dati. 
Vu lém sluCaju bi Medjimurje moralo pod 
Serbiju spadati, jer как se je odkrilo, vu 
Horvatskoj je bila velikosrbska propoganda, 
koja je celu Horvatsku, Kranjsku, Stajersku, 
Medjimurje pod Serbiju hotela natirati.

Taki drugi dén su dr2ali spraviSCe 
StarCeviCovi pravaSi pod vodstvom najvek- 
Sega horvatskoga domorodea Franka. Oni 
su takaj izrekli, da se Medjimurje mora к 
velikoj Horvatskoj prifrlopiti. Taki su i sa- 
birali vojsku svoju Crnu vojsku za to, рак 
su napravili dosta veliku bunu vu Zag
rebu. Posvadili su se hrvalsko-srbski koali- 
cionaSi sa pravaSima nad tem, da Cije bude 
Medjimurje Srbsko ili Horvatsko?’ A Med- 
jimurfe je Magjarsko!

JoS imamo nekaj znamenitoga za pi
sati. Najme iz Fiume je poslaniCtvo iálo vu 
Rim к 3V. otcu papi, da se Fiuma, koja 
posebno telő Cini pod korunom sv. Stefana 
odcepi od zenggske biákupije, pa da pod 
koju magjarsku biákupiju spada. Как piSe- 
ju sv. otec papa je jako milostivo primil 
poslaniCtvo iz Fiume i obeCal jim je, da 
bude Fiumu pod magjarsku biákupiju 
predelil.

Mi medjimurci smo jóé vu goráem sta- 
nju как Fiuma. Nádi sveCeniki su vu naj- 
te2keáem poloáaju. Radi bi verni bili domo
vini Magjarskoj a iz Zagreba jim vnogoput 
drugo diktiraju. Dakle i prinas bi se mogli 
ljudi sakupiti i molbu naCiniti da ее tomu 
kraj napravi. Как moreju bohneci pod szom- 
balheljsku bidkupiju spadati pák jim boh- 
neCki prodekujeju, tak bi i mi mogli tam 
spadati, pák bi bil mir.

KAJ JE NOVOGA?
—  Növi glaiar. FilipiC Jo2ef v Dráva- 

vásárhelyu prék jemlje od se dobi za naj- 
faleáu cénu sve stvari, étere se glaáarije 
tiCeju. — Koj bi anda takovo delo dtel 
njemu prék dati, more se svaki dén pri 
njem naglasiti.

—  Nőve cigare i cigarete. Od 1908- 
ga lela decembra 1-ga budu se nőve cigare 
i cigarete tríile. Cigareti bude ime: Király. 
Deset komadov bude v jednoj maloj áka- 
tuljici, koja bu koátala 40 fillérov. — A 
cigari bu ime: »Coroqas,« 10 komadov bu 
v jednoj ökatulji spravljeno i céna bu njim 
7 korun, tak jedna cigara bu koétala 70 
fillérov. — Budu i »Koronás« zvani ciga- 
retlini. Sto komadov v jednu plehnatu 
ákatuljicu slo2eno bu koátalo 12 korun, 
tak jedna cigareta bu koátala 12 fillérov.

— Zbiranje. V Kotoribi su novembra
18-ga zbirali destoga navuCitelja, s kojum 
prilikom je Horváth Jenő, diplomirani uCitelj 
bil zebrán.

— Ogenj. V Kotoribi je 17-ga no
vembra ogenj bil. Na veCer se vu2gal —  
ne znati, как — Dolencsics Joéefov ákedenj, 
koj je do fundamenta zgorel s krmurn skup. 
Kvara je do 1440 korun. — Zvun toga 
su zgorela drva susedova, Dolencsics Miha- 
lya i l ’undak Gjurova krma. — Velika 
sreCa, kaj je on den ne veter puhal, dru- 
gaC bi vu velikoj nesreCi bila céla obCina, 
kajti zdenci su prazni, a mlake zmrdjene.

