
Még csak telünk sem volt, a hófehér 
hóboritotta látóhatárt még csak meg sem 
szokhatta a szemünk s ime már itt van, 
pompázatos .virulásában a tavasz, a termé
szet újjáéledésének legszebb, legpoétikusabb 
szimbóluma.

Itt a kikelet! Tavasz van újra. Zöldéi 
az erdő, a rét, a pagony s a madarak vidám 
éneke váltja fel a szomorú kihalt magános 
helyeket. Újra dicshimnuszt zeng a szárnyas 
sereg alkotójának, újból felhangzik a hála
adó fohász picinyke csőrükön keresztül, hogy 
újra megjött a várva várt s ime oly korán 
elérkezett tavasz, a mindent felüditő, min
dent teltámasztó pompázatos kikelet.

S künn fényes kévékben tflzcsóvákat 
bocsájt ki a nap. Sugárzó jókedvet varázsol 
az elszomorodott emberi kedélyekbe. Bevi
lágít mindent hófehér fényével, bearanyozza 
elkopott lelkünket. Uj színeket, friss hangu
latokat visz lelkűnkbe s a sötét gyász színét 
is rózsaszínűre festi, a legszomorubb kedé
lyeket felvidítja.

Itt a tavaszi A szerelmesek, az együtt
érzők soha el nem múló korszaka. A s z í v  

gyorsabban dobog, a vér sebesebben lüktet 
az erekben. A szivek egymást kívánják, az 
ifjúság egymásért remeg. Oh Istenem, minő 
gyönyörűek a te müveid! Van-e szebb, iste
nibb színjáték a természet örökös, egyforma 
s a mellett mindig uj változatokkal felruhá
zott elváltozásainál? Képzelhetünk valami 
szinpompásabb dolgot az újraéledő, meguj- 
hodó természetnél? Láthat-e szemünk kedve
sebbet, mint a bimbózó virágokat, a rügyező 
fákat, a serkedő vetést?! Nyujthat-e emberi 
kéz alkotása oly gyönyörűséget, mint a mi
nőt a lágy tavaszi fuvalat selymes érintése 
okozhat. Mi izgathatja fel a petyhüdt kedé
lyeket, az elernyedt, enervált idegzeteket 
annyira, s oly éltető módon, mint a bekö
szöntő uj tavasz súlyos földszaga?! Mi bírhat 
oly nagy hatalommal, mint a minővel a ki
kelet mindent megáld, s kinek áll módjában 
hasonló csudatetteket mivelhetni, mint a minőt 
a természet feltámadásával produkál az örö
kös Istenség?

Itt a tavasz! S a mi nyomott hangula
tunk is felenged. Mint a hogyan a folyóvi
zek, kisded csermelyek hálát beborító jégpán
cél felenged a tavaszi napsugár ellenállha
tatlan tüzes csókjának, épen úgy a mi ke
délyállapotunk is felszabadul azok alól a 
súlyos gondok alól, melyeket a természet 
különös szeszélyes viselkedése ebben az esz
tendőben reánk rakott. Most már nincs mi
től félnünk, nincs mitől rettegnünk. A vetések

korai kifagyása, avagy egyéb a rendellenes 
időjárás folyományaképen fellépő bajok im
már elmúltak felőlünk Egy uj tavasz, szebb 
jövendő aranyos káprázata integet felénk. 
Egy boldogabb korszak, egy vidámabb jövő. 
Dús aratás jutalmazza a munkás kezét. A 
verejtékes szorgalom elnyeri gyümölcsét, a 
bevetett mag kamatokkal fizet. S ha mé
lyebbre szántottuk az ugart, az a gazdának 
megszolgálja kitartó munkásságáért.

Nem búsul a gazda, nem szomorú a 
magyar s vidám nyárral gazdag őszt jósol 
a tapasztalai. S felderűi végre a magyarnak 
is. Felderűi a szerencsecsillaga, mert eléri 
czélját, melyért oly sokáig küzködött. Eléri 
azt, mire mindig, unos-unlalan vágyakozott.

Itt a tavasz! A lágy selymes fuvallatok 
gyönyörű melódiákat dúdolnak lelkűnkbe s 
az megteiik uj regénységgel, uj igyekezettel, 
egy szebb, egy dicsőbb cél küzdelmeire. A 
reménység zöld fája telve rügyekkel, piros 
bimbókkal, melyek mind mind az újjáéledés, 
a feltámadás gyönyört} misztériumait teste
sítik meg. Uj élet seried a szervezetekben, 
uj kedv, uj törekvés] vibrál, a levegőben 
minden újjá éled, mintten uj kedvre derül.

Itt a tavasz s a mi reménységeink is 
újra élednek, egy szebb egy boldogabb kor
szak eljövetelére.

Az utolsó nemesi felkelés.
(O rszágos Ünnep.)

Még benne vagyunk március idusának 
forró hangulatában és már ismét újabb, 
nagy és emlékezetes ’évforduló megünnep
lésére készül az egész ország népe. Ez az 
országos ünnep, mely az utolsó nemesi fel
kelés hű tükrét helyezi a nemzet elé, egy
ben rehabilitálni óhajtja az abban részt vett' 
apáinkat, kiket gyávasággal vádolt és bélyeg
zett meg gyűlöletes ellenségünk : Ausztria.

A múlt évben volt száz éve annak, 
hogy egész Európán győzedelmesen vonult 
keresztül a francia kard; Napoleon lábainál 
feküdtek a legnagyobb birodalmak.

Az újkori világhódító a Habsburgok 
trónját is le akarta dönteni; a megsemmi
sülés veszedelme fenyegette Ausztriát.

I. Ferenc császár fegyverbe szólította a 
magyar nemességet trónja megmentésére, 
Ausztria védelmére.

A harc kimenetele ismeretes: Napoleon 
megsemmisítette az osztrák haderőt és Ausztria 
csúfos vereségét az inzurgensekre hárította, 
ezeket állította pellengére és vádolta meg 
gyávasággal.

Osztrák források nyomán irt történelmi 
munkák egész sorozata 3záz esztendőn ke

resztül kompromittálta a magyar nemzet 
vitézi bátorságát, sőt akadtak magyar tör
ténetírók is, akik egyetértve az osztrák fel
fogással, az utolsó nemesi felkelést nemze
tünk és hazáuk szégyenére állították be a  
világtörténelembe.

Ausztria, mely a múlt évben nagy ün
nepségek rendezésével adózott az 1809-iki 
háborúban elesett osztrák katonák emléké
nek s a csatát veszteit János főherceget 
úgy igyekezett feltüntetni, mint a legjelesebb 
hadvezért, megismételte vádjait: gyávasággal 
bélyegezvén meg a magyar inzurgenseket.

Magyarország hazafias vármegyéi ez év 
május havában a Győr melletti Kismegyeren 
rendeznek országos ünnepséget az utolsó 
nemesi felkelés emlékezetére s ennek az ün
nepélynek az ad rendkívüli díszt, hogy egy 
olyan történelmi munkát ad a nemzet kezébe 
és az egész művelt világnak, amely a száz 
éven át —  osztrák forrásból eredőleg —  
kompromittált inzurgenseket rehabilitálta.

Az utolsó nemesi felkelésben részt vett 
vármegyék jeles történelirónkat, dr. rugontalvi 
Kiss István győrvármegyei főlevéltárost 
bízták meg az inzurrekció történetének meg
írásával.

Kiss István dr. nagybecsű munkája most 
került a könyvpiacra, amelynek csak egyetlen 
hibája van, hogy t. i. nem adták ki az ösz-
szes művelt nemzetek nyelvén, megismertetve 

! azokat az utolsó nemesi felkelés igaz tör- 
j ténelével.

Lapunk szűk tere —  sajnos —  nem 
engedi, hogy a rendkívül becses, szinte szen
zációszámba menő hatalmas történelmi 
munka anyagát kellően ismertessük és mél
tassuk, azt azonban, mint Örvendetes tényt, 
le kell szögeznünk, hogy az abban felhal
mozott források szerint megjelölt adatok, 
okmánnyal igazolt tények megdöntik az 
osztrák történelmi irodalom hazugságait és 
egész Ausztriának szemébe vágja megbízha
tatlanságát, a történeti igazságok meghami
sítását.

A mű vármegyénket is közelebbről 
érdekli, mert a megyei felkelő hadak szerep
lését is bőven ismerteti.

Alig jelent meg a nemzet becsületét 
közelebbről érdeklő munka, mely nyomasztó 
érzéstől szabadította fel a nemzetet.

Az országos ünnepélyt rendező vár
megyék méltóbb, szebb emléket nem állít
hattak apáinknak, mint hogy a gyávaság 
bélyegét róluk levéve, a történeti igazságnak 
megfelelően átutalták azt annak, akit meg
illet — az osztrák haderőnek.

Az utolsó nemesi felkelés nevezetes év-

Ne tétovázzék, ha fáj a feje,
:: hanem használjon azonnal :: BereWás-pastíllát amely 10  perc alatt a legmakacsabb migraint 
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fordulót ez év május havában ünnepli meg 
az ország és nemzet.

