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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési
dijak, nyiltterek és hirdetések, magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. H,r-et*#ek l«tá»y—as uá«ittatrak . 

Telefon száa 34. M egje len ik  h e te n k in t egyszer: vasárnap. Nyiittér pontsora SO fillér.

M U R A K Ö Z
Elfflzotéol érák:

Egész évre . . . .  8 kői.
Fél é v r e ........................ 4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

FclelOs eserkeesté:
Z R ÍN Y I K A R O LY. M A R G ITA I JÓZSEF.

Kledé ée Uptnlejdonoe:
S TR A U S Z SÁNDO R.

B ö j t .
A kalendárium szerint benne vagyunk 

az önmegtartózlalás, a magunkbatérés elmél
kedő idejében: a bőjlben. De vájjon bőjlö- 
)ünk-e? Mint ahogy joggal kérdezhettük a 
farsangban, hogy vájjon farsangoltunk-e? A 
mi korunk a novellálódás kora, mondjuk, 
a szürke életé, melynek s< m íarsangjá, sem 
böjtje nincs; hanem kinek-kinek hogy szol
gált a szerencse, van állandó farsangja és 
vsn állandó böjtje. Az állandó farsangolás 
megteremti az életuntak, a fáradlak, az ál
mosak, a minden nemesre fellendülésre kép
telenek, a közügyért lelkesülni nem tudók 
bágyadt csapalját; az állandó böjtben lévők 
pedig képviselik sötét nyomorúságukban, 
nagy életküzdelmükben, csüggedésükben és 
elkeseredésükben részben a teslruktiv ele
met, részben a reménytelen fásultságban 
tengődőket.

Bízvást elmondhatni, hogy az embe
riség nagy része kényszerül állandó tesli és 
szellemi böjtre és mióla a kuliura gyér* 
tyácskái már faluhelyeken is világítanak, a 
szellemi böjt talán még senyvesztőbb érzés, 
mint a testi. Hallván apánk ajakáról a régi 
meséket a magyar udvarházak szeretetéröl; 
hallván nagyanyánk ajakáról, hogy hajdan 
miként szállta meg az embereket ham- 
vazó szerdán a bünbánat — mi, a hu
szadik század bűnös gyermekei, fásultan 
valljuk be, hogy sem élni, sem lelkünket 
magasabb eszmék szférájába felvinni kép
telenek vagyunk. Olyanná vált az emberi 
élet, mint a mechánika transformációs gép 
sokasága. Óraponlosságra megindulnak a 
zakatoló gépek s mig csak katasztrófa nincs, 
működnek szüntelen. A zaj egyforma és 
fülsiketítő. Változás a gyári műhelyben nincs. 
Ilyen az ember élete rs. Bele vagyunk ál 
litva a transformációs gépezetbe. Annak egy 
csavara, szögeként kell működnünk s csak 
akkor szűnik meg, ha mint a költő énekli, 
a halál azt mondja: csitt! Ezért nincs a mi 
életünkben sem igazi farsang, sem igazi böjt, 
csak szürke hétköznap. Azért nincs a mi 
életünkben nagy fellendülés az ötöm és 
bánat régiójában.

A korszellemnek van ez a böjti, ez a 
keserű izü hangulata. Azok az eszmeáram
latok, amelyek mind hatalmasabban érinte
nek, zavarba hoznak. Nem sejtjük, nem 
tudjuk a jövőt. Valami oly nyughatlan köz
érzés vesz hatalmába. Ma az állandó eszme
kavarodás és ennek negy áramlatai köze
pette valóban nem tudjuk, bogy vájjon az 
emberiség további böjtre van-e kárhoztatva, 
további tespedésre és mozdulatlanságra van-e 
ítélve; vagy ez a bizonytalan, ez az izgató 
uralkodó áramlat csöndesen, avagy nagy 
ezélrohammal véget ér-e és rásüt az egész 
emberiségre az egyetemes boldogság? Az 
emberiség küzdelmei mindig rendkívül ér
dekesek s a kor gyermekeinek feltétlenül

érezniök kell, hogy ők az uj eszméknek 
olyan határmesgyéjén állanak, amely az 
émberiség történetének íejlődésében a leg
érdekesebbek egyike.

Egyrészt kár, másrészt boldogság, hogy 
a jövendő fátyolát nem tudjuk fellebbenteni.

Szabadságbál és a zalai fiatalság.
Nincs szebb a világon a fiatalságnál és 

nincs drágább kincse a világnak a szabad
ságnál.

A fiatalság csinálta március 15 két is. 
Március 15-ét, mely nemcsak a magyar tör
ténelemben, de az összes nemzetek történel
mében is egyik fénylő pont, egyik.sugárké
véje az emberi szellemnek. A magyar ifjú
ságnak március 15*éje lyre nézve a csillag 
ragyogásával vetélkedik^ — erőre nézve a 
napnak melegítő hatalm t utánozza.

A zalaegerszegi ifjúság ez év március 
16-én kettős ünnepélyt rendez: egy emlék- 
ünnepélyt s egy szabac)ságbált s fölhívást 
intéz a vármegyének c^szes fiatalságához, 
hogy csatlakozzanak — mert a kettős -ün
nepélyt egyfelől történelmi szempontból ren
dezi, másfelől azért is, hogy Csánynak, a 
zalai nagy vértanúnak emelendő szobrára 
jutasson egy kis költségei.

A szabadság emlékünnepélyről és sza
badságbálról a köveík°ző értesítést közöljük. 
S felhívjuk rá a figyelmet.

Abból az alkalomból, hogy a Csány 
szobor-bizottság a napokban döntött a szo
bortervek versenyén s immár nem is nagy 
idő választ el minket attól, hogy dicsőséges 
emlékmű fogja hirdetni zalai nagy hősünk
nek magyar jellemét, és abból az okból is, 
bogy a kétszeri pályázat jelentékeny érvá
gást tett a gyü|lölt összegen: a vérveszteség 
pótlása végett óhajtják a bizottsági tagok, 
hogy a vértanunk történetével és emlékével 
amúgy is összefüggő 48 as eszmék emlékét 
ünnepeljük meg március jlj-én Zalaegersze
gen az idén az eddigieknél is nagyobb mé
retben. terjedelmesebb tormában és lelkesí- 
tőbb módon — a szoboralap javára.

A bizottsági tagok óhajtása szerint már 
szervezkedik az ünnepélyt rendező bizottság, 
mely leginkább a fiatalságból áll, elsősorban 
a zalaegerszegi, de a környékbeli fiatalság
ból is.

Ez a fiatalság a nagy napon kettős ün
nepélyt tervez. Egyik az Emlékünnepély dé
lután 4 órakor az Arany Bárány nagyter
mében, hol egyik nagykanizsai ügyvéd fogja 
az ünnepi beszédet mondani s hölgyek fognak 
szavalni és énekelni. A Daloskör és Sándor 
Zsigmond szintén az éléu állanak a mozga
lomnak A közönség itt tetszés szerint ada
kozik az ünnepély céljára. A másik Szabad
ságbál óimén este 8 órakor ugyancsak a 
Bárány nagytermében lesz, mindenkinek 
egyenlő belépő díjjal.

Tosch Károly az Arany Bárány szállo

dása, már át is engedte a jó célra teljesen 
ingyen a nagy termeket arra a napra.

A kettős ünnepélyre meghívják a ren
dezők a távolabbi lakókat is, s különösen 
a fiatalságot fölkérik, hogy csatlakozzanak 
és sorrakozzanak a rendezőség táborába, 
mely most mint egy phalanx áll föl, hogy 
a neki legmegfelelőbb vérü március 15-ét, 
az ifjúságnak e szent ünnepéi lobogó lélek
kel megünnepelje s egyúttal a vértanú em
léke előtt meghajtsa fiatalságának büszke 
zászlóját.

A megyei összes újságok utján kérik 
a rendezők hogy egy levelezőlapon jelentse 
a vármegyének bármelyik részében lakó 
fiatalember, hogy részese akar-e lenni a 
szabadságbálnak, ha nem közvetlen jelenlé
tével is, de jelentkezésével. A nagy cél em
lékezetéért minden rendező két koronát fizet, 
ha részt vesz személyesen, ha nem. Ez a 
költség a népzenekar fizetésére szükséges.

Czim: Szabadságbál rendezősége, Zala
egerszeg.

Zalavármegye mindeféle jellegű 
elemi iskolái Tantestületeinek.

Miniszter ur ez évi február 4-én 15510. 
szám alatt kelt rendeletével a folyó iskolai 
év nagy szünidejében az 1906. évi január 
10-én 102594 — 1905. szám alatt kelt ren
delettel kiadott tanítói és tanítónői tovább
képző tanfolyamok szervezeti szabályzatában 
foglaltak alapján folyó évi julius 3-án kez- 
dődőleg több állami elemi iskolai tanító- ős 
tanilónőképzó intézetnél, a korábbi évekhez 
hasonló három bélre terjedő tanítói és ta
nítónői továbbképző tanfolyamok fognak tar
tatni; még pedig tanítók számára az aradi, 
a bajai, a Csáktornyái és az iglói állami 
elemi iskolai tanítóképző intézetekben; a ta
nítónők részére pedig a pozsonyi és a sep
siszentgyörgyi állami el. iskolait aoilónőképző 
intézetekben.