—  Koj se navoljil iiveti Kövesdi 
Károly notarjuá je sploh premenjal si mesto. 
Morti je veC bil na 15 mesti, ali nigdi je 
né bil zadovoljen. To ga tiralo na tuliko, 
da je nigdi ne imel mira, zato je odluCil 
vu sebi, da se s konCa. Otiáel je v Kani2u 
v jedno kupalidCe sei si je v kupel i pre- 
tezal si je 2ile na ruki, a zatim ofnal árajfe, 
da pusti na se vodu i tak je Cakal na sinrt: 
— Ali slugi su spazili, da voda vun teCe 
nad vrata, taki su znali, da je to ne po 
redu. — Vdrli su nutri i onda vidiju, da 
je Covek ves v krvi. Na jenp.it podleju po 
doktora, koj je zavezal mu ranu i poslal ga 
v Spital, de ga ve vraCiju.

— Sedemdeset kupeov i jedna 
krava. Z Keszthelja piáeju, — как Citamo 
v Zalavarmegye zvanih novinah, da se z 
Temesvarmegjije i z BaCke 70 gazdov spra- 
vilo v Keszthely na sejam, da si kupiju 
krave od naáega fajta, simentalke i Cerleno- 
pisane, kajti je poznato, da se tam séCki 
fajt pova. — Ali sedemdeset kupeov je samo 
jednu kravu kupilo, kajti pred sejmom jen 
den je jako grdo vreme bilo, celi den cure- 
lo, i zbog toga su ne ételi drugi den marhu 
tirati na sejam. — Skoda, kaj ovi ljudi ne- 
dojdu knam v Medjimurje kupovat, tu bi 
si mogli lepu marhu zbrati.

— Bozjí sud pred sudbenim sto 
lom. To se v Ameriki pripetilo pred jed- 
nim sudbenim stolom, da su jednoga obtu- 
Éenika na straáen naCin rotili. Jeden Hursh 
zvani Covek je stal pred sudom, koga su s 
tim krivili da je s revolverom strelil Hajvod 
zvanoga Coveka. Hursh je tajil, da bi on to 
vCinil a svedok a ga ne bilo, koj bi posve- 
doCil, da je krivec. Nazadnje se stane jeden 
prise2nik i véli: Gospon sudec! Hursh je 
stim potvorjen, da je s revolvera strelil 
Hajvoda, ali to je niéCi ne videl. Ako anda 
oCemo znati, kaj je pravica vu stvari, do- 
nesimo sim onoga revolvera, z áteroga je 
Hursh • strelil, nabijmo ga i sproíimo. Ako 
je Hursh krivec, onda bu revolver krv fivi- 
cal. Ja sam veC viéeput bil pri takovoj probi,



