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P ü n k ö s d .  társadalomra, hogy elvakult szemei a nagy évi közgyűlések alkalmával fognak utalvá-
Viráüfakadás bflbáios ün'neoe niros oün- fénYes8é8101 ú) életre ébredjenek. Hogy be- nyoztatni.Virágfakadas bObaios ünnepe piros pun ,ás3a g ^tétben való küzdés meddő voltát A közgyűlést követett választmányi 

kösd napja áraszt fényt reánk, hogy kiemel- é t hogy é|„j éa fejlődni csak napfény- ülésen a tűzhöz való gyora kivonulás 
kedv®. * m‘nden" aP' é f  8zuftke- «8УЬапви ben ,ehet 8Í előkészítésének szempontjától Tróják György
világából, ha csa egye en P1 ana ra 18 Tégy ismét csodát, mint akkoron az működő tag azon indítványt terjesztette elő,
érezzük, nogy em ere vagyun apostolokkal. Világositd fel az eltompult elmé- hogy a város lovai a szertár épületében levő

Kinyi а г zsa s lrj a ®*® a a hogy azt a nehéz harcot, melyet mind- istállóban legyenek elhelyezve, ne pedig a 
nagy természet nyuga ma s lágy о én min en, nyäjuuknak a létfenntartás súlyos gondja szertártól távol eső szegények házánál. In- 
mintha esak uj életre e! v°  "í080 У°8уа á(J} diadalmasan kiküzdhessük. dítványára a választmány e tárgyban az
köszönti a tavasz ébredését. Csa mi em- § e 9zent napoo  ̂ meiyen a щ 2е9 nye|- elöljáróságot megkeresi, valamint Polesinszky 
berek, mi a teremtés koro" al vagyun e é- yek gyönyörü 3Zimbolumát ünnepeljük, hassa gyakorlómester előterjesztésére elhatározta, 
gedetlenek. Lsak mi nem látjuk, сзак a mi mindnyájunk elméjét az a fenkölt tanílás, hogy ezután, miután ez idő szerint a tűz-
lelkünk nem érzi meg azt a véghete len mejy pjr09pünkösd napjából kiárad, hogy oltóságnak a tűzöltószerházzal kapcsolatban
nagyszerű harmóniát, mely dicsérő dalt la- |élQnket ég fejlődésünket csak úgy őrizhet- levő istállóban lovak rendelkezésre nem áll-
kaszt a vad virágos mező apró madarkamak .~k meg ha a |e|kesec]£9 meleg lángja, ha hatnak, a tűzvész esetén a szerháznál gyor-
kicsinyke szívében. Nem vesszük észre, mert a g nap éltető sugara járja át szive- san megjelenő fogatokat megjutalmazza oly-
szemünkre ült a mindennapi küzdelmes jnket képen, hogy a tűznél megjelenő első fogat
munkának szerte szálló pora. Ha pedig megértettük a tüzes nyelvek- nak 10, a másodiknak 6, a harmadiknak

A haladás, a felvilágosodás boldog kor- ben rejJö ^ u ^ g o k a t , akkor nem lesz szűk- pedig d koronát fizet. E jutalmakat bármely 
szakát éljük hirdetik mindenfelé nagy gégünk a jövőben arra, hogy ez örvendetes tűzeset, sőt vak tűzilárma esetében is kifi- 
hangon az álapostolok. Pedig ha kissé vizs- fenséges összhangját korholó szavunk 1 zetik. Ezzel remélik, hogy a togattulajdono- 
gáljnk a dolgok milyetén állását, meggyőződ- háborgassa. sok tűzjel esetén a biztosiutalom reméoyé-
hetünk róla, hogy bizony ma is csak ott --------------  ben sjejnj f0gnak a szertárhoz a tűzoltósze-
vagyunk, még igen sok tekintetben, ahol ak- Ankónfoe TÜZOltÓ-E0VBSÜl6t к0ГВЬ01. rekért. A választmány az indítványt egy
kor volt az emberiség, mikor a teremtés „ rp~ ltx P------‘ hangulag fogadta el s annak minél nagyobb
ura jónak látta, hogy lűznyelveket bocsásson A helybeli Önkéntes Tűzoltó-Egyesület mérvben |eentjö közhírré tételére az elöl- 
a földre le, mert már nagyon veszedelmes, e hó 8 án dr. Bakos Géza kir. járásbiró, j^rö9égot kéri föl. о
szinte halált hozó volt az emberek között tűzoltó-egyesületi elnök vezetésével rendkí- T __________  Baltas.
a sötétség, a bűn s a vétkes cselszövés. vüli közgyűlést tartott. I Г Т 7 7 Г7 3 Г! " , .T . 1/t,

Azóta hosszú századok teltek el s Dr. Bakos Géza elnök, elsősorban is — Felhívás. Csáktornya nagyközség elől-^ 
csoda-e ha már-már kialvó félben van a örömének adott kifejezést a nagyszámú meg- járósága részéről közhírré tétetik, hogy dr. 
fényes tűzsáv, mely valamikor, kápráztató jelenésért s elismerését fejezte ki egyúttal S0^ 1*2 Albert községi orvos a himlő el en 
csillogásával u| életre, újabb munkálkodásra a működő csapatnak templomba történt való védollásokat f. hó 22-én dé után lél 2 
buzdította a csüggedt emberiséget? Csoda-e, impozáns és katonás felvonulásáért, mellyel órától kezdve a Csáktornyái állami elemi 
hogy újra támadtak apostolok, akik áltano- nemcsak az elnökség, hanem a város társa- népiskolában fogja végezni. Felhíyatnak az 
kát hirdetnek я társadalomban, mikor ma dalmának szimpátiáját is teljes mértékben érdekelt szülők, hogy gyermekeiket a jelzett 
már minden árucikké lett: elv, meggyőződés megnyerte. helyen és időben anná is inkább mutassak
és a hit egyaránt. Dénes Béla pénzlárnok beterjesztette az be, mert a mulasztókat szigorúan meg fog-

Sulvos vádak ezek, tudjuk.jól nagyon; 1910. évi költségvetési, mely 2782 К 28 f. ják büntetni, 
de ki merjük mondani bátran, mert az igaz- bevétellel szemben 2753 К 28 f kiadást - л v  " v W  тг
ság egyszerű mesterkéletlen szavai. lünlet tel. A közgyűlés a költségvetési ter- lV U L  U Л Г &  L  Uj 11.

Az igazság sújtó karja fájó sebeket ősz- vezetet egyhangúlag ellogadta. , -------
fogai de balzsamként gyógyílóan hat. Ne A segélyalap reformjára vonatkozó tér- A  c s a lá d i é le t .
rettenjünk hát vises» az igazság éles fegyve- vezet -  mely mar több választmány, flies ^  ^  6|e foglalkolnak már „  emberek 
révei meggyógyílam korhadt társadalmunkat, keretén szűrődött le a közgyű . ‘ azzal a kérdéssel, hogy miképpen lehetne a bol-

Sokan vannak álapostolok, kik zavart egyhangúlag elfogadtatott. dogság és a házasság fog dmát a legtökéletesebben
csinálnak hogy a zavarosban biztosíthassák Eszerint a segelyegylet vagyonát képező egyesíteni. Az életben ugyanis sajnosán tapasztal- 
maguknak létük kényelmes jövőjét. Ne en- 12.500 kor. tőke kamataiból — az alapva- juk, hogy a boldogság és a házasélet nem mindig 
gedjük őket győzedelmeskedni. Vívjunk élet- gyón érintetlenül hagyásával — segélyez- jár karöltve ^ymáiaal.
halál harcot a sötétség bajnokaival, hogy az telni fognak az arra rászorult és ]и' а|таа- . ^ ho „  a 
égi világosság lenkölt fényessége diadalmas- tatni fognak az arra érdemeket szerzett mit- hAra9,AR()t reformál,,, kell. Csakhogy ezt sokkal 
kodliasson káros munkájukon. ködő tűzoltók. Az eddigi havi 40 es 20 III- 1 könnyebb mondani, mint megcselekedni, mert a

Világosság az éltetője a szabad gondol- léres befizetések beszünleltelnek, minthogy házasság boldogságát, a testi és lelki közösség, 
kozá« és a szabadság szent eszméinek. Ha az alapvagyon fölöslegessé teszi a tagok kü- adja meg, melyet pedig semmiféle törvény vagy 
elfogjuk a napfényt a virágtól, úgy az el- lön megterheltelését A segély belegaég^és ^ . ^ ^ ^ g v e U é n ^ e k
fonyad, elszárad s kipusztul időnek előtte, halai esetére folyósíltatik. Ajutalmazások a meiyek kizárólag a szívből és lélekből

Azért hozzád lohászkodunk mindent tűzoltói gyakorlatokon legtöbb szorgalmai fakadnak. E tulajdonságokat azonban csak a házas- 
irányító és mozgató hatalmas Isten: bocsásd s buzgalmat tanusiló tűzoltók közt, a P»- élet folyamán Állapíthatjuk meg, ami megint csak 
le újra a tüzes nyelveket a vesztébe rohanó ranc^nokság ajánlatára, mindenkor a rendes art hizonyiijn, hogy a boldogság és a házasélet

л ж M 0  ú amely 10 p̂ rc alatt a legmakacsabb migraint
Ne tétovázzék, ha fáj a feje, | é í | B t | | |  B f  дгаY20 Ka|iító ^ ójyM"^rban.
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fogalmái csakis a házasfelek tudják egyesíteni sa
ját körükben.

Ä házasélet boldogsága különben is a leg
nehezebb művészetek egyike. Nem érhetjük el csu
pán a testi és érdekközösség árán, hanem csatla
kozik ehhez a mélységes, kölcsönös megértés, a 
szellemi összhang és a korlátlan bizalom. Olyan 
súlyos tényezők ezek, melyeket csak nagy ritkán 
találunk két emberben tökéletesen kifejlődve.

A nőnek annyiban van fontos szerepe .a csa
ládi boldogság terén, amennyiben egész erejével 
az otthon jólétének szentelheti magát, mig a férfit 
hivatása kiszólitja az életbe. Ahol a nőnek is 
keresnie kell; ott a helyzete annyiból hátrányára 
változik, mert a házi teendőkhöz még a hivatásos 
munka is járul.

Mindeme közismert igazságokból megállapít
ható, hogy a szerelem, illetve a házasság kérdésé
nek megoldása majdnem a lehetetlenséggel hatá
ros, nagyon nehéz probléma s azt reformokkal 
megrendszabályozni nem lehet !

—  Az uj országyülós egybehívása A
hivatalos lap 1. hó 10-iki száma közölte, 
hogy a király az uj országgyűlést junius hó 
2 l ére hívta egybe. A kormány ennek alap
ján a képviselő választásokat a junius else
jétől tizedikéig terjedő 10 napra tűzte ki. 
Ezzel a választási mozgalmak hivatalosan is 
megindultak. A királyi meghívólevél követ
keztében Zalavármegye törvényhatósági bi
zottsága is lolyó hó 19-én, jövő csütörtökön, 
rendkívüli közgyűlést tart. A gyűlés tárgya 
a megnyitandó országgyűlés egybehívásáról 
kiadott királyi meghívó levél kihirdetése.