Ezen tanfolyamok programmja a kö
vetkező :

1. A magyar nyelv tanítása a nem ma
gyar ajkú népiskolában (az uj tanterv és 
utasítások magyarázatával) 10 óra

2. Tájékoztatás a socíalis paedagogia 
legújabb törekvéseiről és alkotásairól a kül
földön és hazánkban 10 óra.

3. A rajz és kézügyesség a szemléltetés 
szolgálatában 4 óra.

4. Az ének, rajz és kézügyesség taní
tása a népiskolákban (a népiskolai tanterv 
és utasítások magyarázatával) 8 óra.

5. A természettudományi és mennyisőg- 
tani tárgyak tanításában a sociális vonatko
zások gyakorlati érvényesítése 5 óra.

6. Gyakorlati minta tanítások az 1—6 
alatti előadásokkal kapcsolatban 12 óra.

7. A gazdasági szövetkezetek és a nép
tanító 6 óra.

8. A gazdasági számtartás legegyszerűbb 
módjai 2 óra.



9. Gyakorlati foglalkozások a rajzból 
és kézimunkából 30 óra.

10. Kirándulások, közintézetek stb. meg
látogatása a délutáni órákban a helyi kö
rülmények szerint.

Mindegyik tanfolyamra 60—60 hallgató 
vétetik fel, akik közül tanfolyamoinknt 
30—30 hallgató állami költségen nyer az 
intézet inlernátusában szállást és étkezést, 
azonkívül 20—20 korona utazási költségben 
is részesül.

A saját költségükre jelentkező többi 
hallgalák ingyen szállást nyernek" az inté
zetben, hol mérsékelt áron étkezést is kap
nak. A lelsorolt hat tanfolyam bármelyikére 
való felvételért folyamodhatnak az ország 
bármely részében lakó és bármilyen jellegű 
elemi népiskolánál működő okleveles taní
tók és tanítónők.

A felvétel iránti bélyegtelen kérvények 
azon illetékes megyei királyi tenfelügyelő- 
ségnél nyújtandók be azonnal, amelynek tan- 
kerületében a folyamodó működik.

Miről az összes érdekelteket ezennel 
értesítem.

Zalaegerszeg, 1911. február 21.
Dr. Ruzsicska K álm án

kir. tanácsos tanfelügyelő.

K Ü L Ö N F É L É K .
A hálái vizein .

Inogva halad csónakom  
Sötétssind  gyászvizeken .
Mélységes örök sötétség  
Sajátos dalt zeng itt n ekem . . .

Síri hangok, szen t zso lozsm ák  
Töltik be a Mindenséget,
Sápadt arcok, tűnő árnyak  
Éneke a z . . .  halálének.

Síri hangok, bús panaszok  
E lszá lltak már, m inden néma,
Sőté tszinü  gyászvizeken  
Bolyong lelkem, oda v á g y v a ___

Me köve tK Károly.

— Névmagyarosítás. Herrnslein Sándor 
helybeli lakos belügyminiszteri engedéllyel 
nevét »Harmatt-ra változtatta át.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csák torn у a- 
vidéki Takarékpénztár R-T. a Csáktornyái 
Iparosok Otthonának 50 К segélyt volt szives 
adományozni, amiért az Otthon elnöksége 
hálás köszönetét tolmácsol.

—  Halálozás, őszinte részvéttel tudat
juk, hogy özv. Kocsis Ferencué, szül. Pau- 
kovics Antónia m. hó 27-én d. u. 1 órakor 
elhunyt. Folyó hó 1-én d. u. 4 órakor te
mették el ugyancsak Nagykanizsán. A bol
dogult 77 évet élt és hosszas betegség után 
lehelte ki nemes lelkét. Az elhunytban Dénes 
Béláné úrasszony édesanyját siratja. Béke 
poraira!

— Áthelyezés. Az igazságügyi miniszter 
Ságf János kir. telekköny vezetőt, akit a 
rnult évben Keszthelyről Mórra helyeztek, a 
budapesti pestvidéki törvényszékhez helyezte 
át hasonló minőségben.

—  Kórházbál. Fényes keretben zajlott 
le 25-én este a Zrínyi-szálló nagytermében 
a kórházbál, melyet a Csáktornyái járás 
jegyzői kara a Csáktornyán felállítandó kór
ház-alap javára rendezett. Már 8 órakor 
gyülekezni kezdtek a szépséges hölgyek, kik 
a villanycsillárukkal fényesen kivilágított 
tánctermet csakhamar megtöltötték. A bál
anya tisztét Szalmay József iárási főszolga
bírónak kedves lelesége (öltötte be, kit meg-1 
érkezésekor a bál rendezősége fogadott s ;

akinek a bál terembe való belépésekor a 
jegyzők feleségei nevében Plichta Olga űr
hölgy egy hatalmas, gyönyörű csokrot nyúj
tott át. A bálanya bevonulása a táncosok 
sorfalai között a Rákóczi-induló hangjai mel
lett történt, a rnire a tánc kezdetét vette. 
A bál fényesen sikerült, s pompás és 
kedélyes hangulatban késő reggelig eltartott. 
A bál tekintélyes összeggel növeli meg az 
alapot, amiben kétségen kívül Szalmay József 
járási főszolgabírónak s a jegyzői karnak hatá
rozott érdeme van, akik a bál előkészítésében 
s annak rendezésében fáradságot nem is
mertek. Amiért nemcsak a bálozók háláját, 
de a járás lakosságának köszönetét is kiér
demelték.

A táncestély alkalmával a következők fizet
tek felül: Fuss Nándor Alsólendva 40 kor; dr. Hajós 
Ferenc, Pethő Jenő 25—25 kor; Besnyák Lajos 
Bellalinc, Pecsornik Ottó, dr. Izsoó Viktor, Neu
mann Róbert, Wollák Rezső, Szalmay József 20—20 
kor; dr. Wolf Béla 11 kor; özv. Ditrich Jánosné, 
Sárosi István, Viasz Nándor Pozsony, Kovács 
János Damása (csak Csányi szoborra), Rosen
berg Lajos, dr. Kovacsics Ferenc, Mózes Bernát, 
Hirschmann Leó (csak kórház részére), dr. Siegel 
Nándor, Strausz Sándor 10—10 kor; Martonossy 
Imre Viziszentgyörgy, Lukraan Nándor Muraszer- 
dahely, dr. Schwarz Albert, Zrínyi Miklós Trezo- 
vac, Mesterich Aladár, Filipich Lajos ürávavásár- 
hely, dr. Csillag Dezső Stridóvár, Weisz Frigyes 
alezredes Csáktornya, Morandini Román Szentilona 
(csak kórház részére) 8 —8  kor; Pálya Mihály, 
Földes Mór, Kayser Lajos (csak kórház), Székely 
Vilmos, Mráz Jenő dr. Ruzsicska Kálmán Zala
egerszeg 6 — 6  kor; Watterich Arnold Budapest, 
özv. Molnár Józsefné, Visnyei János Felsőmihály- 
falva, Tóth István, Plichta Lajos Letenye, Plichta 
Béla, Dénes Béla, Bertin Ágoston, Gráner Miksa, 
Dobsa Kálmán Muraszentmárton, Marinovits Ferenc 
Drávavásárhely, Löbl Rezső, Weisz Miksa, Simon 
István Drávanagyfalu, Larnszak Istgán Bottornya, 
Szabolics Rezső Drávacsány, Belletz Ede Stridó
vár, Vajda Elemér, id. Heinrich Mór, Mayer Károly, 
Szivoncsik Antal, Samuelly Ottó, Binder Károly, 
Meider Mór Drávavásárhely, Gasparlin Mihály, Filó 
Gizeila Muuraszentmárton, Slrahia Testvérek, 
Mayer Hermann, Zrínyi Károly, Arany Izor Zala
egerszeg, dr. Kovács Lipót, Neumann S. utódai, 
dr. Krasovelz Innácné, özv. Ziegler Lajosné, dr. 
Hídvégi Miksa, Heinrich Miksa, dr. Viola Vilmos, 
Csakathurner Hermann, Scheffer Rezső, dr. Schwarz 
Lajos, Kotlái Lajos Nagykanizsa (csak kórház), 
Morandini Bálint, Kollarics Imre Murasiklós, Herzog 
Sándor 5—5 kor; Pataki Kálmán, Rosenberg Rezső, 
Csury Anna, Kornfeind Nándor Drávavásárhely, 
Löwensohn Miksa, Sray József Drávavásárhely, 
Bauman Zsigraond, Gráner Mór, Antonovics József 
4—4 kor; Balogh Ferenc Szentorbánhegy, dr. 
Huszár Pál, Czövek István, özv. Nuzsy Mátyásné, 
Beszterczey Gábor, Starzsinszky László, Antaunr 
István, Laux János, Kümmert Sándor, Gráner 
Henrik, Kovács Antal Murasiklós, Koltai Antal 
Felsőmihályfalva, Kraschovetz Adolf, özv. Szabolics 
Anlalné Drávacsány, Cira Sándor Drávadiós 3—3 
kor; Petries Ignác, ifjú Preinec Miklós, Szilágyi 
György, Kelemen Béla, Grész Ernő, Pólyák Mátyás, 
Gestner Margit, Czinzek István Muraszerdahely, 
özv. Csury Jánosné Muraszerdahely, Zábó János, 
Kovács Béla Hahót, Vreszk Vince Drávavásárhely, 
Szebényi Lajos, Kayser Andor, dr. Wollák Béla, 
Divéky Ödön, ilruska Nándor, Lukács Péter, Zakál 
Henrik, Nádasi József, Rosenberg Richárd, jom ka 