da je »svodovt как se ta próba zove, na- Od 691 kor. 04? f. do 640 kor. 71 f.: razred otec, Földes Мог se spravil no- 
vek nas dopeljala na pravi trag. — I drugi Szivoncsik Antal Csáktornya, Rosenberg La- vembra 30 ga popoldan ob pol 5 vun s 
priseZniki SU privoljili к tomu a obtuZenik jós Csáktornya i Melder Mór Drávavásárhely. cugom v Lendavu. — DeCec je ne bil do- 
je vés prestraáen gledal na sudca, kaj bu Za kojim imenu zvezda stoji, njemu se ma, da se otec spravil na put i к ad je 
vCinil. — l sudec je spunil Zelju priseZni- poreija duplik raCuna. zeznal od druZmCeta, kam je otiäel njegov
kom, za Cas je donesel jen sluga nabitoga —  Medved i Vuk. Negda su naái otec, odbejZal je do martanske pregrade
revolvera v hiZu. Jeden priseZnik je komán- stari ljudi znali pripovédati, da se je Mura (sorompó) i tarn je s rubcom slal med
diral a sluga je sproZil nad oblok revolvera ali Drava zmrznula, onda su znali vuki áinjami, da maäe s njim svojemu otcu i 
a v drugim hipu naperi cév к prsam obtu- dojti v Medjimurje, ali kaj takvoga se je prosi ga, da mu nekaj donese iz Lendave. 
íeniku. SunCeni traki su nutri sijali v hiZu pak morti jóé nigdar ne pripetilo, как se Ran onda je bila velika megla. Za Cas se 
i pri svetlosti se samo zasveti jen flek na je ov mesec prvoga, i to pred poldanom genul z kolodvora brzovlak i deCec je
cevi, a obtuZenik zakriCi: Krv ávica! — i okolo 11-te vure; se je dotepel od nekud misül, da lendavski eug ide, koj ima kre
s tim как na pol nori odbeZi vun z hiZe. jeden Vuk vu Csáktornya nutri, vu váráé, juZne Zeljeznice gleiza. — VeC v zadnjim
Stra?.ari za njim, ali su ga ne mogli dosti- sa to je falil, kaj je rano vu hudi hip hipu, da je veC ne mogel vujti je spazil,
Ci. Hursh je odbeZal doli na vulicu, tarn je trefil dojti, ar i obCina Csáktornya je dosta da ánellcug ide proti njemu VeC je nc
drl v jedno mesnicu, zgrabil za noZ i predi, oboruZena proti takvim potepuhom, to jest imel vremena v krej skoCiti i tak ga je
как bi к sebi doáli domaCi, zarezal si je ima jednoga dobroga Medveda, on ga je eug nadhitil v zrak, a zatim je opal na
Sinjaka. — Da su straZari doáli ta veC je taki pograbil, pak ga je na hladno rnesto öinju i eug ga je na dvoje prerezal. —
bil rnrtev. — A kaj je najZalostneöe vu odpelal. Koj bi étel ovoga Vuka videti, Cug ga je na pet metrov dalko rival pred 
stvan, da je on flek, kaj je obtuZenik videl nek se potrudi na vareáke hiZe, tarn ga soboin i onda, da su spazili, kaj se pripetilo,
na cevi, je ne bil od krvi как je on misül, moCi videti, jer Crez 30 dni bude taj Vuk je postal. DeCeca je cug uprav na dvoje
nego od hrdje, —• i lo se pri suncu tak prinas. prerezal.
vidlo, как da bi Cista krv bila. Ve v celoj — Umiranje. Pc;e BalaZ, átridoiski — Sm rt. Kovács Rezső, bivái preloCki 
Amerik: se spominaju od toga i svi zahle- étacunar tekuCeg meseca 2-ga dana ob 1 veliki sudec je 24-ga novembra v Peáti
vaju od kormana, da stira toga sudca, koj vuri popoldan u 42 leti dobé svoje po du- vumrl.
je na tak grdi naCin spravil Coveka na gom beteguvanju je vumrl. PoKojnoga su — Pijan na drugi svet. Zadravecz 
drugi svet. december 4-ga dana popoldan oh 4 vuri Károly, bíróé íz Lapánya se ónak poéteno

—  Strasen covek. Vu Erfurtu su vu átridoiskim pintoru pokopali. Svela meáa napil v jednoj krCmi novoga vina i onda
odsekli glavu öve dneve Kohu, koj je ne pak se je dec. 5-ga dana predpoldan ob mu je duélo na parnet, da bi dobro bib
menje, как pet Zen zaklal. — Te Zene je 8 vuri obsluZavala u átridoiski tárni cirkvi. potuvati na drugi svét, da vidi, kaj délaju 
к sebi vabil v hiZu, — a onda zatukel i Pokoj mu vekiveCni. tam. — Kak je misül, tak je  i vCinil. Da
zakopal v pivnici. — Dijaki i puska. Najnoviáe vréme je doáel dimo, zel je napré remena i za