Ez az ünnepély most már fényes lehet, 
mert az utolsó nemesi felkelésben részt vett 
apáinknak az elismerés pálmáját nyújtja, 
ezredéves dicsőségünket régi fényében ra- 
gyogtatja »az inzurrekció története.«

Az ünnepélyen, mely —  mint már emlí
tettük — a Győr melletti Kismegyerén, a 
döntő ütközet színhelyén lesz, képviseltetik 
magukat az inzurrekcióban részt vett összes 
vármegyék.

Goda Béla, győrvármegyei alispán elnök
lete alatt egy nagy bizottság készíti elő az 
országos ünnepséget.

Színészet.
Nagypénteket leszámítva, színtársulatunk az 

egész héten permanenciában volt. Minden este 
játszottak, sőt a két húsvéti ünnepen, leszállított 
helyárak mellett, délután is tartottak előadást. 
Soron voltak a hét folyamán a következő darabok: 
Izrael, színmű (szombaton), a Csókkirály, Operette 
és Náni, népszínmű (vasárnapon), az Árendás zsidó, 
népszínmű és Az erdészleány, operett (hétfőn), a 
Vig özvegy, Aranyvirág és Lilly operettek kedden, 
szerdán és csütörtökön s ismét Az erdészleány 
operett pénteken.

Az előadások a szokott zsánerben folytak le. 
A színészek a már megszokott ambícióval játszot
tak. Rendes körülmények között nem is lenne sck 
mondani valónk a színészet lezajlott hetéről. Újat 
úgy se mondhatnánk. A sorra került színdarabok 
nagyobbrészt nemcsak az újabb termékek közül 
valók, de valamennyien nagymértékben alkal
masak voltak arra, hogy azokban színészeink ké
pességüket, ügyességüket újból is igazolják.

S ha az elmúlt hét színházi eseményeivel 
ezúttal mégis behatóbban foglalkozunk, okozója 
Kállay Jolán, a Király-színház tagja, aki Fehér 
Vilmos igazgató meghívására Csáktornyán három 
estén : a Vig özvegy, Aranyvirág és Lilli operet
tekben fellépett.

Nem hivatásunk Kállay Jolán szubrett-pri- 
madonna játékát bírálat tárgyává tenni ; de 
mégis tollat ragadunk, hogy krónikási tisztünknek 
eleget téve, a színház szenzációjáról beszámoljunk. 
Mert ha a színtársulat minden egyes tagja teljes 
ambícióját vitte is bele a legparányibb, legjelen
tékenyebb szerepekbe is, mégis konstatálnunk kell, 
hogy Kállay Jolán játéka szokatlan tónust adott 
a három estének. S ezt nem az újság ingere 
idézte elő, de határozottan Kállay Jolán művészete. 
Minden mozdulata a kifogástalan vérbeli színész
nőt árulta el. Temperamentuma életei lehelő, 
mindent magával ragadó, minden izében eleven 
volt Bájos játékával nemcsak a közönséget bilin
cselte le, de magával ragadta a színészeket is, 
olyannyira, hogy az első előadás kezdetén szintén 
észre lehetett a társulat tagjain venni egy bizo
nyos elfogultságot, ami azonban utóbb teljesen 
megszűnt, ami meg viszont a mi színészeink alapos 
készültsége mellett tesz tanúságot, akik még a 
fővárosi primadonnákkal is korrekt összjátékol 
produkálni tudnak.

Amit Kállay Jolán játékáról általában kell 
elismernünk, ugyanezt mondhatjuk- énekéről is. 
Hangjának kellemes lágysága és üde színezete, 
mely mint a bársonyos kezek puha érintése ciró
gatta az elkábult lület s azok a kristálytiszta 
csengő hangok, melyek éneke kolorálurájának oly 
tünemény szerű ragyogást kölcsönöztek: a legtelje
sebb hatást érték el. Hangjának hajlékonysága, 
pergő futamai, klasszikusan egyenletes trillái, sza
batos szlakkatói ama forszai Kállay Jolánnak, 
melyeket ez alkalommal is ragyoglatott s a me
lyekkel Csáktornyán is a legmagasabb foka elis
merést aratta.

Csáktornya közönsége mindenesetre hálás 
Fehér igazgatónak, hogy alkalmat adott neki Kállay 
Jolán játékában gyönyörködni; de Kállay Jolán is, 
azt hisszük, a legszebb emlékekkel távozott Csák
tornyáról, mert meggyőződhetett az ováció őszin
teségéről és nagyméreteiről, mellyel fellépését fo
gadták s tapsviharral megjutalmazták.

Ami pedig a színtársulat tagjait illeti, azokról 
is csak a legnagyobb elismeréssel szólhatunk, mert 
múlt heti sikerükkel is csak öregbítették a jó  vé
leményt, melyet a közönség, fellépésük első per
cétől, az ő tisztességes, színvonalon álló játékuk 
felől magában kialakított.

— - Hirdetési árlejtés. Csáktornya nagy
község elöljárósága pályázatot hirdet a vasút 
felé vezető gyalogjárón hídépítésre. A hid 
ugyanolyan nagyságú mint a másik kettő 
és ugyanolyan anyagból. A keverék 1— 4. 
A terv a községházán megtekinthető. Az 
ajánlatok I. é. április hó 5-ig, d. e. 10 óráig 
beadandók.

K Ü L Ö N F É L É K .
Ne kérdezd . . .

Ne kérdezd oly sokszor, Ne kérdezd, örökké 
H ogy szeretlek-в még. Foglak-e szeretni,
A kkor is szeretlek Jól tudod sohasem
Ha majd itt lesz a vég. Tudnálak feledni.

Ne kérdezd, hogy meddig Ne kérdezz óh setnmit, 
Leszünk mi boldogok, Mind úgy jő , ahogy van. 
Addig mig csak neketn Te csak szeress tovább, 
Szól minden mosolyod. Amíg szived dobban.

Agisz.

—  Husvét. Gyönyörű verőfényes időben 
köszöntött be a kereszténység legáhitatosabb 
ünnepe, a husvét. Ragyogó, kellemes tavaszi 
napsugár emelte nemcsak az ünnep ájtatos- 
ságát, de fényét is. A kedvező idő hatása 
érvényesült már a feltámadáskor. Egynéhány 
ezerre lehelő a hívők száma, kik a körme
neten résztvettek. A husvét ünnepe nemcsak 
az ájtatosság ünnepe, de a nagyobb arányú 
szórakozásokra is az első alkalom. Ezért e 
napon nemcsak a templomba özönlött az ájta- 
tos közönség nagy sokasága, hol a 11 órai szent 
misén Varga Wolfgang hittanár elmélkedett a 
nap egyházi jelen tőségéről, de az isteni szabad 
természetbe is törteitek sokan kifelé. S ha 
az idei husvét .korán köszöntött is be, mégis 
százan és százan keresték lel a közelben 
lévő kirándulási helyeket. A vendéglők 
zajosak váltak s a hangulatot legkevésbé se 
mérsékelté*zöldelő4érmészet hiánya, melyet" 
a kirándulók a kalendárium szeszélyéből a 
korai husvét miatt az idén nélkülözni kény
telenek voltak.

—  Kállay Kornélia távozása. Kállay Kor
nélia, Fehér Vilmos színtársulatának kedvelt 
primadonnája, április elsején a színtársulat 
kötelékéből kilépett. Az igazgatóval kölcsö
nösen felbontották a szerződést s így ezen
túl már nem lesz részünk rokonszenves 
játékában. Távozásával egyidejűleg levelet 
kaptunk a művésznőtől, melyben a Csáktor
nyái közönségtől búcsúzik s megköszöni a 
jóindulatot és szeretetet, mellyel a színház
látogatók elhalmozták s kéri a közönséget, 
hogy ebben a jóindulatában tartsa meg őt 
továbbra is. Szívesen hozzuk ezt nyilvános
ságra, mert mi is teljes mértékben értékeltük 
mindenkor az ő színvonalon álló művészetét. 
S csak sajnáljuk, hogy nem lesz többé sze
rencsénk hozzá. De nemcsak mi jelentjük 
ezt ki, de bizonyára sajnálni fogja az egész 
közönség is, elsősorban a hölgyek, kiknek 
Kállay Kornélia kedvence volt. Nem egy 
alkalommal tapasztalhattuk ezt s különösen 
utolsó fellépése alkalmával az Erdészleányban, 
amikor kacsócskáikkal ők voltak a vezetők 
s versenyre provokálták a férfiakat a tapso
lásban — hanem a husvét délutáni Csók
királyban is, amikor virágcsokort nyújtanak 
gyermekeikkel a nyílt színpadon, hogy a 
Csókkirály kedves csipkés Miskájával szem
ben rokonszenvüket ily módon is kilejezésre 
juttassák.

Áthelyezések a déli vasútnál. A
déli vasút igazgatósága Kaiser József főel
lenőrt, a kotori állomás főnökét a Nagy- 
kanizsai állomás s Hagemann Ferenc ellen
őrt a kotori állomás főnökévé nevezte ki, 
illetőleg helyezte ál.

—  Köszönetnyilvánítás. A helybeli *ц 
elemi iek. céljaira a Csáktornyái Takarék 
pénzlár 30, a szegény tanulók tanszereire 
és könyveire a Csáktornya-Vidéki Takarék- 
pénztár 30 s a Muraközi Takarékpénztár 20 
К-t voltak kegyes adományozni. Amikor ezt 
a nyilvánosság elé hozom, mulaszthatván 
kötelességemnek tartom, hogy a szíves adó- 
mányokérí a takarékpénztárak tek. igazgató
ságainak köszönetét mondjak. Csáktornya 
1910. április 2-án, Potyák Mátyás igazgató!

