
О í

XXVI. évfolyam. Csáktornya, 1909. február 21-ón. 8. szám.
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer 

kesztöség nevére küldendő.
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Beszéljünk magyarán.
Ném az itt élő idegen ajkú népnek 

szól ez a figyelmeztetés, hanem magyar 
születésit honfitársainknak, akik a fenti 
címet elolvasva, bizonyára nagy szemeket 
meresztve kérdik : Hát nem beszélünk mi 
magyarul ?

Igaz, hogy első megfigyelésre úgy hal
latszik, mintha magyarul beszélnének, de ha 
jobban megfigyeljük őket, úgy tapasztaljuk, 
hogy amit a magyarajkuak magyar beszéd
nek neveznek, az inkább magyartalan szó
beszéd, mint magyar nyelvtudás.

Különösen a városi néf> beszéli rosszul 
a magyar nyelvet. Ha megfigyeljük a városi 
emberek nagy részét, halljuk, hogy a helyes 
mondatszerkezetről és szórendről alig van 
fogalmuk. S ami a legszomorílóbb, minden 
harmadik, negyedik szava idegen szó.

A magát urioszlályba sorozó emberek, 
ideértve a vidékieket is, előkelőnek tarlják 
az idegen szavak használatát. Azt hiszik, 
hogy akkor műveltebbeknek tarlják őket, 
holotl ezzel a tudákossággal mutatják ki 
leginkább ludallai^águkaf.

Elismerjük, hogy akik már gyermek
korukban beleélték magukat ebbe a rossz 
szokásba, azoknak most már nagyon nehéz 
megtanulni a helyes magyar beszédet. De 
ha tökéletesen meg tudják tanulni a német, 
francia vagy angol nyelvet, úgy hazájuk iránti 
kötelességük a magyar nyelvet is megtanulni, 
ha mindjárt elölről is kell kezdeniök a ra
gozást.

Tartsa tiszteletben minden polgára e 
hazának a költő nagy jelmondatát : Nyel
vében él a nemzet! Gondolatait magyar 
szavakban fejezze ki, mert csak úgy lehet 
jó magyar és igaz hazafi, ha szülőhazája 
nyelvét alaposan megtanulta.

Küszöböljék ki az idegen szavak hasz
nálatát s ha kérdezzük például, hogy hol 
van X. Y., úgy ne mondja senki, hogy : el 
van utazva, hanem : elutazott Csak a napokban 
hallottam a fővárosban, amint egy elegáns, az 
uriosziályhoz taitozó nő azt kérdezte a vil
lamos megállónál egy hordártól: Miért van 
ez a villamos itt megállva? Ahelyett, hogy 
rövid magyarsággal kérdezte volna: Miért 
áll a villamos? — fülsértő magyartalanság
gal fejezte ki magát.

Pedig a helyes magyar beszédhez nem 
kell más, csupán egy kis fegyelmezettség, 
de a magyarnak még ez is nehezére esik, 
mint minden, ami magyar.

De nemcsak a polgári társadalomban 
találjuk ezt a nagy hibái. A magyar nemzet 
házában, az országgyűlési szónokok szájá
ból is hallunk gyakran olyan kifejezéseket, 
amelyektől égnek mered a hajunk szála. 
A magyar haza érdekeiért küzdő politikus 
idegen szavaktól és kifejezésektől hemzsegő 
beszéddel buzdítja a tesztelt Házal, hogy a 
magyar népet pártfogolja.

Hiába védekeznek azzal, hogy a beszéd 
csak külső alak, mert a gondolat és annak 
megvalósítása a fontos, mégis megrovandó 
az a nemtörődömség, amelylye! a magyar 
nyelv iránt viseltetnek.

így van ez szerte az egész országban, 
ami nagyon káros hatással van különösen 
a gyermekekre, akik a helyes magyar be
szédet, amelyet az iskolában megtanultak, 
hamarosan elfelejtik, ha kikerülnek az életbe.

Nem sovinizmus az, ha valaki tökéle
tesen beszél magyarul, de ha az volna, 
akkor sem szabad elhanyagolni és profani- 
zálni azt a nyelvet, melyet először hallot
tunk «zülőanyánk ajkáról.

Tanulhatunk azért jdegen nyelveket, ez 
az általános műveltséghez tartozik, sőt 
gyakran szükségünk is van rá, de elsősor
ban tanuljuk meg hazánk nyelvét és igye
kezzünk másokat is megtanítani, amivel 
hazafias kötelességet teljesítünk.

N. Á.
Felhívás a járás gazdáihoz.
A Csáktornyái járás mezőgazdasági bi

zottság az alakítandó járási gazdakörbe való 
belépésre hívja fel mindazokat, akik a föld
művelő nép sorsával együtt éreznek és akik 
a magyar haza elsőrendű fentartó elemének 
erkölcsi és anyagi boldogulását elősegíteni 
kötelességnek tartják.

Ép ezért bizton reméljük, hogy nemze
tiség és valláskülömbség nélkül a járás 
nagy, közép- és kisbirtokosai, lelkészei, gaz
datisztjei, tanítói, jegyzői stb. egyszóval 
mindazok, akik közvetve, vagy közvetlenül 
a földművelő nép sorsának osztályosai. — 
sietui fognak bennünket fontos célunkban 
támogatni.

Az alakítandó járási gazda-kör törek
vése leend : ébreszteni és fejleszteni az ösz- 
szetartozás érzését, a gazdák s főleg magyar 
gazdák irán i; oktatni, vezetni a kisgazdákat 
— felolvasások rendezése, népszerű szak
könyvek kiosztása útján — a földmívelés- 
ügy, állatt^riyésztésügy, állategészségügy stb. 
terén ; az egyesület révén megszerezni mind

azon előnyöket, amelyeket az egyes erő 
hiányában el nem érh e t ; így értékesebb 
gazdasági gépeket, megbízható elsőrendű 
vetőmagot, műtrágyát stb. beszerezni, esetleg 
közvetíteni a termelő és fogyasztó közölt; 
takarmány-hiány esetén — miként sajnos a 
múlt évben is volt — a kisgazdákat pót
takarmányhoz segíteni, lehetőleg mindezeket 
kedvezményes áron ; idővel tejszövetkeze
teket alakítani, amelyek a kisgazdák anyagi 
forrását nagyban erősítik.

Törekvésünket hisszük, hogy a magas 
földmívelésügyi kormány is erkölcsileg és 
anyagilag'is támogatni fogja és erős a re
ménységünk, hogy akkor terveinket siker is 
fogja koronázni azzal, hogy a törekvő és 
hálás muraközi népünket egy igen erős 
kapocscsal több fogja hozzánk kötni.

Az évi tagsági díj 2 korona lesz, tehát 
oly kis összeg, hogy anyagi áldozat senkii 
sem tarthasson vissza a belépéstől.

A járási gazdakörbe való belépés a jár. 
m. g. bizottság alulírott tagjainál, valamint 
az illetékes jegyzőknél lévő íveken aláírás 
útján eszközölhető.

• Kell Csáktornyán, 1909. febr. havában.
Szalinay József főszolgabíró, a j. m. g. ■ 

biz. elnöke, Kayser Lajos grófi titkár, báró 
Knezovich Viktor ny. százados, földbirtokos, 
Kecskés Ferenc esperes plébános, Kovács 
Emil urad. ispán, Lőwensohn Miksa földbir
tokos, Mcsterich Aladár urad. tiszttartó, Murai 
Hóbert földbirtokos, Szenteh Dezső gazda
sági szaktanár, Tomka György urad. szám
vevő, Tóth István ny. urad. tiszttartó, Viasz 
Nándor m. k. járási állatorvos, a járási 
mezőgazdasági bizottság tagjai.

Ä tanitókipzll-intízet hangversenye.
Az ez évi farsangi mulatságok hosszú 

sorozatát méltóképen fejezte be a Csáktor
nyái áll. tanítóképző-intézet február 13-án 
megtartott hangversenye.

A változatos műsor első pontja gya
nánt az ifjúsági ének- és zenekar adta elő 
«Moyzes» Kurucdalegyvelegét Purcsi János 
zenetanár kitűnő vezetése mellett.

Követte ezt Révfy Géza volt Csáktornyái 
zenetanár «Vadászkar» című férfinégyese, 
mely arnily rövid volt ép oly frappáns ha
tást ért el kiszínezett részieteivel s pompás 
összjátékávai.

Ezután következett az est egyik fény
pontja : Purcsi János zenetanár cimbalom- 
játéka. Ригсы ez alkalommal Boka egyik



magyar ábrándját adta eld, a régi klasszikus 
magyar zene egyik legremekebb gyöngyét — 
a saját átdolgozása mellett. Közönségünk, 
melynek most harmadízben volt alkalma 
Purcsi mesteri játékában, leheletszerű pia- 
nisszióiban, remek futamaiban gyönyörködni 
— lélekzettojtva élvezte a páratlanul szép 
magyar zenét s a végén zajos tapssal adott 
kifejezést ritka élvezetének. A szűnni nem 
akaró tetszésnyilvánítást az előadó művész 
egy szép magyar dal gyönyörű változatainak 
eljátszásával hálálta meg.