— P ija n scin a  je najvekse zlo na oCeju v peljati vu viéeée ékole soldaCku njega se obesil na jednu gredu.
svétu. ProjduCu nedelju )e adventska sv. muátru. Mesto proste műéire, как je do ve К tomu spodobno je napravil i Ra-
spoved bila u Tüske-Szt.-Györgyu. Po spo- bilo, vpeljaju takovu muátru, как je pri pinecz Ferencz. — Navoljil se kiveti i da
vedi su se ljudi poleg zloCeste navade po | soldaCiji. К tomu dijaki dobiju soldaCke se rééi nevolje, otiáel je v krCmu, napil
krCma raziáli. 1 tri stranski, iz Murakiralja puéke, da se uavCiju v eil strelati. Jóé lse do Zute zemlje i onda si je s britvom
kranjei su iáli vu Mehner Edijovu krCmu. dobro pametujemo na on boj, kojega su I prerezal éinjaka.
VeC Cisto na veCer su iz doma dva drugi japani imeli s rusom. —  Kaj je japana — Pregledanje skole. Dr. Ruzsicska 
роще doáli. Medju tem su se nekai porekli. proti rusom? Skorom nikaj. Saka. Pak itak Kalman, kr. ékolski mápektor je 27-ga no- 
Drugi pivei su se takaj med nje zmeáali su preobladali. Zakaj ? Zato, jer su japani vembra popoldan pregledal drávavásárhelys- 
pak su se ovak jóé bolje svadili. Najbolje kam vuCeneái od rusov, к tomu izvrstno ku ákolu. Nazadnje je pozval uCitelje i 
je bil srdit Ribárics Milics; strgel si |e iz znaju strélati. A to je glavno. Z;ihadav predsednika ékolskoga v obeinsku kancella- 
graje letvicu i z njom je tak vudril jednoga pufkaju den i noC, ako samo svaka stota riju, da se dogovori s njimi, na kakov 
kranjea, N Gregora po glavi, da se je siro- k .̂glja trefi, morebiti niti ona ne. — To naCin bi moCi bilo v obeini »DruZtvo mla- 
mak zruáil i odmah vumrl. RibariCa su Zan- je zaklalo ruse. — Zato Zeliju ve vu vek- deZa« sloZiti.
dari drugi den zvazanoga v reál odtirali. áe ékole i puékc vpeljati, da se navCiju IsaIamiU *  Naé novi »Medji-
Jeden i drugi ima Zenu i decu. Vidite, tak- mladiCi strelati, predi как bi koj к soldaCiji JlOVI Ц01С1ШЗГ. murski kolendar« 
vu Zalost zrokuje alkohol! doéel. — Kak Cujeino i v Cakoskoj prepa- za prosto Ijelo 1909. veC se je pojavil. Na-

— Virilisti varm egjinski. Za 1909. randiji budu se muétraii dijaki s puákami s,.g;t kolendara, koj sad v XXVI-om teCaju
leto veC je sloZena háta, koji plaCaju naj j — Mesto konja zena. Z Kristóf- sttfpi, mi i v tekuCem Ijetu s povjerenjem 
vekäu poreiju v Zalavarinegjiji. Tu samo falva nain piée jeden dopismk, da je v ponudimo naéun poátuvr.iim Cilateljem i 
one imenujemo, koji v Medjimurju stanuju. kraljeskoj seCi kupit jeden Covek drva za svjm dragim medjimurcern. Kaj se vu ovim 
Med ovimi su sledeCi: Grot Festetich Jenő 24 korune. Moral je drva dimo zvoziti, kolendaru najde: pripoviesti, gospodarstvene 
Ö2 jezere 265 korun; Hirschler Miksa, AI- samo to mu je ne iélo po redu, da s jed- diele, Clanak, uCenje i. t. d. to su sve med- 
sódomboru 5052 korune 12 fill. пот kobilom vozi. Kajti je kobila preslaha jimurski knjiZevniki pisali, kojim na srdcu

Od 2978 K. 66 fill, do 2608 К. 58. zapregel je svoju jaku Zenu, i tak je foral |e î, da naá narod sve dobroga i lepoga 
fill, porcije plaCaju: Muray Róbert Belica, proli domu. — Da je zadnjiput peljal, za cita vu slobodnim vremenu iz ovoga kolen- 
— Morandini Bálint, Csáktornya. popéval si je od velikog veselja i zadovolj- dara. Podupirajmo dakle ovoga kolendara,