I György, Fischer András Drávavásárhely, Mezei Si- 
I mon, Gráner Béla, Leitner Ödön. Hencsei Gábor,
I Danitz Sándor Stridóvár, Weisz Sándor, Benedikt 
Hermann, Fenyvessy József, Mendel Zsigmond 
Drávaszenlmihály, Oskó Péter Nagykanizsa, Mayers- 
csák Gyula Drávanagyfalu, B'-zenhoffer Mihály 
Drávanagyfalu, Pollák Gyula, Krampatics József, 
Fejér Dénes, Stern Miksa, Forintos Lajos Stridóvár 
2—2 kor; Fejér Jenő, Jakóte Bertalan, Szakul 
Viktor, Horválh Pál, Szép János Miksavár, Honfy 
Lőrinc Zrinyifalva, Horváth Vladimir Szeleucze- 
hegv, Simon József, Wrana Győző, Ács János, 
Kopjár Lajos, Marinovics Alajos Bedenik, Schliffer 
Andor. Bolgár Benő 1— 1 koronát. Ezenkívül Kralics 
Balázs szelencéi plébános is 1 0 0  К-t volt szíves 
adományozni annak hangsúlyozáséval, hogy a lé
tesítendő közkórházban valláskülönbség nélkül vé
tessenek fel a betegek.

Összesen befolyt 1301 kor. Kiadás 455.80 K.

Jutott a kórház-alapra 728.20 К, a Csány szobor- 
alapra 120 kor.

A felütfizetőknek a szives bőkezű ada
kozásért, a Villamostelepnek a terem lényes 
díjtalan kivilágításáért, Fejér Jenő urnák az 
ötletesen összeállított nagy táncrend szives 
megfestéséért, a táncrendező bizottságnak a 
rendezés körül kifejtett fáradozásért, vala
mint az összes megjelenteknek ezúton is 
hálás köszönetéi nyilvánítja a Csáktornyái 
járás jegyzői kara.

—  Zalavármegye alispán a, a megyei 
ügyészségi megbízotti teendőkkel a Csáktor
nyái járás területére Dr Wollák Béla ügyvéd
jelölt Csáktornyái lakost bízta meg.

— Az internátus szinieloadása. Végte
lenül kedves meglepetésben részesítették 
a helybeli polgári leányiskola internátusának 
növendékei a Csáktornyái közönséget a há
rom színdarab előadásával, melyeket múlt 
hétfőn délután 5—7 óráig szinrehoztak. A há
rom darabban Fuss Valeria, Höhn Mariska, 
Dankó Margit, Klein Margit, Zala Mariska, 
Horváth Ilona, Kövesi Paula, Schenk Böske, 
Moravecz Mariska, Grünfeld Juliska, Fodor 
Margit, Hermann Rózsi, Imre Sarolta, Kosz- 
telnik Böske, Krajcsics Mariska, Kontier 
Gizella, Friedfeld Jolán, Horváth Irén és 
Grünfeld Irén játszottak, akik mind igen ked
vesen adták szerepeiket. Különösen A haza 
színmű tetszett, mely úgy dekorációjánál, 
mint hazafias tendenciájánál fogva igen nagy 
hatást telt. Megható \ olt a refrénje, mely 
nem egy hallgatónak a Szemébe könyeket 
csalt. Egyáltalában szerencsés gondolat az 
internátus vezetőitől e szép törekvés, mellyel 
ezen ép úgy erkölcsnemesítő és tanulságos, 
mint hazafias előadások felkarolásával az 
internátus lakóinak nemesek kellemes szó
rakoztatására vannak, hanem azok hazafias 
szellemét is ápolják. Ami nem kis érdem, 
amikor tudjuk, hogy az internátus növen
dékei többnyire szlavóniai illetőségű kis lá
nyok. Még megjegyezzük, hogy az érdeklődő 
közönség színig megtöltötte a polgári iskola 
tornatermét s nagyban megtapsolta a kis 
színészeket, valamint ünnepelte az internátus 
vezetőit, özv. Loncsarics Lipólné és Bezerédy 
Ilona úrnőket, akik fáradságot nem ismerve 
a darabokat betanították és az előadást ren
dezték. Az előadásból szép összeg tolyt be, 
melyből a leányiskola szegény tanulóinak 
tankönyveket vásárol a polgári iskola igaz
gatósága.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
m. kir. állami leányinternátus növendékei
nek február hó 27-én tartott szinielőadása 
anyagilag is igen szép eredménnyel járt. Az 
összes bevétel 185 korona voll, melyből a 
kiadásokat leszámítva 52 kor. 20 I tiszla 
jövedelem maradt a szegény tanulók tan
könyveinek beszerzésére. Felülfizettek: dr. 
Hajós Ferenc 9 kor., N. N. 4 kor., Pataky 
Kálmán 3 kor, Fodor Vilmos (Lelenye), id. 
Heinrich Mór, Rosmann Róbert, Rosenberg 
Lajos, dr. Wolf Béla, Zala József (Perlak), 
Zrínyi Viktor 2 —2 kor; Bencsák Stana, 
Bencsák Richárd, Deák Dezső, Grész Ernőné, 
Hajas Eszti, Heinrich Oszkárné, Kotzig Ká- 
rolyné, Schenk Jakab (Hajdunádudvar) és 
Todor Margit 1 — 1 koronát. Úgy a szives 
felülfizetőknek, mint a szinielőadáson részt- 
vett mélyen tiszteli közönségnek hálás kö
szönetét mond a polg isk. igazgatósága.

— Adakozások. A Csáktornyái Taka
rékpénztár R T. 300 koronái, a Csáktornya 
Vidéki Takarékpénztár R-T 300 koronát a 
Muraközi Takarékpénztár R.-T. 250 koronát 
Tihanyi Mihály Damása 5 koronát a »kór
ház alapra« a Csáktornya Vidéki Takarék-



pénztár R.-T. 50 koronát a Muraközi Taka- — Közgyűlés. A Muraközi Takarékpénz- lőtte volna, ha ebben Veznják meg nem
rékpénztár R-T. 60 koronát voltak kegyesek tár R-T. folyó évi február hó 25-én Horváth akadályozta volna. Heritzet a bíróságnak
a »Szegény alap« részére ajándékozni, mely Lajos elnöklete alatt tartotta meg XXX. évi átadták,
nemeslelkü adományért ezúton mond hálás közgyűlését, melyen 24 részvényes 223 aga- — A klsjenöi főherceg! vadtenyésztő teleik 
köszönetét az Elöljáróság. vazattal volt képviselve. — Az előterjesztett KisjeftÖröl irjá  ̂a lapoknak, hogy a főhercegi ura-
' — A sorozás. Zalavármegye törvény- mérleg és zárszámadás alapján kimutatott ^ ^ 1̂ _ éjf tear
hatósági bizottsága az 1911. év folyamán 47.135 kor. 78 fiiL tiszta nyereségből a köz- telepit. Ezt8« »Delta, fonatot Tg* kiváló íégen
működő sorozási bizottságok polgári elnö gyűlés határozata szerint 3000 kor. osáta- elismert hazai cég, Kolierich Pál és fiai gyártják
kei a következő bizottsági tagokat küldte lékra (600 darab részvény után ä 50 kor) s szállították. A »Delta* egyetlen szegéllyel ellátott, 
ki: a Csáktornyái járásban Tóth Istvánt, a 8000 kor. a tartalékalap gyarapítására, 6500 bekerítéshez alkalmas anyag, mely kifeszités után 
perlakiban Zakál Lajos drl az alsdlendvaiban jutalmazásokra, 710 kor. jötékony céléra 1191
Hajós Mihályt s a letenyeiben Remete Gézát. kor. 83 fill, leírásokra lesz fordítandó míg sz616 gyömö|cs és konyhakertek, gazdasági ud-

— Adományok. A Csáktornyái Takarék- a fennmaradó 733 kor. 95 fill, uj számlára varok bekerítésére, legbiztosabb védelem vadkárok 
pénztár Részvény társulat 100 kor., a Mura- viendő át. Megválasztattak: Horváth Lajos ellen. Két minőségben és 6—6 féle huzaivastag- 
közi Takarékpénztár R.-T. 80 kor., a Csák- elnök, Morandmi Bálint igazgató, Mózes ^gban kapható különféle szélességekben. Kimerítő 
tornya Vidéki Takarékpénztár 50 korona. Bernét a,igazold, Gráner Mór, Morandini Г  Г ,
voltak szívesek a Csáktornyái Önkéntes Tűz- Román, Neumann Samu, Prusatz Alajos sodronyszövet, fonat és szitaárugyára, Budapest,
oltó Egyesületnek adakozni, melyért ezúton igazgatósági tagokká. A lelügyelőbizottságba: ív. Ferenc József rakpart 21.
is hálás köszönetét nyilvánítja az Elöljáróság, dr. Viola Vilmos, Zoór Dénes, Neumann — Milyen pályára adjuk fiainkat? Min-

