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Mérleg.
VégH az esztendőnek. Kezdődik egy uj, 

talán fáradságosabb, talán küzdelmesebb; de 
mindeneseire leli reménységgel, bizodalom- 
mal. Elmúlt rólunk i sok keserűség, mely-’ 
lyel az ó esztendő meglátogatott s legszebb 
isteni adományunk segélyével, a reménység 
zöld olajágával lelkűnkben, lógunk ismételten 
a munkához, hogy szorgalommal, kitartással, 
munkabírással próbáltuk megtörni s leküz
deni azt a sok akadályt, mely az élei nehéz 
küzdelmeiben elénk be tornyosul. Nem csiig- 
gediink s nem hátrálunk meg, bármily szi
gorú erőkkel kell megbirkóznunk, s bármily 
< any legyen az eredmény, mely fáradsá
gunkat jutalmazza.

Me lóit azonban ujult erővel, felpezsdült 
a kai Ital kezdjük meg az uj esztendő küz
delmeit. készítsük el, miként a jó kereskedő, 
az lmult esztendő mérlegét, hogy annak 
er ’ményeit látva, leszűrhessük, vájjon minő 
sikerekre tekinthetünk vissza, minő ered- 
m nyékét ériünk el, egy hosszú, küzdeln » k- 
k< leli esztendőben.

Ha végig lapozunk ez e llendő főköny-
k lapjain, bizony-bizony nem sok örö- 

I ik lelhet к az azokban foglaltakon. Az 
о-zag egész társadalma egy lépéssel sem 
I;1 Coll átlói a szomorú, előrehaladását hál 
rá aló közönyétől, mellyel minden szépnek, 
jóm к megölője lett. N<m támogattuk a szé- 
V 1 - művésziest, az irodalom s képzörníí- 
v /(‘lek miattunk- ugyan éhen halhatlak volna, 
и inkülönbeu a színészet s egyéb járulékai 
Vis/.ont embertársainkat sem képzettségük s 
m ■ inniuk szerint tiszteltük, hanem aszerint.

mennyire voltak képesek a világnak szemeibe 
port hinteni. A becsületes elveszett a társa
dalom részvéllensege következtében, míg az 
ügyes, de ürrs nagyképüsködő még azok 
elöl is elette a kenyeret, akik azt inkább s 
hasznosabban a társadalomra nézve élvez
hetek volna. Annál inkább néztük azonban, 
hogy ki minő vallásba.i szüleiéit s ha vé
letlenül nem egy rítus szerint tisztelte az 
egy s egyetlen igaz Islept, akkor már készen 
voll az ok arra, hogy gyűlöljük s e gyűlő 
leiünket véle leplen nyomon éreztessük.

Magunk azonban ..em voltunk istenfé
lők. Bűnöztünk köznapon s nem átalultnk 
ugyanazt Cselek« dm üi m pnapokon. Ha le
hetett embertársainkat} becsapni, megrövidí
tem, meghurcolni, neki í*k nélkül kárt okozni, 
há! elkövi Iliik. Vallási néz leink, leltek légyen 
az bárminők, m m akadályoztak ezt к ben a 
cselekedetekben. Se a lemptom szentség--*, 
sem papjaink ti nűása m-ш javított meg ben
nünket. Még a I« rmeszt I i|< szlö l'-nvcgelése 
sem tudóit hatni reánk, mert az egész or
szágot megrémílő löídrengés után ép oly hi- 
tjeXJjguek„éI> oly gou,os/.vf vuilak, az emberek 
ebben a szerencséi len országban, mint az
előtt. N*un feliek egy ujabbkori Sodorna G - 
morrliálól. hanem tovább is éltek elvezető.k- 
nek s egy-egy élvezett rt nem bániák, li > 
>záz szerencsétlen éhező panaszos jujkiállása 
hatolI lel egész a menyország kapujáig.

Rosszak voltunk tehát s bűnösök. Az 
egész fsztedőben kezdettől végezetig* Ezt 
mulatja az elmúlt esztendő szomorú főkönyve. 
S 111 végig lapoztuk mind a három-zázhat- 
vanöl napol, ilyenformád kevés örömünk 
telhetik abban.

Csapjuk hát be ezt a fekete könyvet s 
nyissunk meg egy újat, egy palyolatfehéret 
s próbáljuk meg, talán még sikerül аг! úgy 
vezetni, hogy év végeztével több örömünk 
legyen akkor, ha ismét eszünkbe jut azt 
végig lapozni.

Falusi kultúra.
(A téli tan folyam ok alkalm ából.)

Bizony van falusi kultúra. Szegényes, 
falusias, de van. És hatékony.

Ennek a kornak a fia, de sok mindent 
is megért már. Más világ, más a korszellem 
és mások az óhajok, vágyak, szokások és 
ób tinód. Még az emberek is egészen másfélék.

Halad, megy minden előre s míg az én 
időmben a gyerekeket kötéllel fogták az is
kolába, most a szülőnek is van arra nagy 
gondja, hogy a gyerek tel ne nőj jön iskola 
nélkül. 0 még megértük azt is, hogy fé
léidé ősz, ezüstös fejű falusi emberek nem 
átalllak I ülni az iskolapadba és hallgatják, 
hogyan kell gazdálkodni?

Mcsoda? Azt ti a Ugatják, bogy hogyan 
I kell gazdálkodni? Hál nem tanulta meg a 
föMmives ember az apjától? Megtanulta biz 
azl, de közben jött a lap tsz tatás, ez az öreg 
tanítómester es megtanította a földrnivest 

|arra, hogy ahogy minden halad ezen a vi
lágon — a gazdálkodás tanulmánya is ha
ladt, nagyot haladt s aki úgy gazdálkodik 
most is, ahogy apjától eltanulta, az bizony 
к« vcs' t hord a csűrbe. Az szegény és elé
gedetlen.

Nagy dicséretre legyen rnnudva, soha
sem lett egy-egy dolog olyan rövid idő alatt

Schwarz Manó 2000 forintja.
Irta: W agner Károly.

Schwarz Manó, vagy ahogy mindenki nevezni 
szokta: a Móni, egy Karoly körúti készruha (Ízlel 
(balogalója voll. N- ni könnyű foglalkozás az kérem. 
Olt atrázsálni a bolt aj táját) an reggeltől estig, lesni, 
iáig valaki megáll a kirakat előtt s rábírni, hogy 
ni“Mjt*n hé az tizielbe vásárolni. Tiz év óta ű/i 
♦*zl a mesterséget Móni, de meg is látszik lajta. 
Csodálatos folyékonysággal tudja elmondani, hogy 
ment csődbe egy nagy angol posztógyár, Összes 
áruit mint vette meg Fényes Tivadar, a készroha- 
kereskedő, ki igy hihetetlen olcsó áron árusíthat 
valódi angol dolgokat.