—  Magyar név. Kohn Samu csáktor- 
nyai zr. hitoktató és kiskorú leánya Magda, 
családi nevüket belügyminiszteri engedéllyel 
»Nyíri«-re változtatták ál.

—  Széchenyi ünnepély. A helybeli poig. 
fiú- és leányiskola Széchenyi István gr. ha
lálának'félszázados évfordulója alkalmából 
ápr. 8-án d. e. 10 órakor ünnepélyt tart a 
következő programmal: 1. Himnusz ; énekli: 
a fiúiskola énekkara. 2. Megnyitó beszéd; 
tartja: Palaky Kálmán igazgató. 3. Tóth 
Kálmán: A megholt Széchenyi; szavalja 
Hirschmann Erzsi IV. o. tanuló. 4. Üunept 
beszéd; tartja: Bencsák Richard tanár. 5. 
Arany János : Széchenyi emlékezete ; szavalja 
Zeller János L1I. o. tanuló. 6. Szózat; énekli 
a fiúiskola énekkara. Az ünnepélyen vendé* 
geket is szívesen lát a tantestület.

—  Telefonösszeköttetés Marburggal. A 
marburgi kereskedők társulata körében moz
galom indult meg, mely Nagykanizsa és 
Marburg között egy direkt telefonvonal ki
építését célozza. Ez ügyben már értekezletet 
is tartottak s nagy a kilátás arra nézve, 
hogy ez az összeköttetés létre is jön Eb
ben az esetben természetesen Csáktornya is 
beleesik a vonalba.

—  Esküvő. Beszedits Margit és Pécs 
Gyula polg. isk. tanár f. évi április hó 4-éo 
d. e. tartják esküvőjüket a tapolcai rórn. 
kath. templomban.

—  Halley megjelent. Halley üstökös 
már feltűnt a látóhatáron. Szarajevóban vet
ték észre legelőször múlt csütörtökön a reg
geli órákban napfölkelte előtt.

—  A népiskolák tűzbiztonsága. A vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium valamennyi tanfelü
gyelőhöz, a közelmúltban körrendeletét intézett 
az áliami elemi népiskolák tűzbiztonsága és a nö
vendékeknek szükség esetében való menekülése 
ügyében. A rendelet első részében részletes tűz
rendészet! szabályokat tartalmaz az iskolaépületek 
tűzbiztonságának megóvására, második részében 
beható utasításokat ad a tanítótestületnek a gyer
mekek kioktatására és a szükséges gyakorlatok 
rendezésére. A rendelet szerint a tanév elején az 
első három héten belül a tanuló ifjúság a tanító 
által kioktatandó az intézeti épület gyors elhagyá
sának módozataira. Az egyes osztályoknak kiké-* 
pezése után kombinált gyakorlatok lartandók a 
többi osztályokkal. Minden iskolában negyedéven- 
kint próbariasztások lartandók. A rendelet szerint 
a tanuló ifjúság figyelmeztetendő arra, hogy ilyen 
próbariasztások lesznek, de úgy, hogy azok idő
pontjáról ne legyen tudomása. Egy évben legalább 
egyszer füst mellett tartandó meg a próba, bogy 
a gyermekek komoly esetbeu a füsttől meg ne 
ijedjenek és fel ne izguljanak. A rendelet részle
tesen megállapítja a riasztás és kivonulás módo
zatait, a tanító viselkedését és kimondja, hogy a 
tanító kivonuláskor az ajtó mellett áll fel, mig a 
tanulók mellette elvonulnak és helyét c-ak a* 
utolsó gyermek távozása után hagyhatja el.

—  Az Alsólendva— muraszombati vasút. 
Nagyon nehezen ütik nyélbe ezt a vasút*!- 
Most, hogy a regedei csatlakozás n e h é z s é g é n  
túlestek s az utólagos tárgyalások az Alsó- 
lendva-regedei vonal teljes kiépítését ered
ményezték, újabb akadályok tornyosulnak» 
melyek az építés megkezdését hátrált it|ák 
A zavart ezúttal a zalavármegyei érdekeltség 
idézte elő, mely késedelmeskedésével a 
a vasút kiépítését komolyan veszélyezteti-



Miután a vasvármegyei érdekeltség attól 
tart, hogy a hosszú huza-vona következté
ben az osztrákok részéről eddig tapasztalt 
érdeklődés esetleg lelohadhat s a radkessburgi 
csatlakozást veszélyeztetheti, a napokban 
Muraszombatban gyűlést tartott s kimondta, 
hogy eltekintve attól, hogy Alsólendva és 
Muraszombat közölt kiépül-e a vasút, a Mura- 
szombat-regedei vasút kiépítéséhez mégis 
hozzáíog s az 59 ezer koronát, mit a teljes 
vasút kiépítésére megszavazott, magára a 
Muraszombat-regedei vasút építésére is for
dítja. A késedelem és sürgetés ilyenformán 
konfliktust idézeti elő, mely valószínűleg a 
zala- és vasvármegyei érdekeltségek között 
való szakításra fog vezetni.

—  Áthelyezések. Tóth Károly Déli Va
súti hivatalnok Csáktornyáról Budára az 
üzletigazgatósághoz ellenőrző közeggé, Well- 
wurm Vilmost Zalaszenlivánról Csáktornyára 
helyeztetett át.

— Az utolsó nemesi felkelés. Lapunk mai 
számában külön cikkben foglalkozunk az utolsó 
nemesi felkelés századik évfordulója alkalmából 
rendezendő országos ünnepéllyel. Abban emlités 
van téve dr. rugonfalvi Kiss István győrvármegyei 
főlevéltáros, jeles történetíró művéről, aki az in- 
zurrekcióban résztvett vármegyék megbízásából 
megírta »Az utolsó nemesi felkelés« történetét a 
való tényeknek megfelelő adatok alapján. Az il- 
lustrált, közel négyszáz oldalra terjedő hatalmas 
munka most jelent meg. Rendkívül becsessé teszi 
Kiss István dr. művét, hogy a gyávaság megszé
gyenítő bélyegétől felszabadítja az utolsó nemesi 
felkelést. Az osztrák történetírók ugyanis megha
misítva a való tényeket, az osztrák haderő vere
ségét a magyar inznrgensek gyávaságának tudták 
be. Ezzel szemben Kiss István dr. az elvesztettnek 
hitt Kisfaludy Sándor naplójával teljesen rehabi
litálja az inzurgenseket. Az egész utolsó nemesi 
felkelésnek hű tükrét adó s vármegyénk közönségét, 
a késő unokákat is közelről érdeklő, gyönyörűen 
illusztrált mű ára 15 korona. Megrendelések a 
következő címre küldendők: Kiss István dr. győr
vármegyei főlevéltáros, Győr, Vármegyeháza.

—  Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, 
Kraschovelz Viktor, Kraschovelz Olló zrí- 
nyifalvai földbirtokos fia tegnap délelőtt 10 
órakor hosszas szenvedés után 38 éves 
korában elhunyt. Holnap déleiéit 10 órakor 
temelik a drávavásárhelyi*róm. kalh teme
tőbe. Kraschovelz József a Todor R. utóda 
helybeli cég volt tulajdonosa fivérét gyászolja 
benne. Nyugodjék békében!

—  Blériot Nagykanizsán. A Blériot gép 
felszállásából aligha lesz valami Nagykani
zsán A részvénytársaság nagy feltételeket 
szabott a felszállás tekintetében. Úgyszólván 
azt akarja, hogy Nagykanizsa legyen a vál
lalkozó. Ebből kifolyólag a város adjon al
kalmas területet, állítson tribünöket —  persze 
a maga költségén ; csináljon reklámot ugyan
így ; gondoskodjék nyomtatványokról, jegyek
ről, plakátokról a maga rezsijére; eszközölje 
a legyek elárusítását, pénzbeszedést slb. Szó
val az egész felszállást rendezze s adjon 
12 ezer К-t a részvénytársaságnak s azután 
még a bevétel felét. Ebbe persze a város 
nem megy bele s igy a dolog alighanem 
dugába dől

—  Tíz éves találkozó. Felkérem mind
azon tanulótársaimat, kik az 1899— 900-ik 
tanévben a Csáktornyái polgári fiúiskola VI. 
osztályát végezték, szíveskedjenek a találkozó 
szervezésének céljából címüké» vélem tudatni. 
Baán Ernő posta- és távirda tiszt Komárom.

—  Uj községi polgár. Seemann Vince 
gépészt Csáktornya képviselőtestülete, f. hó 
22 én tartott gyűlésén, a szokásos telepítési 
díj lefizetése mellett Csáktornya nagyközség 
kötelékébe felvette.