A műsor negyedik pontja a Hajnaluram
c. melodráma volt, melyet Polány János 
tanító, az intézet volt növendéke szavalt el 
igen nagy hatással — Zrínyi Margit úrleány 
szép szabatos zongoiakisérete mellett.

Az est kimagasló száma Hrueka Gab
riella úrhölgynek, a város szülöttjének, 
fényes zongorajátéka volt. Hruska Gábriella 
fellépését, ki a nemzeti zenede III. ki műve
lési osztályának tehetséges művésznöven
déke s Renebaum híres tanárnő tanítványa, 
a közönség nagy rokonszenvvel fogadta. S 
a művésznő a jogosult várakozásnak min
den tekintetben fényesen megfelelt. Két 
darabot adott elő. Az első Beethoven egyik 
remek klasszikus Sonatäja (E moll), a másik 
Tschaikovsky «Onegia Eugen»-jéből a Polo
naise volt Liszt Ferenc átiratában. Mindkét 
darabot brilliáns teknikával adta elő. A 
kitűnő készültség, az előadás mélysége és 
virtuozitása, mely művészi játékának min
den részletéből kidomborodott, a legszebb 
reményekre jogosít fel a fiatal zongoramű
vésznő jövője iránt. A közönség minden
esetre köszönettel tartozik a tanítóképző- 
intézetnek, hogy a nagytehetségü s klasszikus 
készültségü művésznő közreműködésének a 
megnyerésével ily kiváló zenei élvezethez 
juttatta. A zajos tapsra a művésznő ráadásul 
Henselt «Orage tu ne saurais m’ abbatre»
c. kedves darabját játszotta el hasonló ha
tással.

Balatoni nóták következtek ezután az 
énekkar kitűnő előadásában Fülöp Áron 
tanár, intézeti nevelő jeles vezetésével, meg
toldva egy kedves aprósággal — melyet az 
énekkar azzal a kitűnő készültséggel, a 
részletek kellő színezésével adott elő, mit a 
Csáktornyái közönség már megszokott s ami 
a képezdei hangversenyeknek mindig egyik 
fő vonzóerejét képezi. Hasonló rutinnal 
énekelte az ifjúság Zöllner «Étlapját» s ját
szotta el a Magyar körláncot, melyet a 
végén a Huzd-rá cigány eléneklésével 
programmon kívül még megtoldott

A  7-ik pontot Kontier Gyula III. éves 
növendék töltötte be egy nagyon mulattató 
monolog ügyes előadásával a közönség zajos 
tetszésétől kísérve.

A végig előkelő hangversenyt tánc kö
vette, melyen alkalmunk volt Csáktornya és 
a környék legszebb hölgyeiben és fiatal 
lányaiban gyönyörködhetni.

b r.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Tanügyi előléptetések. A m. kir.
vallás- és közoktatásügyi miniszter Zrínyi 
Károly Csáktornyái tanitóképző-intézeli igaz
gatót a VII. fizetési osztály 3. fokozatába, 
Dienes Károly csáklornyai képezdei tanárt 
a VIII. fiz. osztály 3. fokozatába, Purcsi 
János Csáktornyái képezdei segédlanárt a 
IX. fiz. osztály 2. fokozatába rendes tanárrá, 
Grau Géza Csáktornyái tanítóképző-intézeti 
gyakorló iskolai tanítót a IX. fiz. osztály 3. 
fokozatába nevezte ki.

к

—  Adakozás a Csány-szoborra. C*ány 
vértana emlékszobrára Hajnal János (Pod- 
breszt) 1 koronát adományozott.

— A  dólolaszországi segítő-akció. A
szicíliai károsultak javára Mesterich Aladár 
helybeli urad. tiszttartó 29 koronát gyűjtött.

—  Megyei épület eladása. Zala vármegye 
törvényhatósági bizottságának f. hó 8-án 
tartott közgyűlésén telt jelentést a vármegye 
alispánja a perlaki megyei épület, amelyben 
a járási főszolgabírói hivatal van elhelyezve, 
javítása tárgyában. A tett jelentés folytán a 
vármegyei közgyűlés felhívta az alispánt, 
hogy a perlaki megyei épület eladását kísé
relje meg.

—  A Tavasz Előfutárjai Megjelentek:
a magkereskedők széjjel küldik árjegyzékei
ket. Határoznunk kell, kitől vegyünk, hol 
kapunk jó árul ? Bizalom kérdése ez min
denek fölött, mert a mag külsejéről minő
séget megítélni nem lehet, már pedig ha 
ocsut vetsz, gazt aratsz, — tartja a köz
mondás. A Mauthner Ödön budapesti udvari 
magkereskedő cég, mely 35 éves eredmény- 
dus fennállása óta minden tekintetben meg
bízhatónak bizonyult, megadja a választ a 
fenti kérdésre: a cég áruja kitűnő, helyes 
művelés mellett biztos siker, mely minden
kinek örömet szerez. Árjegyzéke, melyet 
kívánatra ingyen és bérmentve küld, kézi
könyve a gazdának, kertésznek és a termé
szet minden barátjának.

—  Temetkezési Egyesület. A «Csáktor
nyái Első Iparos Temetkezési-Egyesület» 1908. 
évi számadásáról és vagyoni állapotáról 
szerkesztett jelentését most adta ki az 
egyesületi tagok részére. A jelentés részlete
sen beszámol az egyesület pénztári, leltári és 
vagyoni dolgairól. A múlt évben az egyesü
letnek bevétele 6708 33 kor., kiadása 1283*81 
kor. volt. Beiratásl és tagsági dí| címen a 
hátralék 147*60 kor., Temetkezési tárgyainak 
leltári értéke 2873 16 kor. Vagyona 8445 28 
kor. tüntet fel részint készpénzben, részint 
leltári értékben. Az egyesületnek 1908-ban 
190 tagja volt. 1909. évi közgyűlését az új 
választmány megválasztásával március hó 
7-én délután 2 órakor fogja megtartani a 
községháza 3. számú termében, amennyiben 
pedig ezen határidőben nem lenne határozat
képes, úgy a közgyűlés március hó 14-én 
délután 2 órakor tartatik meg. Az egyesület 
élén Ivácsics Ignác elnök áll.

—  Muraköz tanügye. Zalavármegye köz- 
igazgatási bizottsága f. hó 9-én tartotta meg 
február havi rendes ülését, amelyen a vár
megye kir. tanfelügyelője több, Muraköz 
tanügyére vonatkozó jelentést terjesztett a 
közigazgatási bizottság elé. Mindenkor jól
eső érzés tölt el bennünket, valahányszor 
csak a vármegye házában Muraköz népé
nek művelődéséről, a jövő nemzedék boldo
gulásáról történik intézkedés. így vagyunk 
most is. Ez a nép, mely híven, szeretettel 
vonzódik a magyar állameszméhez, a ma
gyar hazához, méltán megérdemli, hogy 
gyermekeinek jövőjéről a felsőbb körök 
minél több iskola s tanítói állás szervezésé
vel gondoskodjanak. Nagyon sok még itt 
Muraközben, különösen a tanűgy terén, a 
tenni való. Vármegyénk lelkes és fáradha
tatlan tanfelügyelője, mióta csak e várme
gye kulturális ügyeit vezeti, úgyszólván 
rajongással csüng Muraköz művelődésén, 
iskoláinak fejlesztésén. Évről-évre az állami 
iskolák szervezésével, fejlesztésével iparkodik 
gátat vetni ama romboló eszmének, melyet 
Zágráb megrendelésére egyes muraközi lelké
szek az állami iskolák ellen cselekszenek. 
Csak tovább, minél több új állami iskolát

r Muraköznek, minél hamarább a jelenlegi 
■ felekezeti név alatt tengődő elemi népisko

láknak államosítását kívánjuk, hogy így 
minden muraközi gyermek részesüljön a 

1 magyar nemzeti oktatásban, a magyar haza 
, szeretetében. Ezzel nemcsak a nép művelő- 
! dése biztosittatik, de egyúttal a községek 

részére anyagi dolgokban is tetemes segít- 
! ség leend. A kir. tanfelügyelő jelentéséből ki

emeljük a következő, Muriközt érdeklő 
, tanügyi dolgokat: A Csáktornyái kisdedóvo

dák államosításának és az egyik külső vá- 
, rosrészben felállítandó állami kisdedóvodának 

ügye, összes mozzanataiban feldolgozva, a 
magas tanügyi kormányhoz felterjesztetett. 
— A Csáktornyái polgári leányiskola mellé 
szervezendő internálus ügyében most már 
a kivitelnek részletesebb tervezete terjeszte
tett a miniszterhez. — A csáklornyai járás 
tőszolgabírájával s Zalaujvár és Drávaszent- 
iván községek érdekeltségével megtárgyalta- 
tott a szervezendő második tanítói állások 
ügye. Mindkét község arra való tekintettel, 
hogy iskoláikat eddig is a község pénztárá
ból tartották fenn s iskolai ingatlanuk köz
ségi jellegű, a közsági jelleg megállapítása 
után iskoláik államosítását kérték. Megálla- 
píttaltak Szászkó, Jánosta’u és Kristóffalva 
iskolátlan muraközi községek állami isko
lákkal leendő ellátásának mozzanatai. Kir. 
segédlanfelügyelö meglátogatta a murakirályi 
róm. kalh iskolát.