— Kultúra. Vettük a kultúra 2-ik szá- Simon rendes tagokká, ifj. Morandini Bálint, denki tudja, hogy a gyakorlati pályáké a
mát, mely minden várakozást fölülmúl. Cik- Neumann Vilmos póttagokká Dr. Schwarz jövő, mégis oly nehezen küldtük eddig fiain
kéi számosak és érdekesek, képei gyönyörűek. Lajos a részvényesek nevében az intézel kát ipari vagy kereskedői pályára. Újabban 
A cikkek sorában Consal a legújabb irodalmi fönnállásának harmincadik évfordulója al- e tekintetben örvendetes változás észlelhető, 
irányokról és erkölcsről ir, Regéczy Nagy kalmából, elnöknek, igazgatóknak, igazgató- Az ország több városában létesített tanonc- 
Béla a stylus és egyszerűségről, Sárosi Andor sági tagoknak, felügyelő bizottságnak és a internátusokba mind gyakrabban adják in- 
a divat esztétikájáról, Basch Árpád az otthon tisztviselői karnak köszönetét szavaz. telligens szülők gyermekeiket, mert tudják,
művészetéről, Falk Richard a kabaré halá- — Leszállították a kamatlábat. Az hogy a fiúk ott kellemes otthonra találnak, 
Iáról stb. Novellákat és rajzokat Írtak: Győry Oszlrákmagyar Bank főtanácsa a múlt héten, állandó felügyeletben, gondos nevelésben ré- • 
Jenő, Móricz Pál, Albert József, Kárpáti Endre, tekintettel az egész nemzetközi pénzpiac szesülnek. A nyitrai tanoncinternátusban a • 
Betta slb. Verseket: Szabolcska Mihály, Győri kedvezőbb helyzetére, az edd'gi 4 és fél szülők óhajára ezeken leiül polgári iskolai 
Géza, Köveskuli Jenő. A füzetet 10 szép kép százalékos kamatlábat 4-re szállította le. A magánvizsgálatra is előkészíttetnek, melynek 
díszíti, melyek közül 5 kép mint műmellék- kedvezményes kamatláb már 24-én életbe alapján gyakorlati felvételi vizsgálat nélkül
let a magyar irodalomban párját ritkítja. A lépett. mehetnek felső ipariskolába. A tartási díj és
kultúra Rőtig Gusztáv és Fia kiadásában — Zivatar. Farsang vasárnapján furcsa tandíj havonta csak 50 К Szakmájukat a 
jelenik meg Sopronban havonkint egyszer, idő járt. A nappali szép és kellemes tava- növendékek a város legjobb iparosainak mű- 
Előfizelési ára egész évre 20 korona. szias időjárást e>b* égiháhoru váltotta fel helyeiben, ill. kereskedők üzleteiben tanulják.

— Száj- és körömfájás. A földmivelés- szakadó esővel tomboló vihar kíséretében, — — .......... -■ *****....■■■- »
ügyi miniszter körrendeletét intézett a tör- mely alaposan leszedte egyes házak tetőiről S z e r k e s z t ő i  Ü z e n e te k ,
válthatóságokhoz, amelyben utasítja a ható- a cserépzsindelyeket. A vihar, mely csak а к. J. B. Az újságértelőfiz-tés nem jár, az tiexteiet-
Ságokat, hogy a ragadós SZáj- és körömfájás házigazdáknak okozott kárt, 10 Óra felé el- példány. A lap, mint rendes munkatársnak, díjtalanul kijár, 
miatt zár alatt levő községeket abban az ült. Következő t.ap ismét kellemes tavaszi panaez“ ;tJ Hjs2nÖ̂  amfcoMép̂ n-
esetben, ha a tisztítás és fertőzlelemtés el- idő köszöntői! ránk. nyomon felszieszennek a magyarosodás egy-egyeiimptomáján.
járása befejezet nyert, azonnal oldják fel a — Adakozások. A Csáktornyái Taka- sozd̂  3mény7t fíJtegít^Hamieüvegen kere»z“a“ «emwi 
zár alól rékpénztár K*T 100 kor., a Muraközi Та- illetőleg okoskodik. Cikkét örömmel várjuk. talán nem teszi

— ' Színészet Csáktornyán. Fehér Vil- karékpénzlár R T 80 kor., a Csáktornya ‘  №
mos jól szervezett színtársulatával a jövő Vidéki Takarékpénztár R-T. 30 koronái Oriovszky K. Beküldött verse csak megfelelő át- 
hét folyamán városunkba érkezik és szom- voltak szívesek a Csáktornyái Izr. Nőegy- ijíhetjük! et erje e me m,att 19 v n,Ä e * m,g e0* 
baton 11-én kezdi meg előadásait. lelnek ajándékozni, melyért ezúton is hálás ш

— Meghívó. A »Csáktornyái Szépitő köszönetét nyilvánítja, Wolák Rezsőné elnök.
Egyesület« folyó évi február 26-án egybe- — A gyufa veszedelme. Pláne akkor, K ö szö n e tn y ilv á n ítá s ,
hivott közgyűlése nem volt határozatképes, ha gyermek kezebe keiül. Erről szól a bá- Rósenbercer Dávidné elhalá-
miért is van szerencsénk az egyesület t. nyavári tűzeset is, melyet egy 15 esztendős alkalmával nyilvánított részvé-
tagjait folyó hó 5-én d. u. 5 órakor a Mu- fiú, Szoldát Balint okozott, aki cigarettazás ( va|amint a temetésen való megje-
raközi Takarékpénztár tanácstermében tar- közben egy égő gynfaszálat elhajított, mitől ,enésért ezuton Inoncj há|As köszönetét
tandó második közgyűlésre meghívni. Mo- nevelőapjának, Szoldát Györgynek, a pajtája
randini Bálint elnök. tűzet fogott s a benne felhalmozódott szénával a gyászoló család.

— KÖzgylilÓS. A Csáktornya-Vidéki Та- együtt elégett. A kár 260 koronára becsültetett,
karékpénztár múlt hó 25-én tartotta meg Ez történt m. hó 23-án Halárőrsön is, ahol
15-ik közgyűlését Tóth István aligazgató el- meg Novák Adtaínénak 4 éves Mátyás nevű É r t 6 S Í t 6 S .
nöklete alatt A gyűlésen 19 tag volt jelen fia ugyancsak égő gyufával nagyobb mérvű szerencsém a n é közönség szi-
320 részvény képviseletében. Az igazgatóság szerencsétlenséget okozott. Ez alkalommal 1 ^  lmél telhivni, m iszer in t:farsan g i 
s a felügyelőbizottság jelentése elfogadtatott lakóház, 2 pajta, 2 istaló, 1 csűr, 4 sertés^ jk £Ye k b e n  nagy raklárt tartok . u m 
s ennek alapján a felmentések minden irány- ól lett a tűz martaléka. Az összes kár 2nü0 • b o y f v i ik  ín a p k  óq
ban megadattak. Á zárszámadás alapján a K-ra rűg. Az épületek biztosítva voltak nV a k k e n d Ö k  l e c v e z ö ’k f e j d í s z e k  
részvényeknek osztalék címén 24 ezer К — Táncmulatság. A Csáktornyái kedé- У , . . . e c h a r n o k  stb állandóan
(a 16 K) fizetteiett ki, a tartaléktőkéhez 12 lyes asztaltársaság f. hó 27-én Kacun Mihály ^  *"аП(10,,П
ezer csatoltatott, jutalomdijak címén a tiszt- vendéglőjében táncmulatságot rendezett, rne- F mind a n é hölgvközönség

г — - » « " « .  * »'*>■"> - * » » » ;i~ г , 1?” :  ■* n ;  ■ * £ £ * £К szavaztatott meg. — A szavazas megej- lek. A kitűnő n sikerült mulatságnak csak Összes a n y a g o k  valamint
tésével Töth István aligazgatónak, Deutsch a késő leggeli órák vetetlek véget dolgokban navv  válasz-
Salamon, Wolf Béla dr. Antonovics József -  Veszedelmes atyafi. Herilz József (? * * ” * ” "  d o ,«o k M n  n a »  v a la M
igazgatósági tagoknak választattak meg. Ren- varasdi lakosnak a napokban a muraközi * . .. . , |Ut
des felügyelőbizoltsági tagok lettek: Pólyák hegyekben dolga akadván, Kercsehegyen is :: Vidéki *ZlW иедгешмеш1 М|РМТМШ11 isuoziok. . 
Mátyás, Zrínyi Károly, Thorday János, Czövek megfordult; ilt azonban annyira összeakadt ß. pártfogásukat kérve, maradok 
István; póttagok Kumert Sándor és Polesinszky odavaló lakosokkal, hogy miatta a bíróság kiváló tisztelettel:
Emil. — Tóth István megköszönvén a bi- elölt is dolga lesz. Nevezetesen összeszólal- , Kelemen Béla
aalmat, Besnyák Lajos indítványára, úgy kozás közben Veznják Vincét és nejét meg- férfi_ ^ ^  divat4ruh4lÄ c-áktornyán.
ügyvezető aligazgatónak, mint a tisztviselők- öléssel s házuk felgyuitásával fenyegette meg, w
nek buzgó müködésökért a közgyűlés jegy- valamint Kodba Béla ugyanottani községi l I N a g y  n ő i  k a la p r a k t á r  l l 
zőkönyvi köszönetét szavazott. bírót mellbe lökte s torgópisztollyal le is --------------



Navuk od socijalizma.
V I

Med kriéansklmi socijali.
Pred tjeden dana nabrojili jesmo one 

reformé, s pomoéju kojih bude se seljaéki 
stales opet na svoje noge osovil i neodvis- 
no-slobodno napreduval. Denes pako ho- 
бет u kratko obrazlositi, kako 2ele krS- 
éanski socijali obrtniékomu staleSu na po
rnóé biti.