—  A  párisi magyar egylet köréből. A
párisi magyar egyesület alelnökévé a leg
utóbb megtartott évi közgyűlésen egyhangúlag

újból földi okét, Fiscbkandl Rezsőt választot
ták meg A párisi magyar egyesületben, mely 
a külföld legnagyobb ilynemű testületé, ré
gebb idő óta szélhuzódáeok keletkeztek, de 
Fiechkandl Rezső konziliáns) és barátságos 
egyénisége révén sikerült az ellentéteket ki
egyenlíteni, úgy, hogy a legutóbbi március
15-iki ünnepi est és az uj egyesületi helyi
ségek megnyitása alkalmával a régebben 
elmaradottak is visszatértek a hazafias ünnep 
és béke jegyében. A márciusi ünnep alkal
mából az egyesület alelnöke mélyen hazafias 
szellemű beszédet mondott, mely nagy hatást 
keltett a jelenvott nagyszámú párisi magyar
ság körében. A műsor végeztével társasva- 
сэога következett, hol sokan mondottak fel
köszöntőt az alelnökre s az alelnöknére is, 
ki a béke létesítésése érdekében sokat fá
radozott. Az egyesület igy megnagyobbodva, 
még nagyobb mértékben, mint eddig, felelhet 
meg kiválóan hazafias missziójának.

—  Az ököritói tfizkatasztrófa. Husvét 
vasárnapján éjjel borzasztó szerencsétlenség 
történt Ököritón, Szatmárvármegyében. Egy 
jótékonycélu parasztbálban 300 ember pusz
tult el a legborzasztóbb halállal — lűzha- 
lállal. A falunak, erre a célra fenntartott 
pajtájában rendezték a mulatságot. A vá
lyogból épült s szalmával fedett rozoga 
alkotmányt,’ hogy az ünnepélyhez méltó 
köntösbe öltöztessék, zászlókkal, lampionok
kal s tavalyi száraz íenyőgalyakkal díszítet
ték fel. A tánc jó kedvvel indult meg, de 
nemsokára borzalmasan végződött. Éjfél felé 
ugyanis, az egyik lámpiontól a száraz gályák 
tűzet fogtak, mi rohamosan terjedt át a 
csűr száraz szalmafedelére, mitől az egész 
helyiség egy pillanat alatt lángba borúit. A 
bálozók mint eleven fáklyák rohantak ide 
s tova, de lehetetlen volt menekülniük, mert 
a nyitva hagyott kis ajtón álig tudtak nehá- 
nyan a nagy tolongásban kiszabadulni. 
Háromszáznál több magyar ember lelte ott 
tűzhalálát. A község lakosságának hatod
része pusztult el ily módon, nagyobbrészt 
élte virágjában. Borzasztó elképzelni a köz
séget, mely a szerencsétlenség következtében 
valósággal temetővé vált Nincsen család, 
melynek ne lenne halottja. Némely család 
teljesen kipusztult. De még nagyobb a száma 
a szegény árváknak, kik' támasz nélkül ma
radtak, mert apjuk, anyjuk ott veszett a tűz- 
tengerben. így is nagy a részvét, hát még 
a nagy nemzeti csapás miatt, ha meggon
doljuk, hogy 300 szinmagyar ember pusztult 
el, amikor úgy is oly kevesen vagyunk. Az 
egész világ részvéttel tekint szegény nemze
tünkre. A király, Vilmos német császár, Bécs, 
Berlin, Páris nemcsak részvétüket fejezték 
ki a magyar kormánynak a magyar nemzetet 
ért borzasztó csapás fölött, de anyagi támo
gatásban is részesítik a szerencsétlen hálra- 
hagyottakat. Boruljunk le mi is és imádkoz
zunk a kiszenvedettek lelkiüdveért. Imádkoz
zunk a Mindenhatóhoz, óvja meg szegény ma
gyar hazánkat hasonló borzasztó csapásoktól.

—  Uj pénz. A szegény hatosok végzete 
utólérte vén obsitos bátyáikat is. A kormány 
elhatározta, hogy kélkoronás ezüstpénzt íog 
veretni, a forintosokat ki akarja küszöbölni 
a forgalomból. Egyelőre 50 milliói vernek 
az uj pénzből, ebből Ausztriára 35, Magyar- 
országra 15 millió korona jut. A lizkoroná- 
sokat is szaporítani akarják, valamint az egy 
koronásokat is.

—  A  perlaki vízmüvek. A Muraköz is 
több Ízben megemlékezett azokról az ame
rikai stílű, kolosszális tervekről, melyek sze
rint egy rendivüli agilitásu és nagykoncep- 
cióju magyar mérnök Perlak környékén a

Dráva folyó sodrát óriási turbinák közvetí
tésével rendkívüli méretű ipari felhasználásra 
szándékszik értékessé lenni. Nem kevesebb, 
miot huszonöt millió koronás befektetésről 
van itt szó és Szűcs Béla mérnök terveinek 
megfelelően a turbinák által fejlesztett vil
lamos áram egész Budapestig elvezethető 
lenne és vármegyénkben, Perlakon is egész 
csomó keletkező nagy iparvállalatot láthatna 
el hajtóerővel. A nálunk szokatlan nagyságú 
vállalkozás iránt melegen érdeklődött a buda
pesti általános villamossági részvénytársaság 
is, amely úgy látszik, már magáévá telte a 
vállalat tervét és annak létesítésére már a 
szükséges előkészítő eljárást le megkezdetie. 
A megyei alispáni hivalal ugyanis a »Buda
pesti általános villamossági részvénytársaság
nak« a Dráva folyónak a Mura torkolata fe
letti szakadásán az ország haláráig rendel
kezésére álló vizi erőnek kihasználására szük
séges létesiímények tervezéséhez a várme
gye területén teljesítendő előmunkálatokra 
az engedélyt egy évre megadta. Vegyis az 
emlilett cégnek megengedte a vármegye alis
pánja, hogy a tervezett vállalat céljára szük
séges előnyomozásokat és tanulmányokat 
megindíthassa és szükséges felmérési mun
kálatokat foganatosíthassa. Úgy látszik tehát, 
hogy a szinte hihetetlenül nagyszabásúnak 
ígérkező vállalat a felmerült kételyek dacára 
is a legkomolyabb megvalósulás utján halad.

—  Furcsa időjárás. Tavaszias tél után 
hóbortos tavaszra virradtunk. Már rügyeznek 
a fák, zöldéinek a rétek s hovatovább ki
virágosodnak a gyümölcsösök is, de azért a 
tél nem enged a jussából. Tél apó tenye- 
gelődzik, meg-meg rázza hófehér szakállát 
és pedig oly vehemenciával, mintha egész 
komolyan megaprehendálná, hogy a tavasz 
birodalmát, melyre az idén, örömünkre, oly 
méltatlan volt' kallendáriumi jussánál fogva 
hivatalosan birtokába vette. Már a nagyhéten 
okoskodott, de ennél erőszakosabb mull 
szerdán volt, amikor a délelőtt folyamán 
egy egész parázs hózivatart rendezett, mely
nek azonban nagyobb volt a füstje, mint a 
lángja. Épen csak arra való volt, hogy vele 
tehetetlenségét dokumentálja. Utána megint 
kisütött a nap s újra a tavasz langyos fuvalma 
került uralomra, hogy elfeledtesse Télapó 
erőszakoskodását. Hogy teljes legyen referá- 
dánk, be kell számolnunk a keddi égihábo- 
rűról is, mely teljesen stílszerűen illeszkedett 
bele a nagy harmóniába, melyet időjárásunk 
keretében ebben az átmeneti időben élvezünk.

—  Fiatalkorú tolvaj. Tomasics János 
drávavásárhelyi pásztor, záratlan szobájába 
belopódzott özv. Poszovetzné 11 éves fia és 
a szekrényből egy fekete bőrtárcát, melyben 
134 К volt, ellopott. A nyomozás kiderítette, 
hogy a fiú anyjának tudomása volt a lopás
ról, a tárcát a trágyadombra vetette, fiát 
pedig, hogy vallani ne tudjon, Horvátországba, 
Novoszelbe küldte egy rokonához.

Köszönetnyilvánítás.
Eiőhaladolt korom és az azzal járó be

tegeskedésem arra kényszerítettek, hogy a 
helyben 43 év óta fennálló mészáros üzle
temtől visszavonuljak.

Ezen hosszú időn ál polgártársaim ré
széről élvezett pártfogásért ezúton mondok 
minden volt vevőmnek, ismerősömnek, üzlet- 
barátomnak szívből eredő őszinte köszönetét.

Amidőn még arra kérem f* utieket, hogy 
tartsanak meg engem továbbra is jó  emlé
kezetükben, maradok

Csáktornya, 1910 március 31.
mély tisztelettel: 
N uzsy M átyás.



„Naáe N ovine.“
Bog zna iz как ve potreboCe, netko je 

tak marljiv da diri med naáim narodom 
novine, kője naá medjimurski narod niti ne- 
pozna, niti nerazme. Zabadav rezdeluju te 
novine. Komu je dakle hasén iz toga, da 
zabadav razmeCe célé каре novin a zatem 
pák pozivlje narod, da naj predplati na no
vine. Pogledajmo kak izgleda táj list.

»Naäe novine« su sve drugo, samo né 
naáe Óva zemlja, ovo lépő Medjimurje ne- 
bude plodna za nje i za kratko vréme budu 
vsehnute, kak su sve druge, sém dotepene 
novine vsehnule. Vidli smo mi veC »Naáe 
Pravice«, »Prijatelj Naroda« »Dom« i t. d. 
ali su sve potegnute nazaj svoj rep iz 
Medjimurja, jer se tu nije naáel Clovek, koj 
bi solil njihovoga répa, tojest koj bi jim pe- 
neze dal za njihove novine.