—  A «Csáktornyái Chevra-Kadisa.»
Csáktornya legrégibb jótékonysági egyesülete, 
melynek célja egyúttal a vallásos kegyelet 
gyakorlása is, az 1795-ben alakult Chevra- 
Kadisa most adta ki 1908. évről szóló 
számadásának összeges kimutatását. A Chevra- 
Kadisának a múlt évben 9537 kor 58 fill, 
bevétele és 2170 kor. 49 fill, kiadása volt. 
Szegények segélyezésére kézpénz címen 653 
kor., tűzifa címen pedig 367*30 koronát 
ajándékozót!. Temetkezési költségre 8944 
koronát adott Iskolai jutalomkönyvekre 
119*20 koronái fordított azon tanulók jutal
mazására, kik a hittan tanulásában tanúsí
tottak kiváló szorgalmat. Az egylet vagyona 
16622 korona. Az alapítványok összege 7090 
koronát tesz ki. Rendes évi közgyűlését 
február hó 28-án délután 3 órakor fogja 
megtartani a hitközség irodájában. Az egy
let élén Hirschmann L^o elnök áll.

—  Gyászrovat. Sohonyai Ferenc sió
agárdi róm kath. kánlortanító f. év február 
havában életének 44-ik, házasságának 22-ik 
és tanítói működésének 26-ik évében e l
hunyt. A megboldogult a csáklornyai áll. 
tanítóképző-intézetnek volt a növendéke s 
itt képesítőzött 1885-ben.

Alsódomborui dr. Zalán Gyula és neje 
szül. Seyfried Paula legifjabb leánykája, a 
kis 4 éves Herma f. hó 16án reggel alig 
néhány napi betegség után a jó szülők és 
rokonok mérhetetlen fájdalmára Alsódom- 
borün meghalt. Temetése nagy részvét mel
lett febr. hó 17-én d. u. 3 órakor volt.

Buday Margit kotori postamesternő f. 
hó 15-én ifjú életének 21-ik é ében elhunyt. 
Temetése február 17-én délután történt meg. 
Az elhunytban Buday József kotori közs. 
tanító nővérét gyászolja.

Kramarits Viktor perlaki kereskedőt és 
családját súlyos csapás érte, neje, szül. 
Vogler Olga f. hó 17-én éjjel 1 órakor éle
tének 35-ik, boldog házasságának 15-ik 
évében rövid szenvedés ulán elhunyt. Te
metése Perlak közönségének nagy részvéte 
mellett febr hó 18-án délután 4 órakor volt. 
Az elhunytat férje, gyermekei és nagy számú 
rokonság gyászolja.



-r- Zeneestély. Holnap, hétfőn a Tár
saskörben c s a l á d i a s  zeneestély lesz, 
melyre a tagokat és családjait ezúttal is 
minél számosabb megjelenésre kéri az 
elnökség.

—  Nyilvános köszönet. A «Csáktornyái 
Takarékpénztár R. Т.» igazgatósága a hely
beli Iparosifjak Egyesülete számára 50 ko
ronát adományozott. Az egyesület elnöksége 
ez úton mond hálás köszönetét a nemes 
adományért.

— Gyűjtés a Csáktornyái kórházra. A
stridóiak^ — mint ottani munkatársunk írja, 
— igazán lelkes hívei a kórház ügyének. 
Lapunk más helyén számolunk be a mulat
ság eredményéről, e helyen pedig megem
lítjük, hogy Brodnyák Antalné úrnő gyűjtő
ívet függesztett ki üzletében s a kórház 
javára üzletük minden látogatóját megadóz
tatja. Különös eredménnyel jár ez a nagy- 
kedők és gyárosok utazóinál, kik a jó 
üzlet reményében szívesen leszúrnak néhány 
koronát. Bár sok ilyen lelkes hölgy akadna 
s vajha sokan követnék példáját.

—  Elfogott betörök. A helybeli csend- 
őrség járőre f. hó 5-én kél viziszengyörgyi 
suhancot, névszerint Cserucsec Ferenc és 
Skvorc Mátyás fiatal legényeket elfogta, mert 
nevezettek január hó 30-án Festetics Jenő 
gróf tulajdonát képező szentilonai majori 
erdőben levő nyaralóját feltörték és abból 
3 ereklyetárgyat, mint trombitát, kobakot, 
nyil puskát elloptak. A tárgyak megkerültek, 
a tolvaj suhancok pedig átadattak a bün
tető bíróságnak.

—  Falopás Safarics József, Kiss Gáspár 
és Maszerics Mihály lapáthegyi lakosok 
február hó folyamán Festetics Jenő gróf 
kárára lapáthegyi erdőrészből 9 kor. 60 fill, 
értékű lucfenyőt levágtak és elloptak. Vizi- 
szentgyörgy község elöljárósága a tettesek
nek megbüntetése végett értesítve lelt.

— Takarékpénztári közgyűlés. A Csák
tornyái Takarékpénztár f. hó 13-án tartotta 
XXXVII. rendes évi közgyűlését. A gyűlést 
Pálya Mihály vezérigazgató elnök vezette. 
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelen
tése után a közgyűlés mindkét irányban a 
felmentvényt megadta. Az igazgatóság jelen
téséből kitűnik, hogy az intézet évről-évre 
fokozatosan fejlődik. A mutatkozó tiszta 
nyereményből: 48000 kor osztalékra, 9500 
kor. tartalékulap gyarapításra, 1030 kor. jó
tékony és közhasznú célokra, 369651 kor. 
pedig a jövő évi nyereség-veszteség számlára 
álvitelkép fordíltatik a közgyűlés határoza
tából. A lelépő igazgatósági és felügyelő
bizottsági tagok újból megválasztanak. Végül 
elhatározta a közgyűlés, hogy az intézet 
helyiségeit a kor igényeinek megfelelőleg 
kibővíti és átalakíttatja, továbbá hogy az 
elavult bútorzatot új modern irodai beren
dezéssel cseréli fel.

—  Stridó a kórházért. Ama lelkes 
mozgalom, melyet a csáktornyaiak oly nagy 
buzgalommal megindítottak — terjed. A 
slridói kereskedő ifjúság a Csáktornyái kór
ház alap javára f. hó 14-én az Adelmann- 
féle vendéglőben egy minden tekintetben 
nagyon jól sikerült mulatságot rendezett. Ez 
az alig néhány főből álló rendezőség fényes 
bizonyságát adta annak, hogy a munkás
zubbony alatt nemesen érző szív dobog, 
mely részvéttel van a szenvedők iránt. Fá
radhatatlan buzgósággal agitáltak a látoga
tottság érdekében, kitarló munkásságot fej
tettek ki a technikai teendők elvégzésével. 
És itt elsősorban is kiemeljük Sranc Elek a 
Liszt és Brodnyák cég alkalmazottjának 
érdemeit, ki — habár maga nem táncos —

a nemes célt tartva szem előtt, igazán el 
ismerésre méltó munkát végzett. Nagyon 
szépen és ízlésesen díszítette fel a táncter
met. Ki is járt érte az erkölcsi jutalom, 
mert ezűnóra alatt a közönség lelkesen ün
nepelte. A mulatságot jelmezestélynek jelez
ték a meghívón s ezzel kapcsolatban a 
rendezőség ötletes bohóságokkal tette még 
élvezetesebbé az estélyt. Nagyszámú közön
ség volt jelen, csaknem egész felsőmuraköz 
intelligenciája. Szép hölgyek szép jelmez
ben igazán kellemes látványt nyújtottak. 
Hát a hangulat! Ennek jellemzésére talán 
elég lesz, ha megjegyezzük azt, miszerint a 
közönség csak reggel 6 órakor kezdett a 
hazamenésre gondolni. Sőt egy jó része 
hétfőn délig kihúzta. Hogy Sranc úr meny
nyire a lelkén viselte a sikert, azt legjob
ban bizonyítja, hogy minden üzleti össze
köttetését kihasználta e célra. Innen van 
az alább közölt felülfizetések között a sok 
idegen ; míg a telülfizetők közül sok olyan 
is elmaradt, akikre pedig jogosan számítha
tott volna a rendezőség. A gyűjtés mulatás 
közben sem szünetelt. Novák Micike úr- 
leány a legünnepeltebb táncosnő táncosait 
sorra megsarcolta. Ily módon összegyűltön 
6 koronát. A jövedelemről és félülfizetések- 
ről a következőkben számolunk be. A be
lépti dijakból fennmaradt összeg és a kü
lönféle apróságok elárusítása révén begyült 
összeg 19 25 K, Novák Micike gyűjtése 6 K, 
Brodnyák Antal Stridó, Kalchbrenner Ferenc 
Stridó, Frank Heinrich Fiai Zágráb 10—10 
K, dr. Hajós Ferenc Csáktornya 9 K, Stern 
Miksa Stridó 8 K, Bellec Ede Stridó 6 K, 
Műnk Mór és Tsa Budapest 5 K, Mráz 
Kálmán Csáktornya, Volf Joe! fiai Győr 
4 —4 K, Danitz Sándor Stridó, Krampatics 
József Stridó, Purics Lukács Stridó 3 —3 K, 
dr. Csillag Dezső Stridó, Korpits Rezső Stridó, 
Kozma György Ráckanizsa, Csutak Elek 
Stridó, Kalchbrenner József Stridó, Adel- 
mann Ferenc Stridó, Vechsler & Steines Wien, 
Grüner A. Heinrich Bpest, Harkai Ede Bpest, 
Ernst és Tsa Wien 2—2 K, br. Knezevich 
Viktor Strioó, Toplak István Stridó, Kozma 
Imre Stridó, Cinzek István Muraszerdahely, 
Nagy Józsel Mszerdahely, Jónás Gyula Stridó, 
Hauer N., Lütár István, Petries Mária, Glaser 
Üraga Stridó, Bogner József Wien 1—1 K, ösz- 
szesen 13125K. Az elöljáróságnak beküldelett.