Egy hideg léli napon olt állt Móni a kirakat 
előtt. A jeges szél csontig hasílóan süvöltött s a 
szürkülő, kopasz emberkét majd megvette az Isten 
hidege. Kezeit gépiesen dörzsölte egymáshoz, de 
hiába: szederjesek voltak már s itt-ott, különösen 
a körmök tájékán, behasadtak s lassan szivárgott 
ki a vér.

Móni fázósan húzta be sovány nyakát ka
bátjába és gondolkozni kezdett. Volt ideje elég. 
Szemei előtt megjelent egy csinos tiszta üalet, fö
lötte hivalkodóan pompázott az aranyos felírás: 
Schwarz Manó úri divatüzlete. Igen, az volt tiz 
év előtt. S/ép tiszta üzlet, benne négy örökké vig 
segéd, tKztess' ges jövedelem. Azután jöttek a nagy 
áruházak, olcsóbb, silányabb árukkal: a verseny 
megölte üzletét.

Álmodozásából egy rendő riasztotta fel: Ne

aludjon el öreg, meri bizony ide fagv. Móni ijedten! 
kapta fel lecsukott fej**t. Az iizl* lajló megnyílt s' 
kitekintett rajta *gy leányfej:

— »Jöjjön be Mónika melegedni egy kicsit!«
A vG pattogó kályli mellett folytatta meg

szakított álmait. Nemsokára megint másként lesz. i 
Keserves szájától eb ont fillérekből már szép tő
kéje van, leg. lal»b 20OU forintja. Megnősül s újra ' 
üzletet nyit. Már választott is magának feleséget: 
a pénztáros kisasszonyt. Mohón nézett a leányra. 
Amolyan nem épen fiatal, asszonyosat) lágy formájú, 
szép szőke leány volt, gondosan ápolt kis fehér 
kezekkel. Olt szemelte ki magának Móni. Sokáig 
nézte csaknem imádattal haiáios tiszt* lettel, úgy, 
hogy a kisasszony is észrevette. Bámosolygotl. A 
kis emberkében megmozdult valami. Ér*zle, hogy 
most nyilaUoznia ked. Végigsimítolta kezével ru
háját s odalépett a pénztárhoz:

— Jolánka — kezdte bátortalanul — ne 
haragudjon, hogy nem tudok szépen beszélni, úgy, 
mint az a Beregi a Nemzeti Színházban. Éu csak 
érezni tudok szépen ... .

A szőke lány csodálkozva nézett a félszeg 
kis emberre.

— Jolánka, — kapott újra szóba Móni — 
én azt gondolom jobb volna magának, hu újra 
férjhez menne, ha nem járna üzletbe. Nézze az em- 
b rek milyen gonoszak. Látom, hányszor megszo
rítják a k« zét, mikor pénzt ad vissza . . .  Nézze 
Jolánka nekem van megtakarított pénzem, nyitnék 
üzletet, ha maga a feleségem lenne.

Az utolsó szavakat könybeborult szemekkel 
mondotta a kis emberke. Jolán kisaeszoy pedig

gondolkozni kezdeti, majd elégedett mosoly ült
arcára:

— Jól tette, Mónika hogy szólt. Én nagyra 
becsülöm n agát s hu akár üzlete lesz, akár társul 
nagyobb Üzlethez, magához megyek.

Mónival nem lehetett bírni aznap, oly ki
mondhatatlanul boldognak érezte magát. Hiába 
mondja az a pomádéshaju Pünkösdi az első segéd, 
hogy Jolán a főnök barátnője, őt csak bolondilja- 
boldog volt és elégedett.

Másnap kikészítette fekete szalonkabátját. 
Bég nem volt rajta. Utoljára akkor, mikor a tör
vény előtt állott hamis bukással terhelten. Felmen
tették, mert ártatlan volt. Akkor megfogadta, hogy 
csak nagy alkalommal veszi magára ezt a ruhát. 
Gondosan kikefélte s öltözködés közben elmerengett 
azon, hogy néhány hét múlva az ő kis felesége, a 
szép, puha szőke asszony fogja ruháit rendben tar
tani. Bolondos öreg szívének olyan jól esett ez a 
gondolat

Ápolni, gondozni fogja, meg is cirógatja oly
kor-olykor lágy finom kezével. Igen uj élet vár reá...

Fényes Tivadar a felsütött bajuszu kereskedő, 
nyájasan hallgatta Móni beszédét.

— Tehát megnősül. Jolánkát veszi el. Jó il
lése van szerencsés kópé. Van 2000 forint megta
karított pénze, azzal üzletet akarna nyitni. Hirtelen 
a vállára ütött:

— Tudja mit, társuljon be üzletembe.
Mónival forgott a világ. Ennyi jóságot nem

képzelt ő. Az egyezséget hamar megkötötték s dél
után Móni már átadta az üzlettársának a pénzt.