—  Hivatalvizsgálat. Závody Albin nagy- 
kanizsai kir. törvényszéki elnök, kúriai bíró, 
múlt szerdán, csütörtökön és pénteken Csák
tornyán tartózkodott, hogy a helybeli kir. 
járásbíróságot vizsgálata tárgyává tegye. Zá
vody Albiné Inök a tapasztalt rend és pontos 
ügykezelés fölött elismerését fejezte ki. Závody 
Albin elnök tegnap távozott el Csáktornyáról.

—  Házasság. Morvay Gusztáv helybeli 
betűszedő múlt hétfőn délután kötött házas- 
ságotKücsán Róza kisasszonnyal Csáktornyán.

—  Zrínyí-emlék ünnepélyről szóló tu
dósításunkban tévedésből a drávavásárhelyi 
áll. iskola tanulóiról emlékeztünk meg. Ez 
az iskola nem vett részt az ünnepélyen, de 
olt voltak a drávaszentmihályi iskola tanulói, 
akiket Mendel Zsigmond tanító vezetett.

—  Goldmark ünnepély Keszthelyen. A 
rendező-bizottság kéri a testületeket, amelyek

hivatalosan részt vesznek az ünnepélyen, 
minél előbb bejelenteni méllóztassanak, hogy 
az elhelyezésben akadály ne legyen. Az ünne
pélyen közreműködő művészek közül Geyer 
Stefi helyeit - Szigeti József hegedűművész, 
Londonban, éíő hazánkfia, volt szives elvál
lalni. a hegedűversenyt játszani, aki igen 
nagy sikereket aratott már vele úgy Német
országban, mint Angliában. Erre az alkatomra 
az ünnepi prológust Pásztor Árpád irta és 
Szoyer Ilonka fogja elmondani. Kilátás van 
rá, hogy Zichy János gróf kultuszminiszter 
és Molnár Viktor államtitkár is lerándulnak 
Keszthelyre, hogy az ünnepélyen résztve- 
gyenek. A hangversenyre jegyeket még min
dig lehet kapni s ezért a vjgrehajtó-bizott- 
ság jelentkezéseket még mindig elfogad.

—  Záró és képesltővizsgálatok. A 
helybeli áll. tanítóképző- intézetben az idei 
záró- és tanítóképesítő- vizsgálatok sorrendje 
a következő: Május 25-én a IV. oszt. rendes 
növendékeinek osztály vizsgálata; május 27-én 
a IV. oszt. magántanulók osztályvizsgálata; 
junius 14-én Írásbeli képesítő-vizsgálat; 
junius 11-én hittani, vizsgálat és Te Deum. 
Junius 13-14 és 15-én az I-Il-III. osztályú 
rendes növendékek osztályvizsgálata; junius
16-án a MII. oszt. magántanulók osztály vizs
gálata. Junius 18-án d. e. az I-1I. gyakorló 
iskola záróvizsgálala. Junius 20-án és a kö
vetkező napokon a szóbeli és gyakorlati 
képesítő-vizsgálat tarlatik meg.

—  A  tűzoltók miséje. A helybeli önk 
tűzoltók tudvalevőleg a Flórián napját követő 
vasárnapon szokták hivatalos miséjüket meg
tartani. Ez évben is igy volt. Az idei felvo
nulást azonban az telte érdekessé, hogy a 
tűzoltóság uj szervezetében most első ízben 
mutatkozott be hivatalosan a nyilvánosság 
előtt s konstatálhatjuk, hogy jó benyomást 
tettek. A tűzoltókat az uj parancsnok, Fejér 
Jenő vezette a misére.

—  Égő vonat. Hogy a vas is kigyul
ladhat, sőt lángot is vethet, meggyőződhet
tünk róla f. hó 10 én este, amikor a Nagy
kanizsáról Csáktornya felé előrobogó vegyes
vonatot megláttuk. Fényárban úszott ugyanis 
a vonal, mit Szabó József a 40. számú 
őrház őre azonnal észrevett s az égő vona
tot nyilt pályán a tanítóképző-intézet előtt

Ami mindenkivel megtörténik.
Irta : Kozm a Im re.

Orvosnövendók koromban a menzán éltem- 
Volt körmiünk egy nagyon rokonszenves fiú, kit 
mindnyájan nagyon szerettünk. Néhányat kik szo
rosabb barátságban éltünk, mindig összetartottunk 
jóban, rosszban. A fiú az első négy esztendőben kifo
gástalanul viselkedett. Szorgalmas tanulása, komoly
sága révén tanárai megbecsülését is kiérdemelte. 
Szóval ő volt közöltünk az első legény, nemcsak 
a padok között, de azon kívül is. Senkinek sem 
volt oly kedves modora, senki sem tudott oly jól 
eltréfálni, mint 6. Eleven pezsgő vért, frisseséget 
hozott magával a társaságba s az eredeti ado
mákból kifogyhatatlan lévén, állandóan derült han
gulatban tartotta a társaságot. Aki csak ismerte, 
mindenki szerette.

Történt azután, hogy a negyedik esztendő 
vége felé kezdett közülünk elmaradozni. Utána 
járva a dolognak, megtudtuk, hogy a gyerek sze 
relmes. Udvarol egy kacérságáról általánosan ismert 
leánykának. E leány családjával együtt nem ör
vendett előttünk a legjobb hírnévnek Mi eleinte 
azt gondoltuk, múló flirt s ezért hagytuk. De mi
dőn láttuk, hogy a fiú kezd zülleni, tapintatosan 
figyelmeztettük a veszélyre, mely e leány körében 
fenyegeti. 6  mindezzel azonban nem törődött. Szi
gorlatok közeledtével, midőn mindnyájan megfe
szített szorgalommal tanultunk, ő állandóan Vilma 
szoknyája körül volt. Naponkint kocsikáztatta, szín
házba vitte ideálját és annak egész családját. Ez 
bizony nem egyszer anyagi gondokat okozott neki.

Később, mikor láttam, hogy a fiú mily ro
hamosan csúszik le a lejtőn, elmentem lakására 
és négyszemközt akartam lelkére beszélni. El vol
tam tökéivé, ha másra nem is, de arra rábeszé
lem, hogy vegye kezébe néha-néha azt a köny
vet, melyet oly régen forgatott már és készüljön 
a vizsgára. Szegény fiú csaknem sírva kérdezte: 
*Hát te is ellenünk vagy?«

—  Eszem ágában sincs —  siettem válaszolni 
—  csak látva azt, hogy te egyenkint adogatod el 
ruháidat, könyveidet, hát figyelmeztetni akarlak 
arra a bajra, mely ebből származik. Saját érde
kedben akartalak kérni, hogy tanulj; mert mi mos
tanában lemondtunk minden élvezetről s csak 
tanulunk. Jövőd érdekében neked is igy kellene 
tenned, nem pedig oly fölösleges kiadásokba verni 
magadat.

—  Kértem szüleimtől is pénzt, de nem adtak.
— De engedj meg, szüleid nem adhatnak 

neked pénzt arra, hogy le Vilmáékat vidd szín
házba, s naponkint őket kocsikáztasd.

—  Eh hagyd el kérlek; Én szerelmes vagyok, 
le nem ér»ed az én helyzetemet. Nem tudod fel
fogni, mi az a szerelem ?

De én nem Í3 azért jöttem, hogy a szerel
medről beszéljelek le, hanem hogy visszatartsalak 
az anyagi romlástól.

—  Eh, mit nekem anyagi romlás! Ide nézz! 
Ez a ruhám van még és ennyi pénzem. Én már 
leszámoltam magammal.

—  Lajos, az Istenért, mit jelentsen ez? Ne
ked egy öltözet ruhád van csak, pénzed is alig 
nehány hatos? Mit akarsz?

—  Ez az ón legjobb barátom, —  szólt, mi

megállíttatta. A tüzet as egyik kocsi tengelye 
okozta, mely a nagy súrlódástól kigyulladt 
s az egész teherkocsit lángba borította. A 
tűzet néhány sajtár vízzel eloltották, mire a 
vonat nagy lassau az állomás felé útját 
folytatta.

— Nem lesz újonc. Az országgyűlést fel. 
oszlatták tudvalevőleg anélkül, hogy a folyó évre 
járó ujonclétszámot megajánlotta volna. Ennek 
következtében elmaradt a rendes, előírt időben 
való ujoncállftás. Ennek következtében az idén nem 
lesznek sorozások, mert a minap érkezett honvé
delmi miniszteri leírat szerint az exlex ideje alatt 
egyálalán nem szabad senkit sem sorozni. Még 
az önként jelentkezőket, valamint az egy éves 
önkén lesi joggal bírókat sem szabad sorozás alá 
bocsátani. Kivételt képeznek a nem magyar ille
tőségűek, ha ilyenek önként jelentkeznének s ha 
illetőségük hatósága a magyar hatóságot, a szük
séges katonai írások átküldése mellett, külön meg
keresi.

—  Halálos esés. Szegény Vitéz József 
lakatos tanonc pórul járt, hogy szabad ide
jét a kányafészkek pusztítására akarta for
dítani. De hát mikor az a szenvedélye volt, 
hogy amiKor tehette, felmászott a fákra, hogy 
a fészkekből a varjufiókokat, vagy ha egye
bet nem, tojásokat szedjen ki. Ezt tette e 
hó 8-án délután is, amikor a Csáktornya 
mellett elterülő Globetka erdőbe rándult ki 
egynéhány társával, hogy régi szenvedélyének 
hódoljon. De megjárta. A kiszemelt fészek 
közelébe se éri, amikor egy gyöngéd faág 
lába alatt letört és Ő 16 m. magasságból a 
földre zuhanl. Akik az erdőben voltak, mind 
segítségére siettek, egyik társa meg beszaladt 
a városba, hogy a fiú gazdáját értesílse s 
orvosi segíitségrői is gondoskodjék. Míg az 
orvos kiérkezett, élesztgették a szerencsétlen 
Vitéz Józsefet, de hasztalan. Eszméletlenül 
szállították be a városba, ahol éjjel 11 óra
kor kiszenvedelL Vitéz József Dőring Emil 
helybeli lakatos tanonca volt s nemsokára 
fölszabadult volna. Vitéz Józsefnek ez nem 
az első esete volt, hogy madárpusztítás miatt 
rosszul járt. Még iskolás fiú korában esett 
le egyszer egy magas fáról, akkor is nagy 
baja lett, de a nagyobb szerencsétlenség elől 
bordatörés árán megmenekült. A szerencsét
len fiút boncolás után mull hétfőn temették el.