P ivo  svega  svaki obrt mora se ure- 
diti u posebno druStvo, jer pojedinec éovek 
je nikaj ne, S njim se niti ne raCuna, ali 
ako se zdruSi obrtniki vu zajednicu, tada 
u toj zajednici i pojedini éovjek dobivá 
veliku vaSnost. Ovakovo druStvo mora ima- 
ti pravicu, da presudi, tko ima sposobnosti 
da kakvu meStriju zapoéne i nju vodi. Do- 
ber glas obrta éudaj trpi radi poloviénih, 
malovrednih majstorov, kvji tjeraju zanat 
izradjujuéi slabu robu.

D iug i je zahtév krSéanskih socijala, 
da vu prvom redu on ima pravo IrSiti ka- 
kovu robu koji ju napravi. Jer ako se po- 
leg meStra nastani trgovec vu istoj vrsti 
robe onda trgovec niSta ne znojeéi daleko 
veköi hasén ima vu trgovini, nego obrtnik, 
koji radi rukami svojimi, dapaCe i na pros- 
jaCku palicu postavlja obrtnika.

Trece: Liberalizem dopustil je sako- 
mu svestranu slobodnu konkurenciju. Tako 
se dogodilo, da su pojedinci uzeli sve sebi, 
a drugi vnogi postali su siromaki, plativSi 
svojom ekzistencijom napredek drugih. Zato

je nuSdan dalnji zahtév, du nidCi ne sme 
imeti fili/alke. Za Sivot i naoredek poje- 
dinca dosta je jeden Stacun, ne treba ih 
vide u tu svrhu, da si nagomila silne novce, 
dók drugi od glada umire, propada. Zar je 
to u redu da u jednorn kraju jeden ima 
po 3 ili 4 krémé, a na raéun eksistencije 
onih vnogih, koji komaj s jednorn trgovinom 
moreju izhajati ?

Cetrto : Stales obrtniéki treba svoju 
zaStita, treba svoje zastupstvo, a to mu se 
neka dade u njegovimi obrlniékimi komo
rami.

Drugom prilikom hoéemo od tih ko- 
morah posebni razgovor imeti.

♦ **
A vezda hajde da vidimo kako éemo 

moéi u druStvu krSéanskih socijala pomoéi 
radnikom po fabrikama?

P rvo  svega imaju se industrijalci or- 
ganizirati u druStvo, koja bi odredjivala 
plaéu i cenu proizvoda, uvadjala druStvene 
centralne prodavalnice, izdavala svedoébu о 
sposobnosti. Та industri)alna druétva imadu 
znati, da li mnogo öve ili one robe treba 
izraditi, zatirn posel tako razdeliti, da obus- 
tava rada i Strajki postaneju nemoguöi . . .

D ru g o : Poslovno vreme na dán 
mora se prikratiti. U rudnicima na dán 8 
vur delati je dosta za teSaka, a vu drugih 
poduzetjih 10 vur. Minislru trgovine neka 
se oduzme pravo, da smije poduzetnikom 
dopuSCati posel i vu nedelje i svetke, pák 
produljivati radno vreme.

Trece: noéni rád Senah i dece ima 
se zabraniti, a i pri muSkarcih prikratiti.

C etr to : Poduzetnik mora imati duS- 
nost, da radnika stalno namesli, i da mu 
prema dobi i sposobnostima plaéu poviSuje. 
NaSi kapitaliSte su tako nemilostivni postali, 
da je njim teSak nikaj drugo nek i masina. 
Как se stroj, masina, kad se pokvari ili iz- 
nuca, hiti van iz fabrike, tako i stari ili 
obnemogli radnik, koga su telovne site os- 
tavile, bude iz fabrike otpuSéeni. Radnika 
treba pod starost osigurati, как í za sluéaj 
bolesli ili nesreée.

P e tő :  drSava je duSna paziti nad 
blagajnorn bolestniékom i osiguravajuéom 
pod starost.

JoS bi se mogle nabrojiti neke vaSne 
nakane, kője Ce voditi rád i agitacija krS- 
Canskih socijala za obranu interesa radnika. 
Radnik teSak mora se poStovati, dali mu 
treba prilike da se izobrazi, da si oplemeni 
srce dobrim naukom, osebujno pák treba 
da se mu dade moguénost, da Sivi vu fa- 
miliji, pod jednim krovom s decom i 2e- 
nom, a ne razdeljeno i udeljeno. Samo ne 
takov nácin, s dobrimi uredbami bude sa 
ftiSila nezadovoljnost i srdSba, koja vlada 
vu duSi milijonov jakih ljudi. Ili pravica 
ili pák dojde sila, takva sila, koja bu vno- 
gomu skrhala vrat, vnogu zemlju oblejala 
s potoki suzah i krvi.

P. L.

„Ciril Vladimiroviö“.
Bili stno za nekakve miije od naSeg 

sela u goru, u onih liepih i zanimivih kra- 
jih, koji razveseljujejo kuliko putnikov tu- 
liko lovcov. Veiike peéine su tu, Siroko 
polje i veliko brijeSna Suma, gde smo do- 
bili mnogoput veliko zvieri.

Véé je iSlo na veéer, kad smo stopali 
kroz jednu veliku Sumu u ovih krajih, pov- 
raCajuéi se iz lova da bi dospieli natrag к 
potoku u sred Sume gde smo mislili pres- 
pavati kroz nőé, drugaée pák smo sasvim 
strajski bili u ovih krajih.

Pust dán je bio, napravljalo se je na 
kiSo Crna jesenska megia se je vlekla za 
nami, a pred nami pák Suma kad da nebi 
hotela ovu nőé dati si kraja bila je ne- 
kakva star*, z gostim visokim drevjem.

Ja i moj prijatelj uéitelj это  isii na- 
pre i Surili smo se a za nama par kora- 
kov pa je iSel jeden tusti djed z debeloj 
glavoj i noge je imel takove как stupi. Na 
hrbtu je nosil si puSku a na torbi pák mu 
je bila objeftena divja raca.

íme mu je bilo »Ciril VladimiroviC« 
Zaostajal je jer bil je tust i Sűríti se ni je 
mogao как mi dva, kad je zagliednul na

kakovo veliko drévo se je prislonil na puS
ku i se je raduval z rieCmi :

— Oh ti prekrasno haraSó !
Ovo rieé je onda izgovoril kad se mu 

je dopalo kaj takvoga i rabil nju je punu- 
put, donesel si ju je njekod iz ruskoga 
bója, jer bil je iz nekakve ruske plemenite 
rodovine i nama je bil veliki prijatelj.

Pustila smo ga po takvom pri miru. 
Govorila sma о politiki od Medjimurja od 
toga i od onoga i tak na dugó sma se i 
i zmislila na prijatelja za nama.

Ali Cirila ni bilo nigdi. Poónula sma 
ga zvati, al naSe glase je poSiljala natrag 
prazna Suma. léli smo jeden falat puta nat
rag a onda je jeden iSel na pravo a drugi 
pák na lévő. Iskali smo ga i zvali na svu 
muC, al Cirila VladimiroviCa nije bilo nigdi 
i kaj je bilo najliepSe : Izgubili smo ga i 
nato se nazadnje i midva da smo ni znali 
da na kojom kraju svéta smo. Ali je né to 
zadosta sada pák je véé se poCeia kiSa pa- 
dati i u Surni je poCelo biti temno.

— No onda pák je sve sanam — je 
rekel uóitelj ki je veC vre svo svojo duS- 
ku dal Cemeru. — Izgubila sma ga in sada 
se i midva gledimo da na kakSni naéin 
dojdemo naj SurnejSe íz ovoga hrastja, Sto 
oCeS po noci u Sumi, a njega pák naj po-

jedu vuki zaSto pák je tak neumen, hodi- 
mo ovdi na lievo.

Tiho smo isii na dale órez mahovitu 
zemlju. Skrb za prijatelja za izgublenoga 
Cirila nama je IjeSala teSko na duSi. lSe 
nalo pák se i midva zablodima in kiSa jje 
poéela padati nad nama i bliSala se je nué. 
V zlovoljih i tiho sma se napré Surila.

No irn gledite na sreCo smo doSli iz 
Sume na jednu sjenokoSu. Pred nama se je 
razvila na dugoma ravnina na kojoj kon- 
cu se je dvigal visok brég i videle so se 
malo biele kuCe iz brega.

Sada pitam rnojega prijatelja :
— No sad znadeS gde sma.
— Ni sunce mu — mi je odgovoril 

— do ovoga sjela tarn na bregu je mozbit 
véé nego jedno uru puta.

— A gledi ne gleda tamo iz ovoga 
grmovja nekakva kuliba, hodima najprvota 
mozbit je pastirska koóa.