— A Hölgyvilág nem használ zsíros kenőcsöt, 
vagy krémet, hanem csupán €Kxistalint*, egy nö
vényekből összeállított kristálymasszát, mely a 
bőrt széppé és vakító fehérré varázsolja, szeplőket, 
viminerliket és májfoltokat eltávolít, a ráncokat 
elsimítja és az ifjúkori üdeséget visszaszerzi. Kap
ható mindenütt. «Kristalin» vezérképviselet Ma
gyarország részére Budapest, Baroes-utca 91. 
Egy próbadoboz ára 50 fillér, üvegdobozé 3 kor. 
Kristalinszappan 1 K. Kristalinpuder 1 K. Póstai 
szétküldés naponta.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
Takarékpénztár Részvénytársaság igazgató
sága kegyeskedett a helybeli áll. polg. flú- 
és leányiskola egy-egy jómagaviseletü és 
szorgalmas tanulójának az iskolai év végén 
való megjutalmazása céljából 40 koronát 
adományozni. A szíves adományért ezúton 
is legmelegebb, hálás köszönetét mond a 
polg. iskola igazgatósága.

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyköz
ség alulírott elöljárósága által ezennel köz
hírré tétetik, hogy a községnek múlt 1908. 
évi összes számadásai az 1886. évi XXII. 
t. c. 142 §-a értelmében f. évi február hó 
20. napjától március hó 6. napjáig terjedő 
15 napon át a községháza 1 számú hiva
talos helyiségében közszemlére helyeztetlek 
azc i célból, hogy azokat az érdekelt adó

fizetők a hivatalos órák alatt betekinthessék 
és netáni észrevételeiket megtehessék. Kelt 
Csáktornyán, 1909. évi február hó 19-éo, 
Dénes Béla közig, jegyző, Petries Ignác köz
ségi bíró

—  Adóhivatali tisztviselők mozgalma.
A Királyi Adóhivatali Tisztviselők Országos 
Egyesülete a státus rendezés kérdésének 
megvitatása tárgyában f. hó 14-én Buda
pesten rendes évi közgyűlést tartott. A köz
gyűlésen az ország valamennyi adóhivatala 
képviseltette magát küldöttek útján. A Csák
tornyái m. kir. adóhivatal részéről Cövek 
István adótárnok vett részt a közgyűlésen, 
kit a közgyűlésen megejtett tisztújítódkor a 
választmány tagjai sorába is megválasztottak. 
Az adóhivatali tisztviselők sérelmeik orvos
lása végeit memorandumban fordultak a 
pénzügyi kormányhoz s ezt egy nagyobb 
küldöttség febr. 15-én nyújtotta át Wekerle 
Sándor dr. miniszterelnök — pénzügymi
niszternek.

—  Biróválaeztáe Drávavásárhelyen.
Drávavásárhelyen f. hó 15-én ejtették meg 
a bíróválasztást Szalmay József járási fő
szolgabíró elnöklete alatt. Községi bírónak a 
megejtett hármas kandidálás alapján Pré- 
lozsnyák Antalt választották meg, az eddigi 
bíró mellőzésével Pénztárnok lett Kovacsics 
János, közgyám Zsnidárics György, helyettes 
bíró Novák János, a volt bíró; esküdteknek 
Novák Imre, Kreszinger György, Vértes 
Antal, Noyák József, Ternovcsánec Flórián 
és Spicár Elek választattak meg. Drávavá- 
sárhely új bírája nemcsak jó hazafinak 
vallja magát, de magyarul is jól beszél s 
ezért mindenképen méltó arra a közbiza
lomra, melynek folytán nagy küzdelmek 
után a bírói székbe üHették. Az intéző körök 
nagyon sokat várnak tőle Drávavá9árhely 
érdekében, ahol még nagyon sok a ten
ni való.

—  Köszönetnyilvánítások. A Csáktor
nyán építendő közkórház alap javára a 
«Csáktornyái Takarékpénztár R. T.» igazgató
sága 250 koronái, a Stridón rendezett tánc
estély tiszta jövedelméből az ottani rende
zőség 131 kor. 25 fillért, a «Csáktornyái 
Iparosifjak Egyesülete» pedig 10 koronát 
volt kegyes adományozni. Csáktornya nagy
község elöljárósága ez úton fejezi ki a 
lennti nemes szívű adakozóknak a közkór
ház létesítése érdekében telt nagylelkű ado
mányukért leghálásabb köszönetét. — A 
helybeli önk. tűzoltó egyesület számára a 
«Csáktornyái Takarékpénztár R. T.» igaz
gatósága 100 korona segélyösszeget nyújtott. 
Fogadja a nevezett pénzintézet ezen újabbi 
kegyes adományáért a tűzoltó egyesület el
nöksége nevében a legmelegebb köszönetét.

—  Kórházi mulatság. A mi derék 
muraközi polgáraink ugyancsak jó példával 
járnak elől a Csáktornyán építendő kórház 
érdekében, ugyanis f. hó 13-án Bányaváron 
a Steiner Márton-téle vendéglőben tánc- 
mulatság volt s ezen alkalomból a közkór- 
ház-alap javára 16 kor. folyt be. Felülfizet
lek: N. N. 1 kor., Artner Sándor 50 fillért, 
Hernstein Sándor 40 fill.

— EltUnt tanuló. Jeszenovits Mihály 
9 éves elemi iskolai tanuló Csáktornyáról 
a múlt hét egyik napján eltűnt s azóta 
nyoma veszett. Vogl János Csáktornyái pék
mester felhívja azokat, akik tudnának va
lamit az eltűnt fiú hollétéről, szíveskedjenek 
őneki azt sürgősen tudomására hozni.

Főmunkat&ra:

BRAUNER LAJOS



XXVI. Csáktornya, 1909. februara 21-ga. Broj 8.
Sre podiljke, kaj se tiCe zadr- 

novinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika tu 

Dráva vásárhely.

Izdateljstvo:
knjüara StranszSandora 
kam eepredplate i obznane 

poiiljaju.

MEDIIMUME
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazedl druitveni, znanstveni i povuöljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to : svaku nedelju.

Predplataa o ln  Je:

Na celo le t o ..............8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert le t i . . .  2 kor. 
Pojedini brcji koStaju2 0 fii.

Obznane •• poles PogeSbe i fal 
rainnajn.

Odgovorni urodnik:
RHOSÓCZY ELEK

Olavni sirednlk :

BEZENHOFER MIHÁLY
IsdatelJ i vlMtnik

STRAUSZ SÁNDOR.

Poziv к megjimurskim gazdom.
Komidija gospodarstvena óakoskoga kő

tára poziva sve one, kojim na srdcu leZi 
dobro i napredek nadih gazdov, da stupiju 
nutri vu gospodarski krug, po magjarskim 
jeziku »járási gazdakör.«

Zato se ufamo, da negledeö na veru 
ili narodnost, svi vlastelini, srednji i mali 
gazdi, sveCeniki, uCitelji, notarjudi itd. s jed- 
nőm reójom svi oni, koji s poljodeljavci Cu- 
tiju, pridruZiju se knam i stupiju vu onu 
druZtvu, koju samo za dobro naáih gospo- 
darov vtemeljiti oóemo.

Cil ovoga druZtva je:
Pobuditi slogu i iskrenu ljubav prama 

gazdom, osobito magjarskim gazdom;
navuóati, voditi male gazde, — как 

imaju Ciniii pri poljodelstvu, Zivinarstvu, s 
jednom reCjum pri svem, kaj se jednoga 
poljodelavca tiCe i zbog toga oóe predslave 
drZati, dobre knjizice deliti, med poljodelavci, 
kője njim pokaZeju put, Cesa se imaju drZati 
pri svojem gospodarstvu;

po sjedinjenju spraviti nádim gazdom 
sve one koristi, kaj jeden Covek sam sebi 
priskrbeti nemore; как na pr. gospodarska 
sredstva, madine, dobro, prvoga klasa séme, 
praha za silje itd.;

da zménjka krma, как je to na priliku 
lani bilo, pomoCi malim gazdom, da s malim 
strodkom dojdu do potrebne krme;

po vremenu vtemeljiti zadruge, как bi 
mogel Covek do vekdib penez dojtiepri trgo- 
vini mleóna.

Verujemo i ufamo se, da bu nas vu 
tóm podpiral i nad magjarski kormán, oso
bito, da bu se vidlo, da se nádi medjimurci 
pridruZiju knam.