Zakaj naá narod neide tak lehko na 
zanjke svakovrstnih novina? Zato da naá 
narod zrelo misli vu toj stvari. Zna dobro 
da moraju biti spametneái ljudi, koji vodiju 
narod. Ako budemo svi vodje, tko bude 
onda posluhnul jeden drugoga. Medjimurski 
narod jako dobro zna tko hoCe njemu dobro, 
a tko hoCe za svoj 2ep dobro.

Cast i poátenje listu, koji se nazivlje 
za »Naác Novine«, ali táj list bude nam 
dozvolil, da mu vu óéi reCemo, da to néje 
lépő, da se za naáim hrbtom narivava med 
medjimurce, onda, kad ' ga joá naá narod 
niti nerazme, niti neCe one misli osvojiti, 
kője »Naäe novine« zvaui list diri. Naj nam 
pové, jeli smo se i mi tak narivavali vu

BaCku, akoprem bi nas bolje razmeli tam, 
kak ujega pri nas. Naj nam reCe, jeli »Medji
murje« nije tak domoljubni list, kak Petre- 
áove novine? Naj nam pové jeli smo mi 
mr2uju i jal sejali med narod, kak to de- 
laju Petreáove novine? Mi smo navék na 
dobro navuCavali narod, nikoga nikad nismo 
banluvali, ali ako je tko bantuval medjimurce 
mi nismo ga 2aluvali i odlirali smo ga tam 
od kud je doáel.

Blizu 30 Ijet da mi sluáimo naá rned- 
jimurski narod i naáu milu domovinu. Jeli 
nam tko more reéi da smo vu tém vrémenu 
navuCavali ljudi da naj mrziju ovu ili ouu 
veru? Navék smo se trsili za slogu, ali 
nikad nismo vikali, da zakaj se obogati ovaj 
ili onaj Petreáove novine mo2nju sejaju 
med narod proti íidovom Jeii je to Kristuá 
uavuCal, kad je rekel, da ljubi bli2njega 
svojega kak samoga sebe? Zakaj se Petre
áove novine srdiju na 2idove. Zato da su 
se 2idovi ne sramili vuCiti, jeden drugoga 
pomagati i lak slo2no delati za pojaCanje 
domovine. Mi kráCeniki bi se mnogo mogli 
vuCiti od 2idovov. Gledite samo, najsirornaá- 
keái 2idovski sin se zeákola jer ga poma2eju 
svi prijatelji, postane naj vékái Clovek, nije 
to tak pri nas. Nepoma2e jeden drugoga. 
Svaki ima veliki trbuh i koji najbolje kriCiju 
na 2idove, ravno zmed onih si svaki najbo
lje napunjava 2epe. Cast onim, kojih se ne 
tiCe, ali malo jih je (akvih. »Medjimurje« 
ne slu2iju politiku, nego narod i razsvetlenje 
naroda. To budemo i nadalje slu2ili. Toga 
smo utanja da bude naá medjimurski narod 
poleg nas ostal i nadalje. Svaka sila za vré- 
mena. Pa zato smo sigurni da budu 1 Pet

reáove novine nazaj potegnule svoj rep ц 
Medjimurja, gde nisu potreboe i gde néma 
na njihov rep soli.

Naáim dragim medjimurcom pák poru- 
Cujemo da naj neposluáaju Petreáove novine, 
kője proti 2idovom govoriju. Dosta 2alostno 
je to da dénes vu 20. stoletju jedna vera 
proti drugoj ide. Dénes smo toga uvjerenja, 
da svaki Clovek naj ostane vu svojoj veri 
poáten i pobo2en, jer kak svakipul vu Rím 
vodi, tak svaka vera к Bogu vodi. Da bude 
doálo ono zadnje, onda Bog nebude gledal 
pope, koj ima bradu i koj néma, koj je 2i* 
dovski ili koj je luteranski ili kaloliCki, nego 
gledal bude Bog, koj je bil poáten vu svo- 
jern 2ivotu i koj nije gledal samo za svoj 
2eludec, nego i za druge siromake.

Lari-fari je sve drugo. Budite posteni 
a veru vu svojem srcu nosite, pák budite 
svaki vu svojoj veri pobo2en. Na téntanje 
Petreáovih novinah najte sluáati, jer stém 
niti nebudele doáli bli2e neba, niti vám 
svakdaánji kruh nebude vékái.

Le Boix.

Straána smrt 300 ljudih!
ía lo stn i vuzem l

Slraáen glas nosiju po célim orsagu 
novine. Vu jednoj szatmárvármegjinskoj ob- 
Cini Ököritó zvano se je straána ncsreCa do- 
godila na vuzem. Bal je bil vu ákednju 
oátarije, jer sóba nije bila dosta velika. I 
ogenj je vudril vun koj je tristo ljudem 
2ivljenje zel.
Ököritó je lépa obCina 2 jezere slanovnikov 
je imala. Na vuzem je mlajáina öve obCine

Dobar i zli düh.
Bilo je to jednog lietnog ponedeljka 

popoldan, kad je sin pokojnoga slaroga i 
bogatoga poljodelca i na Case jagara Mus- 
taCa, Vid, se po farofskih átengah u Vidovcu 
od odzgor pák dole dokotural, jer je u za* 
buni misül da gore ide miesto dole. Lagano 
se je stal od zemlje, u gutu je grglal po 
tiho nekakvu kletvu, stepel si je praáne hlaCe 
i rekleca, metnul na glavu po zemlji kopi- 
tajuCega se ákrljaka i poravnal kraj stiene 
liepoga írajliCinoga áipka, na kojega se je 
nehotice sei. Kad je to sve bilo uredjeno, 
pogleda straáljivo gore na obiok, jeli nije 
gospodin plebanuá videl, kak je on od zgora 
dole doletel, pák kad zuamenja tomu nije 
opazil, otiáel je polagano mrmlajuő dalje. U 
njegovoj glavi je bila ciela marokkanska re- 
volucija te je u njoj brundalo i áumelo, kak 
u melinu, jer gospodin plebanuá mu je re
kel slvari, kője su iniale i svoju vagu. — 
Gospodin plebanuá nedko kada koga na red 
pobiraju, ali ako koga jeden kral pobiraju, 
onda je to »csak ugyan«.

Vida je gospodin plebanuá dal k-sebi 
pozvati, bez da je ov mogel samo i zdaleka

slutiti zakaj i kCernu. Vidova 2ena je gos- 
podina plebanuáa sklopljenimi rukami prosila, 
da bi ga hotel ksebi pozvati te mu raztol-
naCiti, da »Za to vinsko kaplico......... !«—
nemora on viáe u krCmi sedeti nego li pri 
dielu.

Gospodin plebanuá je 2enu posluhnul 
te kakti izvrstni duáobritnik svojih farnih 
ovac, prijel se je posla, da Vida MustaCa, 
toga jedinoga kozla u fari, dopelja liepo i 
mirno u svoju ovCarnicu med ovce, pak mu 
je zato danas nabajal tak, da je Vid, kad je 
iz farofa odhadjal, zaboravil, jeli ide po stu- 
bah gore ili dole, pak je u zaboravi krivo 
stal i tak se per telefon dokotural dole.

Gospodin plebanuá pak mu je u svojem 
govoru predoCil vremenitu i vekiveCnu pro- 
past pijanstvu podvr2enih ljudih i to tako 
jasno, da je Vid sav skruáen postal i za 
stalno obeCal viáe negreáiti i svih grieánih 
prilikah se Cuvati, iliti izraven reCemo: viáe 
nepijancovati i svih krCmah se Cuvati.

Ali gospodin plebanuá mu je nekaj tako 
osobitoga govoril, da to Vidu nikak nije ho- 
telo u glavu. Rekel pak mu je od prilike 
sliedeCe : Gledaj Vid, stvar ti se irna ovak : 
u svakom Covieku, anda i u tebi stanuju

dva duha iliti dvie volje, od ovih duhov je 
jedan dobri düh a drugi je  zli duh. Ako ti 
anda dojdeá do krCme, to on hudi iliti *li 
duh odmah priCme u tebi govoriti i li pr** 
doCeva, как je tu u krCrni liepo i veselo, 
kak je  krCmar baá prije tri dana dopeljal 
fino vino iz átrigovske gore i kak buded 
med kartaái na kartah dobil i joá mnogo 
toga ti áapCe u ubo, kaj se veC u lakovoj 
grieánoj ápelunki dobiti more All za tim 
podigne u tvojem unularnjem, dobri duh 
svoj glas, pak ti predoCuje, kakove sve pos- 
ledice nastajaju iz bezrazumnoga pijanCe- 
vanja, kako ti ovakovo 2ivinsko lokanje 
podkapa zdravlje dapaCe i 2ivljenje, nadalje, 
kak podgrizava korena tvojih domaCih prili* 
kah i odnoáaja naprama 2eni i dieci, pak 
duáevno i materialno upropaáCuje; a preho 
toga joá te na drugom svietu Cekaju kaálige 
—  i tér k akove!«

»Ti onda raoraá dobroga duha posluh* 
nuti, a pri malo Cvrstom karakterű Ceá hu* 
doga lahko prebbladati, a anda Ceá si samo* 
sviestan svoje odluCne jakosti, visoko dig* 
nutom glavom sam sebi Cestitati i gizdavo 
mimo zadeljive krCme brojti, bez i 98,110 
jednoga pogleda na nju.«



bal priredila, na koj hal au pozvali iz avih 
susednib obCinah goste. Velika mno2ina Iju- 
di se je zíála tak skup, ave vu najlepäimi 
Ijetrni mlajSina. Vnogo husarov i drugih sol- 
datov, koji su na avetke dimo doäli, au takaj 
na ovaj dén vu balu bili. I evő,, kad su ae 
najbolje zabavljali, onda jim je nad glavom 
ogenj vudril vun. Svaki je bétát к vrata da 
se oalobodi, ali vrata, braatova vrala au te2- 
ko pribita i nepuäCaju. Jeden na drugoga su 
plazili ljudi jeden drugoga su gazili, ali vun 
nije moglo bilo dojti. Oni koji su po glavah 
drugih ljudih doSli do jedne luknje, gde 
nije bilo pribito sa deakami su goreCi pos- 
kakali vun iz Skednja, ali drugi svi su nutri 
ostali i zgoreli se.