—  JégetÖ. A szeszélyes időjárás, mely 
az idén a télből tavaszt s a tavaszból majd
nem telet csinált s okozója, hogy még mi

közben belső zsebéből egy browningot vett elő. — 
Szerelmes vagyok. Eddig felnőttem, mint a vadon 
‘nőtt csemete. Szívein létezéséről, a szerelemről 
milsem tudtam. Most, hogy eddigi nélkülözéseim 
kárpótlásául, eddigi szorgalmas tanulásom, mun
kásságom játalmául végre találtam egy nőt, aki 
szeret engem, az egész világ ellenem fordult. Hogy 
kedviben járhassak, magamat szívébe egészen be
lophassam, apróbb figyelmességeket tanúsítottam 
irányában. Ezek természetesen pénzbe kerültek. 
Ha pénzem elfogyott, kölcsön kértem. Nem adta
tok. Szüleimtől kértem, még csak nem is vála
szolnak. Ilyenkor látni meg, ki az igazi jóakaró. 
Nem, ezek nem jó barátok, ezek nem szerető 
szülők! Megtagadtatok, megtagadlak én is benne
teket !

—  Szent Isten ! Mit mondtál szerencsétlen! 
Megszentségtelenited a legszentebb érzést, a gyer
meki szeretetet —  vágtam szavába, de hiába.

Barátom valósággal őrjöngött. Átkozta bará
tait, rokonait, szüleit, az egész világot; csak egy 
volt előtte szent és sérthetetlen: az 5 Vilmája. 
Esküdözött, ha nem sikerül anyagi zavaraiból ki
menekülnie, főbe lövi magát. Másik szavában meg 
fogadkozott, hogy amint végez, rögtön elveszi Vil
mát, mert nélküle nem tud élni. —  Gondoltain 
magamban, hátha m6gis sikerül jó útra téríteni, 
felajánlottam neki legsürgősebb adóságainak kifi
zetésére ötszáz koronát kölcsön.

—  Megtennéd ezt nekem? kérdő reszkető 
hangon ?

— Meg, szóltam röviden. Majd kiugrott bő
réből, össze vissza csókolt örömében. De add ide 
revolveredet! Szó nélkül odadta.



jus derekén is fűteni kell, bemutatkozott 
műit Bzerdán délután is. Meglehetősen hű
vös délelőtt után, ebéd után 25 fokra szökött 
tel a hőmérő árnyékban, mi valósággal tropi
kussá tette a hőmérsékletet. A természetel
lenes hőség nem is maradt következmények 
nélkül, mert úgy három óra felé .beborult 
s megeredt a záporeső, mely azután jeget is 
zúdított Csáktornyára és környékére. Körül
belül 10 percig tartott a zenebona, mire az
után ismét kitisztult. A jégeső sok kárt tett. 
Nemcsak a betört ablakok, letört faágak s 
meghasított falevelek szenvedték meg, de 
kárát vallották a gyümölcsfák s a gabona 
is, melyekben a jégeső nagy pusztítást tett.

—  Népesedési statisztika. Házasságot 
kötöttek: Kozják János közs. rendőr és Mur- 
csics Mária. Születtek: Basek Iván, Vöröss 
György, Koszlely Jozefa, Mosmondor György, 
Mikulcsics Maliid, Pólyák Margit, Feisz Mar
git, Sólya (meghalt), Sultheisz Sándor; Meg
haltak: Grohmann István, Benedikt Eaéné, 
Mekovecz Ferenc, Kozlik János, S&lya.

— Zalavármegyei Almanach. E címmel Czo- 
bor Mátyás vármegyei aljegyző szerkesztésében 
irodalmi vállalat indult meg, amelynek most kap
tuk az első kötetét. A kötet harmadát naptári rész 
és mindenkinek hasznos tudnivalók teszik ki. Má
sik kétharmada vegyes tartalmú irodalmi mű. A 
szerzőn kívül Ruzsicska Kálmán dr., Prohászka 
Ottokár dr., Darnay Kálmán, Fényi Gyula, Majlálh 
József gróf, Kincs István. Mészöly Gyula, Jakab 
Miklós, Vastag János, Margitay Ernő, Hantke Emil, 
Cséplő Ernő dr., Cséry Bálint és Sipos István dr. 
írtak a kötetbe. Az érdekes és értékes tartalmú 
könyvet ajánljuk a közönség szives figyelmébe. 
Ára fűzve 2, kötve 3 korona.

—  Bolti tolvajok. Bukovecz Ferencnek 
szatócsüzlete van Zalaujváron. A mull hé
ten Bukovecznek tolvajai akadtak, kik üz
letét megdézsmálták. Betörlek egyik éjszaka 
s nyitott pénzszekrényéből 250— 300 kor. 
készpénzt elloplak. A szatócs a tolvajokat 
telten érte, de azok elszaladlak. Bukovecz 
Ferenc feljelentésére a csendőrség letartóz
tatta a tetteseket, kiknek egyike Zadravecz 
Bírnál, Bukovecz Ferenc — sógora.

—  Faiskola kezelők jutalmazása. A 
Magyar Földhitelintézet a gyümölcstenyész
tésnek előmozdilása céljából a községi fais
kola kezelők részére ösztöndíjat adományoz. 
Van 1 drb. 600 koronás, 2 darab 400 kor. 
és 1 darab 200 koronás díj, melyeket oly

Harmadnap átadtam neki a pénzt kötelez
vény mellett. Azért adtain még csak harmadnap, 
nu*rt én előző'eg atya véleményét is kikértem. 
Lajos atyja jótállóit fiáért, igy nyugodt lélekkel 
tehettem ezt.

A legnagyobb baj még ezután jön. Én mikor 
Lajos atyjának Írtam, többek között ezt a kiléteit 
használtam : »Lajos utóbbi időben folyton Vilmá- 
éklioz jár. Ez a család tönkreteszi a fiút.« Levelem 
valahogy Vilmáéit kezébe került és engem. Lajos 
iránt tanúsított jótéteményemet nem tekintve, a 
család becsületsértésért beperelt. Barátom olyany- 
nyira szerelmes volt és szerelme oly igen gyávává 
•ette, hogy nem volt benne elég erély, hogy értem 
szót emelt volna Vilmáéknál és megakadályozta 
volna ezts nem volt más hátra, mint bocsánatot 
kérnem.

Lajos pedig szerelmének annyira áldozata 
lett, hogy a vizsgákon 6 —  ki azelőtt a legelső ta
nuló volt —  megbukott. Erre azután elkövetkezett 
« keserű kiábrándulás. Szegény fiú* csak később 
jött rá, hogy ő nem volt szerelmes, csak Vilmának 
keresett modora, tettetett szendesége és testének 
szépsége megtévesztették.

Az életben legtöbbször így van. Az igazi ér
éket, a szerény leányt, ki hivatva van a férfi bol- 
dogitására, nem látjuk meg, hanem futunk a szi- 
1,08 pillangók után.

tanítók kaphatnak meg, akik faiskola kezelők 
éa a fatenyésztés körül feltűnő eredményt 
tudnak felmutatni. A kérvények a kir. tan- 
felűgyelőeeghez adandók be a nmlt. földmi- 
velésügyi ministerhez címezve. A kérvényhez 
melléklendő a faiskola vázlatos rajza és 
részletes leírása, továbbá kimúlás a cseme
tefák koráról, nevükről és fajtájukról.

— A Berlitz nyelvtanfolyam mint értesülünk 
mindig látogatottabb lesz. Az idegen nyelvek iránti 
érzék, a müveit nyugathoz való közeledés szüksé
gessége felismerésének örvendetes jelensége ez. 
Múlt héten társadalmunk színe javából sokan 
iratkoztak be. A Rose tanár által végzett tanítás 
eredményével mint halljuk a növendékek igen meg 
vannak, elégedve, mihez mindenesetre a tanár 
egyéni és pedagógiai értéke nagyban hozzájárul. 
Újabb jelentkezéseket elfogad és a sikeres tanítás 
érdekében itttartózkodását meghosszabbítja.

— »Savoy« nagyszálloda Budapest, VIII. Jó
zsef körút 16. a Nemzeti Színház közvetlen köze
lében. A Főváros legszebb és legmodernebb szál
lodája. 120 szoba és szalon. Központi gőzfűtés, 
villanyvilágítás. Lift. Hideg és melegvíz minden 
árban. Szobák 3 koronától feljebb. Elsőrangú ét
terem.

—  Népesedési mozgalmak a vármegye 
területén. Az alispáni jelentés szerint már
cius havában 4280 születési és 2541 halá
lozási esel mellett 1739 lélekkel szaporodott 
Zalavármegye lakossága. Ebből, legtöbb (233) 
a Csáktornyái járásra esik, utána a perlaki 
járás következik 209 lélekkel. Ez a szapo
rodás nem a lakosság száma következtében 
teszi a Csáktornyái járást az első helyre, 
hanem azért, mert mig születések tekintetében 
második helyen állunk (454), addig a halá
lozási rubrikában csak a harmadik helyet 
(221) foglaljuk el. A szomszéd járás úgy a szü
letési mint halálozási fluktuáció körül vezet, 
mert a járásban 466 születési esettel szem
ben 256 haláleset jegyeztetett fel március 
havában.

— Bednyák Károly hírneves zenekara ma 
szombaton és holnap vasárnap este Földes Marczi 
Corzó kávéházában hangversenyez.

— UJ rend a tanítók kinevezésénél. A vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium egy felette érde
kes rendeletet küldött a tanfelügyelőségekhez, az 
állami elemi iskolai tanítói és tanítónői állások 
betöltése tárgyában. A rendeletnek az a célja, hogy 
az állami népiskolánál megüiesedendő tanítói és 
tanítónői állásokra minden illetéktelen befolyás 
kizárásával mindenkor a legértelmesebb tanerők 
alkalmaztassanak és vége szakadjon annak, hogy 
a pályázók protektoraikkal, vagy maguk tömegesen 
felkeressék a minisztériumot kinevezést vagy át
helyezést óhajtva. E végből a kultuszminiszter 
utasítja a tanfelügyelőket, hogy a működésben levő 
állami elemi iskoláknál inár rendszeresített s a 
tanév elején megüresedő állásokra vonatkozó ö s 
szefoglaló kimutatást minden évben május 15-ig 
terjesszék fel. Az évközben megüresedő állásokra 
nézve pedig azonnal küldjék be jelentésüket, mert 
amíg a tanév elején és végén betöltendő összes 
tanítói és tanítónői állásokra nézve egyszerre hir
det pályázatot a minisztérium, e községekben tanév 
közben is pályázatot szándékozik hirdetni a mi
niszter oly célból, hogy hosszabb szolgálattal bíró 
és főleg középiskolába járó gyerekekkel megáldott 
érdemes tanerőknek alkalma nyíljék arra, hogy 
működésük jutalmául ily nagyobb községbe vagy 
városba juthassanak. Elvárja a miniszter, hogy a 
tanfelügyelők az állások betöltésére vonatkozó ja 
vaslataikban a legnagyobb lelkiismeretességgel és 
pártatlansággal arra fognak törekedni, hogy min
denkor a legérdemesebbegyénekei hozzák javaslatba, 
különös tekintettel lévén a régibb oklevéllel bírókra. 
A tanfelügyelők által ajánlott tanerők működésé
ért azután első sorban a tanfelügyelőket fogja a 
felelősség terhelni.