Svaki, koj bi dtel Clan biti ovoga druZtva, 
bi platil na leto 2 korune; to su tak mali 
penezi za ov plemeniti eil, da i najmenjdi 
gazda more platiti bez toga, da bi se s tim 
i najmenje obterdil. •

Koj bi dtel stupiti vu ov krug, more 
se javiti pri dőli podpisanih Clani ili se da 
Zapisati v obCinskoj kancellariji, de budu 
za to poseb arkudi postavljeni.

Csáktornya, 1909. februara meseca. 
Szalmay József, veliki sudec, predsednik 

kotarskoga druZtva; Mesterich Aladár, upruvi- 
telj, groíoski Tóth István, penzionirani upravi- 
telj, Kayser Lajü3, tajnik grofoski, Baron Kne- 
zevich Viktor, vlastelin Tomka György, gro
foski raCunovodja, Szenteh Dezső, professor 
gospodarstva, Viasz Nándor, Zivinar, Kecs
kés Ferenc, podjadpridt Kovács Emil, gro
foski dpan, Löwensohn Miksa, Murai Robert 
Clani kolarske gospodarske komidije.

íz ovoga poziva si svaki more preraz 
meti, kaj oCeju sloZiti, kaj snojeju za nade 
Medjimurce oni, koji se s gospddarskimi 
posli Cez léta baviju v nádim kotaru. — 
Zato samo zahvalen mora biti svaki Medji- 
murec ovoj gospodi, da se za Aaj takvoga 
boriju. ^

Vidite dragi Medjimurci, néma dén— 
dénes stalida, na kojem se nebi dteli ljudi 
sjediniti. SveCeniki, notarjudi, uCitelji i ostali 
sluíbeniki imaju svoja druZtva, de zdiZe

jen i drugi reC za poboldanje svojega stalida. 
Jedino poljodelavci su ti, kojim se malo da 
odpre prilika, da svoj stalid braniju. — Je
dino mesto, moremo reCi, njim je krCma, 
de se zhajaju i pri kupici vina se tuZi jen 
drugomu, как je teZea muZki stalid. — 
Spotaju gospodu, da' se samo za se briniju, 
a za muZa se nezmisli nidCi. — Da koj 
muZ prepadne v nevolju, onda hódi od 
Ponciuda do Pilatuda spitavat, kaj je CineCi, 
как bi si pomogel, kam bi se obrnul, da 
se rédi öve ili one neprilike.

No, tu vám je prilika sjediniti se, samo 
da imate pravu volju za to, i onda se od
pre put i vani, na kakov naCin bi dodli do 
toga, za kaj se svaki óovek bori, polekdati, 
poboljdati okolnosti svojega stalida. Za one 
dve korune, kaj ga kodla óva stvar, nesme 
Zaluvati, jer svaki dobro Cuti vu sebi, da 
vnogi i vnogiput za hiti dve korune za ne- 
potrébne posle, tak, da mu je potli Zal ali 
nemre si pomoCi, jer da bi imel do Cesa 
hasnovitedega dojti, sigurno se nebi povdal v 
takvu priliku, de se veCkrat mesto mira 
samoga Cemera naje, i mesto, da si pomore 
za svoje péneze, jód si od nemore.

Jod jedenput opetujemo, da je takovo 
druZtvo, как se ve snuje, vám krvavo pot- 
rébno, i zato vas opozivamo i prosimo, da 
s óim vekdim broju stupite nutri. — Sva- 
komu óoveku je duZnosl za dobrostanje 
puka boriti se i poprimili sve prilike, de je 
moói naroda na dobro obrnuti. Ali vés nad 
trud je zahman, ako se sam púk negiblje, 
ako neóe prevideti ono, kaj nikomu drugomu,

Kak ja Berko Ink do svoje ioné do$el.
Stari bogati Kodak u Cehovcu je imái 

dva sina i jednu köer. Do sinov je puno 
drZal otac, ali jód vide do kCeri Janice. Ja 
nira nije bila samo najliepda dievojka cielc 
okolice, veC je ona bila dosietljiva i dobra 
i dielavna как riedko koja. Pak zato je
stari Kodak znal reói, da za njegovu Janicu 
n Cehovcu neima deCka; ako bude tko ho
tel Janicu Zeniti, táj bu veó moral od dru- 
god dojti i punu vreőu dkudah sobom do- 
nesti. Bil je pako zli sluCaj, da se je Ivek 
Borko, síromadki sin seljaöki iz susedstva 
temeljito u Kodakovu Janicu zagledal i da 
je Janica Iveka radje videla nego ikojega
drugoga, a opet nije bil zli sluCaj, da je
stari Kodak bil pravi krstni kum Ivekov

Janica i Ivek jód niti jedne rieCi nisu 
о tóm mcdjueobno progovorili, da se rado 
vide, samo je Ivek prodlu nedelju Janicf

pred cirkvum u uho pridaptnul: »Janica. 
nemoj se srditi, ako ja jód ov tjeden doj- 
dem к vám, pák Cu se s tvojim otcem ne- 
kaj spominati; ali о tom nepovedj otcu 
nikaj.«

Dievojka je na to sva zaZarjena od- 
bieZala, bez svakog odgovora.

Sad je Janica nestrpljivo ali i strahoma 
oCekivala dán, kada bude Ivek к njim dó
déi Iveku pák je srdce u grudih od straha 
i neizviestnosti tuklo, da je to svoje podu- 
zelje zavlaCil od dana do dana. KonaCno u 
Cetvrtak se je odluCil na táj teZki put. — 
Janica ga je veó iz daleka opazila, gde preko 
sienokode dohadja. Stvar, как Ce se táj 
spomenek s otcem razvijati, stiskala joj je 
srdce. Na jedan kral joj odvaZna misei sine 
u glavu! — Jeli nebi mogla njihovomu spo- 
menku prisludkivali ? Jeli bi to bilo moguóe? 
Otac se je sa stranjskemi ljudi navadno u 
straZnjoj sobi dogovaral, onde je atal veliki

ar, u Kojem su za praio oareajene kimc 
visele. Olac je bad sad bil gore na sieniku 
a u sobi nitko. Dievojka je bila u misli 
hitra i anda je bila odmah i odluCna. Ona 
skoCi u straZnju sobu odpre ormar staoe u 
nutra i pripre pazljivo za sobom vrata or
mára. Srdce joj je skoro na glas priöelo 
kucati, kad je zaóula vani govoriti i — eto 
ih . . dodli su u sobu otac i Ivek. — Die
vojka u ormaru je dihanje zadrZavala.

»No Ivek« — véli stari Kodak — »kaj 
se anda imád s menőm sporninati?«

»Rado bi vas za dobar tolnaC popitati, 
dragi kum; odkad su moji roditelji pomrli 
Bog im zvelici dude — uviek sam nava- 
den, kad se sam neznam znajli, к vam 
dojti za nauk pitat.«

»No, to me, Ivek, veseli, da imad u 
me povierenje . . . .  pak je i moja duZnost, 
kakti kuma, da ti dobrim tolnaCom pornog- 

I nem . . . .  Anda kaj imad?«

Kérjen mindenütt valódi egyiptomi „NIL“ szivarkahOvelyt és szivarkapapirest,
mely a dohányzás alatt nem lesz sem ZSÍROS sem FEKETE. Csak akkor valódi, ha a „NIL“ DÍV 0S a 
Ce. és kir. szabadalom 57. szám 1896. március 15. — ■ krokodil YOdjogyjjyel V8Ü ellátva. ■ •66 2—60



как qjemu sluíi na haeen. — Zato vám 
preporuCamo, javite se v kancellariji s dim 
predi, da se spuniju i pri vas one rédi, 
kője nas druge veieju i to je. jeden za 
sve* i svi za jednoga.

Budimo trézni!
Ve öve vesele fadenske dneve od desa 

Ы se rajéi razgovarjali, как od muftiké, za
ba vi, od krtmov, gdé si budu vnogi i vnogi 
vesetje iskali i budu se tam öve dneve za- 
bavljali, makar njim to ni ti nebi bilo jako 
potrebno, samo sve poleg starinske navade, 
pák da oebí morti ftto misül, da ne ufaju 
ili ne voddiju med ljude iti, i z drugimi se 
tam veseliti. Dobro je, naj se svaki zabavija 
komu more biti, pák da je za to vréme; i 
potrebno je, da se ljudi negda—negda i na 
mulatságu skup sideju; nego duvajte si decu, 
i pazite, da nebi poleg vadé dobrovoljnősti 
u najvekfti dudevni pogibetj i kadtigu opala. 
Zakaj su nam tam, na takvoj zabavi deca? 
Dober otec, dobra mali segurno imaju tak 
rád svoju decu, da je nebudu nigdar pustili 
v lakvo mesto gdé se starefti ljudi na kakvu 
zabav skup sideju. Nit su ovim jako povolji, 
da su tarn na zadevi, a njim je рак to na 
neizmernu veliku dkodu.