Jolánka, mikor meghallotta az újságot, azonnal



népszerű, mint u z a kezdés, hogy а falu minden tartozéka: az egészség, a boldogság a magas húsárakat, anélkül azonban, — 
kisgazdái és munkásai télente hallgassák meg és béke. ,108У 'gazuk lenne. Mert az nyilvánvaló
a tanúit gazdákat egy pár olyan gazdasági Nagy kedvünk van azt látni, hogy mi- lény, hogy a hús Csáktornyán méregdrága; 
dologban, amelyről a községi határ azt mu- kor jégvirágok keletkeznek a talusi iskola- drágább, mint bárhol másutt Drágább, 
tatja, hogy a falu gazdái, munkásai nem házak ablakain, esteliden kigyul a fény, mint a szomszédos Drávavásáihelyen, Mu- 
tudnak hozzá. A minisztérium úgy intézke* elvitágil az iskolába s nem szégyelnek ezüst- raszerdahelyen, Alsólendván, drágább mint 
dett, hogy az idén is sokfelé vannak ily esz- fehérbe borult fejjel sem tanulni. Nem is bárhol Dunántúlon. S az is áll, hogy a mé- 
mecseréa, amit úgy kell érteni, hogy a falu szégyen az, de dicsőség. szárosok jelenleg sokkal olcsóbban vásárolják
gazdái egybegyülnek az iskolában, a község ------------  a marhát és disznót, még a helybeli piacon
házán, vagy a gazdaságban s a gazdasági .  ̂ r~. , д  v  ,, I? , tti íz mml en,,ek előtte s még sem mennek
egylet vagy a minisztérium kiküldőit embere iV. U Ij  U ÍN г ел Ij -Ej ÍV. lejebb a húsárakkal. Semmikép sincs tehát 
szót ejt egy-egy gazdasági kérdésről. Ezt aztán ludokolva az, hogy a húsnak Csáktornyán
alaposan megbeszélik Egyik is, másik is, C áe i id .  oly hallatlan magas ára legyen s hogy az
amit meg nem érteti, több kérdési tesz föl irta: Zombory Gyula. áM. tanítóképző-intézet talán éppen azért,
s ezekből a kérdésekből eszmecsere, vita kö- űUk szobám ban  mert állami intézmény körülbelül 16 ezer
vetkezik s annak során, urínt a huzaroslálás Néma csendben, K-ra rúgó husszükséglelét, versenytárgyalás
után. megmarad a színtisztáimig. [ És szivem ben  keretében, pontos fizetés melleti, még a napi

Az értelmes falusi főldm.velő tudja. E zer emléknek egységárakon se tudja egész esztendőre b.z-
látja, hogy az a gazda, ak. nem huny szemet f t Z Z T z o Z a k  áldozok  ,osí,anL Mindenesetre feln.vjuk a közigazga-
a gazdálkodás .erén való óriás, haladás elöl. F e Z V o ^ l  " í L Z o t  lá8‘ 13, f rre " körülményre,
és a maga tehelsége szerint ezzel a hala- . , mer> messzemenő következménye, is lehel-
dással igyekszik lépési larlam, annak a kis; ’Uek a,,D,,k " lé"Y"ek' hogy a helybeli 
földje jobban .erem, jövedelme szaporodik Térdre s zá lh *  imádkozom  " l̂ 2 ,'1“ 0k csak oly niérlekbeii kivannak
A tanulás vágya az okos. gyakorlati mód- s  úgy t i s z t e l d  Nagyasszonyon,, érdeklődni a helyben legmagasabbfoku kul-
szereknek elsajátításán való készség megvan Híg néma lesz künn a harang, túrintézmény iránt, hogy annak nehézségeket
a földmivelő népben. Azt örömmel látjuk A jkam ról is  e ltű n 'a  hang. támasszanak, ahelyett hegy annak felvirág-
most a tél folyamán, midőn száz és száz És újra csend borul szobám ra. zasat előmozdítanák.
helyen a gazdák, mintha csak rendes diákok I Gyertyám rajzo l árnyat falra. — Dalestély. A Csáktornyái iparos da
lennének, tö egesen elmennek az iskolába És nézem némán, h allgatok . .. Járdának már korábban jelzet! zártkörű dal-
s amit olt hallanak, azt megjegyzik, sőt azok- Hogy van erőm és nem jajgatok  estélye január 6 án fényesen sikerült. Pontban
ról a gazdaság; kérdésekről szerkesztett köny- Mikor oly elhagyott vagyok! # órakor kezdődött s tartott a folytatólagos
veket is forgatják, olvasgatják. . táncmulatsággal a hajnali órákig. Nagyszámú.. j , . ,, ... , ... i — Halálozás. Érdemes polgárt veszített . . . . .  . vMindenkeppen művelődik, pa érozódik , « . . .  . . , , . , , közönség volt jelen a Zrínyi-szálló nagytér-. . .  ' 1 , e Csáktornya, F. hó 12-en reggel elhunyt .a nép. Amint a példa szerint a szenége ő a . , . , 7 ; . . meben, mely elvezettel hallgatta a dalosok

v  ..... * Fndricn Zsigmond magánzó, aki Csáktornvan - . . 3 . . . .. . . . .tőken tartja a szemet — a ío dinivé ő ein- , . , ... , * precíz énekszámait. A programm 6 pontból. , , ... , , .. , általános tiszteletnek s megbecsülésnek or- ... «... . .... \  , . . . \^bér is azokat и könyveket szereti olvasni, . . , ., állott. Lloadasra kerüli: Isten hozzad (Kieger. . . . .  .. ’ vendett. Fndricn Zsigmond 72 eves korában r , .. , , . . . . .amelyek az. tárgyalják, amiből él, vagy.s a . , rövjd M*n¥(.dés ul4„ váU me„ byorgy), Fehér az én rózsám haza, Magyar
gazdasági kérdésekről valókat. Még csaku- . . .. . .. , . . ® műdal és Magyar népdalegyveleg (Lányi
gyan megérjük, hogy a kisgazda elhiszi, hogy . , jk e| | |z(. lemelöben örök Erűd) Fans, operából katonakar (Gounod)

i helyes Irágyakezelésről is lehet már egész  ̂ * . r j ‘ , , . . . Kis végül kurucdalok (Káldy Gyula). Katz kar-. - , , . , ..  . . .  nyugalomra Fridrich Zsigmondot feleségen ; . í. /  ’; onyvet írni es még érdekesebb azt e o vasni. , . , .. . , mester vezénylő pálcája biztosan vezette a« kiyul 9 elő gyermeke s számos unokája sí- . . . 1 J  . „ . . ,
Ez valósaggal falusi kullura es hatékony es |. „  J L  ЬпкнЬеп t karl- ,nely " JÓ1 betanult darabok ügyes
jó befektetés. Meglepő módon halad a föld- 1 J у . , előadásával élvezetet szerzett a megjelent
mivelés intenzivitása, amit csak akkor látunk Versenytárgyalás. Л helybeli áll. közönségnek. Örvendünk a dalárda sikerének,
be igazán, ha elgondoljuk, hogy vidékünk I ^^ííőképző-mlézel, nunt értesülünk, a tej- mert jelét látjuk benne a helybeli
gazdálkodása is milyen ódon. Kétségkívül leállításra nézve a Slrahia-céggel jutott meg- tpárosok haladásának és magyarosodásának, 
arra tanít meg az a falusi kultúra, hogy a . állapodásra s így az 1912-ik évi szállításokat g ez^r( elismerés illeti a tényezőket, akik 
nemzet minden fiának dolgoznia, tanulnia kell. az e«ész vo"aIori biztosította A versenytár- ezl a szervezetet fenntartják s a helyi kul- 
Akkor a nemzeti termelés több lesz, akkor 8Уа1а8 egyéb (elmerüli nehézségeitől ette- tlj ra rgy(K tényezőjévé teszik
a löld többel terem, jólét következik s ennek k' l;lvev a dologban kiválóan az a sajnálni BalatnnfiireH hárh .ar t i«  л .„к