— A telefon díjtalan használaténak korláto
zása tárgyában a kereskedelemügyi miniszter ren
deletét bocsátott ki, miszerint a telefont csakis az 
állomás tulajdonosa használhatja a fizetett évi 
átalány ellenében a távolsági (környékMi tör
vényit л tósági) forgalomban. Az előfizető állomását 
díjtalan használatra a helyi forgalmat kivéve, má
soknak díjtalanul nem engedheti át, mert a mások

részéről kezdeményezett távolsági forgalmi beszél
getések díjkötelesek, melyek díjáért az állomás elő* 
fizetője szavatol.

—  A Halley-üstököe ét a főid. A babonások 
és rettegők, akiket a tudományos fel világosi tás 
sem tudott megnyugtatni, hogy május 18-ikáról 
19-ikére virradó éjjel nem fogja a földet kataszt
rófa érni, most már véglegesen megnyugodhatnak. 
Azt már elhitték valahogy, hogy a félelmes égi 
bujdosó magva nem fog összeütközni a földdel. 
De az asztronomusok lehetségesnek tartották, hogy 
az üstökös uszálya azon a kritikus napon, amikor 
legközelebb lesz a földhöz, érinteni fogja a földet. 
Azt sem tartották tudvalévőén kizártnak, hogy az 
uszály cziankálit tartalmaz. A rettegők elhitték, 
hogy ez a cziankáli tartalom megmér^ezi a föld 
légkörét és ezzel vége lesz a világnak. Nos, ez a 
félelem is elinulhatik most. A heidelbergi csillagá
szati intézet értesítést kapott a greenvichi obser- 
vatórium vezetőségétől, hogy a greenvichi intézet 
legutóbbi számításai más eredményre vezettek. 
Ezeknek a számításoknak végső eredménye az, 
hogy a föld nem fog az üstökös uszályán áthaladni. 
Lehet tehát benne czianhidrogén is akármilyen 
mennyiségben a földet akkor sein fogja katasztrófa 
érni.

—  A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg
közelebbi képesítői vizsgái Sopronban május 
hó 22-én délelőtt 9 órakor a Soproni vá
rosi villanytelepen fognak megtartatni. A 
kellően felszérelt vizsgálati kérvények a m. 
kir. kér. iparfelügyelőséghez (Deák-tér 35.) 
küldendők.

—  Zenetanfolyam. Békef! Pál oki. zene 
tanár, aki legutóbb Zalaegerszegen tartott 
fenn zenelanfolyamol, Csáktornyán óhajt le
telepedni. Békefí Pál zalaegerszegi működése 
során több hangversenyt rendezeti, melyek
kel nagy elismerést vívott ki. Békefí zene
tanár kivált a hcgedüoklatást kultiválja, 
azonban zongoratanílásra is vállalkozik, óra
díjak tömeges oktatás mellett, heti három 
óra,havi 8 korona, magántanítás mellett havi 
20 korona. Slrausz Sándor könyvkereske
désében lehet jelentkezni.

—  Vásáráthelyezés. A m. kir. keres- 
kedelmügyi minister megengedte, hogy Rác
ka nizsán a folyó hó 16-ára eső országos 
vásár, kivételesen f. hó 24-én tartassék meg.

Szerkesztői üzenetek.
P . K . C sáktornya. A helybeli polgári iskolával 

kapcsolatos leányinternátus felvételi hirdetését — sajnála
tunkra — csak jövő számunk hozhatja. Terjedelmes voltánál 
fogva csak akkor közölhetjük. Annyit azonban már most is 
nyilvánosságra hozunk, hogy a felvételért a kérvények az 
igazgatóságnál junius 15-ig nyújtandók be.

P . L . Stridóvár. Láthatja, hogy szívesen s a leg
nagyobb előzékenységgel engedtünk helyet lapunk horvát 
részében czikkének. Nemcsak értékénél fogva, de súlyánál 
fogva is, melyet minden szónak Kőtisztelendő Úr kölcsönöz. 
Köszönjük ígéretét, hogy ezentúl mind sűrűbben keresi fel 
lapunkat. Jelét látjuk benne annak, hogy a klérus tagjai 
között barátaink is vannak. S ez ránk néxve nemcsak ér
tékes erkölcsi erő, de a jövőre biztató is. Mert ha, különö
sen lapunk horvát részében, az 6 tollúk támogat minket 
törekvéseinkben, akkor könnyebben vehetjük 'el a küzdel
met — ellenségeink ellen is.

V arga  L ajos da lk öltőnek . Mert politikával nem 
foglalkozunk, verséi sem közölhetjük. Tarlózzon egyebütt; 
ezen a téren nem honorálhatjuk költői vénáját.

hölgyek figyelmébe.
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy úri, női divat 
kalap, cipő és rövidáru raktára
mat, díszített női kalapokkal, for
mákkal, valamint virág- és szal- 
lagdiszekkel kibővítettem, miből 
állandóan nagy raktárt tartok.— 
Nap- és esernyők áthúzása az 
alsólendvai „Hungária“ ernyő- 
gyár részére felvétetik.

Szives pártfogását kérve,
kiváló tisztelettel:

Kelemen Béla.
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Sve poäiljke, kaj se tiCe zadr- 
£aja novinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Dráva vásárhely.

Izdateljstvo :
knjiíara S tra a sz  S a n d o ra  
kam eepredplate i ob/nane 

poäiljaju.

MEDJIMURIE
horvatakom i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povuóljiví list za púk 

Izlazi svaki t jed en  je d e n k ra t i t o :  svak u  nedelju .

P r * # l a t u  e i .«  je :

Na celo l e t o .............8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor
Na Cetvert leti . . .  2 kor. 

Pojedini brcji koätaju 20 fii.

ObzMMM poleg pogedbe i f«| 
r»&nnajy.

T r o j a k i .
Kad je zveliCitelj na nebu stupil, obe- 

Cal je svojim apostolom,.da bude jim poslal 
Duha Svetoga koj bude je batrivil. I apostoli 
su se ziSli skup vu jednoj sobi i Düh sveti 
je doSel vu forrni goreCih jezikov. I svi su 
dobili jakost vu d-uái, batrivost i isii su na- 
vuCat narode. Vnogo i vnogo su trpeli zato, 
ali jaki su ostali jer jih je Düh sveti ojaCil 
sä svojom milostjom.

Jeli tebi dragi kráCenik na pamel doj- 
de déDes, da i ti trebaS jakost, koja bi tu 
dala onu batrivost kakvu su apostoli dobili 
od Duha Svetoga? Jeli ti nevidiS da se svaki 
den bolje i bolje odvraöaS od vere, a znaj 
da за то  jedino je vera ona obramba, koja 
te su teíkih dvojbenih vremena batrivi i po 
pravim putu vodi.

PremiSlavaj si denes dragi krSCenik, 
pák se obrm к Bogu, dók ti nije kesno !

Kaj hota Ijudstvo postiói vu denesnje vreme?
»Nikaj nije nemoguCe«! Óva je reß na- 

pisana na zastavi narodov vu deneSnje vreme. 
Narodi se trsiju vu svakoj vrsti znanosti i 
delovanja, da napreduju, da posligneju naj- 
viSi vrhunec zvrSenosti vu svih granah Ijuds- 
koga Éivola. 1 mi smo vu naSoj domovini 
opazili dosta marljivoga posla i dosta lepoga 
napredka, uspeha HwCem, da Vám denes u 
kratko nabrojim nekoje osebujne cilje, za 
kője se cielo Ijudstvo svega svela interesira,

a za kője se sigurno i svi mi od srca za- 
naSamo.

Vu orsaCkom naSem politiCnom 2ivotu 
vidimo prvo svega veliku, 2ilavu borbu za 
jednakost svih ljudi vu pravicami polgars- 
kimi, a ponajpredi za jednako pravo glasa 
iliti votuma pri svih poslih obCine, varme- 
gjije i celoga orsaga. Vu tih javnih poslih 
oCe imeti jednaki juS svaki Clovek, siromak 
lak kako i bogataS, zvuCeni mu2 tak, как i. 
nezvuCeni, neznani, neodhranjeni. Po mojem 
miSljenju dobro je trsiti se, da svi ljudi vu 
orsagu víivaju pravice jednako. Jer svi smo 
braCa jednaka pod jednim Ocem Bogom 
Stvorileljem. Ipák dr2im, da bi orsag lehko 
vu nesreCu opal, vu bűne i krvave laboré 
bi se spravil, ako bi se brez razlikovanja 
svim jednaki juS dal najemput. Svi zato 
nisu spodobni. NeSteri su ljudi как deca. 
Dele uzme puSku, igra se Snjom i lehko 
sebe streli, a trezen Covek odrasli nuca puSku 
za hasén i pazi, da si ne naSkodi Snjom. 
Takva pogibeljna puska je obCenito pravo 
votuma. Ljudstvo neizSkolano, kője se ne 
razme nikaj vu posle druStva i orsaCke pot- 
rebe, nemore hasnovito svoj votum potre- 
bovati. Niti ga ne poStuje, proda ga kjk na 
licitaciji, onomu, koji mu viSe plati. Treba 
anda predi prosto ljudstvo vuCiti, Skolati ga, 
dati mu vu ruke knigu i novinu dobru. 
Socijalisti osobito bi radi predobili svi pra- 
vicu votuma. Pogibeljno je jim dati to pravo, 
jer znamo, kaj hoCeju oni vu orsagu napra- 
viti? Njihova krvavo-Cerlena zastava zle 
stvari nazveSCa. Revoluciju, poruSenje kra-

Ijevskog trónusa, i oltara Boíjega, a nadalje 
hodeju i vlastniClvo pojedinca Cloveka prev- 
zeti. Njim dakle orsaCke posle vruke dati, 
bilo bi nevarno. NaS cilj j e : najpredi kul- 
turni napredek vu znanosti ljudstva, i po- 
boljSanje gospodarstvenog polo2aja pojedinog 
polgára; a stopram zatim dojde pravo obCe- 
nito pravo glasa svih.