»Sala je Bogu drágáit s tak lépimi 
redmi, ovak si arca umirujeju nedteri ose- 
bujni ljudi, i ne spaziju, da neduftna deca 
njivu Salu nebi morala niti duti, niti videti. 
Kak je to, da pri nas puce nigdar na nikvi 
zabavi nééu, ä dedki, ne samo vekdi, nego 
jod skorom deca, uvék na svaku zabav 
idejű. Segurtio zato, ar ipak si puce rodi- 
telji duvaju, как navadno veliju: »Pucam 
je red doma biti.« Kaj pák mislite, ovi 
mladi 15—18 let atari dedeci su morti dru- 
gadje pameti? Oni пёьи ravno tak podvr- 
fteni tomu, da se lehko pokvarijü, как i 
puce? Ravno tak, i moremo redi jod bolje, 
ar njim je skorom sve dopudCeno, na kaj 
podten, spameten Clovek niti misliti neCe. 
Vi roditelji sami ste si krivi, ako su vam 
deca zlodesta, ar ste njim nigdar ne kratili, 
nego ste njim izda priliku dali, da su vam 
se mogli po nőéi po krdma tepsii, od sela 
do sela bluditi. — Kaj mislite, lakva deca

»Em nije nikaj takovoga; ali moja 
stara teca, koja mi gospodarstvo vodi, veC 
dalje nemre i véé je skoro posve sliepa.t 

»Aha ! . . .  1 ja sam ti ved dugó hotel
redi, da se fteni . . . .  lieta im ad..........«

»Je, to je istina, da mi drugo niti ne- 
preostaje . . . .  ali ftenitva je uviek nieka 
nesigurna stvar, jer ako doviek jedan krat 
nepogodi, je deset krat faleno, pák jer se 
ja и to nerazmem, sam dodel za tolnád pi tat. t 

»Za ftenitvu ti je tedka stvar savieto-
v a t i___no — tebi je treba jaka mlada,
zdrava i delavna ftena,« pak ako jod donese 
koju stotinjarku k-hifti, to bad nidt nedkodi« 

»To ja sve znam, dragi moj ku m .............

»Kaj a li? t — zapita ga Kodak naglo.
» J e — takovo vode, как vi tu velite, 

neraste и svakom grmljut.
»To je sve pravo, ali se mora iskati«.
»Ved sam i iskal i jednu nadel, ali se 

neufam pokucati».
»A zakaj n e ___ jeli si mozda strad-

Ijivec? . . . .  Kad se doviek fteni, onda mora 
visoko glavu drftati i dvrstim korakom 
s la t i ..........onda ima sreduc.

»Kaj mislite, da bi se neka okuraftil i 
pokucal?«

morti budeju zaduvala on lépi imetek, kaj 
te njim njivi roditelji ostaviti, ili budeju si 
jod morti kaj i prigospodarili? Nigdar ne. 
Pak takvi, da odrasteju, da bi morali v ob- 
dini как obdinski poglavari ravnatelji biti, 
budeju morti znali gda kaj hasnovitoga 
tolnaditi, ili napraviti? Imamo priliku videti 
takve nevurude. Niti svojim, niti s obdins- 
kim znaju gospodariti, nego su svigdé ili 
na dkodu drugim, ili idejű za svedoke, dteri 
podpifteju sve, étere je modi na sve dobiti. 
Za kupicom bi odidli, как cujzek za cuko- 
rom, ili tele za kruhom. Vino, ftganicaj to 
je njim jedno—jedino vugodno poftelenje 
zbog desa su na sve pripravni.

Dragi! Vidite takvo nevoljno, bezsramno 
ljudstvo! Takvi su uvdk prvi vu krömi pri 
stolu; i ovi trucaju i podeliju prvoga öemera 
vadoj neduftnoj deci. Makar je decu od kraja 
sram, nego lehko nje ov düh s dalom po- 
miri, i eto je, vada deca odpravila su se 
ved po onom putu, odkud se vide né modi 
povrnuti. Dragi roditelji! Ima te rad svoju 
decu. Budite njim verni duvari i skrbitelji, 
dok njim pamet ojada, da# budeju ved sami 
znali dobro od zla razlikuvati. Odhranite nje 
vu etrahu Boftjem!

Как neizmerno velikom ftalostjom mo- 
ramo videti, da na sejem, na proddenje, na 
gosli svikam zemete sobom dudaput malu, 
jod dkolsku decu. I ovi tam pudiju, pijeju 
tulko, da se opijeju. Potlam se jod smejete 
stoga svi skupa pri hifti, как se je onda i 
onda Jodka ili Tondek napil. Dragi moji, 
plakati bi se morali, a ne smejati. Vi se
gurno poznate tu nekoliko takvi, dteri su 
negda bogatadi bili. Imeli su blaga, zemlje 
i svakojadke marhe dost, a ve pak skorom 
da bi si prosit idli, da je nebi sram bilo. I 
ove su njivi roditelji svikam sobom zeli za 
pared, pak su se jod dtimali znjimi, как se 
njiv sinek ved zna med ljudmi (v krdrni) 
kuraftno, gjegjerno ponadati, a vezda ov 
siromak pod starost se mora pred ljudmi 
skrivati. Pak makar bi i jod jedenput nazaj 
dobil na гики ves svoj pogubljeni imetek, 
pak bi ga opet potepel. A kaj je tomu zrok? 
Pijanddina. álo se к pitvini prevdi, on se 
toga ved niti nede, niti nemre ostaviti. Ta- 
kov Clovek ved zgubi pravu pamet. Nezna,

»K naj bogatedemu seljaku samo idi . .  . . 
vidit ded, da nedobid kodaricu!«

»Moj dragi kume, vi mi tu stvar posve 
olakdivate. . . .  pak ako tak mislite, onda
idem odmah s farbom v a n ..........Najbogatiji
и selu ste vi, a meni najdragda dievojka 
cieloga svieta je vada kderka Janica«.

U ormaru je nekaj zaruftilo, — a 
Kodak se je zaftaril как puran, ftila a delu 
mu je od srdilosti nabreknula . . . .  On . . .  . 
рак svoju kder bidal takovomusiromaku . . . .  
ali skumom si nije mogel biti grubijanski . . . 
za das se je primiril, te je gledal, da se 
toga nepovoljnoga snuboka riedi.

»Moj dragi kumid« — véli mu stari 
Kodak licumierski — »nikomuju nebi radje 
dal za ftenu, moju Janicu, nego tebi, ali mi 
smo si kakti kumi duhovni rodjaci, a to je, 
как túrén velika zaprieka, proti kojoj ne- 
mogu nikaj niti kralj, niti biskup, niti sam 
papa«.

»Ali dragi kume« — odgovori Ivek — 
»em ja  nedem vas fteniti, nego vadu kderku, 
a tu duhovno rodbinstvo prestaje; em to 
znate iz katekizmuda«.

Jedan das Kodak duti i promidljava, a 
onda véli: »Ti Ivek bi stum mojom Jani-

niti nemre prav suditi, nemre se stalno dob- 
roga nakanenja drftati, néma voljn dobro
vdiniti.

Vidite, proti ovomü velikomu neprija- 
telju, proti ovomu najvekdemu zlu na svétu, 
proti ovomu velikomu betegu bori se ne- 
prestalno i iz velikom sterplivnostjom tak 
dkola, как i cirkva. Sto sluda te opomene, 
na káj vad vu nji podvudavaju, on bude 
navéke oslobodjeni te ljute kadtige. Nego 
dkola pak cirkva prez vadé pomodi takaj 
nemre tak posluvati, da bi to .ljudem na 
kőrist bilo. Vi morate njim na pomod biti, 
koji su vam tak nesebitno, prez ikakvoga 
svojega hasna, pripravni vu svakom vadem 
poslu dober navuk dali, da se ovak ljudstvo 
jedenput ostavi onoga zlodestoga ftivlenja, 
velike samoladnosti, kaj mu itak jedenput 
unidti imetka i pokvari dudu zanavék.

Ve ved i varmegjije pripoznaju, da 
dkola i cirkva toga vrhovnoga posla prez 
pomodi same zvrditi nemreju, zato su nőve 
krdminske naredbe naredile. Samo jesu ved 
i predi dost dobre naredbe bile, nego niti 
krdmari, niti stanovniki je jako ne zadrfta- 
vaju. Как drugad zadrftavaju takve zakone 
i naredbe vu tudji orsagi! Jesu orsagi, gdé 
mlade2, éteri su 18 lét jod ne n.inuli stari, 
nesmeju v krdmu ili na zabav iti. Jesu or
sagi, gdé odtro kadligaju takvoga, ki se na- 
pije. Ako se to znjim videput pripeti, v rest 
dojde.

Zato, makar je niti né modi prinae 
takve zakone jod ve vlemeljiti, как su v 
tudji orsagi, nego tuliko bi sikak bilo modi 
i morali bi to napraviti, da tak na selu, 
как vu varadu, svetek naj budeju krdme 
zaprte. Otec, mati bar jeden den naj budeju 
med svojom dedicom; i ako bi to probali, 
как drugad bi ljudi ftiveli, ar bi roditelji 
ljubili svoju decu, a deca bi ljubila i pod- 
tuvala roditelje svoje.

K A J JE  NOVOGA?
—  Zb iran je  b irova  v D rá v a v á sá r -  

helyu. 15-ga o. m. po poldan ob 2 vuri 
su zbirali birova i priseftnike v Drávavásár- 
helyu. — Malo da je bila tak napeta Strunja 
pri zbiranju как ve. — Ljudi su se ved

com bil nesreden, a to bi mene bolelo . . . .  
Ja, kakti otac, neodkrivam rado njezine fa
linge, ali sad ti moram redi, da je dievojka 
jedno malo prenapeta i hode samo koman- 
d ira ti..........mi svi и kudi smo n ik a j............«

»Pri meni neka komandira koliko ho
de . . . .  to de mi bad pravo biti«.