_____________________________ való, hogy az intézetnek a husszállitást BaiatOHturefl bérbeadása. A sok
; Csáktornyán kívül, a 22 km-nyire fekvő Д1-1 talAlealás illán lalau egyszer komoly hh-

e|rebrgte az igeat s a kél főnöki«1 két napi м а- , sólendváii kellelt bizlosflania. Ezt azonban, ’adással állu,,k S2e" ‘ben, mely a Balalon
^  a-ennyire az intézel igazgatósága s a j n á l j a - i ^ V Ö n e k . B ^ r e ^ j ö v ö j ^ e v o n a . k o z , ^  

mészetesen megadták neki. ' annyira kénytelen volt vele. Mert a rendel- A J^b^n  az a hír járja, hogy Balalonfuredet
Másnap félre hívta Fényes ur Mónit: kezésre álló átalány mellett a helybeli hor-! konzorcium veszi bérbe, melynek élén
— Édes Móni, nekem halaszthatatlan családi | ribilis ajánlati árakat fizetni nem lett volnaM ^ichy gróf áll s melynek kivitelén kii-

ügyben el kell utaznom, ha keresnek, mondd, hogy képes. S ép ezért nagyon különösnek tűnik •önösen Rigler Gusztáv kolozsvári egyetemi
beteg vagyok. Holnap bejövök addig vezesd az hz- fe)> hogy a helybeli mészárosok, kik annak ürv0átanár láradozik. A konzorcium egy
letel м^8а. \ ,, , . .. . . .  гт - 1 I 1СН6п a versenytárgyalásban sem részt nem í mi,liú korona befizetett tőkével kezdi műkő-

Mónit boldoggá tetteabizvlom. ügy járt kelt, k feltételei iránt nem ér- dését és ehhez még tovább, két milliót veszaz üzletben fekete szalonruhajaban, mintegy ten- а,,,,пл |П,1С1С,С‘ 11Л,и . V % ,
gernagy a hadihajón. Nem is bánta, hogy társa deklődtek s igy a szállításra nem is reílek- s i a lencések jótállásával. A konzor- 
még egy hét múlva sem jött vissza Nyolcadnapra Jáltak, most a városi hatóságnál az intézettel j c'um’ ,пе1у|1ек összehozásához még csak egy 
a rendőrségtől keresték Fényest. Móni azt mondta, j szemben panasszal éltek s feljelentették az néhány ezer korona hiányzik, 50 éves bérszer- 
beteg, majd holnap elküldi. Másnap újra keresték, i iaaZaatóságol, hogy a húst az intézet részére zödéál foK kölm a tulajdonos bencésrenddel, 
de már türelmetlenül. Harmadnap egy képeslapot . , . , . T . . . .  „  . . .
kapuit Londonból, melven csuk ennyi állott: idegenben szem be s hogy a számlást nem I -  Tancmulatsag. Bsgola Ltván »A

—• Köszönjük a pénzi, legjobbkor jött. Jolán a törvényes követelményeknek megfelelő vasúihoz« címzett vendéglőjében ma este 
és Tivadar. linódon bonyolítja le. Ezek azonban csak táncmulatság van. Beléptidii 60 fillér

Móni mint egy őrült rohant a rendőrségre, aprólékos kicsinyeskedések, melyekkel az ál- — |9|2 — szökőév. A folyó évnek egyik 
.. -  «jab i í r -  7. 8 iltapi ^ ny ZI lan,ki,,ce,“r képvisetöjél, 82 iniőzet igazgatóját, legérdekesebb nevezetessége, bogy szökö év

Ä T a s r s r Ä  s r z - £ '  r ? 5 -  * *  .......... *  » - ^ « 2  —  *>pénze kellett nekik, mert anélkül nem tudtak volna ! d ma8a utján lóxabb halad, mert el- napunk lesz. Az év folyamán kétszer fogy
menekülni. Bízza ránk, majd mi kinyomozzuk őket.; )ага8а“ап ‘‘gyrészt a versenylárgyaló bízott- a Nap. Április 17-én gyűrűs napfogyatkozás 

Nem ie tudta, miképért haza. Otthon letépte ság határozatát hajtja végre, másrészt pedig lesz; az nálunk is látható Kezdődik déli 12 
magáról az ünneplő ruhát, vad, tehetetlen fájda-; az állam érdekeit tartja szemei előtt, amikor óra 36 pkor s vésődik Ч лгя i p, nkor A
S Ä S S Ä r j i r *  ‘— • Н * -* -  «*->-«« . ы ш т т  ш ™ «  S J  И *

Nagysukára, szinte gépiesen kereste elő ron- f e re®zero 1 ' módon e őnyossebben biz- A tarsang február 20-ig tart. A husvét áp* 
gyait s azután megindult, hogy harmadszor kezd- losílliatja. Lapunk mull számában egyéb- rilis 7-iKére, a pünkösd má|us 26-ára esik. 
jen uj életet. iránt a helybeli mészárosok nyíltan is Kettős ünnepek lesznek a múltkorin kívül

állást foglalnak s próbálják megmagyarázni március 24, 25 én s junius 29 és 30-án.