StraSna mno2ina je mrtvih. Jeden te- 
iegraf véli, da je broj mrtvih tristo, drugi 
véli da je blizo Cetiristo duäah zgorelo. Mno- 
gi koji su vun poskakali su goreCi be2ali 
na polje gde su se zruáili i vumrli, a vno- 
gi su ponoreli od straha pred ognjom.

NesreCa se je na veCer okolo devete 
vure dogodila. Jeden lampaä se je eksplo- 
déral i goreCi petroleum je na suho kitje i 
slarnu opal od Cesa je najedenput sve stalo 
vu ognju. Svi su poCeli vikati »Ogenj! Oge
nj!« i beZali su к vratam ali ova su bila 
zaprta nise dala otprti. Zatem se je krov 
vu Skedenj ssruäil i straäno vikanje je pre- 
stalo blizu Cetiri sto devojkah i mladicov 
je tu dr2alo 2alostno gostuvanje smrti. PlaC 
je vu cölim selu i straSen jaj. Pri svakoj 
bi2i se imaju za nekoga plakati.

Doäla je vun i vizita, da zezna как se 
je nesreCa dogodila. Kak iz jednoga telegra- 
ma öitamo, veliju da su oni deCki vu2gali 
Skednja. koji su vuni ostali, jer nisu hoteli 
phtiti ulazninu. Zato su i vrata bila zaprta 
all veliju da su oni koji su vuni bili joä 
bolje zaprli jer su grede deli na vrata. Za
tem je nekoji prekäenec karnena hitil vu 
lampaä od Cesa se je táj eksplodéral.

Straäno |e gledati, как vleCeju vun 
nesreCne mrtve. Mnogi su skup obinieni i 
onak su vumrli. Birovova 2 ;na puuica i 
dvé kCeri su takaj vumrele, birov sam nije 
bil na balu jer ga je glava boljela.

Straäno izgleda vun céla opCina. Joä 
neznaju tko je ave vumrei, jer su töla tak 
Crna da je nö moCi poznati. Poglavarstvo je

Ovak je govoril gospodin plebanuä, pak 
kako baä on —  vidovski gospodin, iz pra- 
voga srdca svakomu dobro 2eli i svojom 
iskrenoSCu i liepim krSCanskim pomaganjem, 
duSevuo I tielesno, moralno i materialno sva- 
koga zabludjeloga 2eli na pravi put svrnuti, 
je njegov govor pri Vidu na plodnu zemlju 
opal. On si je ta dva, dobroga i 2loCestoga 
duha dobro zapametil, te su oni u njegovoj 
pameli, как átigleci u karlelki simo tamo 
skakali, te je on znati2eljno Cekal vrierne, 
kada mu budu, po naputku gospodina, svaki 
svoje u uho äaptali.

U le misli zadubljen iäel je sada iz 
larofa dornov, te su ga one valjda i na to- 
liko srnutile, da je na farovskih slubah kri- 
vo stal I se onda dole dokotural te frajliCi- 
noga Sipka unesreCil.

Ovak iduC dojde putem do prve krCme 
I •zbilja ! Zli duh ga priCme odmah nagova- 
rati, da slupi nutar, ati i dobri duh mu äapCe 
u uho, da neka neide i — on misleC na 
gospodina plebanuäa, posluhne dobroga duha 
te odide dalje. Ne daleko je druga krCma 
do kője dojde. Ovde ga isto tako zli duh 
nagovara na zlo a dobri opet na dobro, i

soldate prosilo da red dr2iju gori i da po- 
moreju mrtve zakopati.

Zalostno je to na stvari, da nitko nije 
odredil od obCine, da se nesmeju vrata za 
biti. Im Ы vu takvim sluCaju tam moral 
biti ill etra2ar, ili obCinski kiábiró. Sad se 
nebi plakalo i tuguvalo célo selo.

KAJ JE NOVOQA?
— Iz Веба piseju, da 30-ga marci- 

uäa veCer od sedmoj do osmoj vure tak 
veliki viher sa snegom na valil, da zabadavo 
se tko vmotal u zimsku opravu, sneg mu i 
do opravc vudril. — Kaj se malo da pripeti, 
u viheru se blesikalo i sneg med fertalj 
vurom je tako debelo opal, da su automobile, 
2eleznice, omnibusi, i kola postati morali, 
peSice pako samo s veMkom te2koCom se 
moglo iti. — Na jedenpot se vreme tako 
premenilo, da iz protuletne topline zima 
postala — Ovaj viher je bil po cieloj sred- 
njoj Europi, vu bregah AlpeSkih na stari 
sneg veliki novi je opal i poleg BeCujhelja 
na Schneebergu i na PilatuSu preveliki sneg 
opal. — Tamo stanujuCo ljudstvo se boji, 
da velike poplavo dojdeju, kada toplo vreme 
dojde.

Nesreda na nesredu. Na 2eleznici 
proti Mülheimu u orsagu prajskom su mnogo 
soldalov iz urlauba natrak putovalo u ká
sámé. — Matere, sestre, braCa i neäterih 
mlade 2ene i ljubice su sprevadjali. —  Svi 
su svoje s tom troätali da nedugo ostaneju 
od domaCe ljubavi, ter veselo nazad dojdeju. 
— Pred ätacionom Mülheim iz vagonov su 
popevke zraka predirali, neSteri zmladiCov 
su se za svojimi plakali. — Ljudstvo okoli 
stojeCo na jedenput samo veliko kriCanje, 
Jézus Maria pomori nam vikanje i ruCanje 
Cuje, —  be2iju za glasom, duäak jim pres- 
tane, —  luxuszug od Hamburga dojdeCi 
vudril u soldate vo2eCi vlak, — tri vagoné 
zadnje su na Spranje poderte, — a na kupu 
spranjah velika uevolja, — mladiCi spre- 
drtima telama о preterganima nogama i 
rukama mali za pomoC i oslebodjenje od 
mukah, —  15 pako su mertve, niti nemo- 
guCe poznati, ar su jim prederta tela, faliju 
glave i ruke. —  Ovi sigurno nebudu vidli 
niti malere, niti sestre, niti ljubice, niti braCa

on opet posluhne dobroga duha te i ovde 
pojde mimo visoko glavu drteC, как da je 
pri Sadovi bitku dobil. Sad je bila na pulu, 
kojih sto korakah daleko od ovuda (retja 
krt.ma, mimo koje ga je put vodil i dobri 
duh ga je veC u zlato koval i hvalil nad 
njegovom poetojanostju, da je najme nago- 
varanje zloCesloga duha zahitil, a prihvalil 
nagovaranje dobroga duha, te ga je veC i 
slavil kakti nepredobitnoga junaka. Ali do- 
SavSi do Irelje krCme, dopru mu iz nje do 
vuh Cudni glasi как da nutri veCe dru2tvo 
CaSami jednom о drugu trkaju i cingeCu, 
как je to navada, kada druttvo za »Bog 
fcivij« pije, a ktomu mu joä nelko krozob- 
lok dovikne:

»Nutar hódi Vid, baä je friäki lagev 
metnut na pipu !«

Vid sada maio postoji, vzeme skrljak 
iz glave te si rubcom obriäe znoj iz Cela, 
koj ga je  poäikaval. Dakako, da su sad ta 
dva duha priCela u njem malo drugCije se 
buniti nego prije. Sad mu je zloCesti äeptal 
u desno, sad opet dobri u lievo uho, te ga 
je svaki sve bolje i bolje na svoju stran 
nagovaral tak, da si siromaäki Vid nije znal

niti otce. —  A mnogi su med ostalima tako 
oranjeni, da komaj par dneVe pretivijn. —  
Bog pomagaj roddeljpm. —  NesreCu ova 
zrokuvalo, da su lujcuscuga na ove äine 
pustili, kde je soldaCki vlak poatal. NesreCa 
se pripetila 30-ga marp. po poldán о 3 vuri.

— Snég. Vu Budapesti je veliki sneg 
zapal, ali dugó niie trajal, jer vu poldan se 
je razsvétilo i sunce je raztalilo snega. Vu 
Slavoniji je takaj veliki snég.