»Ali znad Ivek, ona ti je i malo, как 
ftidovi vele: medűge. Samo joj nekaj puhne 
и glavu, onda gledi как oguleni jarac, a 
ried nebi onda s nikim progovorila niti za 
cielo selo«.

»Ah, dragi kume« — véli Ivek — 
»tóga svega se ja nepladim«.

I opet nastane tihoda — Kodak si 
rible delo i za das véli: »Medjutim dievojka 
niti nede za mufta iti; uviek nekaj govori
0 и klodter iti . . . .  ja bad nisam za to, ali 
ako je to boftja volja, onda ja braniti nes- 
meml<

»Ako Janica ide и klodter, onda idem
1 ja и klosier к kapucinom za brata vrt- 
lara« — véli Ivek pladnim giasom.

Em. Kollay.
(Drugiput dalje.)



dva Ijedne pred tim pripravljali к zbiranju. 
Jen drugoga spitaval, как bu, Sto bu. — 
No, nazadnje je doéel i táj dén. Da se je 
veliki eudec vun dopeljal, véé je do dvé 
sto ljudi stalo pred kancellariji. Svaki je 
znali telj no éekal, Sto bu kandidiran. Vekőa 
stranjka se za staroga bíróvá borila, a opet 
ovi drugi su imeli dva kandidate- — Jeden 
i drugi je bil jaki. A moremo reéi, da svi 
tri kandidati su iz med onih, koji su vu 
velikim po^enju pred ljudmi. — Covek bi 
zagreSil, da bi proti jednomu iii drugomu 
kaj rekel. — Ne. — Samo как svigde, tak 
i tu su né bili zbiraéi jedne volje, jeden 
je za ovoga, drugi za onoga kriéal. — Cast, 
poétenje velikomu sudcu, koj je svojimi 
prijaznimi reCmi na tuliko zadobil ljudstvo, 
osobito one, koji su se za to najviőe borili, 
da je célo zbiranje bez svaké svaje minulo. 
Ali mora, da se pohvaliju i ljudi, zbiraéi, 
koji su svojim lépim ponaéanjem pokazali 
példu, как se ima ötovati zakonski red, — 
i niti na jednu minutu su né dali zrok, 
da jen iii drugi v ruke dojde trim Zanda- 
rom — kője je obéinski notarjuő za svoju 
obrambu prosil vun — i koji su se véé 
nastali, как nacukavali s kim — Toga 
nebi bilo potrébno. I bez toga bi ziálo zbi
ranje tak, как je je. — Za birova su zeb 
rali Prelozsnyák Antala, jednoga vrédnoga 
i poétenoga éoveka, koj dobro govori ma- 
gjarski, a to je glavna sivár v takvoj ob- 
Cini, как je Drávavásárhely, kője stoji na 
granici, de se Petrica Kerempuhi, i njihovi 
pajdaéi préko Drave veékrat őerepériju, da 
odvratiju naáe ljudi od magjarske domo- 
vine. — Za namestnika birova je zebrán 
Novák Janóé, prviői birov, za kassera je
den vréden, poáten, mimé narave éovek 
Kovaöiő Janóé, — za priseZnike Novak 
Imre, Kresinger Gjura, Vertes Autón, Novak 
Jóiét, Ternovéanec Flórian i Spicar Elek, 
za tutora Znidarié Gjura.

— Fainik. Tu je taénik! — Den 
prekomernog veselja, den norosti. — Ali za 
koga je takov? Samo za one, koji do dna 
oéeju spiti éaéu telovnog veselja. — Koji 
misliju, da ve se moraju na smrt viivati 
svega, kaj vusta i óéi poieleju. — No, na 
sreéu, takovih je malo, jako malo. — Véé 
svaki zna, da kaj je preveé je niti s kru- 
hóm né dobro. — Mertaéljivost vu jelű i 
pilu nikomu neékodi. — Sprevodimo anda 
ovoga svetka pristojno. Bolje da vise fanj- 
kov dojde na stol, как éesa drugoga. — 
Za par dnevov nam dojde vréme pokore, 
zadnja dóba zime. — I onda? Opet ieljno 
éaka svaki, da povine svoju glavicu módra 
fijolica z pod grma. — Oh, ti blaieno pro- 
tuletje, dojdi nam Cim predi, jer te komaj 
éaka mladi, stari, osobito poljodelavci, koji 
su vu velikoj sili radi maréiée! — Parme 
se svétiju, kam god éovek gledi, svigdi je 
stiska za krmu. — A de je jóé Jelenje?! 
To je prvi den, da na kosu dojde red. — 
No, budimo strpljivni i prosimo Boga, da 
nas éim prije rééi zime, — i poéle lepő 
protuletje, éemu se svi veselimo.

— Kaj bu s  B osnom ? V Srbiji se 
iarjavka samo neée potiéiti. Od dneva do 
dneva se bolje értiju i céli orsag je napét 
za tabor proti Austrija-Magjarskoj. — Как 
najnoviéi telegrammi javiju, Srbija se jako 
pripravlja za tabor. Za ovu sivár z Peter- 
grada piéeju sledeée: Izvolski, minister zvu- 
naéojih poslov je rekel on svaku minutu 
éaka, da vudri vun boj med Srbijom i 
Austrija-Magjarskom. Samo i srbom nejde 
eve po inori. Как éitamo jako je ialosti,

^da crnogorci, Montenegro, vu kője se najviée

ufaju, oéeju naravnati s magjari — Jer 
cernogorci veliju, da oni su se navoljili toga, 
da zbog Srbije v oruiju drZiju svoju solda- 
éiju, i z^to su prosili englezkoga követa, da 
naj iőée priliku, de se mogli s magjari na
ravnati. — Nikita vojvoda v Montenegro je 
tést erbskoga kralja Karagjorgjevié Petra i 
síim je bolje za éuditi, da ovi dva se nem- 
rejn slagati. — Peter, srbski kralj iz toga 
nikaj dobra neproroőuje. Boji se, kaj nebi i 
Znjim tak napravili, как su s Sándorom i 
onda bi jeden nadherceg doéel na kraljeski 
tronué iz Montenegro.

—  Na sm rt  o d su d je n  kanon ir. Z
Temesvara piéeju, da je tarn soldaéki sud 
na smrt odsudil Muáa Mikloá kánonira, zato, 
jer je svojega desetnika pljusnul. — Nego 
Frank od vojni obor zapoveditelj se mu 
smiloval, i kaétigal ga na jedno leto reéta.

—  M rz la  sk o la .  V Bánföldvár obéini 
su uéitelji prosili obéinsko poglavarstva, da 
naj njim zdigneju plaéu, kaj dobiju za drva, 
jer za one peneze, kaj su do ve vlekli od 
obéine za to, je л е  moéi Skolu kuriti. — 
Zastupniki su ne ételi к tomu privoljiti, na 
kaj su uéitelji iz svoje plaée kupuvali drva, 
da nebudu deca zmrzavala v Skoli, a zatim 
zatuZili obéinu pri kotarskim sudu. — Ko- 
tarski sud je odsudil obéinu, da uéiteljom 
315 korun plati za drva, zvun toga mora 
obéina stopetdesetáest korun stroéka platiti 
fiákaljuöorn i svedokom. — Obéina je ap- 
pellérala proti ovomu sudu, ali törvényszék 
je odhitil appellaciju i primoral obéinu, da 
odsudjenu svotu plati pod terhom ekZekucije.

—  Za k la n i nauén ik. Vnedel ju na veéer, 
vu Zalaegerszegu je Stefanec Gyule sin JoZef, 
bej2al po doktora stakvim glasom, da pri njego- 
vim otcu,jeden veskrvavi dimnjiéarski nauénik 
Ie2i. Dr. Halász Vilmos se je 2uril, da po- 
more siromaékomu nauéniku, ali kad je 
nutri stupil vu detiéku hi2u, véé je nauénik 
mrtev le2al na podu, po imenu Kondor 
János 16 Ijet star deéko. Nesreénomu deéki 
je bila glava na dvoje rezkoljena. Pod je 
vés bil skrvjum polejani i sléna sva poé- 
prickana. Doktor je odmah poslal po redare, 
i 2andare. Naj prije su doinaée ljudi zeli 
napre. Drugi niééi je ne bil doma, как Ste
fanec Jo2ef dimnjiéarski meéter, Stefanec 
Gyula i slu2kinja Zsoldoé Maria 17 Ijét 
stara devojka. Stefanec Gyula je sledeée go* 
voril: Ob tri fertalje na sedem vur sem 
doéel dimo; kad sem stupil nutri vu detiéku 
hi2u, sem kod krvivu duhu póznál i pod 
jel bil moker, da su se mi noge skli2ale. 
Ja sem onda éibicu vuégal da vidim kaj 
je to, na to sem spazil jednoga deéka koj 
je mrtev Ie2al vés krvavi na podu. Ja sam 
najprije otcu svojemu povedal, koj je mene 
na jedenkrat po doktora poslal. SluZkinja 
je rekla, da je onda célú odveéer doma bila, 
pák je ne nikakvu larmu éula. Zandari su 
onda detiée iéli iskat, koji su se vu jednoj 
krémi veselo zabavljali. Stefanec je rekel da 
opet oée nastati med dimnjiéari strajk pák 
morti su zato srditi bili na siromaékoga na- 
uénika, kai ti je on hodil na delo. Na sreéu 
su mogli posvedoéiti svakoga koraka, gde 
su bili onaj dán, i 2andari nisu nje bantu- 
vali. Vnoéi do jedne vure je iztraga trpela, 
gdo je zaklal onoga deéka. Redarski kapitan, 
kad je videl da nikaj nemre zazvediti, rekel 
je, da nauénika je niééi né drugi zaklal, как 
on koj vre ovdi poznati, i zato je na sve 
strani nastavil redare da naj do jutro pa- 
ziju okolo stanja. Vjutro su naéli za kotcom 
jednu dimnjiéarsku grebljicu, koja je bila 
sva krvava i jóé su se moZdjani drZali na

njoj. Sluékinju su opet zeli napré na oötro 
SluZkinja je jako tajila, da je ona ne nikaj 
vidla niti nikaj ne éula. Onda su njoj preg- 
ledali njenu opravu, i tam su naéli jedpu 
kiklu malo krvavu. Kad je SluZkinja vidla, 
da zabadav táji, je pripoznala svoju krivnju, 
i povedala je da njoj je Stefanec Gyula po- 
magal. Zandari su nju injega odegnali.