Duftnost je orsaCke skupStine, da takve 
zakone stvara, koji budu za kőrist onem 
koji su potrebni. Da nas bude Cim menje 
nezadovoljnih, nesreCnih. 1 vu proSlih gödi- 
nah naS parlament je stvoril dobre zakone. 
A lani znamo, da su slvorili dobre zakone, 
po imenu novellu proti u2ori iliti lihvarenju, 
novellu od Amerikanskoga putuvanja la i 
nazai; Apponyi je stvoril zakón od kongrue 
a Wekerle reformiral je zakón od pobiranja, 
porcija. Tako neka i dalje delaju naSi öble- 
gáti. Onda nebude trebalo preobrnuti celi 
sveí po socialistiCkom Crlenom programú.

Evő razlo2il sem cilje naSe vu gospo- 
darsko-politiCkom pogledu.

Ajde da hitimo jedan pogled na one 
cilje, kője imádé svet vu svojem filozofiranju, 
mudroznanslvu. Műdre glave su navek pro- 
miSljavale, od celoga svéla, od Clovekove 
duSe, od zakonov pameti i srca ljudskoga. 
Jedni su ovak drugi ónak mislili; a kaj su 
mislili, to su i napisali i ljudstva dali Cilati. 
Po lom i sve ljudstvo vu mudrosti na veC 
strana se razdeluje.

Osobito se pita denes veliko i vredno 
pitanje: как dugó su vet ljudi na svetu, od 
kod je Cloveku télo, i kakova je ljudska-

Nagradjena viernost.
Íz ravnice, gore na brieg je iSel deCec 

kakovih petnajst godinah star; u klanjec 
dosavSi zaokrene u Sumu. BaS je bil liepi 
dán, rano |utro, te se je po Sumi razlegalo 
pievanie pticah, a ni2e dole po grabi je 
kroz kamenje 2uboril Sumski potoCiC. Eto, 
kad se sve glasi, zakaj se nebi i deCec gla- 
sil? Anda si zapieva i on jednu, a na koncu 
zaiuhuftne i od veselja hiti svoj Skrljak u 
vis, рак kad ga je dole padäega iz zemlje 
digtiul i Snjega praha slepal u kojem se je 
po zemlji valal, oglasi se, kojih opet Cetiri- 
najst godinah slara dievojcica, koja je na 
strani na podriom drvelu sedela, te mu do- 
vikne: »Zar ti nije 2al za liepi növi dkrljak?«

DeCec se okrene: »Oho, Marica! —  
Dobro julrol«

»Dobro |utro i tebi! A kamo ideS, da 
&i tak vesel?«

»Ah, vesel sam ti uviekl« I juhuSkajuC 
hiti svog Skrijaka u vis, —  koj ali sad ne- 
padue na zemlju, jer se je zadel visoko na 
svr2i m'adog hrasta. — DievojCica se nasmije.

»Sad se moreS gorespinjati, po njega«.—  
mu véli.

»Ah kaj bi!« —  odgovori on, slepe 
hrastiCa Cvrsto, ék ríjak padne, deCak ga digne 
te ga smejuC meine opet na glavu.

»Sedi se tu kraj mene na trCek«, —  
pozove ga dievojcica, za da malo odpoCine; 
ali deCak stepe glavom, da ne i véli:

»Némám vriemena. Jód danas moram 
u Litinu. А кат рак ideS ti Marica?«

»I ja idem onamo! —  A kaj imaS 
onde posla, Peter?«

»Rad bi za slugu u slu2bu stupil«.
»Так? —  No to je bafl zgodno, Peter. 

Ja sam veC prijeta onde u slu2bu za kra- 
varicu«.

Veselo iznenadjeni Peter zavikne: »Ah 
to bude liepo! —  Ja sluga, ti slu2kinja!« —  
i opet ktomu veselo zajuhuSne.

Na to se oboja dieca odprave te mar- 
Siraju spomenkujuCi se gore vuz brdo, dok 
su teda negda iz Sume vani bili i veC iz 
daleka cilja svog putovanja videli.

Litina !
To je bil nieSto veCi seljaCki dvorac 

iliti grunt, bez mu2kog gospodara, ali zato 
su na njem gospodarile odmah dvie 2ene. 
To su bile dvie staroviCne sestre, lediCne, ali 
vrlo viedte u gospodarstvu. Jedna se je zvala 
Lina (Karolina) a druga Tina (Kristina), pak 
je iz njihovih obodviuh imenah bilo sastav- 
Ijeno ime njihovog dvorca. Lina je gospoda- 
rila u kuCi, sobe pospravljala, kuCu Cislila, 
kuhala i ostale u kuCi posle obavljala, zvun

toga je imala joS nad sobom dvor i Stalu. 
Tina pako je gospodarila u polju, vinogradu 
i u Sumi.

Kada su anda dieca u sobu stupila te 
obedve sestre uljudno pozdravila, reklaje 
Lina dievo|Cici Marici :»Ti CeS meni poma- 
gati, jeli Marica?« —  A Tina je Petra pri- 
jela za ruku te mu je ljubezno rekla:« Ti 
Ced pak meni pomagati na polju i u Sumi, 
jeli?«

Obodvoja dieca su obeCala i otiSla od
mah na posel.

Kada je prva godina njihovog slu2bo- 
vanja proSla, dobili su svoju godiSnju plaCu: 
dvanajst forinti.

Kaj su stimi novci uCinili? — Taki 
budemo videli.

JuhudkajuC je Peter sa dvadeset i Cetiri 
forinti u 2epu, —  Marica mu je i svoju 
plaCu povierifa —  odbieial u varoäinec te 
ih je tarn u átiedilnu ulo2il; zatim je opet 
bie2al domov sa dvima sivemi knji2icami, 
jednu za se, a drugu je prédái Marici, a 
ova obadvajica su je opet sa svoje strane 
predala na Cuvanje svojim gospodaricam 
sestram Lini i Tini. I to je tako svaké go- 
dine ifllo, dok Peter nije moral med soldate 
iti. Od sada su sestre same MariCinu zaslu2bu 
ulagale u Stiedilni, a Petrovu Stiedilnu knji-



duda. VuCenjak Morlot reCe, da je poleg nje- 
govoga dtudiranja veC pred 13.000 let mo
ral Clovek iiveti poleg jezera Genf. Lomb- 
roso takaj vuCen mu2 veli, da su poleg vode 
Missisipi veC pred 67 600 g. Ijudi 2iveli, 
a Vivian, takaj imenitna glava tak pide, da 
je u kentskoj kotlini 2ivel CovjeCi rod veC 
pred 260.000 godinai! A po starom zako- 
nu se broji od prvoga Coveka Adarna do 
denes okolo 6000 godina. Za CloveCje telő 
reCe mudrijaS Sopenhauer, da je Crni Clovek 
vu Atriki odrasel l razvil se od jopca, koji 
se imenuje Cimpanz, a Suti azijski Clovek 
ima svoje pokolenje od orangutanga, a belő 
iiade ljudstvo od sevemoga bledoga majmuna.

beta 1856 nadli su u Nemdkoj zemlji 
poleg Dűsseldorfa, vu dolini Neander jednu 
lubanju, po kojoj vele nekoji, da je to bilo 
pol Covjeka pol majmuna, pak onda 1833 
god. u áupljini Kngis kraj Lütticha, drugu 
Jubanju spodobnoga karaktéra. Od toga vre- 
mena vnogi su toga midljenja, da Clovek 
niti nema nevmrtelnu duäu, nego je samo 
materija, 2ivina zazvijena. To su materijaliste. 
Takvih je Cudaj po svetu, a mi moramo 
trsiti se ovo krivo midljenje potrti, a po 
zdravom razumu i sigurnoj znanosti rez- 
poznati, da je clovek od Boga stvoreni, da 
ima dudu i telo, da ima 2itek vekiveCni. 
Nad cilj je onda veliki dendenes, brezverue 
materijaliste preobladati i vu celum Ijudstvu 
svega sveta potvrditi starinskoga i istinskoga 
navuka nadega. Zuanost neka dobru i si- 
gurno ispituje zemlju i ljudsko telo i neg- 
dadnje spomenike druStvenoga 2ivota, ali 
duda neka ne zaniCuje samo zbog toga jer 
oni, koji ljude mrtve razseCeju, uigdi dudu 
videti nisu mogli. Ona je naimre nevidljiva, 
как i pamet i volja.

Ali denednji svet rajäi se bavi s teh- 
niCkimi znanosti, nego s filozofickimi. Teh- 
nika to je znanost medtrije, znanost nekaj 
novoga zmislili, napraviti, na primer : bicikle 
madine, automobile, elektriCno svetlo, teleg
rate, i drugo. Denes ali nadi pogledi idu za 
tim da budemo mogli po zraku kao ptice 
leteti velikom sigurnodCu, brzinom i visinom. 
Svi znamo da je Blériot francuz veC svojim 
aeroplanom i morje preplaval, koje je med

2icu su u svojem ormaru Cuvale, jer ih je 
on sam za to oprosil.

Obodvie seslre su sa ovimi dvemi imalc 
veliko veselje, jer su obodva, deCec i dievoj- 
Cica bili posludni, mrljivi, pobo2ni, a pri tom 
uvieke dobre volje i veseli, pak zato im je 
i Peter u kuCi znatno manjkal, kad je mo
ral u vojnictvo oditi.

Medjutim je svremenom i to prodlo, te 
je Pelar, kad je svoju soldaCiju odslu2il, 
natrag dodel na dvorac Litinu i onde je 
opet stupil u slu2bu glavnoga sluge te je 
zajedno sa kravericom Maricom dal|e slu2il. 
Ne samo dole u selu, veC и cieloj okolici 
su se gazdi Cudili marljivosti ove dvoje dru- 
2ine, te su je po svuda hvalili i svojoj dru- 
2ini za primer stavljali, a njihovim gazdari- 
cam za nje zavidjali.

Kad je Peter stupil u trideseti godinu 
starosli, imal je veC liepu svotu u dledilni 
akoprem si je i svoje siromadke roditelje 
CeSCe novCano podpomagal. Ali i Marica je 
innala bad loliko, jer je i ona dparala.

Sad na jedan krai zbeleia od tih dviuh 
sestrah Lina i umre. Njezina sestra Tina se 
je nad tom resreCom na toliko raz2alostila 
da je i ona zbeledala.

I sada je Peter imal vise dela nego 
ikada. Marica je morala beteánicu dvonti,

Francuskom i Englezkom. Njegova ptica je 
10 metri duga. Rabi propellera, koji u jednoj 
miouti napravi 1200 okretaja. Za to je mo- 
gel 30 kilometri preleteti za 23 minute. Ko- 
maj Cakamo, da vuCeni ovi meStri, aviatiCari, 
dokraja potpuniju svoju Spekulantno izmid- 
Ijenu leteCu maSinu, pak da ju budu mogli 
fal napraviti. I mi budemo radi se vozili 
nad naSimi bregovi, po naSoj domovini vu 
zraku. Evo i to je cilj ljudstva: sve moguCe 
napraviti za napredek sveta, kaj goder je 
na-zemlji Clovek sposrben.