Od 2586 K. 82 fill, do 2074 К. 84, nosti jednu starinsku pesmu, aoja ovak koj se dobivá pri Fischel Fülöp (Strausz 
fill. plaCa: Neumann Miksa Csáktornya. glasi : Raca plava po Dravi, korpu nese na Sándor) knjiZaru u Csáktornya. Céna mu

Od 1917 K. 32 fill, do 1710 К. 08 fill: glavi. — No, mi smo deli ovo v novine, je ß|jgr
Neumann Róbert Csáktornya. bez toga, da bi verovali, da se i kaj lak- --------------

Od 1384 K. 69 f. do 1208 K. 60 f : voga more pripetifi. — Ako je Zena tak N fikai 71 k ra tpk  (Чч
Peczek György* Tűskeszentgyörgy i Filipich jaka, как dotiCni piée veC bi ona navCila J 4 4
Lajos Drávavásárhely* svojega muZa, как se Zene zapreZuju i .

Od 1195 K. 68 fill, do 1004 К. 52 f.: brzCas bi on moral vleCi kre kobile. Dobro se je ziagal.
Pecsornik Ottó Csáktornya, Hajas Józseí — Svercari. Z peklenice su dva deC- Kapóé: No pak jeli ste vidli András 
Csáktornya. ki nesli duhana prék v Lakóé, da ga tam bácsi v Bosniji Zivoga átuka?

Od 997 K. 86 f. do 907 К. 34 f.: skrivce prodaju. — Na putu su se sreli Obáitoé: Jeli sam v.del? A kaj pak da
Wollák Rezső Csáktornya* Sleinberger Teofii s Zandari, koji su deCkom dohana, !raj jim mi je odnesla kuglja lévu nogu, to je ni- 
Csáktornya, Langer Makár Bányavár. je jóé prevstalo v krej zeli i morali su kaj né?!

Od 896 kor 21 fill, do 701 kor. 36 deCki к svakomu gazdi iti, koj je od njih Kapóé: А как to, pak imate obedvé
f.: Imrey Ferenc Szcbotica* Becsay Albert kupil dohana. — Как nam piée dopisnik, noge?
Csáktornya, Kohn Hermann Csáktornya, veC su svi átrofani i to jako oátro: gazdi Obéitos: Как to! Как moréé tak be-
Habus Mihály Perlak* Heinrich Miksa Csák- na 200 korun, a deCki na reét. dasto pitati? lm si to sam moréé misliti,
tornya, Pollák József Csáktornya, Strausz — Nesreca. Jako Zalosten dogodjaj da je Bosnia dalko, i dók Covek dojde od
Sándor Csáktornya, Dr. Tamás János Perlak, se pripetil na juZnoj Zeljeznici s jednim onud do doma, té Cas mu lehko i stoput
Szalon Péter Csáktornya, Neuíeld Lajos Bot- Cakoskim sinekom. Földes Józseta. 10 lét zrase druga noga.
tornya, i Tomasics Tamás Bottornya. staroga deCeca — koj ve hódi v Cetrti, _________
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I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré te

szi, hogy Zakál Henrik Csáktornyái lakos 
mint néhai Vutsák Miksáné sz. Zagorszky 
Amália követeléseinek behajlására kirendelt 
ügygondnok végrehajtatónak Matosa Mihály 
és neje Golubics Erzsébet íelsőmihályfalvai 
lakos végrehajtást szenvedett elleni végre
hajtási ügyben az árverés az 1881 : LX. 
t.-cz. 144. 146 és 176§§-ok alapján elren
delte, minek folytán végrehajtatónak 402 
kor. 97 fill, hátralékos tőke, ennek 1908 
évi junius 24-től járó 8 %  kamatai 17 kor. 
70 fill.-ben megállapított árverés kérelmi 
költségekből álló követelése kielégítése végett 
a nagykanizsai kir. törvényszék és a Csák
tornyái kir. járásbíróság területéhez tartozó 
a murasiklósi 259 szljkvben 549/b hrsz. 
szántóföld 1 h területű Matosa Mihály ne
vén álló Ve-ad része 11 kor. 75 fill, becs
áron a murasiklósi 379 sztben 418 hrsz. 
szántóföld 1184 négyz. öl területű ugyan
annak nevén álló 74-erj része 24 kor. 50 
fill, becsáron Murasiklős község házánál

1908. december hó 29 éo délelőtt 10 órakor
A felsőmihályfalvi 3 szljkvben 4 ház. 