— Csáktornya népkönyvtárának évi je- — Тих Drávaváeárhelyen. Az 1912. év Egylet í. hó 14-én délután 2 órakor tartja 
lentéOÓbét. A Dunántúli Közművelődési Egye- tűzesetének sorozatát a környékünkön Drá- a városháza tanácstermében közgyűlését, 
sülét állal Csáktornya nagyközségnek aján- vavásárhely nyitotta meg, mely község a melyre a tagokat és érdeklődőket tisztelettel 
dékozott népkönyvtár 1911. évi forgalmáról múlt évben is gócpontja volt a tűzvészedé- meghívja az elnökség.
összeállított jelentés szerint ezen kulturmisz- lemnek. Csütörtök este 7 óra után kigyulladt __ TŰ2 A o7Pniorhánheffv községhez 
sziót teljesilő ^ m é n y  ^előlt éppen 5 év- Blagovics Ferenc odavaló földmives lakóháza lartozó R^csákhegyen tűz volt mull va- 
vel, 1907. év január ló én nyittatott meg s s a vele egy fedél alatt épült egyik pajtával 8árnHD л kart Levacsics András vallotta 
J!| Гvtűi-6‘ 19^J8F̂ vaíináiиaS<97^ n * A JW™ « ‘űz martaléka lett A drávavásár- , kinef  ez a|ka,ommal házának összes mel-
и0'ПТ i  '  !  ' í L o v T  7 1  8 к0“ е1' Y f VaSU" P V  !? ef0',0r‘ Jl' le" l a 'e léképületei, takarmánya és gazdasági eszközeit Ü “ termében v o te  - a tűz kiölését a vasúti állomásra s önnél 1520 K érlekbt.n e*iek B ,űz prédájául. A
helyezve, eaen dö öl lógva pedig az áll, el. érlesllették a Csáktornyái tűzoltólaktanyát, ,űz ok(1 maga „ gazda voll, akinek gondat- 
„episkola old,zintjen levő tanácskozás, ler- mely aztán riadóval jelezte a vidéki tűzet. ,anság;lból Vetkezett a ,űz. Az épületek nem 
rneben van. A könyvtárt Csáktornya 16 even A gyorsan előállított tűzoltószer^k о C fokos vouaK biztosítva 
lel ül I korban levő megbizhaló lakói teljesen hidegben 10 tűzoltóvá I elindultak Drávavá-
díjtalanul vehetik igénybe, 4 heti kikölcsönzési sárhelyre, de már a vasútnál jelentették, Pénzügyi és tőzsdei évkönyv. A Lendvay
határidő mellett. Hetenkmt egyszer, minden hogy a tűz szünőfélben van, mindazonáltal ^andor a,lal kiadott ily című Évkönyvnek most 
vasárnap délután 1 órától kezdődöleg vannak tovább hajtottak a drávavásárhelyi vasúti Je,ent me8 a ll_ik évfolyama. Az Évkönyv tartal- 
a könyvkölcsönzések. Az 1911. év folyamán áljáróig, ahol is egy Drávavásárhelyről jövő mazza mindazt- í,mit sorsjegy és értekpapirbirto- 
d könyvtárt 270 olvasó vette igénybe s 1888 fuvaroslól értesültek arról, hogy már a tűz kosoknak tudniok kel1- Egyebek között az összes 
kötetet olvastak, ami Csáktornyán igen szép véget ért, mire tűzoltóink visszalordulva, — ,*ddi8 kil,uzott de még eddig ki nem fizetett nye- 
eredméuy s e szám jóval lölülmulja számos mintegy 25—30 vállalkozó fiatal alkalmi j rem^n êk kimutatását is. Az Évkönyvet csuk azok 
nagyobb népeSí-égü varos könyvlárforgalmát. tűzoltóval, kik a legnagyobb elszántsággal és j kaPJ k̂ ingyen, akik a belügyi, kereskedelmi és 
A közönség legszívesebben olvas regényeket, kitartással futottak a dermesztő hidegben  ̂ j pénzügyi minisztériumok által is ajánlott Pénzügyi 
Útleírásokat és történeti munkákat. Az 1911. tűzollószerek oldalain oda és vissza — ha- ‘Krlap с*т0 sorsolási és pénzügyi Hírlapra (VII. 
év tolyarnán a D. К. E. ajándékozása folytán zahajtatlak Rákóczi-ut 44 sz.) előfizetnek. Az előözetés ára
a következő művekkel gyarapodott e nép- _  Éjjeli botrány. Mn I csütörtökön é|jel j**4"  étr- 8 kor,’na _ _ ь a« о
könyvtár. L Népies Gazdasági F e lo l v a s á s o k i g  bô inv ,e r t í ' t Csáklornyán, amikor ~  Viziszentgyorgyon verekedtek. Bog
éi,-.) részé 2 Fasztor Árpád: Budapesttől a j éj|é, körö, Grábár István Csáktornyái lakos,Idá" Fere,‘c bánfihegy. és Cseh István nyír- 
Foki korul Budapestig. 3. Felolvasások III. „ észárossegéd, ittas á'lapotban Szencsár völgyi litkl'sok Viz.szentgyörgyön találkoztak, 
kötele. 4. Győiffy János: Iskolai ünnepségek ; Ja||08 vár0sl r,.n(l6r№, ., wiassics Gyula-utca!de mm "<en örüllek » viszontlátásnak, mert 
■ L,r- Mulschenbacher Viktor: »A magyarle|ajín öss/elüzött Grabár István ittas ацн. csakhamar bírókra keltek. Az ütlegelésben 
váltójog«. A könyvtár 1911. december 3 l én j polaban iendetl. nkezell. amiért öt a rendőr Cogdáu húzta a rövidebbet, akit ellenfele 
409 mű, 323 kötetből (darab) állott, melyek i figyelmeztette, amiért azonban az iszonyú | lelJesel' tehetetlenné telt. A győztes Cseh 
mind magyar uyelvüek. A kő;.yvlárnak külön !erejü Grábár a rendőr karját meglógta, a r c u l lslván áldozatának ezt az állapotát kihasz- 
nyomtatott jegyzéke is van. A könyv tár; ü,ö|ie mitől nemcsuk orra vere eredt meg ,lá,ta s a kocsiján lévő zsák búzalisztet el- 
fejlesztése es népszerűsítése érdekében a a rendőrnek, hanem erős zuzódásl is kapott I tulajdonította. Így Cseh István kettős okból 
jelentés szerin-l kívánatos volna a jelenlegi I nrpára n,án я ГрпНЛг liáir-muroii kerül a bíróság elé, ahol cselekedeteiért fe-
könyvtárnak egy nagyobb könyvtárra, való ZZráfi.oU s a meg l í l - S í  j W « * »  vonják, 
kicserélése, addig is Jókai műveivel való! | ;.^ге erßS vágást tett. Erre még sokkal he-
kibővítése igen nagyot lendítene a forgalmon. | vegpbb támadnst akart intézni Grábár a N  V I  I t t  é r . * )
A könyvtár kezelője annak kezdetétől fogva reudör ellen, de a rendőr is erősen véd»-1 ------
Poiesmszky Emil all. tanító. kezelt s még egy vágást mért rá Már-márj . M ... M , , ,  7 ... -m.hjn _ov