—  K rv o lo c n o s t  V Berlinu. V Nemő- 
koj se éudni dogodjaji pripééaju. V Berlinu 
su sve Zene strahom, tak, da niti vun ne- 
vupaju iti na svetlo, jer do ve su nepoznati 
krvoloénjaki dvadeset osem Zen spikali bez 
3vakoga zrok a. — Koju v őrevu, koju v 
ruku iii drugam kam vpiéi po bélim dnevu 
na vulici nepoznati vámpír, —? i v drugim 
hipu véé znikne. Do ve su dve Zene vu* 
mrle, kaj su nje spikali. Niti jednoga 
galZenjaka su do ve ne mogli prijeti. *— 
Jedna frajlica je z éale iéla na vulicu, veleé, 
da se ona niéesa neboji. — Niti se pol vure 
né éetala, da je skoéil knjoj jeden srednje 
dobé éovek i s jednim noZom dvaput vpiéil 
v stegnu. — Svi redari su na straZi, ali 
sve zabadav.

—  D o ll je op a la . Vince Rozalia 
osemnajst lét stara devojka, koja je sluZila 
vu Budapeéti, je na éetrtim étoku vu obloku 
slala, kad je öblöké brisala. Siromaéka puca 
je na vulicu na tarac opala i sva se je 
rezbuéila.

Pesem od faáenka.
FaSenk ja  sem kaj nasveti.
Imam koline, vina vkleti.
Vse speéenko se masti.
Kaj na sveti kol Zivi.

Tu se kuha, ir.o ребе,
Tam v gostiji púra ребе.
Na vsak dimnik se kadi.
Pepelnica znaS to ti.

Pepelnica ni sem menje 
Ja podukSam vsem Vivienje;
FaSenk кора grabu v zemlju.
Ja  pák kaZem pót vn nebn.

Gledi gde so zdaj mastnjaki.
Skorom néma kiuha vsaki.
Dober bijo bi zdaj kruh.
Pred mesa je bijo kúp.

FaSenk ja  sem leli prvi.
Ja  prelivam cuda krvi.
Vsako jutro povsod cvili. . !.«
Ti se postié vse Zive dni.

Vjutro jim pokoru kaZeS.
Ti s pepelom ljudi inaZeS;
Boláe je  prímen Zivet.
Daje meso dobra jed.

FaSenk skorom bőm érti la,
Ci se stebe sem rodila.
Tvoje bilo do polnoéi.
Zdaj pa skri se leto dni.

Meso ktero ti zviSavaS.
Vendar érvom jesti davaS.
Ve zakrivaé vmoj pepel.
Kaj si gda god ti imel.

Ti zacenjaS ja pák sklenem,
Vmir i lepi pokoj denem.
BoSti tudi gralal prah.
Zato te me nije strah.

SloZil: K o v a é iö  I g n á c .



Szőlőoltván)», amerikai «в hazai 
veeezőeladáeí hirdetmény.

A nagym éltóságu Földm ivelésügyi M in isztérium  
60900/1196. számú szokvinyrendelete szerint

válogatott első osztályú sima és gyökeres

R lp á r ia -P o rta lls , R u p e st r is -M o n t ic o la  é s  
V lt is -S o lo n is

amerikai vadvessző, valamint ugyanily alanyokra ne
mesített, fenti rendeletnek mindenben megfelelő a 

legkiválóbb bor és csemege fajú

gyöke re s fá s  é s  zö ld o ltván yo k
úgyszintén hazai sim a és gyökeres vesszők ke
rülnek nálunk ezen évben nagymennyiségben eladásra.

Baáacsonyvidáki Szötűtelep kezelöságe,
Capolcza, (a Balaton mellett.)

86b 1 3 -2 6

Legmesszebbmenő jótállás! Kedvező fizetési feltételek!

к drezdai motor-gyár részvénytársaság
N é m e t o r s z á g  e g y i k  le g r é g i b b  é s  

l e g n a g y o b b

m o t o r g y á r a
szállítja az elismert legtökéletesebb, legtartósabb, leg- 
szabatosabb járású , legbiztosabb és legolcsóbb Üzemű

B e n z in ,  N y e r s o la j ,  G á z ,  A c e t y le n ,  
S z i v ó g á z

motorokat és lokomobilokat
Vezérképviselet és raktár: Coliért Ignác  és Tsa.

Budapest, Teróz-kőrut 41.
•17 8—la Telefon szám : ia—ti.

Egy, m ag as földszintén levő , 
3  SZOBA9 konyha, stb. összes  
h ozzátartozób ó l AUó

lakás kiadó.
'Ctreztenyák Bódog

961 1— 1 kőfaragó.

JVIuraezerdabcl yen
a főúton levő ház, m ely áll: 11 
szoba  3  konyha, az ö ssze s szü k 
séges m ellékhleyiségekkel, nagy 
udvar és gazdaság i épülettel

szabad kézből eladó.

Bővebbet e lap
kiadóhivatalában962 1-1

• A  Pestetics-utca 64. számú

házamat
mely áll 3 szoba, konyha stb. ösz- 
szes hozzátartozóból, istálló és 
pajta, valamint a Széchenyi-utca 
Reizer Ludmílla-íéle házat szabad 
kézből eladom.

SegoVic? fore
960 8 -  4 F e s t e t i c s - u t c a  6 4 .

Minden
bortermelőnek,

borkereskedőnek, 
szállodásnak,

vedéglősnek,
ítiszerkereskedőnek,

szóval, mindenkinek, aki bortermeléssel, illetve elárusitásá- 
val foglalkozik, nélkülözhetetlen

Az uj m agyar bortörvény
kézikönyve.

(Tartalmazza az 1908. X LVII. t. c. a végrehajtási rende
lettel és egyéb magyarázattal.)

Я г а  1 k o ro n a .
K A PH AT Ó :— —

Strawz Sándor )(6nyVI(ercsl(ed4sCbai
C sá k to rn y á i) .



Könyv-papir- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Strausz Sándor Csáktornya.

STOCK-COGNAC 
MEDICINAL

szavatolt valódi borpárlat

(an is  és tó d ;
gőzpároló telepéből,

B A R C O L A .
Cognac -gőzfőzde, állandó 
hivatalos vegyi ellenőrzés 

alatt. 956 ie-62

Kapható minden jobb üzletben.
Köhögés, rekedség és hurut ellen

nincs jobb a S7i 7-10

----- RÉTItY-léle-----

ptnctefK cznkorkánát!
V á sá r lá sn á l a zo n b an  v ig y á zzu n k  és h a 
tározottan  RÉTHY-fé lét kérjünk  m ivel so k  

h a szo n ta lan  u tánzata  van,

1 d o b o z  Ara 60 m i i t .

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el 1

53/909. Árverési hirdetmény.

Aloliroll bírósági végrehajtó az 1881 
évi Lx t. ez. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járás
bíróság 1907. évi V. 350/1 számu végzése 
következtében dr. Darcsics Ede kaproncai 
ügyvéd által képviselt H. W. Schvarc és 
Társa cég javára 133 kor. 68 fill, s jár.

erejéig 1908. évi jan. hó 14-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 
1322 korona 60 fillérre becsült következő 
ingóságok, u. rn : lovak, kocsik, hordók, 
lűzifa stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1909. évi V.34/2 számu végzése 
folytán 133 kor. 68 fill, tőkekövetelés, en
nek 1907 évi junius hó 2 napjától járó 6% 
kamatai és eddig összesen 48 kor. 65 fillér
ben biróilagmár megállapított költségek ere
jéig, Pálovecen alperes lakásán leendő meg
tartására

1909. évi március hó 3. napjának délutáni 2 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 
évi LX. t. ez. 107 s 108 §§-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alu! is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120. §. értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Perlakon, 1909. évi február 12. 988

IRDETESEK
felvétetnek

e lap kiadóhivatalában.



Steckenpferd'
£iliontej$zappan

Legenyhébb szappan arcbőrre és szeplő

JHUtMtt Kaput«!
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