39 népsorsz. ház udvarral 188 D ő l terü
letű a hozzátartozó aránylagos legelő és 
erdő illetőséggel 400 kor. becsáron a felső- 
mihályfalvai 103 sz. telekkönyvben 243/b. 
hrsz. szántóföld 821 D ő l területű 160 kor. 
becsáron a felsőkirályíalvi 126 sz. tkvben 
3/a. hrsz. gyümölcskert 48 D ő l területű 
ugyanannak nevén álló fele része 7 ко»*, 
becsáron az u. o. 63 sztjkvben 293 hrsz. 
ingatlaoból 1380 D ő l területű ugyanannak 
nevén álló 7»"ad része 106 kor. becsáron 
a felsőkirályíalvi 276 sztkvben 292 hrsz. 
szántóföld 316 D ő l területű 38 kor. becs
áron az u. o. 329 sztkvben 6a3/b. hrsz. 
rét 162 négyz. öl 506/b. hrsz. kert 623 D ó i 
területű 180 kor. becsáron az u. o. 322 sz. 
tkvben 3/b hrsz. gyümölcsös 47 D ő l térü- 
letü ugyanannak nevén álló tele részére 7 
kor. becsáron az u. o. 23 hrsz. tkvben 144 
hrsz. rét 191 négyz. öl területű 24 kor. 
becsáron az u. o. 335 szt.ben I. 155/a. hrsz.-ot 
313 D ő l 5031 hrsz. rét 162 D ő l  506/a. 
hrsz. kert. 632 D ő l  243/a. hrsz szántóföld 
751 D ő l 363 kor. becsáron Felsőkirályfalva 
községházánál

1908. december hó 29-én délután 3 órakor.
А VII. hegykerüleli 178 tben 381 hrsz. 

gyümölcsös és szőllő 2300 D ő l területű in
gatlanok ugyanannak nevén álló 7* ^-ed 
része 20 kor. 7Э fill becsárban a VII ik 
hegykerület községházánál

1908. december hó 30-án délelőtt lü órakor
Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd v. h. köz
bejöttével megtartandó nilvános bírói ár
verésen eladatni íog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek felénél alacsonyabb áron a felső- 
királyfalvi 3 sztjkvben 4 hrsz. ingatlan és a 
VII. hegyker. 178. sztjkvben 381 hrsz. in
gatlan jutalék és melynek kétharmadánál 
alacsonyabb áron a többi ingatlan el nem 
adható.

Árverezni szándékozók tartoznak a becs
ár 10 %-át vagyis l kor, 70 fill. 2 kor. 45 
fill. 40 kor 16 kor. 70 fill. 10 kor. 60 fill. 3 
kor, 80 fill. 18 kor. 70 fill. 2 kor 40 fill. 
36 kor. 40 fill. 2 kor. 7 fill, készpénzben 
vagy óvadékképes papírban a kiküldött ke
zéhez letenni

alkalmas: díszművek, ifjúsági iratok, képes

könyvek, albumok, egyszerű és díszesebb 

kivitelű imakönyvek, levélpapírok közön

séges valamint díszes dobozokban, úgy

szintén művészi kiviteli! képes levelező

lapok nagy  v á lasz té k b an  k a p h a t ó k :

fiscbel fűlöp (Btrausz Sándor)
könyvkereskedésében

C sák to rn yán . &





G a b o n a  A r a k . —  C ie n a  i i t k a .

m mázsa 1 m.-cent, kor. fill.