Isla sma i doSla u dotiCnu smer. Tia 
su bila ilovnata i bilo je veliko blata po- 
lagoma sma ga pregazila zavila sma okolu 
hrasla i pred nami je leSala zaistinu pas
tirska kuCa, polag velikog hrasla pod kojum 
sma naSla dva momaka koja sta glih onaj 
Cas hotela zakuriti pod hrastom.

tSla sma knjima mlajSi je lak izgledal
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KAJ JE NOVOGA?
— Imepomagjarenje. Kraljski ugar

aki ministar od nutraSnjih poslov je dopus- 
tíl, da Herrnstein Candor csaktornjaiski sta- 
oovnik svoje ime na Harmat promieni.

— Sluzbeni jubileum. Lépa sveCa- 
oost je bila u proSlim miesecu 19-ga dana 
aa  Kotor-AI Sodom 1юги Stacionu. Nairne on 
dan  je Hagemann Ferenc StacionSef izpunil 
dvajstipet godine tomu, da je u 2eljezniCki 
elu2bi. Tamoánji 2eljezniCki Cinovniki su ga 
a  lépimi govori pozdravili, i na spomenek 
ojemu jednoga dragocjenoga prstana dali. 
Na sveCanosti nazoCen je bil i Zalan Gjula 
dr. leteojeiski orsaCki zastupnik.

— Kada bude vizita ? Polag redo- 
vite okolnosti, veC bi zdavnja moralo tra- 
jati soldaCka Stellinge, iliti vizita, jer kor
mán je u vremenu pred ablegatske hi2e 
predlagal onoga zakonskoga predloga, u ко* 
jím prosi na 1911. godinu soldate. Oo vezda 
je  joS né doSel red na ov predlog, i Bog 
ana, kada budu to razpravljali. Honvédski 
ministar je sada od Stellinge vriéme opet 
dalje odredil, i to tak, da se Slellinga od 
április 1-ga — do májúé 3l-ga obdrSava u 
ciélim orsagu.

— Krvolocnost. U naSim susedstvu, 
u  Varaídinu, se je strahovilo krvolocnost 
pripetilo február 21-ga dana. U TkalCec-zva- 
noj familiji je uvjea svadja bila za radi 
oekve herbije. VeC je na pravdo doSlo ciélo 
diélo, iz kője pravde bi moral Tkalóec Lé* 
oard Seststo kurun peneze dobiti, ali kője 
je  nikak né mogel dobiti, barem bi mo jako 
bilo sila na peneze. Február 21-ga dana su 
se sin i otac za radi toga tak posvadili, da 
je Tkaléec Lénard, koj je tesarski pomoC- 
nik, u ruke vzei jednu sekiru, i stérn na 
ganjku prviC svojega stareSega brata, a on- 
da u sobi svojega otca, majku i njegvu 
mlajSu sestru zatukel. Ovi zadnji tri Su 
odmah umrli, ali prveái je к sebi doSel. 
Krvnik, koj je áest diéci otac, se je зат  
najavil na redarslvo. Zrtve su s velikom 
suCutom lebruar 22-ga dana poslie podne 
zakapali.

— Doli je opal iz najze. Horvath

как kakova odtierana vrana i mokar je bil 
i glas je imel nekakve hripave vrane bil je 
slép na jedno oko na glavi je irael nekak- 
vo zamazano soldaCko kapu. Doőim je drugi 
bil moCan как hrast. Na gtavi je nosil ne- 
kakvi veliki masten Skrljak z debeloj gla- 
voj éemernih lie i debeli glas je imel как 
kakvi vük je mrCal nad mlajSim. Obadva 
sta bila blatna i boza.

Pozdravila sma nje a unadva sta éud- 
n*u gledala na nas. Uéitelj se odbrati do 
prvoga i pita ga : — Как zoveju za ovaj 
kraj.

Deöko mu pové ime ovoga kraja.
— I gde teCe potok.
1 deCko mu ka2e da na ovo strar. 

Sume daleko.
— No onda sma ravno drugam doSla 

как sma htela. Natrag iéi je né moguCe. 
No povéta prijatelja tiebi li mugla kroz 
ovu nué prespavati u vajini kuéi

MladejSi je rekel da lahko a nato mu 
laki StarejSi uve2e jezik i zaruCi nad njim :

— Sto kvasiS, ne vidiS da niti za psa 
nije óva luknja im gde pák budeS ti spal 
budalo. Nato se ohrati knama i véli :

— Idila gospodina u ovo spIu na bre* 
gu niti jedne pol urice nije do nje ondi 
budeta krasno prespavala.

Antal murafüredski gazda je a proSlim mi
esecu jeden dan gort iSel na шу2е, da odo- 
nut sőno donese dőli. Jako dugó je né do
Sel nazaj Njegva sqpruga je njemu na ie- 
kanje se dala, ali samoog mrtvoga ga 
je naSla pod najíe. Polag doklorake iztra- 
2ivanja 56. godine atari Clovek je brSCas 
na zemlju opal i polag toga ее mu je glava 
spoCila. To mu je amrt zrokuvalo.

— Tolvaj!. Zalaujvarski cigani au na 
daieko poznali od toga, da jako duge prate 
imajú na rukah. Nöga sajma, ali proSőenje, 
da nebi ovi fiai ítici nekvo halabuku né 
zrokuvali. To se je pripetilo i u Murakiralju 
na Valentinovo proSCenje, kada je iz Mal- 
tariC Róza i Vük Ignác supruge, tamoSnje 
stanovnike 2epa Jagec cigan bugelara vkral. 
Ali Jagec cigan se je vlovil, jer s bugela- 
rom skupa su i njega uhitili.

— Popis naroda. MuraCanj obCina 
polag teCaj popisa naroda ima 4 jezero 80 
stanovnike; odsutnih broj je 34. Odsutniki 
su na 2eljezniCki diéli u Austrii. — U dra- 
vanagjfaluiskim notariuákim okrugu stanov- 
nikom broj je 2 jezero 170. íz ovoga na 
Dravanagjfalu spada 830 (+  53). Na Tot- 
falu 374 (+  27). Na Zrinjifalva 345 (+ 2 5 ) 
Na Drávaóhid 320 (+  66). Na Édeskut 
301 (+  93). — Murakiralj 1 jezero 680, 
Dravaegjhaz 1 jezero 330 stanovnike ima. 
— U Kotor obCinu polag popis naroda 4 
jezero 523 stanovniki stanujeju (+  744), 
od kője su 431 daleko. Odsutniki u Ame- 
riki, Austrii, Horvatskoj, Fiumi, Ruskim, 
Nemákim, i u Magjarskim orsagu teritoriu 
stanuvaju, veC na nepoznatih mestah.

— Samoubojstvo radi duga. U 
Gjula varaáu je u januar miesecu Maár 
Ferenc trgovec jednoga prometa odprl. Tr- 
govina je jako hudo iSla i vjerovniki, kaj 
budu nekaj branili, licitaciu su prosili proli 
Maára. Február 24-ga dana je doáel iz 
Nagjvarada jeden fiSkaliuS sadrZavati. Maár 
je prosit, da nek né drZiju licitaciu, ar on 
je skrbel peneze, kaj si bude svoje duge 
splatil. Maár je odiSel i do odveéera je né 
doSel nazaj. Drugi dán su ga u Sarkadskoj 
Sumi mrtvoga naöli. Strelil se je.

— Vannaputjeni anarkisti. U Mün-

— Oho — sam mu odgovoril do o- 
noga sela nije nikakva urica, nego dve 
dobre ure a sada po nőéi pák tri i mozbit 
Stiri. Zalo ovde ostanema zato da пата 
pustita do kuée vaju izplatima i to je za 
vas glavna stvar. Ja sam orsaéki nadinS- 
pektor a rnoj prijatelj je kraljski komiSar 
. . . .  po ovom se ravna|la tu imata jednu 
krunu kaporé . . .

Pusti pajdaS je veselo uzeo novea in 
videlo se je da semuje nekako malo izjas- 
nilo öelo. MladejSi se pák je reSal i Cudil 
как da bi se pripetilo za istinu nekaj 
imenitnuga.

Na ovo je starSi odmahnil veje kője 
su zatvarale kuéu i no Sto velim zmirom 
kuéa navaden Sátor iz delan je bil iz vej 
blata i iz ilovice uredili su nju pastiri koji 
se selijo iz kraja u kraj pustivSi prazne 
Sátoré. U jednom kutu sma naSla kúp su- 
hoga listja ulegla sma si na slamo.

— No prijatelj sada je doSlo nekakvo 
va2no pitanje Sto budema jela ?

Nato рак je zakriCal к ognju :
Sto imata za jesti pajdaSa.

— Stoke budema pekla. Je se zarej- 
2al starejSi polag skup kuruznih Stokov.

— I drugu neimate nikaj — Sto pa 
jeste vidva ha.

chenu je redarstvo deal auarkiSte vanzapra- 
tilo. Med nje dvé su it  Svajca, a cetiri 
pako iz Aubtrie.

—  Nesreóa. U Beitestin (Rumania) 
au se Cetiri mlade dievojke sgorele. Zrok je 
to bilo, kaj se je petróleumlámpáé goribuCnul.

—  Varmegjinaki odvjetnik. Od Za
la varmegjije podtupan je a varmegjinaki 
odvjetniCke punomoCne poslem na caaktor- 
njaiskoga kotara teritorie Wollák Béla dr. 
fiSkaliuSkandidata, esaktornjaiskoga stanov- 
nika punomoCil.