-S z e sz é ly e s  időjárás. A napok dia L rendör |e„ ura a hatalmas Gral'árnak. | cikk ^ ^ “ “^« .k /m énv ie tk .  címeaTatt 
tartott szokatlauut enyhe leli időjárást I ho .„,jre Grábár segítséget kapott B'Csák István | £„ alulirolt, aki 32 éves tapasztalataim által,
/ ikeról 8-aia forduló ej jel hirtelen fagy bérkocsis személyében, aki и rendőrt hátul | — iparomat alaposan ismerem, ezen cikk, minden 
váltotta fel. Alig vasárnap a maximum ? “ 1 derékon kapta, mitől Grábár erőre kapva a jegyes sorát, alaptalan vádnak minősítem, 
fok volt, héttőn reggel a minimum 2 9 rendőri lefegyverezni törekedett. A két>égbe-j Kéménylűzről szó stm volt. — Ezt maga a 
tokot mutatott. A hőmérséklet csökkenésével I küzdelemnek kel rendőr vetett véget 'cikk tartalma is bizonyítja, amennyiben az van
Mbar is kerekedett. A támadt szelnek 8-as ak|k küzdö f s u k a t  a veszedelmes helyzet- benne, hogy .a tűz természeténél fogva, szerencsés 
eívje volt, ami a tengeri vihar gyorsaságának bö| kimer»tetlék s Grábart a rendőrségre ki ,efo,yásu volte
lelet meg. A vihar károkai is okozott. A serlék д megsebesült Grábár itt már meg- t , Közvetlen a tűzjelzés után m^rjelentjni a 
Zvernyákon egy épülő ház tűzfalát döntötte adla I|lagál s békén tűrte Vrola Vilmos dr. S ^ u Í e/ i uláüarn atint a
le s a tanítókepzö-intezet deszkakerítései is kQZSégi orvos beavatkozását, aki az össze- hálószoba kál}ba csövét levéve, abban megtaláltam 
több helyen leterhelte. Egy pár lelőben és vagdau Grábár sebeit nyomban összevarrta, az elégett korom maradványait, 
kéményben is lt ti kárt. д tényállás felvetek* után Grábár Istvánt Ugyhiszem, minden laikus ember tudhatja azt,

— Helyreigazítás. Lapunk mtilt számába 8zab«don bocsátolák, akit most otthon ápol- hogy a kéményben nem tüzelnek. — A kémény
sajnálatos hír Csúszott bele, mely Blazsmcsics j]ak Grabár Niván éj|eli csendháborílásert pedig önmagától, senki kedvéért ki nem gyullad. 
Fánit mint házitól vájt mutatja be. Készsé- é8 hatósági közeg ellen elkövetett sértésért Az ilyen eseteket, csakis a por korommal telt 
gesen kijelentjük, hogy ez a hír félreérlésen e|ie|enteltek. kályhacsövek és a fal báni huzatok okozhatják.
alapult, mert a kérdéses cseledleány nem — Megégett gyermek. Múlt csütörtökön ^ n S ^ ^ a z t 'az'^gypái* fillért *havonul1 feláídoznb 
lopta meg gazdáját. egy egy év» s gy* rm»'k lelt áldozata Dráva- hogy kályhacsöveit, segédeim által kitisztittassa.

Tenyószapa állatvizsgalatok. Л csak- VibárhHy<.n édesanyja gondatlanságának. A Megjegyzem, hogy ugyanezen Hirschsohn-féle 
tornyai járásban a Járási tőszolgabiróságnak k|g j{0VacslC8 J-tván ugyanis délután fél 5 kéményt, én az eset megtörténte után pár napra 
intézkedésére a tenyészapaállatokat a követ- óri)kor „ k()liyháb»n a lakaréklűzhely elölt kiégettem. — Oly kéményt pedig, a melyben ké-
k'ző sorrendben és helyeken lógták meg viza- ü|[ ég jálszu„ ||ljalaU édesanyja az isláló- *«lt, kiégetni teljes lehetetlen,
galni. Januar 16-án d. e 10 órakor Bodor- ban a t,.h,,„e| meglelte. Mire az asszony Ugyanezen cikk azt is mondja, hogy egyidflben
nyán (Kováca Emil), 17-én d. u. 1 órakor jöl| kls averinek már lángokban Oobosy Elek állami tanító urnát is kéményWz volt.
V,,, V . x t u  r/ivon í'jíhnr^ 1 я án v,9>zalolIi a K s муегтек mar ang ко u ez igazán csak bzylveszter estére méltó állítás.Viziszenlgyörgyou (Beszlerczey Gábor) l» á n  v()|b lll(,rt a |ilxh.-ly.-n lévő lűzlöl meggyu- k meaieívzésem volna bogi

11 1 örakor Csáktornyán (W lhjsván)  )adl д kjs fl|J e8,e 8 örakor már haiol, kár e((y *p.iró3t, aki saját szakmáját alaposan érti
19 én d. e 10 órakor telsőmmaiyi Voll Kovácsics äi hál у né, ellen vétkes gon- és amellett lelkiismeretesen végzi munkáját, ok
(Kayser Lajos), 20-án d. U. 2 árakor, da|| |ana^g miati vizsgálatot indítottak. nélkül bántalmazni.
behcán (Tomka György), 23 án d. e or _Ffireáliekola a vármeavében A vallás- Csáktornya, 1912, január hó 14-én.Drávanagyfalnban s 10-kor Drávavásárhelyen * VarmegyeDen. A vallá.
(Lovensolin M.ksa), 24 én d. e 10 kor Mu- is közokl. ugyt miniszter leiratot intézett Kitűnő t.sztelettel
raszentmárlonban, d. u. Я-kor Muraszerda- Sümegre, h. gy a sümegi alreábskolát haj- ш  S chefcs ik  Z sigm ond
helyen (Farkas Lajos), 26-án d. u. 2 kor landó förea iskoláva fejlesz em ha as ehhez kéményseprő iparbérlő.
Muras.klrtsnn (Tónika Gvöravl 30-án d. e. szükséges költségekét a törvényhozás meg- ------------
Ю-kor Slridóváron (Knezev.ch Viktor báró) szavazza. Természetes, hogy ez a hir Sű-
a január 31-én d. e. 10 órakor Drávacsány megen nagy örömet kellett. -------------
bak (Mestench Aladár) “  *•«•»•»*■ A Csáktornyái Korcsolyázó
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átválogatható , kapható

Schwarz Emil badacsonyi 
szőlőbirtokosnál Tapolczáü.

U gyan ott  kapható sim a é s  g y ö 
k e re s  hazai és  am erikai sz ö lö -  
7ih 5—u v e ssző .