Búza Päenica 1125 —
Rozs HrS Ifi 50—
Árpa Jeémen 14? 00—
Zab Zol) 15 30—
Kukoricza uj Kuruza nova 14 00—
Fehér bab uj Grab beli 15 00 -
Sárga bab » Zuti 14 00—
Vegyes bab » zméSan 13,00 —
Kendermag Konopljenoscme 18.00—  
Lenmag Len [20 00—
Tökmag KoéCice 126 00—
Bükköny Grahurka 116 00 —

Szőlő-oltvány
és vessző rő l NAGY KÉPES Á R JE G Y Z É K E M E T In 
gyen és bérm entve  kü ld ö m  m eg, a ki e lm ét tu 
d a tja . Ezen könyvet m ég az is kérje , a ki re n 
d eln i nem  aka r, m ert csak h a szn o s  tu d n iva ló t 

ta rta lm a z.
G yökeres o ltvá n yo k b ó l, a m e rika i és euró pa i s im a 
és gyö keres vessző kb ő l, a v ilágh írű  D e la -  

w aró -bő l IV, m illió készlet.
= = = = =  O lcsó  és po n to s k iszo lgá lá s. = = = = =

C im  :

Szűcs Sándor Fia, szölstelepe
BIH ARDIÓSZEG. 846 12-26

Fischkandel Leó szűcs |
-________ =  VARA2DIN. VIDOVSZKI-TÉR 4. . ......—  ©

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy Berlinben ®
e szakmában töltött 15 esztendő után fenti helyen levő saját házamban ®  
önnállósitottam magam. ж

Készítek mindennemű szőrme-boát, utazó- és városi bundát, lábzsákot, Ж  
úgyszintén női kabátot mérték után. Bármily javítást, általában e szakba vágó ф  
minden munkál elvállalok és lelkiismeretesen és jutányosán végzem,. Щ

Elvállalok mindennemű szőrmeárut szakszerű nyári megőrzésre, melyekért О  
megfelelő anyagi felelősséget vállalok. ®

Legmagasabb áron veszek mindennemű vadat. ж
A legpontosabb kiszolgálást biztosítva, kérem minél számosabb meg- Ж  

bízásaikat. Ж

Teljes tisztelettel X

887 3 в Fischkandel Leó szűcs. Ф

Ж Bővebb felvilágosítást ad szívességből Csáktornyán : 
ф  Maszknak József, Kossuth Lajos-utca 13. &

© © @ @ © @ @ @ 0  @ © © © @ © # @ © © @  ® © @ © © @ © ©

A Csáktornyái urada lom  tulajdonát képező

özentílonaí volt korcemacpület
melléképületekkel együtt f o ly ó  é v i  d e c e m b e r  .ró  1 6 -á n  r e g g e l  9  

ó r a k o r  a z  U R A D . g a z d a s á g i  i r o d á b a n  n y i lv á n o s  á r v e r é s e n  h á 

r o m  é v r e  b é rb e  a d a t ik .

899 1_B A z uradalmi tisztség.

Csáktornya Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság Csáktornyán. 
É r t e s í t é s .
Tisztelettel értesítjük, hogy 1909. évi január Q-ával megnyitjuk h e tib eté t üz

letágu n k IX . c so p o rtjá t i am elynél:
hetenkint legalább 1 koron a  (== egy részlet) fizetendő; 
a befizetés 1S4 h étre  terjed:
а 184 h é t  lefolytával minden 184 koronával befizetett részlet után 200 korona  

fizettetik vissza ;
a /6  koronát kitevő különbözet a befizető kamatja, a mely kamatozásnak

felel m eg ;
ezen kamatnak tőke-kamat adóját az intézet viseli;
minden 1 koronás heti befizetéssel 200 koronáig terjedő kölcsönelőleg kérelmezhető

adóslevélre;
100 korona kölcsönelőleg után hetenkint 14 fillér kamat (=7'28°/0) fizetendő; 
a kölcsön ve vő előlegét bármikor is visszafizetheti, a melyikei további kamatfizetési 

kötelezettsége megszűnik;
elköltözés, elhalálozás s egyéb körülmények következtében is leszámol az intézet 

anélkül, hogy a befizető kamatveszteséget szenvedne;
beiratási dij s költségek nem számíttatnak s  vidéki befizetők részére postatakarék

pénztári befizetési lapokat az intézet díjmentesen ad.
A résztvenni hajlandók szíveskedjenek ebbeli szándékukat az intézettel szóval vagy 

\ levélileg közölni, ahol is egyéb felvilágosítások is készséggel nyittatnak.