Poleg tehniCarov vredno je dru2tvolju- 
dih, koji se zoveju astranomi, zvezdoznanci. 
Svaku zviezdu prebroje, imenuju, zmeriju 
daljinu i brzinu hoda. To veC sv^ko diete 
znade, da je mjesec od nas daleko 384000 
km., a Sirina 3475 km. Ali to nije mkaj. 
DeneSnja astronomija pornoCju spektralne 
analize i drugih naCinov hoCe zeznati jeli 
na zvezdi Mars stanuju Ijudi, i hoCeju se s 
timi Ijudi na zvezdah razgovarjati. Ajde de, 
da vidimo, dali bude to moguCe. Cilj je 
veliki i zmo2en. Ljudstvo s velikom pohle- 
pom gleda vu buduCnost.

Ako pak vezda na zadnje bacimo pog- 
led na znanost medicinsku, tu se stopram 
moramo Cudili, kako velike cilje ima pred 
sobom CovjeCanstvo vu borbi protiv betegov, 
vu borbi protiv smrti. Sve betege zatrti, a 
ljudski Zivot na dugo-dugo obCuvati, do 
skrajne granice Zivota!

Samo napred, to nam bude joS skorom 
najdraZe!

P u ric  L u k á c s .

Naá plánét i njegovi stanovniki.
Pisai: Kutnyak  Sim on.

(Konec.)

Vu G e r m a n ih  je znano, da su bili 
jako dobrovolen narod i jako pokoren na ko- 
ga su navalili, su ga odmah zatukli; drugaC 
pak su niC hudoga né vcinili. Bogovi njihovi 
su stanuvali u gradu Walhala, pak do grada 
ne bilo moslov, morali su po Mavrici hoditi, 
kaj nam svedoCi da |od po zimi zdoma nesu 
mogli: Tusé nam jod pokaieju: F r a n k i  jako 
seguren narod uvek njih je hodilo po dva-

pak je uslied toga mogla samo jod u ku- 
hinji svoje posle obavljati. Anda je Petra 
dopalo i dielo u Stall medjutim je on taj 
podvoslruCeni posel obavljal dragovolno 
bez mrmlanja.

U to dojde jednoC iz bli2nje labrike 
nieki delavac na avoraC Litinu te priCme 
Petra nagovarali, da ostavi to miesto i pojde 
Snjim u fabriku na posel govoreC mu :

»Vidis, ti ae ovde mores muCiti za tri, 
a ipak nedobiS viSe plaCe nego si prije imal, 
kada si na pol mailje posla imal. Hodi u tab- 
riku debit, tain budeS sam svoj gospon. lam 
imaS slobodnih prostih danah koliko hoCeS, 
a plaC j  veliku I «

Peter je stepel glavom.
»To ja nebudem uCinil«, — je rekel 

—  »To je «islina, da bi imal manje posla a 
veCu plaCu, ali to sve me nebi uCinilo sret- 
nijim nego sam sada. Vaui na prostoru, u 
boZjoj naravi dielati je zdravije i veselije 
nego li u fabriki cieli dan onaj pokvareni 
smrdljivi zrak dihati, a pri torn joS как da 
bi Coviek bil u reStu. Na one razne, gore 
dole leteCe, simo tamo se nihajuCe i u ok- 
rugu se vrteCe, za tielo pogibetjne inaSine 
u fabriki nisam nauCen, p,.k bi mogel nas- 
tradati. U fabriki si nemrem nikaj zaSparati, 
to ti sam najbolje znaS. Samo si pögledni,

deset skupa koji suse nazivali: Napoleondori. 
Gospodariju joS danas na Francoskom : i 
Svajcarskom : i Talianskom : v BeCu na 
borzi je po 188 kronah jeden; bili su takaj 
L o n g o b a r d i  i l i  L o m b a r d i ;  koje je Karo! 
veliki preobladal. A zevsema su izumrli 
B u r g u n d i  =  ako pak kod kakvog finog- 
obeda kojega doneseju nastol: je retko pravi 
Znameniti su bili A n g lo a a k a i  koji posebno 
ribiCiju tak razmili: da se s kirn dalje i 
viSe orsagov vu svoje mre2evlovili: po Na- 
rodnom preselenju je joS mnogo kulturnih 
zgodoviusko dogodkov sledilo kojih pak ovdi 
nebudem nabrajal =  takoj poCeli su se Ijudi 
drigati za vo2njo pollarju: K r i ä t o v  K o l u m b  
koj je bil svakoj zdru*.bi povolen znal je 
jajee naglavo postaviti: spustil se je na 
morje i van na suho je stupil v Ameri- 
ki =  za to su ga odlikovali z redom 2e- 
leznih verigah na noge = :  Za Afrikance 
znamo da su gostoljubivi koji su Ferdi
nands Magelhaensa =  Stanovniki Filipinskih 
otokov prijatelsko gor prijeli i niernu naCast 
napravili veliko veCerjo, na kojoj su ga pojeli 
I v a n  L u t e n b e r g  je pisai lista pak jód ne- 
suhopismo ostavil, itak si je napjega set 
mali deCec, otac seje prestradil i vidi sve 
slove, na dececovih hlaCicah, nadel je Stam- 
parnicu. J u r i  S t e p h e n a o n o m  se je prav 
pomali vozil iz Graca v Trst, imal je Casa 
premidlavati, kako bi se moCi bilo hitrije 
voziti, iznadel je Locomutiva. Vrednost cirkve 
se je zdignula =  takozvana Reformacija 
koja je zrokuvala vnogo bojov nekoji sveCe- 
nik ímenom Luther Martin je pogosto pre- 
midlaval da Clovek samomo nijedobro biti, 
zato se je o2enil, i onda vuCil novo verő 
Luteransko u kojoj je sam njeni uslanuvitel 
rekel: da se unjoj lahko 2ivi ali tefao vmerje 
i dan danas pak kulturo najbolje razdirjajo: 
Teatri: Svaki varad veC ima svojega gde se 
svakdanje 2ivlenje tak predstavla ako bi 
bila polek boginja Talia, bi morala svoj ob- 
ráz zakriti kaj ti Spilari mislijo, da je za 
Gospodo lepde ako je jako grdo

Zato peva pevec Rupnik svojoj pesmi 
od starih i novih Casov

Lljubi moj Nebeski otec,
Kakse Cudno svet obraCe;

как je po nedeljah i svelkih nad seljaCki 
sluga liepo i Cisto obleóen, doCim delavec is 
fabrike nema niti podtene hlaCe si za obleCi. 
Kroz cieli tjeden, poleg sve visoke plaCe i 
slobodCine ima doma nevolju, obitelj mu 
vide krat nema niti one najpotrebnije stvari 
koje meni nikada nemanjkaju. UobCe, 2ivot 
delavca iz fabrike nije mojemu par, a dielo 
u fabriki, gde samo za stranjske ljude dela i 
se muci, ga takaj neveseli как mene moje, 
koj se za nas sve u kuCi mucim, ali onda 
dnjimi zajedno i plod evője muke u2ivam. 
—  Ne, ne, mene veC nitko neodmami niti 
neodvIeCe iz dvorca Litine! —  Pak kaj bi 
ja sada od ovud otidel, kad sam tu naj- 
bolja potreben? Sram bi me moglo biti pred 
cielim svietom, da to uCinim!«

I on je üstat! —  Ostal je dok je i 
Tina umrla.

Kada su se Peter i Marica sa Tininoga 
sprovoda kuCi vraCali, idli su opet, как prije 
vide godinah kroz dumu te su pri drugem 
porudenem hrastu odpoCivali.

»Kaj bude sada s nami?« —  pita Ma
rica te si bride suze.

»Raziti Cemo se morati, raziti 1 —  Jeden 
na lievo a drugi na desno 1« —  odgovori 
Peter 2alostnim glasom.

I na to su obodva jód jedno vrieme



Samo Sunce dojde odnut,
Od kod simu odkazal put 
Drugo pak je sve drugoói 
Siromadtvo nanas leli i tlaCi 
Bog ее skoro usmiluj nas 
I podli med nas boldi баз 

Ovakov je nad Planet i takvi su njegvi 
stanovniki.

(Bez zamere.)

K A J J E  N O VO G A ?

—  Svim nasim postuvanim citateljom , 
predplatnikom, prijateljom  nadalje svim pos- 
tovanim suradnikom zeljimo srecne trojacke. 
svetke. —  Naj Bog da srecu, zdravlje i  bla- 
goslov svakoj postenoj hizi gdé batrivo bra- 
niju pravicu. Daj Bog da napunjeni Duhom 
svetim, svaki bude verni vojnik svoje vere i  
svoje domovine M agja rske!

—  Njegovo Velicanstvo kralj je 
vu srédu dodel vu Budapedtu i tu bude os- 
tal do konca ovoga meseca. Kralj bude i 
na svoje veliko vadasidóe vu Gödöllő iSel 
vadasit na nekoji dén. Svaki Cetvrtek i tork 
bude kralj presludanje primil i svaki more 
iti pred kralja koj se prije javi i ima zrok 
za to.

Majuda 29 ga bude kralj iz Budapesté 
6rez Szabadku i Gomboda vu Bosnu se pu
liival tain bude tri dni ostal, da pregledne 
növi osvojeni orsag. Iz Bosne bude se na- 
zad odpefjal vu Веб.

—  Poziv к konjskiforingasim. 
Konjskiforingadim se daje na znanje, da pri 
sluCaju ognja on, makar mjestni, makar 
okoliéni foringad, koj csáktornyaiskivi ognjo- 
gaskim drultvim stano (gde se dpricalke drli- 
ju) na) prvi dolazi, i prvo sredstvo к ognju 
nastavi : 10 korun, drugi 6 korun i vu tret- 
jim sluéaju, makar je ne potrebno, loringad 
4 korun nagradu dobi je iz ognjogastvene 
kasse. Pri ognju su stanovniki dúlni s svo- 
jemi kantami i dkafami vodu vu dpricalku 
nősíti, dók se to potrebno vidi.

tiho tu sedeli, a onda se domov odpulili u 
Lilinu, gde budu tako dugó na sve pazili, 
dók dojdu zakoniti nasliednici iliti herbi 
cieli imetek preuzimat.
Tri deue kasnije bili su pozvani pred ko- 
tarski sud i tu njim je bilo obznanjeno, 
Pelru i Mariéi uajrne, da su olx>dve sast re 
jód za livota naéinile oporuku iliti testament, 
u kojoj cieli svoj ímelak. sav grunt Litinu 
i kai к lomu spada, oslavljaju svojim dvem 
slulinCadi Pelru i Marici kakti njihov za- 
jednifki imetak, koj se nesme dieliti, veö 
ima skupa ostali. U oporuki je stalo, da 
jim to sestre oslavljaju :»za njihovu viernost 
do smrtit«

i sada je u Litini о pet nastal divot. VeC 
za nekoltko Ijednih su poznatim наш putem 
kroz dumu idh svati dole u farnu cirkvu, 
muzikadi su igrali, Peter je kakti mladenac 
juhudkal, a Mara se je kakti mladenke 
smejala

Peter i Marica su na gruntu Litini 
razumno i dtiedljivo gospodarili i do liepoga 
imetka dotierali. íz zahvalnosti su kitili 
grobove pokojnih seslrah Line i Tine, kője 
su njihovu sreCu utemeljile, a svojoj dieci 
su u oporuki to isto Ciniti naloldi i jód к 
tomu, da uspomena na njihove dobroóini- 
teljice ostane u tóm, da se njihovo iuie 
dvorca Lili na, kője na Linu i Tii.u podsieóa 
pod nikakovim izgovorom nesme promieniti 
ved uviek tako ostati.