Bútor
legjobb minőségben és a 

legolcsóbb árban
,Me CSAK

Schwarz bipótnál
kapható Varázslton.
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f f  semo2edobítiuVaraídinu.

Pokuctva
u najbolji kakvoci i u 

najfaleéoj ciéni
SAMO PR1

Schwarz liipotu

ajánlom dúsan felszerelt raktáromat női konfectidban, a leg
újabb, sikkes kivitelben. Homes pons és angol double 
modellek. Gyermek felöltők és kabátok 10 koronától feljebb. 
Nagy választékban kész férfiöltönyök, felöltők, raglanok, 
körgallérok, gyermekruhák, a legújabb divat szerint igen szo lid  
kivitelben. - Városi bundák, kocsibundák, prérakabátok 

kitűnő olcsó minőségben.
671 16—Mi

! Nincs vételkényszer!
Aki jól és olcsón akar vásárolni - győződjék meg személyesen.

Koloman A.
Varaiéin* Ferenc Jőzsef-tór.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

Köhögés, rekedtseg es hurut 
ellen n incs jobb a fíÉTHY-féle

pem etefű czu K ork án ál!
Vásárlásná l azonban vigyáz
zunk és határozottan RÉTHY- 
félét kérjünk, mivel so kh a szo n 

talan utánzata van

1 doboz ára 60 ffi№ ! :  Mindenütt Kapható! 
C sa k  RÉTHY-félét fo gad ju n k  e l !

2 bútorozott ' 
szoba kiadó!
Csáktornya, Széna-tér



2. szám.XXIX évfolyam.Csáktornya, 1912. január 14-én.
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

is

M U R A K Ö Z
EtMzstésI Arak:

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

Egyes szám ára 20 fillér.
K ia d ó h iv 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,rdetéeek irányát«* «Aelttataak.

Telefon szám 34. M egje lenik hetenk in t egyszer: vasárrrap. Ny itttér petlteera 50 fillér.

Felelős szerkesztő:

Z R ÍN Y I k a r o l y .
K ia z e rk e .z tő ;

M ARCITAI JÓ Z S E F
Kiadó és U ptuU Jdonos:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Mérleg.
Vég** az esztendőnek. Kezdődik egy nj, 

talán fárad>ágosabl), talán küzdelmesebb; de 
mindeneseire leli reménységgel, bizodalom- 
mal. Kimúlt rólunk •« sok keserűség, mely- 
lyel az ó esztemiő meglátogatott s legszebb 
isteni adományunk segélyével, a reménység 
zöld olajágával lelkűnkben, lógunk ismételten 
a munkához, hogy szorgalommal, kitartással, 
munkabírással próbáljuk megtörni s leküz
deni azt a sok akadályt, mely az élet rmhéz 
k'i/delmeiben élénkbe tornyosul. Nem csiig- 
g in ik s nem hátrálunk meg, bármily szi- 
g"M erőkkel kell megbirkóznunk. s bármily 
s 'ány legyen az eredmény, mely fáradsá
gunkat jutalmazza.

Mielőtt azonban ujult erővel, felpezsdüli 
а к Ital kezdjük meg az uj esztendő küz- 
• !• mit, készítsük »■;. miKént a jó kereskedő, 
az dmull esztendő mérlegét, hogy annak 
на Mién у ed látva, leszűrhessük, vájjon mmö 
s:'-erekre tekinthetünk vissza, minő ered- 
i .iveket ériünk el. egy bosszú, küzdelmek
ig leli esztendőben.

Ha végig lapozunk ez esztendő főköny-
k lapjani. bizony bizony nem sok örö- 

I к telhet к az azokban foglaltakon. Az 
о / g eg esz társadalma egy lépéssel sem 
Iá >!! altöl a szomorú, előrehaladását hál 
rá' aló közönyétől, mellyel minden szépnek, 
jn к megölöje leli Nem támogattuk a szé- 

rnűvésziesl, az irodalom s képzőmű- 
\ 'lek miallnnk’ugyan éhen halhaltak volna, 
и ■ n ailönben a színészet s egyéb járulékai 
Vb/ nt embertársainkat sem képzettségük s 
< einűk szerint tiszteltük, hanem aszerint.

mennyire voltak képesek a világnak szemeibe 
port hinteni. A becsületes elveszett a társa
dalom részvéllensege következtében, míg az 
ügyes, de üres nagyképü>ködő még azok 
elöl is elölte a kenyerek akik azt inkább s 
hasznosabban a társad dómra nézve élvez
hették volna. Annál inkább néztük azonban, 
hogy ki minő vallásba, született s ha vé- j 
letten ül mm egy rítus szerint tisztelte az 
egy s egyetlen igaz Ы<ч I, akkor már készen j 
voll az ok arra, hogy gyűlöljük s e gyű ö ! 
leiünket véle leplen nyomon éreztessük.

Magunk azonban em voltunk istenié-j 
lök. Bűnöztünk köznapon s nem átaloltuk 
ugyanazt coiek'do üt nepnapokon. Ili le
helet» embertársainkat. becsapni, megrövidí
tem, meghurcolt)', neki ók nélkül kárt okozni' 
hát eluöv< Hűk. Vallási ne/, leink, lettek légyen 1 
a/ bárminők, mm akadályoztak ezt к ben a 
cselekedetekben. Se a templom szentség-*, 
sem papjaink támlása mm javítod meg ben-i 

. nünkel. Még a I« rmesz« t ig szlö fenyegetése 
st in tudott hatni reánk, mert az egész or
szágot megrémítő löldrn gés után ép oly hí*
Iellenek, ép oly gonos/v voltak, az emberek 
ebben a szerencsétlen országban, mint . z- 
elöli. N* in lellek egy ujahbkori Sodorna G - 
morrbálól. hanem tovább is eltek elvez* le k
nek s egy-egy élvezeteit nem bánták, il < 
száz szerencsétlen éliezö panaszos |a|kiállása 
hatolt I» I egesz a menyom/ág kapujáig.

Rosszak voltunk tehát s bűnösök. Az 
* gesz »s/tedöbv i) kezdetiül végezetig. Kzt 
mulatja azeimuit esztendő szomorú főkönyve. 
S In végig lapoztuk mind a liáromszázhat- 
vauöl napul, ilyenformán kevés örömünk 
telhetik abban.