890 2 - 5  Í G A Z G A T Ó S A G .
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Ö á r c í p ő k  TÓDOR R. utóda, CSÁKTORNYA.

a legjobb minőségben Kaphat^. Tisztelettel tudatom, hogy kereskedésem |
c s e m e g e -, ü v e g - é s  p o r c é i t  A n  Á r ú  készletéből T R I E S T - b e  

. T. CZ. 886 3~ 4 való elkltőzésem miatt,
Van szerencsénk a n. ő. kő- hatósági engedélyivel, m élyen

zönségei értesíteni, hogy készít- р Щ щ  l e s z á l l í t o t t  á r a k  m e l l e t t

való egyedüli e l á r u s i t á s á v a l  \Щ F  u  F  l _  к В  l |  M a V jk  jj
Kelemen Béla ottani divatáru _  . ................
1 1 v. , I tartok. —  Bátorkodom  a n. e. vevokozonseg figyelmet,
kereskedőt bíztuk meg. különösen

K o b r á k  c z i p ő g y á r  ü v e g - ,  p o r c e l l á n - ,
VÁCZ. h á z t a r t á s i - ,  v a l a m i n t

Hivatkozással a fenti sorokra, m a j o l i k a ,  d í s z m ű -  é s
tudatom, hogy a legjobb készít- v i l á g í t á s i - c i k k e i m r e ,  felhívni,
ményeket m i n d e n  kivitelben
állandóan raktáron tartom. Kérem a n‘ é- közönség Pártfogását és vagyok

Teljes tisztelettel kiváló tisztelettel

K e l e m e n  B é la  T Ó D O R  R.  u t ó d a
férfi- és női divatáru üzlete 4081-1 C s á k t o r n y a .

C S Á K T O R N  Y A .  Esetleg úgy az üzletem, mint a húz kedvező feltétel mellett
!Amerikai porcellán púder egjedöli elárusiíuja! azonnal is  eladói

------------- --------------------------------- — ....... — — - - - - - -

@ Kelemen Bfia, férfi- nőidWat- is játfliáráháza Csáktornyán. К
©  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0
©  0
©  Y a n  s z e r e n c s é m  a  n . é . k ö z ö n s é g  s z ív e s  t u d o m á s á r a  a d n i ,  ©
©  h o g y  ü z l e t e m e t  t e t e m e s e n  m e g n a g y o b b í t v a ,  r a k t á r a m a t  |m in- ©  
©  d e n  i g é n y e k n e k  m e g f e l e l ő e n  f e l s z e r e l t e m .  A  k ö z e l g ő  k a r á c s o n y i  ©  
©  é s  ú j é v i  ü n n e p e k r e ,  e r r e  a lk a lm a s  a já n d é k t á r g y a k b ó l  ©

I fényes kiállítást |
©  r e n d e z t e m ,  m e l y n e k  b á r m i k o r i  m e g t e k i n t é s é r e  t i s z t e l e t t e l  ©
©  m e g h ív o m .
©  897 i—4 T e l j e s  t i s z t e l e t t e l  K E L E M E N  B É L A .  ©

©  Férfi- ÍS Kői B O X  C I P Ő K  ^  Vid®ki megrendeléseket ©
íg jk  w pontosan teljesítek, meg /^)Л
©  8 К. 50 filU ől feljebb l(apbató!j. . n! tmti|felelä arú vissza~ ©

Nyomatott Fischel Fülőp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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