—  Cetirijezero kurun. Bem David 
Cinovnik je u Matésalku pri Ney Pal me- 
lindirektoru bil u slu2bi. Ney mu je febru
ár 24-ga dana prék dal Cetirijezero kurun 
i naputil ga je, da öve peneze nek nese u 
bank. Bem je prék vzel peneze, aii je né 
odnesel u bank, nego skoCil je. Так misliiu 
da si je puta prama Budapest vzel. Sada 
ga iSCeju.

—  Mall krvnik. U Napolju (Taljanski 
orsag) je jeden devet godiSnji deCko svo
jega pajdaSa, s kojim se je igral, s no2om 
na smrt vpicil. Zrok je to bilo, da med 
igranje je netko ovomu deCaku kapu vkral, 
i na to se je tak razsrdil ov mali kukec, 
da misled na to, da mozbit ov je bil tol
vaj, vpicil ga je. Mladoga krvnika su na 
redarstvo odegnali.

—  Umorstvo. U Kochei (Bosnia) ob- 
Cini február 24-ga dana v noCi se je Ijubo- 
morna drama pripetila. Jedna mlada selja- 
kinja, od Cetiri diéce mati, je svojega mu2a 
v noCi s jednom sekirom zatukla. Gazda je 
umrl. Krvnu 2enu su uhitili.

—  Pred vjenéanje u smrt. Danjo 
létvan nagjtapolCanjskomu momaku vjen- 
Canje február 24-ga dana bi moralo biti u 
Kovarcu On dan u poldne pesice se je 
polazil u Kovarc na vjenCanje, med putem 
se je kliznul na Njitra mostu i v topil se 
u riéku.

—  Krvna mati. U Aradu je Erle Ma
ria 18 léta stara seljakdievojka svoju pol 
godinu staru diéte van neela u Sumu i u 
snieg zakopala. Krvnu dievojku su uhitili.

—  Od munje udarene diéce. Polag 
Mako varaSa u ÖSCanadu se je tebruar 25-

— Pastirja jesma.
— I onda ne imato ne mleka ne sira

ha . . .  .
— Neimama nikaj ovee i marha je 

sve u Sumi sada u Casu kiSe. Je odgovoril 
Cemerni momak i mrnlanu je lizal korznjaOu.

— Nato vaj prosim donesila nama 
malo vode. Je odgovoril uCitelj i dal je iz 
hüte Cutaru mlajSomu deCko kojomu je 
bilo ime Petrek, i izginul je u tnicu 2 njoj. 
A ja sem рак na tihoma pital prijatelja :

— Kdo bi mogla biti óva dva Covieka.
— Fagabunta sta Sto ne vidiS tolvaja 

fakina, do vidiS v liepo dru2bo sma doSla.
— Po tóm takvum tu nije posjebno 

dobro za naj.
— Nikaj se naj bojati smo dobro 

drugi drugoga nalagali budemo pa se i po 
takvom drugi drugoga bojali.

Zasmejal sam se i sprevidio da je na- 
jim Cuvar kroz ovu noC maji na puSko 
zato sam si nju nabil i pripravil kre sebe.

MlajSi nama je donjeso vodu i nato 
smo iSlo van i s|edla sma si okolu ognja 
polák nepoznatincov. Bila sma gladna i Sto 
smo si hotela a za jesti nikaj ustrelil pa 
sam danas raco ustrelil i dal sam niu Ci- 
rilu VladimiroviCu da nju uosi . . .  1 gdé je 
bil sada Ciril VladimiroviC z racoj . . . . ?



ga dana poslie podne Salostni dogodjaj pri- 
petil. Pető Laslóa, Zeljezniékoga vahtara dvé 
s i ó i , Sest godme slari Pista i éetiri godidnji 
Ernő su se na dvoru okoli zdenca igraii, 
kada na jedenkrat iz vedarnoga neba je 
striéla dőli vudrila i obedvé diéce zatukla. 
Kada su olcu, koj jako boleslan le2i, ovo 
nesretnost obznanili, nesreéni Clovea je o- 
medlel i njegov polofcaj je jako opasan. 
Pelőa supruga se je rano on dan putuvala 
u Budapest, na njezinoj materi sprevod.

— Skola pod lavine. U Aibge seli, 
koja polag Crnoga-morja stoji, je lavina 
jednu Skolsku zidanicu pograbila. Dvanajst 
de< ki i Sest dorasljeni éloveki su umrli.

—  V aranje i vekslinpotvoren je. Za- 
nimivoga slanovntka ima zalaegersegska 
tarnnica. liléd Lajos bivSega íandara su u 
prodlim tjednu nutar odegnali, kaj ti se je 
osvedoéilo, da je varanjil i dokaznicu pat- 
voril. IlléS je na pakaiskim slrafcidti sluiil. 
Ne zdavnja je na alSolendvaiskim Sparkassi 
jednu uplatnu knjigu mienjal i na knjigu 
300 korun posud gori vzel. Za kratkoma je 
iz Zandarstvo van stupil, ! vu civilni opra- 
vi svojom dragom, jednom pakaiskom die- 
vojkum, Kropets Sidonium odputoval. Spar- 
kassa je na duínim lislu stojeée jamée 
gori zval, da nek platiju, sada se je zved- 
relo, da su podpisi patvoreni. Hapili su is- 
kati llléSa, I kada je pakaiski zapovjednik 
éul, da je patvorac u Fiumi, odmah se je 
la putuval. Ali ljubeznim parim prazno 
miesto je naSel, jer oni su se dalje putu- 
vali u Szabadballyán, gde je IlléS, kakti 
kovaémomak dielal. Ovdje su ga vlovili i 
u Zalaegerszeg odegnali.

—  Kraljovo o dputovanje . Njegvo ve- 
liéanslvo, koj je dugSe vréme u BudapeStu 
stanuval, március í-ga dana poslie podne 
ob 2 úri se nazajputoval u Béé.

— P riesto lon as ljedn ik  u Kons- 
tantinapolju. Ferenc Ferdinand kraljski 
herceg, polag glas, poéetak marciuSa se bude 
u KonStanlinapolj odpuloval i tamo vise 
dane bude kakti sultanov gost. Kraljski her
ceg pri nazajputovanju bude i Sofia varoSa 
pogledal.

— Svietizlozba u B udapestu. Od-

I tak su i bile dobre ovu nué kurí- 
njaée za veéerjo Hvala tatovima koja sta 
jih éudaj nakrala !

Tiho smo sedeli okol ognja i tiho je 
pekel svaki svoje Stoke sada i sada se je 
u sül de2é i puhnul veter i zavijo nas je 
u gosle obiaké dima.

Dugó jesma sjedela tam vani z néitel- 
jem u viharni jesenski nőéi polag Sumskih 
kraditcov, kad nazadnje sma se i midva 
odplazilo u slauio a Fa a* i rj a al kradica pák 
sta izginula u nué . . . .  kam. Pilal sam si 
prijatelja :

— Sto me briga za fakinov, mozbit 
gde budeto opov la prijatelj óva dva sta 
navéena spati u Sumi pod milim nebom 
óva kuéa je рак njihova tuliko ka najna 
samo inirem bodi i zaspi.

Oganj je vani polagorna se u érnil na- 
zadnje je oslala samo íerjavka i to je ve
ter raznosil po travi i crna nué je odéla 
sve slvan u kojih je bilo éuti samo Sumenje 
kiSe i drév.

Le2ala sma u listju. Meni je neprene- 
harm hodio Ciril po glavi gje je sada Sto 
poéné sada ?

Polagona je uéitelj zaspal, a meni je 
skrb za Cirila Vladimiroviéa ne dala spati

liéni budapeStioski trgovci su progledali, da 
nek se u 1917-ili pák u 1918. godinu svi- 
etizloiba drti u Budapestu.

— Cesar i Rákóci-maré. U Berlinu 
je u proSlim nedelju od tamoSnje 42. nem- 
Ske pjeSiéke regementa banda giasbenu za- 
bavu odredila. Na glasbeni zabavi je Vilmos 
nemSki cesar i drugi velikaSi od gradjanske 
i soldaéke strane su nazoéni bili. Kada je 
programmu véé konec bil, nemSki cesar je 
к sebi dal dozvati Heida Kapelmajstra, i 
prosil je njega, nek da s bandom Rakóci- 
marSa igrati. Na to su se bandiSti spravili 
i Vilmos cesaru na 2e!ju Rakóci-marSa 
igraii.

—  P etna js t tezakom  sm rt. U Pé-
tervaru (Rusia) polag Simeon-mosta u kli- 
zapavillonu, u kojim su jedno nőé dvajsti- 
devet te2aki spali, lampaS se je nekak pre- 
hitil i ogenj je nastal. U ovim ognju su pet
najst teíaki umrli.

—  Za s iro m ake . Ferdinand bugarski 
car je vezda peldeset godine star postal i 
u ciélim svojim orsagu, u Bulgariji su na 
ov dan veliko radost imali i sveéanosti 
dríali. Ferdinanda je MikloS ruski car, Fe
renc Jo2ef magjarski kralj, Mohamed turski 
sultan i Petar serbski kralj gratuléral na 
ov dan. Ferdinand je dobroga dana hotel 
napraviti svojim narodu siromake iz njegve 
privatneSparkasse polmillium frank nagradu 
je dal njim. Ovu lépu svotu su véé február 
26-ga dana med siromake razdelili.