Em. Kollay.

—  Ceplenje. Poglavarstvo varasa Csák
tornya na *nanje daje, da se ceplenje decah 
CakoveCke fare 22-ga ovoga meseca, denee 
tjeden bude poéelo. Ceplenje bude őinil dr. 
Schwarc Albert varodki doktor u puCkoj 
dkoli od pol dve vure. Pozivaju se rodi- 
telji, da nek decu segurno pokaleju doktoru, 
jer koji to zamudiju, dtrofani budu.

—  Ohvaőeni tolvaji. Eufonium- 
drultvo vu Budapedt, Váczi vulici stojefoj 
tvornici za glasbene-ploóice je opazilo, da iz 
magazina jako vnogo ploöice zgineju. Poob- 
drlanoj iztragi su uslanovali, da tati kroz 
kancellarije se dkuljaju vu magazin. Vrho 
toga su se tak osvedodili, da su vrata ne 
zaklenuli, nego s órnim koncom svezali i 
svako jutro opazili, da je konec vtrgjeni. To 
su javili redarstvu, odkod su dva redari 
dodli i vu kancellariji su se skrili. Za kratko 
je dodel Palfy Jenő 16 lét star .stolarski 
inod, i kad se je zadosla uapakoval, su ga 
redari ohvatili. Imel je jod dva pajdade i 
tak su sve tri zatvorili.

—  Nova porcija vu Englezkoj. Eng- 
lezi si sada na tern teraju glavu kakvu no- 
vij porciju bi napravili, da bude orsag Cim 
vide dohodka imel. James Martin ablegat je 
preporuéal, da se naj porcija тебе na nas- 
love. Najme grófi i baruni hercegi i drugi, 
koji imaju kakov naslov moraju plaCati por
ciju. Vu Francuskoj je la porcija ve6 zdav- 
nja vpeljana i jako lepo dohodka donese 
orsagu.

—  Najdrazesi grunt sveta. Posred 
Newyorka su nezdavnja jednoga 825 kvad- 
rat Suhov grunta prodali za tri millionpetsto- 
jezer korun. Takvi komadic toga grunta, как 
je jeden Stemplin, kosta 16 korun. Vlastnik 
kuplenoga grunta bude jednu hilu na Iri
náját kate zidal.

—  Na veselje zalost. Hacker Sala
mon je svojoj leni, na njeno godovno vu 
Budapedtu jednoga dragoga Skrlaka kupil. 
Gospé je prvi posel bil, Skrlaka na glavu 
deti, pak Snjim svoje priateljice pohodili. Oh 
nesreéa! Na vulici njoj jeden hilro sbunjeni 
veter Skrlaka s glavc zgrabi i nesega 6rez 
Zelezne gatre vu jeden lépi park. Zabegne 
se za njim, ali nuter nemoöi. Vu tim bez- 
putnim pololaju pribljilava njoj se jeden 
mladi gospon sa jednim malim psum, kojega 
za navuk prosi, как bi do svojega Skrlaka 
dodla. Moj foxi ga veC vun donese. Foxi 
pazi, pak mu sprstom Skrlaka kale. Pesek 
odbeli tarn. NjuSiga sve okolo, najenkrat za- 
laja, skoCi na Skrlak pak ga робпе natepati, 
как da bi mu dudu hotel slepsli. Gospa za- 
drveni, mladi gospon zabadava zvilda, Гибка, 
skreka, sve zabadava, p*>sek sve bolje draplje 
perje i panlleke, da su canjki dirorn leteli, 
nazadnje se je obrnul, pak ga |e zadnjemi 
nogami s prodom svega zametal. Gospa je 
od prevelike lalosli sa suncobranom mla- 
doga gospona poglavi klopila, radi Cesa su 
obedva pred sud dodli, gde su gospu za uv- 
sedjenja podtenja na 60 korun globe Stro- 
férali.

—  jedenajsti mrtvec. Expluderana 
fabrika za Sibice vu Szegedu ima jedenajs- 
toga mrtvoga. Sad je 16 let stara Szabó 
Roza vurnrla. Siromadka devojka je ve6 prije 
nesrefna bila, kad njoj je masina palca otr- 
gla. Sad pako pri exploderanju su njoj se 
moldjani zmenjdali, hubanja rezkolila i na 
na vide mcsti zgorela. Szeged varoS njoj 
bude veuca pololil na raku.

—  Zbiranje vu Francuzkoj. Proslu 
nedelju je zbiranje bilo vu Francuskoj. Zbi
ranje ablegatov. Ali kakvo zbiranje? Na ne- 
kojih mestah se je i to dogodilo, da su na-

óelnika strelili, koj je zbiranje vodil. Vlada 
sadadnja je ipak veöinu dobila, jer i vu 
Francuskoj su se na,oljiti socialislov j ho- 
leli bi mirno delo. Sama vlada vidi to naj- 
bolje, pak zato s \ ] e  sa svom silóm trsila 
da dobi veéinu.

—  S cunom vu reit. Cetirinajst 
nemdkih navu6iteljov su prodlu nedelju se 
sa бипот volili po podviékom jezeru, koje 
je na rusko-nemdkim hataru. Ali na hitroma 
je veliki viher nastal, koj je öuna na ruskim 
hataru hitil vun. Siromadke nemdke navu- 
Cilelje su odmah ruski stralari prijeli i jer 
su za dosta ne primili vihra izjavili su je 
za dpijune i deli su je vu redt. Nemdki na- 
vuöitelji budu sada jeden cajt morali pro- 
bati ruske vudi.

—  Zaklani körtei. Iz Szabadke ja- 
viju, da poleg Kiskér állomáda je poleg sj- 
njah na leljeznici najdjeno mrtvo telo, ko- 
jemu je dinjak prepikan i zatiljak odrezan. 
Ustanovilo se je, da se mrtvi Schwarcz Ke- 
resztély zove i iz Kiskéra je lifarant litka. 
Ubojniki su mrtvo telő odnesli na dinje zato 
da ga cug zdrobi, i da se tak nezna gréh. 
Ali cug je mrtvo telo dole porinul iz dmjah 
i tak je nad jedno spikano telo iz kojega 
su pruslika doli potegnuli i vu Schwarcov 
dvor hitili. Vu krusliku je 940 korun bilo, 
koje su ubojniki vu lepu ostavili. Veli se 
da su Schvarca zato zaklali jer je kortedu- 
val hodil. Zandarstvo idóe krivce.

—  Zakleta familija. Iz Berlina jav- 
Ijaju: Kölder mesinga fabrikant je sarno 
jednu 17 Ijet staru кбег imel ali i ova se 
je ove oneve sa ciankalijom ogiftala. Zna- 
menito je, da pred pet Ijetmi joj je takaj 
njezina mati sa ciankaliom ogiltala sebe i 
troje dece. Frida kci koja je sada posta la 
írtvom ciankaliju se je onda tak oslobodila 
smrti, da je ravno vu dkoli bila, kada je 
mati svoj nori 6in napravila.

—  Bog ga je kaitiguval. Vitéz Jó
zsef inod.iz Csáktornya je vu nedelju zalo 
idei malo vu dumicu, da tarn pregleda gnjez- 
de. Plazil je na jedno visoko drévo da bude 
male ptice vun speljal. Med tem se je kila 
za koju sc je sa lévőm rukorn drlal, dok 
je s désnom vu gnjezdu segnul — o l r g l a  i 
inod je iz visine na zemlju opal. Navóil se 
je leteti как sveti Augudtin. Znutra su se 
mu lile potrgale i ónak napol omedlenoga 
su ga nesli dirno gde je za par vurah vumrl.

—  Zmrzjeni svetci. Ovoga mes»ca
12-ga je bil sveti Pongrác, 13 Servac i v6era 
pak Bonifác. Ove tri svelce i svetoga Vrbana, 

! koj bude na koncu ovoga meseca, zoveju 
za zmrljene svetce. I to zato, jer navék onda 
je najhladnede, kada ovi svetci dojdeju. L)a 
zakaj je zoveju zmrljene svetce od loga 
jod i to veliju, da zato jer su lé svetci vu 
svojem livotu bili na severu bidkupi. No 
bolje se more veruvati, da se zbog mrzlog 
vrémena zoveju tak. j

—  Boj sa bikom. Straden boj je bi 
vu srédu vu Vál zvanoj íehérvármegjmskoj 
obéini sa jednim bikom. Bik je vnogo Ijudi, 
med térni jednoga smrtno oranil. Nazadnje, 
kad veó pol sela nije moglo nikaj dnjim, 
su ga strelili. Stvar je tak bila: Svigruha 
József kravar je vu srédu íz dta.'e pustil 
bika, koj se je nahitroma od neóesa pre- 
stradil i obesml. Navalil je na kravara, ovoga 
je na zemlju stepcl i razporil mu 6reva. 
Kravarov sin je na pomoó idei оси, ali njega 
je bil na roge dobd i daleko hitil od sebe 
lak da je omedlel. Bik je zatem как divji 
na vulicu belal i jeden dereg Ijudi koji sU 
mu na put dosli je pogazil. Némedi Józsel

DaJje vu prílogtn. T



koj je iz goricah iáéi dimo je sa molikom 
stal pred bika ali na svpju nesroéu, jer ga 
je bik na roge nabral i как perje érez je
den plot vu jeden vrt hitil. Do toga su véé 
sa áeljeznimi raauhami beiali na bika ljudi, 
ali sve zabadav. Nazadnje je harca tak pos* 
talo kraj, da je obéinski notarijuá Varadi 
Sándor за dvémi hici slrelil bika. Zmed 
oranjenih osobito Svigruha József kravar 
teiko da bi ostal.

—  Zbiranje oblegatov. Kak je na-
redba vun dana zbiranje bude se po célim 
orsagu od juniuda 1-ga do 10-ga obavljalo. 
Med töm vremenu mora svaki ablegat biti 
zebrán. Qre&éko spravidée bude se naj me 
juniuáa 21 ga ziálo skup, da se ustroji. Dakle 
med juniuáom l*i 10-tim bude zbiranje i 
vu Oáfctornyi nekoji dén, to budemo za 
kralkoma znali, kada bude Vn Csáktornyi 
je gori slupil i Hajós Ferenc dr za kandi- 
data stranke narodnog posla. — Cujetno da 
i Peczek György kanonik hóé«* gori hlup.li, 
ako Landauer Béla nebi imel volju kandi- 
dirali se za csáktornyaiski kotar.