—  Veliki ogenj. Straäno veliki ogenj 
je bil vu Chicago zvanim amerikanskim 
varaäju. Zgorel je jeden bazar, tojest jeden 
ätacun i vu njim viäe ljudi. Kada se je ba
zar vu2gal, vnogo je bilo vu njem kupcov, 
najviäe te2akov. Ogenj je vu tretjim ätoku 
vudril vun i 17 ätotcov visoka hi2a je na
jedenput vu ognju stala. Na sreCu ni su 
vnogi bili vu gornjih ätoki. Vnogi su doli 
poskakali ali su se tak uniätili. Bazar je do 
kraja zgorel i mnogo su zgoretih téla zeli 
vun iz ruäevinah.

—  Hlinka se je oslobodil. Hlinka 
András plébános iz Rózsahegya se je vun 
oslobodil iz reäta. On je navék prodekuval 
proti magjarom i töte je jako nabrstil proti 
Magjarskoj zbog toga je i mala revolucija 
vudrila vun. Hlinka su vu rest zaprli. Так 
se vidi, da se je vu reätu poboläal jer vezda 
ide к Párvy biäkupu, da oproäCenje prosi 
od njega.

—  Ogenj vu Stall. Straäno kaj sve 
neda siromakom na pamet coprije. Jednomu 
gazdi vu jednim Rumunjskim selu je krava 
zbete2ala. Coprnica je rekla, da mora ognja 
napraviti vu ätali i tak onu drugu coprnicu 
otirati, koja je vu Stali ali se ne vidi Na- 
pravila je ognja. Stala se vu2gala, i vu2gala 
se hi2a jedna druga tretja. Pak se vezda 
célo selo plaCe zato, jer je Rumunj Mintye 
dal otirati coprnicu iz svoje Stale.

— Na dalje velike nesreCe javiju iz 
Katanie na Szicilii. —  Tamo Aetna ogenj 
hitajuCi breg, —  koj dugo vremena spal, —  
svoje kralere Cetiri joä pred vuzmom predrl. 
ObCinu san Filipo. gde izvrstno vino se rodi,
— lava oblegla i obCine borello i Beibasso 
kotare uniälilo, vinograde, fine orand2e i 
drugog znamenitog sada poderlat i ze2gala.
—  Bojiju se da i ove sele budu pogoreli,
—  ljudstvo ta sela ostavilr —  Breg Aetna

pomoCi te je sad tu stal neznajuCi kaj je 
CineCi. On je u svojoj stiski gledal sad u 
zemlju, sad opet je dignul glavu i gledal u 
modro nebo a pri tom si zdihaval как da
mu kuCa gori.

Na jedan krat mu sine kroz mozdjane 
i lice mu se razvedri, как on najliepäi pro- 
tuletni dán. NaSél je izlaz toj dilemi :»Ovak 
budem uCiml!« —  rekel je sam sebi. — 
»Dobri duh me odgovori i sve mi stnhote 
predoCuje, ako pojdem nutar, 2loCesti pak 
obeCuje sve tnoguCe liepote i veselje, te me 
nagovara, da idem u nutar. . . .  Onaj mi 
äapCe: neidi —  neidi — , a ovaj idi —  idi 
—  ! Znate vi dva duhi kaj? Vi si to sad 
ovde vaui med sobom dokonCajte как bu 
za me najbolje, a ja. do toga idem unuter 
na pol litre . . . .  Pak onda ja mislim, da 
sam to i zaslu2il za moje junaClvo, koje sam 
pokazal kad sam mirao dvieh krCmah pro- 
äel bez da sam se na nje samo oglednul!«

1 tim se zgubi med vrati krCme.

Em. Kollay.



iz Cetirih kralerah meCe velike kamene og- 
njive, pepela te red oga, pesek, vodu vruCu, 
groZovito germi ü nuter za tom su potresi 
na okolici, Bog jim bude na pomoCi.

— Bojlju se pred repaőom. Vu 
Ruskoj ee v e t  eada tak bojiju prod repaCom, 
da nitko neufa se vun na vulicu genuti po 
bélim doevu a na veCer su navék svi vu 
cirkvi, gde jim pop drti litanije. Rusi su 
najme atarovérei i straöno verjeju vu cop- 
riju, zato je moreju popi tak za nos voditi. 
Oblasti zabadav miriju narod, ali zabadav 
je, narod bolje veruje svojim vlaákim popom, 
как gospodi. Ne^oji su veC céli svoj imetek 
popu ostavili, sve piceke jemu dali, jer dr- 
tiju, da njim siromakom nebude treba.

— 2 ivo zakopan. Babies Gyögy 62 
léta stari kulmester, je vu zákánjski gori 
zdenca kopal. Kad je 16 klaftrov gliboko 
bil se je obernjega 16 klaftrov gliboko slo- 
Éeni cigleni zid zruSil i njega podse zakopal.

— Od straha vu smrt. NesreCa se 
pripetila pri Gábor Kati. Komaj je bila 16 
löt stara, veC je okolo nje Capla klepetala. 
To opazko je povedala svojemo dragomu, 
kaj je takaj joö deöérec, i obedva su se 
prebojali Gábor baCijeve srditosti OdluCili 
su zajedno smrti. MladiCek je iskal i skorom 
nadel pajdaöa, koj m i je Cemera preskrbel. 
Stöm su obedva odiöli vu gorice i kad su 
se od cöloga svöla spriCali spili su gifta i 
Cekali su smert, koja je vu Kipu Gábor ba- 
Cija, vu ruki sa gitkom skoZom obleCenom 
palicom, na skorom doöla; jer mu je pre- 
skrbitelj gitta —  koj je vu nesreCu zasu- 
njenem nekakvoga sladkoga sirupa dal —  
to poöepetnul. Kala je nato zginula; negdi 
Caplo Ceka.

— Grozna smrt. Farkas József gazda 
iz gősta, se iiapolje spravljal. Pri zaprezanju 
s okolo njega Vincze Gergeiya 3 leta stari 
vnukek namalal i prisil, da ga na kola vzeme 
i napolje pelja. Slercek mali je na koli sé
déi, рак su mu noge doli visele, koju mu 
je kotaC zgrabil i tak nase namotal, da je 
deteto celo lelo zdruzgal.

— Kak stoji setva? Iz cele varme- 
gjije dojde glas, da je 2ito lepo i fino, vu 
mestah i bujno; akoprem vedro i veterno 
vreme zemlje jako suSi. Dezdj bi veC jako 
potreben bil i moguCe, doklam ovi redi iz 
Stampe dojdeju, blagoslovi nas Bog s nebes- 
kemi kaplicami.

Za zidanje krettilovaike rk. kapelice
su vu najnoveöe vreme eledeöi dari doepeli 

na podpisenoga:
Kék Béla Magyarkanizsa 25 К 36 f, — 
Hazai Ált. Biztosító r. t. Budapest 15 К, — 
Szabolcsmegye alispánja 141 К 87 fill., — 
Jézus Szt. Szive Paizs (januári részlet) Bu
dapest 50 K, — Qróf Zichy Gyula püspök 
Pécs 10 K, — R E Görgeteg 2 K, —  Kollár 
Mihály Irsa 10 K, Rélhy Béla gyógyszerész 
Békés Csaba 20 К 70 t, —  irgalmas nő
vérek leányiskolája Kaposvár 10 K, — Erőss 
Károly Lőcs 3 K, — Zádor Alajos Baranya- 
bán 2 K, — Rausch Mihály káplán Apatin
5 K, Zsobrák János ügyvéd Kaposvár 2 K,
—  dr. Kenéz Béla Kolozsvár 20 K, — Reiner
Gyula apátkauonok Veszprém 20 К — Bek 
Lajos Nagybicse 1 K, —  Budapesti Hirlap 
1909. évi gyűjtése 25 K, — Rácz Jenő 
Szépliget 1 К 20 —  dr. Krisanich József
Kaposvár 5 K, —  Zakál Vilmos Kaposvár 
2 К 60 f, —  Dobos József Győrasszonyfa
6 К 22 f., —  Szemző Gyula Zombor 20 K,
—  Tamássy Ferenc Hosszúpereszteg l  K,
—  Kemény Boldizsár Magyarszék 6 К 65

f t __ Megy. Kir Postatakarékpénztár Bpesl 
10 K, —  Fi ló Ferenc Pipa 4 K, — dr. 
Hajóe Ferenc ügyvéd Csáktornya 37 К 80 
f, — dr. Bihari Be« ő Dárda 3 К 35 T, — 
Szondy Mátyás Ítélőtáblái bíró Zombor 1 K,
— dr. Hajdú Tibor főapát Pannonhalma 5 
K, Györaörei körjegyző 60 f, Jézus Szt. 
Szive Paizs (februári részlet) Bpest 125 K,
—  Ifjú Nagy József Ölyves 3 K, Sveskupa 
604 К 35. К tomu dajuC» veó izkazane 
4547 К 14 fillére tak je do vezda nabrano 
5151 К 49 f. Svim darovateljom se zahva- 
Ijujc Molnár Pál Predeednik Kreötelovac 
(DeZanovac Slavonia.)