— Jedna dievojka U januar mie- 
secu je budapedtansko redarstvo Comor Ma
ria zvanu slufcbenicu uhitilo, jer je ona 
svoju malo diéte zagutila. Sud ju je feb
ruár 27-ga dana za radi diétekolenje na 
deset miesecni rest odsudil. Njezin branitelj, 
Varjas L'pot dr. fiSkaliuS je apelléral.

—  O pom ena. One gazde, koji imaju 
u dvoru sadovna dréva, ili pák sadovnjaka, 
opomenamu, nek se zuriju do konca már
cius mieseca od gosenice gnjézde dolibrati, 
gosenice uniStiti, jer ako to zamudiju, mesto 
njih bude obéinsko poglavarstvo za njihov 
stroSek dal ovo dielo zvrSiti i nje kaStigu- 
gati. Dakle najrno to zamuditi, ar drugaé 
ne bude sad, i joS к tomu na peneznu

polagorna notu je se mi odrémalo i zaspao 
sam . . . .

Divju strahovitu ruéanje i vikanje naj 
zbudi da smo bila a prijateljom na jenput 
na nogah drugi je drugoga lovijo u tmici i 
kriéal . . . .  Kaj si éul, kaj je bilo.

Najenput pák je uéitelj z veseljom 
zavikal : Aló . . .  tu je Cirile tu je .. . I 
van je skoéil iz kuée . . .

Za jedan éas je opet ogenj se zaÄaril 
a na 2rjavki se je рак cvrla raca. Ciril 
VladimiroviC pak je pripovedaval :

— Ко smo isii skoz Sumé. — Тако 
je pripovedaval Ciril. — Sem bio uviek 
tik za vama tak da sem lahko vaju video 
skozi Surnu. A m  jedanput pak vaj nisam 
video véé. Zval sem na svo műé zval, a 
nigdi vas jc ni bilo véé. Onda sam spoznal 
da sam se zgubio bjeftal sam, hitro sam 
befcal pod jednom naravnost le naravnost i 
fcuril sem se jer téma je se djelala u Sumi 
koja je bila tak velika. No i bilo je spa- 
metno da sam iSel le, samo naravnost né ?

— To se zna Cirile jer ravna pót je 
najbliftnja put. Je rekao uéitelj koji je bil 
pod jednom dobre volje.

(Drugiput dalje.)
Kutnyák Márton, 

Keszthely.

kaStigu moremo biti pripravni. Vréme je —- 
hvala Bogu — dostig lépő, najrno samo 
lulu cmuliti, nego i polag nje nekaj u sa- 
dovnjaku djelati,

— Ljetni burl. Jod smo jako daleko 
od juniuS i juliuS miéseca, kada se buri 
pokazaju; ali ipák je neredovito to, ako 
véé i u februaru dojdu ovi nepozvani gosti 
na nas. U faSnjensku nedelju je takva bura 
bila na nedteroj mestah, komu su se moz
bit i nádi starci éudili, i komu — Bog zna
— kaj sve mislili. U Csaktomja vu prodlim 
nedelju poslie podne je bila bura, bliskalo, 
grmelo je i vetar puhái, как da bi najtop- 
lede vriéme bilo; i toéa je bila, vetar je na 
krovih velikoga kvara zrokuval.— U Keszt
hely je vu prodlim nedelju poslie podne 
bura bila, med kaj je veékrat bliskalo i gr
melo. — U áomogjvaru je február 25-ga 
poslie podne ob 2 úri polag 12 gradudov 
topline bliskalo i grmelo, na toga je kida 
padala. — U Baréu i na okolici je on dan 
v nőéi velika bura bila. Stréla je na veő 
mestah dolivudrila.

— Velika ladjakatastrofa. Hurryet
zvana ladja polag Arabia breduljke, od 
Ddedda na sjever se je u morju vtunula. 
Na ladji su osemsto ljudi bili, med nj»h 
Seststo hodoőaslniki, 180 sohiati i 20 put- 
niki, od öve ljude najveéslran se je u mor
ju vtunulo.

— Streljeni halasi. Od viddinskoga 
(Bulgaria) kotara iz jedne sele su u prod
lim nedelju tri halasi do sredina Dunaja 
veslali i tamo svoje mre2e izbacili. Na pro- 
tiv bre2ul|ku stradajuéi rumunjski sóidat je 
na to brez zroka strelal na halasé, med 
kője je dve na smrtsfrelil, a treljoga oranil.

— Jozef nadherceg pri kralju. 
Jodeí nadherceg je u sriedu odveőer ob 
trifertalj áesti úri pri kralju bil na izpita- 
vanju. Izpitavanje je do ferlalj sedme ure 
trajalo.

— Ljetosnji veliki manövri. Как
»Zeit« zvana beéka novina pide, Ijetodnji 
veliki manőver se bude brdéas na magjars- 
ko—horvatskim halaru obdrdal.

— Osemnajst godine stari krvnik. 
U Cillyu, jeden Bronko Janód zvani mórnak, 
koj je od jednoga vlastelina sin, je svoju 
mater zaklal, ar je ona ne hotela njemu 
peneze dati. Kada je materu zaklal, mrtvo 
tielo je u rieku hitil, od kuda su onda van- 
vlovili. Kad su Bronkóa uhitili, njegva op- 
rava je jód puna bila od materi krvi.

— Ogenj u jedni fabriki. U Buda- 
pedtu vu Kidfaludy-ulica pod 21 brojom 
stojeéi Büchler Karoljova fabriki je öve 
dane ogenj nastal. Ona hi2a, u kojim su 
rnadine stale, je na éisloma zgorela. Kvar 
je osamjezer korun. Sumnjivo je to, da je 
netko vufcgal labriku.

— Dieca na svetim putu u Rimu. 
U Rimu se onom osnovum baviju, da u 
1917 godinu veliko hodoéastniétvo pelaju u 
Rim. Vu ovim svetim putu bi samo mala 
diece — med sedem i deset godine stari
— bila, koji bi zato hodili к svetomu otcu 
papi, da njemu zahvaliy to, kaj je od firme 
vrieme dolipustil, i da s papum pozabiju 
one vide 2uhkoée, kője je njemu u zadnjim 
vriemenu Taljanski orsag zrokuval.

Nekaj za kratek баз.
Mali Imrék véli svojemu japi :
— Japa ! zazresno me budete vu kré- 

mu pelali ?
— Kajpak, im trebam nekoga, koj me 

bude dimo pelal.





—  " ■■ 1............ ............... ..................................... ..........................

®  A Budapesti Asztalos Ipartestület védnöksége alatt álló H

BÚTORCSARNOK
ÉS H IT E L S Z Ö V E T K E Z E T
az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja.

iá éve fennáll, felhívja a n. é. bútorvásárló közönség figyélmét, hogy Vili., József- 
körút 28. ez. (Bérkocsis-utca sarok, valamint IV. kerület. Ferenciek-tere 

1. szám. (Királyi bérpalota) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett

la k á s b e r e n d e z é s i  k iá llítá s
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az országban, a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb kivitelű, művészek által tervezeti és szakbizottság által felülvizsgált 
bútorokból áll, teljes lakásberendezéseket művészi tervek szerint készítünk,

M  minden darab jótállás mellett adatik el. :: mm
»34 1 1 —16________________________________________________________________________________________________________________

'PEROLIN:
■ azonnal tisztítja a levegőt. =====

Deszinfisziálja a levegőt, erdői levegőt terjeszt, megöli a 
baktériumot és eloszlat minden rossz szagot.
-------Illatos a mos- és fürdővizekben. =

Megrendelheti: Heilig Józsefnél Csáktornyán.
Nélkülözhetetlen minden háztartásban. Nem parlűm. ( .

....  .................. .................. .................. .................. ......... ................... ........................................ ■ ■

Miiráözi f a i É r u j p  l - l  Perlak. -  Vasútállomás: M i r á l j - P e r l a k .
Elvállal mindennemű beton és vasbeton munkát! 

Р Ф *  Állandó nagy raktár: 'ф р
Telőcserép: 15 drb. fed egy négyszögmétert, 1000 darab ára 84 korona. 

Továbbá tégla, kutgyürük, kutkáva, határ- és kilométer kő, hidak, átereszek, 
csövek, lépcsők, színes és mintázott padlólapok, vályúk, sírkeresztek és sír- 
keretek, oszlopok:

588 5-6 Р Ф "  tartós és olcsó kivitelben.
M indenkit szívesen látunk és kalauzolunk telepünkön.

Árakkal és költségvetéssel készséggel szolgálunk. ;

Nagy választék t A.A Zalaujvári utczában a lovassági

fa- íe érczkoporsákban '■k**"rt”*1
továbbá I egy ház

Q ir lfn C 7 fir illfh 9 n  (3 szoba» előszoba konyha, stb. ősz
ü li A U u L lll UIUIulli szes hozzátartozóval)

—  Igen jutányos árak! - e l a d ó .  4 ‘
Prostenik Gusztáv Bővebbet: HERZIGONJA kantinosnál

Csáktornya. a laktanyában-

Nyomatott Fischel Fiilöp (Srtausx Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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