A magyar, német és Morvát nyelvet 
bíró fiatal

rdfösárú-kereskef-segéd
azonnali belépésre kerestetik. 8S4l_t
LEOPOLD FUCHS & Co. Slotlna (Slavonia)

Urednikovi odgovori.
»

Naäim poátuvaniin citatefjom dajemo na znanje, 
da budemo svaku nedeljn na ovim mestn odgovor dali 
sva к от u, koj se к пат obrne sa ka к vim gnd pita-
Äem. Zato ai svaki naj svoje ime lépő podpiée da 

uiemo mogli znati tko je  to, koj pita kaj od nas 
Ifekoji budu morebiti éekati тога И na odgovor, ali to 
fim naj помете volju, jer  morebiti pitanje, kője mo- 
ramo razavet/iti j e  tetkeSe. pák zato пят vi&e posla 
da, dók ili po zakón akik knjigah ili od vuóenih za to 
judib dobimo odgovor. Za atres je  dosta ako se piáé : 
„6oep. Urednik „Medjimurja“ Csáktornya.“

NaSi odgovori budu lakvi, da bude se svaki möge, 
nekaj navóiti iz njih. Zato je naj svaki navék dobro prefiita1

Kolarics A. Vi ste od prvc do zadnje reöi takve 
pravice pisaii, kője i mi podpiSemo i prav vám damo. Как 
dá bi uam iz vustah govorili. Bogme prav imate kada pi- 
íetf, da nekoji medjimurci jako nomarno odgajaju svoju 
dfcu, nepoáleju je vu Ikolu i nedaju jim reda как bi tre- 
balo. Jeden siromak za Boga nebi svoje déte dal vu mest- 
r|ju nego ako samo 2—3 mekote zemlji ima i to ostavi 
svojoj peteroj sesteroj deci, koji se po njegovi smrtt i na 
lem malim posvadiju i pravdaju se dók stroáki nésu vékái 
как je imetek vrfden i pod licitaciju dojde sve. Bogme je 
to talostno. Da bi si sina vu meätriju dal, ov bi véé nc- 
как zapoéel i nikad se nebi hafiil za zemljom. Jeden mester 
■A 5 - в sto forinti véé more nekaj zapoéeti, ali kaj bude 
zapoéel jeden gazda sa 2 mekoti zemlje?

Oni, koji bi véé malo bolje mogli svoju decu odga- 
jati, oni takaj zanemariju to, jer ili prevnogo pustiju deci, 
ili pak su jako strogi. Nil! jedno. niti trugo tiije dobro. 
Naj se da mladiéu ono kaj ga ide, ali naj se zantéva od 
njega da vu svojim delu bude redovit. Kad je muiika naj 
ide na mu2iku 20 Ijet star miadié, ali kada je treba marbu 
braniti, naj nabrani. Jeden otec navék more zapovedati 
•vojemu sinu, da ov mora biti vu redu deőko.

Sve, kaj ste pisali, se nam jako dopada i zato bu- 
demu vaSu fitivu vu dojduéim broju metnuli vu novine. 
РЙИе nam vifteput, samo kaj pSiete, pazite na slove da bude 
Stampar mogel éitati Pozdrav!

Miklósi J. Hvala Vám lépa na vaSim listu. Jako 
se nam lépő vidi, da nas vi hvalite stém dobimo volju, da 
éim bolje vredimo naSe novine. Piéete nam, da se i jedne 
drugp novine budu izdavale vu Csáktornyi. No pustite samo, 
oni koji joj neznaju kuliko je stroáka stém da se novine 
izdaju naj samo probaju, pak budu véé vidli, как so njim 
prazni iep. — Mi budemo zato vu staroj forrni ali s mla- 
dom jakostjoni dalje korarali i navuéali nal medjimurski 
narod. Buddmo véé vidli как dugó iivljenje bude imel növi 
list. Pozdrav.

G . J . Perlak. Püite nam opet nekaj iz vaSe okolice. 
Szl, J . Ropaéa bude se po majuäu 20-tim vidla na 

v é̂er tak jednu vuru po zabodu.
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19Ö/si. 1909.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiró- 
ság 1910. évi sp. 86/3 számú végzése követ
keztében dr. Schwarz Lajos ügyvéd áltat kép
viseli Dubell Gusztáv bécsi cégnek 280 К 
74 fill, s jár. erejéig 1910. évi április hó
12-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
után lefoglalt és 900 kor. hecäült czipők, 
vászon és 1 vas szekrényből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. 
Ibíróság 1910. V. 163/1 sz. végzése folytán 
280 kor. 74 fill, tőkekövetelés s járulékai erejéig 
Csáktornyán a városház épületében leendő 
eszközlésre

1910 éri május hé 17-lk napjának d. u. 3 érája
határidőül kilüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintőil ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c 107. és 108 § a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. 833

Csáktornya, 1910. április 30-án.
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Aki bútort
BUDAPESTEN A K A R  VÁSÁRO LNI,

saját érdekében cselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti а 
„BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET“

védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK és HITELSZÖVETKEZET
árucsarnokai, melyek a következő helyeken vannak :
VIII., József-köru 28. SZ. (Bérkocsis-utca sarkán).
IV., Ferencziek-ere 1. SZ. (a királyi bérpalotában).

Ezen szövetkezet az 'Országos Központi Hitelszövetkezet« tagja s ennek 
®  ©  felügyelete alatt áll. 9  C

Vásárlást kényszer teljesen kizárva. Q  BttlszerO, modern lakberendezések.

9 ®  Jutányos árak! 9 ®  Szavatosság az áru minüságaárt. 9®
Az árucsarnokba kizárólag első rangú buda

pesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.

K0VALD PÉTER ÉS FIA
cs. és kir. szab. kelm e- és szőrm efestő, vegytisztító és gőzm oső-gyár 

BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37- SZÁM.

megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki vá
rosban képviseletei létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy 
cégét — a csom agolás és postaköltségek m ellőzésével — közvetlenül felkereshesse

Ilirsclisohn Testvérek Csáktornyán





STOCK-COGNAC
MEDICINAL

szavatolt valódi 
borpárlat

(ami? ft $tocl(
g ö z p á ro ló  telepéből,

Barcola.
С  О  G N  A  C -gö zfözde , 
á lla n d ó  h iv a ta lo s  v e 
gy i e lle n ő rzé s  alatt.

Csakis az apáca védőjcgyü az igazi. A lélegző- 
szervek minden megbetegedése, köhögés, vérköpés, 
rekedtség, hörghurut, tüdőbaj, gyomorgörcs és más 

gyomorbajok, minden belső 
gyuladás ellen, továbbá étvágy
talanság, rossz emésztés, szék
rekedés stb. ellen biztosan hat. 
Külsőleg, szál betegségek, fog- 
fájás, égett sebek, kiütés, nyi
laié» és különösen influenza 
ellen stb. használ. 12 kicsiny 
vagy 6 duplaüveg, vagy egy 
nagy családi úti üveg 5 kor.
THIERRY A. gyógyszerész

egyedül valódi

CENTIFOLIA - KENŐCSE
meglepő, csalhatatlan és utol
érhetetlen gyógyitóhaláeu meg 
a régi, sé
rüléseknél, daganatoknál, gyu- 

eánkosá, dalkiütésknél; eltávolít minden idegen 
anyagot genyedést. sokszor fölöslgessé teszi a 
fájdalmas operációt 2 tégely 3 korona 60 fillér.
Cim : Schutzengel-Apotheke des A. THIERRY 

in PREGRADA bei Rohitsch.
Főraktár: Török József gyógyszertára Budapeet.7ve •—so

Szabi Emit fc Tírsa c<j»a
Budapest, V., Ferencz József-tér 6. szám

(Gresham-palota, a lánchiddal szemben) kaphatók.

Szivógázmotorok. : : B e n z in m o to ro k . 
C sé p lőgé pek . : s M a lo m b e re n d e zé se k . 

Á rjegyzék  ingyen és bérm entve
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ELSŐ MAGYARORSZÁGI FÜZŐGYÁR 
________________ PÉCS________________

É rtesítés .
V a n  s z e r e n c s é m  a  n a g y é r d e m ű  h ö l g y k ö z ö n 

s é g e t  é r t e s í t e n i ,  h o g y  KELEM EN BÉLA úri- 
és női divatárú kereskedő Csáktornyán

legdivatosabb fűzőimből
á l la n d ó a n  n a g y  r a k t á r t  t a r t .  —  T o v á b b á  a z o n  
ú r h ö lg y e k ,  k i k  m é r t é k  u t á n  ó h a j t a n a k  k i t ű n ő  
s z a b á s ú  f ű z ő i m b ő l  b e s z e r e z n i ,  s z í v e s k e d j e n e k  
Kelemen Béla ú r h o z  f o r d u ln i , k i  a  m é r t é k e t  
p o n t o s a n  f e l v e s z i  é s  a  r e n d e l é s t  r é s z e m r e  b e 
k ü ld i .

T e l j e s  t i s z t e l e t t e l  KR AU SZ JULISKA.

Щ A fennti cégnél gallér és kézelő tisztítás 
8 a 4 elfogadtatik.
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Boh pénzt takarít meg,
a ki ruházati szükségletét

Csáktornyán N á da si Jó zs e f divatáruházában 

= = = = =  szerzi be. >
Л Fehérneműek, nyakkendők, keztyűk, nap- és езегпубк stb. stb.

nagy választékban és jutányos áron kaphatók. „„

Értesítés.
V a n  s ze re n c sé n k  a n. é. h ö lg y k ö zö n sé g e t  értesíteni, h o g y  

ü z le tü n k b e n

K A LA P D 1 S Z 1 TŐ N Ó T
a lk a lm a z tu n k  é s m in den fé le  női- é s  gyerm ekkalap Átalakítási, 
d íszítési stb. elfogadok olcsó  árban é s  íz lé s e s  kivitelben .

B e c se s  p á rt fo g á su k a t  kérve, maradunk

teljes tisztelettel

H irschsohn Testvérek
Csáktornyán.

Amíg a készlet tart !
Magasszárú Chevreaux cipők lackkaplival ...............  10  korona
Box bőrből szintén magasszárú lackkaplival fűzős

vagy oldalgombos ................................................  9 „
Fényezett zergebőr félcipő ..........................................  7 „
Chevreaux félcipő lackkaklival fűzős vagy oldalgombos 9 „
Uricipők 7 koronától 30 koronáig. -  A  minőségért szavatolok.

P0LLÄK GYULA divatárúháza, Csáktornya.
= = = = =  Úri szővetőltőnyök 15  koronától leljebb. = = = = =
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