Tu moramo spomenuti, da je gospodin 
Dr. Hajós Ferenc takaj nabral na kreötelo- 
vaéku kapelicu lépe peneze, как se to iz 
gornjeg iskaza vidi. Na njegovim arku su 
sledeCi daruvali : Dr. Hajós Ferencz fiökal 
10 K, Tóth István 3 К, Dr. Wolf Béla 3 К, 
Fejér Jenő 1 К, Petries Ignácz 60 fill, Ко- 
már János 40 fill, Dénes Béla 1 К, Star- 
sinsky László 1 K, Kumert Sándor 10 fill, 
Hampamer István 2 K, Antonovics József 1 
K, Oreski István 40 fill, Ferencsina Istán 
40 fill, Hajas József 1 К 50 fill, Marinovics 
György 40 fill, Kreutz Lipót 40 fill, Bertin 
Ágoston 1 K, Pintács Károly 1 K, Csáktor
nya vidéki tkpénztár r. t. 2 K, Tömör Bol
dizsár 2 K, Plihta Béla 2 K, Kelemen Imre
1 K, Horváth Pál 60 fill, Strahia Testvérek
2 K, Sveskupa 37 korun 80 fillerov, Lepa 
hvala gospodinu Dr. Hajóeu i svim ostalnim 
darovateljom.

G0SP0DARSTV0.
—  P o v r t n i c a  m e a e ö n a  Naöi ljudi 

jód malo gde poznaju meseCnu povrtnicu, 
koja je jako zdrava za CloveCje zdravje a 
zvun. toga se prod^ti mora na pijacu. Móra 
se sejati как véé ‘ vréme topleöe postane 
jedna mala greda, a potlam pák svaki 3 
Ijedne opet jedna mala greda, tak da bu- 
demo navék friöku povrtnicu imali. Kada 
je veC velika как oreh po 5— 6 vu puölek 
sveíemo i ónak ju prodamo na pijacu. Vu 
friSko gnojenoj zemlji se nesme sejati, jer 
zboboti i drvena postane.

—  C é n e  i i t k a .  Как iz novinah Cita- 
mo céne pöenice su opet opale proöli tjeden 
sa 40 filléri. Pod zadnje dneve i drugi tje
den se more Cekati, da bude céna opet vek- 
áa, jer se je vréme na hujöe obrnulo. Od 
sveposvud javiju snéga, kaj za rano rasteée 
Sétve nije dobro, jer bude potlam dosta kés 
nih mrazov.

—  V r a ö tv o  z a  m a i h u , как je to 
kúria, tojest najveköi sud izrekla more svaki 
delati. Samo paziti mora da gifta nezmeőa 
vu vraétvo.

— P e p e l  n a  a la b u  a é tv u .  Koja Se
tva je slaba to se veC sada vidi. Takvu sét- 
vu kada je tiho vréme i rosa je véé minula, 
sa pepelom posejajmo. Setva bude se od 
pepela ozelenila i jako bude sn ojaéila. To 
ja koji öve reéi piSem iz probe znam. Najme 
vu lakvoj zemlji (ilovaCi) koja veC érez Ijeta 
nije bila gnojena sam dal bikeSa sejati a za 
bikeSom pSenicu. Páenica je jako gingava 
bila proSloga protuletja, zato sam dal pose- 
jati na nju pepela, kojega smo érez zimu 
vu jeden veliki stari lagev nanosili. Kak je 
pdenica pepela dobila, poéela se je lépő ze- 
leniti i nje menjSi plod donesla как na dru- 
gih dobro gnojenih zemljah. Zato preporuéam 
naSim gazdim, da pepela naj nemeCeju vun 
ifi vu gnoj, jer tak mu nikakvoga hasna 
nezemeju, nego naj ga vu kakvu trugu skup 
nabereju, tak je jako dober za gornji gnoj.

Ali né samo za pStmice i za druge sétveje 
dober, nego i za senokoSe takajfle. Krma je 
jako buja po njem i jako se splati onaj trud 
kaj imamo, da ga skup priSparamo.

Kinezke pripovesti.
Ludvig Ernő magyarski i austrianski 

konzul vu Klevelandu, je za jeden zvezak 
kinezke narodne pripovesti prevodil, od ko- 
jih nekoje —  naSim vrédnim Cilateljem — 
predlozimo, da znaju, kakvoga mnenja i 
miSlenja jesu kinézi.

** *
Negda je bil jeden gluhi i jeden némi. 

Obedva su vutom bili poznati, da kad su 
se isti dva ziöli, je jeden pred drugim za- 
tajiti hotel svoju telesnu falingu.

Gda su se opet ziöli, zaprosi gluhi né- 
moga, naj mu jednu lépu pesmu popévá. 
Némi je dobro znal, da s gluhim Clovekom 
ima posla, zato je laki poCel vusta menje — 
bolje odpirati, obraza natezati, óéi obraóati, 
negda zmés s rukarni pokali. Gluhi ga je 
pazljivo gledal i Cinil, как da bi se te pes- 
me najbolje víivel. Kad je némi sveríil po- 
pévku, ga je gluhi za njegovu umjetnost 
pohvalil:

—  Jako je lépő bilo. No, morém reéi* 
da tak lépő popévati sem joS nigdar né Cul.

** *
Jeden siroinak si je posred, trde zime 

vu, dvé korpe drva nesel dimo, kője korpe 
su se na dvijuh krajih jednoga droSca sini 
tarn nihale. Kad je na kraj vulice, do vugla 
doöel, je ne hotomice zadnja korpa jednoga 
doktora po hrbtu lupila.

Doktor se izvan sebe — srdito obrne, 
pák napadne toga siromaka s Cvrsto slid- 
njenemi Sakami.

Siromak se na kolena hiti i prosi za 
oprosti:

— Né sem vréden, da se stvojemi ru- 
kami dotekneö téla mojega; nego ako ti je 
volja, nCíme stvojemi nogami.

Za kratko vréme se mnoáina naroda 
skupi, da vidiju toga norca, koj se dobro- 
voljno zritati hoCe dali. Ali siromak pako 
se nasméje i reCe:

—  Je-li, da Varn je moje ponaáanje 
Cudno? Nego morate znati, da je ov ólovek — 
kojega sem ja nehotomice ruknul — doktor. 
Dakle ako т е  э nogami zgazi, znam da 
nebudem poginul; ako pák nie se s rukami 
dotekne —  tojest ako me bude kakti doktor 
rukoval (vraCil), onda znam, da mi je mo- 
jemu Zivljenju zadnji Cas! (Drugiput daije.)

Urednikovi odgovori.
NaSim poituvanim citateljom dajemo na znaiye, 

da budemo svaka nedefju na ovim mestu odgovor dalt 
s  vakom и, koj ав к пат obrne sa kakvim gud pita- 
ц/ет. Zato si svaki naj svoje ime lipo podpiSe da 
budemo mogli znati tko j e  to, ko j pita kaj od пая 
Ne koji budu morebiti éekati morali na odgovor, ali to 
jim  naj nezeme vofju, j e r  morebiti pitanje, kője mo
ramo razsvetliti j e  teikeSe. pák zato nam viSe posla 
da, dók Hi po zakonskih knjigah ill od vuöenih za to 
fjudih dobimo odgovor. Za atres j e  dosta ako se piSe ■ 
,'Gosp. Urednik „Medjimrja“  CtáMornya.“

NaSi odgovori budu takvi, da bude se evaki mogel 
nekaj navőiti iz njih. Zato je naj evaki navék dobro preéita.

K. J. D r iv a c g y h iz .  Naj vas neboli arcé, kaj véli on 
ili ovaj, ako vi nekaj pofitenoga hoéete zapoőeti. To je n»* 
vék tak, da ljudi niau gvi jednaki. Oni, koji eada najbolje 
larmaju proli vjereaijakoj udrugi, tojeat proli selakoj ipar; 
kaaai, oni budu potlam najbolfii prijatelji, kada budu

to nije na kvar obéiui nego je  na haaen. Samo budite 
mirni i najte poaluAati na nikoga. Puatite vu mini onof* 
k°j kaj gud véli a one drtite I  aebi koji a várni driijUi 
onda budete aigurno к cilju dolli. Pozdrav ! .

M. Z. Drivaligct. One novine najte eluSati. Navw 
*a avoj lep déla on, koj drugoga grdi ili proli drugi ven 
ide. lfiae neméSamo vu politiku, jer naS list je  né politic* 
Hat. Ali niti nederlimo ahodnom politiku za medjimurce, 
nego bolie obdelavanje zemlje i apZáretnele goapodaranje- 
To bude aigurno vei vridno i ha^aovitele как politi*6r*oje-





Első wieni fé rfi- női es gyerm ekruha raktár

R. ROSENBERGER (ezelőtt Alois Kürschner)
V A R A ± D IN , D ráva -útca  3.

értesítés. Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy különben 
is dúsan felszerelt raktáramat, válogatott újdonságokkal u. m .: női paletók, 
kabátok, kosztümök, aljak, átvetők és kimonó gallérok, továbbá íérfióltönyök, felöltők, 
mindennemű gyermekruhák nagy mennyiségével láttam el, úgy hogy azon kellemes 
helyzetben vagyok:

szolid jutányos árért, igen jeles árút adhatni.
Szíves megrendeléseiket kérve, maradok

kiváló tisztelettel 783 3— 3

R. ROSENBERGER (ezelőtt Alois Kürschner).

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyád
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