Csapjuk hát be ezt a fekete könyvet 8 
nyissunk meg egy újat, egy palyolalfehéret 
s próbáljuk meg, talán még sikerül аг( úgy 
vezetni, hogy év végeztével több örömünk 
legyen akkor, ha ismét eszünkbe jut azt 
végig lapozni.

Falusi kultúra.
(A téli tanfolyam ok alkalm ából.)

Bizony van falusi kultúra. Szegényes,
falusias, de van. És hatékony.

Ennek a kornak a fia. de sok mindent 
is int gérI már. Más világ, más a korszellem 
és mások az óbajok, vágyak, szokások és 
élt linód. Még az emberek is egészen másfélék.

Halad, iri“gy minden előre s inig az én 
időmben a gyerekeket kötéllel fogták az is
kolába. most a szülőnek is van arra nagy 
gondja, hogy a gyerek tel ne nöjjön iskola 
nélkük D még megértük azt is, hogy té- 
lonte ősz, ezüstös fejű falusi emberek nem 
átaluak I ütni az iskolapadba és hallgatják., 
hogyan kell gazdálkodni?

M osoda? Azt hallgatják, hogy hogyan 
kell gazdálkodni? Hál nem tanulta meg a 
fö dmivr- ember az apjától? Megtanulta biz 
azi. cl* közben jött a tapasztalás, ez az öreg 
tanítómester es megtanította a föld mi vest 
arra. hogy ahogy minden halad ezen a vi
lágon — a gazdálkodás tanulmánya is ha
lad!, nagyot haladt s aki úgy gazdálkodik 
most is, ahogy apjától eltanulta, az bizony 
keveset hord a csűrbe. Az szegény és elé
gedetlen.

Nagy dicséretre legyen mnndva, soha
sem lett egy-egy dolog olyan rövid idő alatt

Schwarz Manó 2000 forintja.
Irta: W agner Károly.

Schwarz Manó, vagy ahogy mindenki nevezni 
a/ekta: a Móni, egy Karoly-körúti készruha üzlel 
c-alogaló)»» voll. N- ni könnyű foglalkozás az kérem. 
Olt slrázsáini a bolt ajtajában reggeltől estig, lesni, 
míg valaki megáll a kirakat előtt s rábírni, hogy 
m-njen be az üzletbe vásárolni. Tiz év óta ű/.i 
ezt a mesterségei Móni, de meg is lálszik tajta. 
G-milálalos folyékonysággal tudja elmondani, hogy 
ment csődbe égy nagy angol posztógyár, összes 
áruit mint vetie meg Fényes Tivadar, a készruha
kereskedő, ki igy hihetetlen olcsó áron árusíthat 
valódi angol dolgokat.

Egy hideg téli napon ott állt Móni a kirakat 
elrttl. A jeges szél csontig hasitóan süvöltött s a 
szürkülő, kopasz emberkét majd megvette az Isten 
hidege. Kezeit gépiesen dörzsölte egymáshoz, de 
hiába: szederjesek voltak már s itt-ott, különösen 
a körmök tájékán, beliasadtak s lassan szivárgott 
ki a vér.

Móni fázósan húzta be sovány nyakát ka-i 
báljába és gondolkozni kezdett. Volt ideje elég. | 
Szemei előtt megjelent egy csinos tiszta üzlet, fö- I 
lőtte hivalkodóan pompázott az aranyos felírás: 
Schwarz Manó úri divatüzlete. Igen, az volt tiz 
év előtt. S/ép tiszta üzlet, benne négy örökké víg 
segéd, tisztese* ges jövedelem. Azután jöttek a nagy 
áruházak, olcsóbb, silányabb árukkal: a verseny! 
megölte Üzletét.

Álinadozásából egy rendó riasztotta fel: Ne'

aludjon el öreg, meri bizony ide fagv. Móni ijedten 
kapta fel lecsukott fej»4. \z  íi/i* tajtó megnyílt s 
kitekintett rajta egy leány fej:

— ».Jöjjön be Mónika melegedni egy kicsit!«
A vL pillogó kályb. mellett folytatta meg

szakítóit álmait. Nemsokára megint másként lesz. 
Keserves szájától eb ont fillérekből már szép tő
kéje van, leg. bibb 2UCU torinlja. Megnősül s újra 
üzleti t nyit. Már választón is magának feleséget: 
a pénztáros kisasszonyt. Mohón nézett a leányra. 
Amolyan m m épen fiatal, asszonyosan lágy formájú, 
szép szőke leány volt, gondosan ápolt kis fehér 
kezekkel. Olt szemelte ki magának Móni. Sokáig 
nezte csaknem imádattal haiáios tisztelettel, úgy, 
hogy a kisasszony is észrevette. Ránioeolygott. A 
kis emberkében megmozdult valami. Érezte, hogy 
most nyilatkoznia keit. Végigsimítolta kezével ru
háját s odalépett a pénztárhoz:

— Jolánka — kezdte bátortalanul — ne 
haragudjon, hogy Dein ludok szépen beszélni, úgy, 
mint az a Beregi a Nemzeti Színházban. Én csak 
érezni tudok szépen . . . .

A szőke lány csodálkozva nézett a félszeg 
kis emberi e.

— Jolánka, — kapott újra szóba Móni — 
én azt gondolom jobb volna magának, ha újra 
férjhez menne, ha nem járna üzletbe. Nézze az em- 
b rek milyen gonoszak. Látom, hányszor megszo
rítják a ki zét, mikor pénzt ad vissza . . .  Nézze 
Jolánka nekem van megtakarított pénzem, nyitnék 
üzletet, ha maga a feleségem lenne.

Az utolsó szavakat könybeborult szemekkel 
mondotta a kis emberke. Jolán kisaeszoy pedig

gondolkozni kezdeti, majd elégedett mosoly ült
arcára:

— Jól tette, Mónika hogy szólt. Én nagyra 
becsülöm 11 agát s ha akár üzlete lesz, akár társul 
nagyobb üzlethez, magához megyek.

Mónival nem lehetett bírni aznap, oly ki
mondhatatlanul boldognak érezte magát. Hiába 
moudtp az a pomádéshaju Pünkösdi az első segéd, 
hogy Jolán a főnök barátnője, őt csak bolondiija- 
boldog volt és elégedett.

Másnap kikészítette fekete szalonkabátját. 
Bég nem volt rajta. Utoljára akkor, mikor a tör
vény előtt állott hamis bukással terhelten. Felmen
tették, mert ártatlan volt. Akkor megfogadta, hogy 
csak nagy alkalommal veszi magára ezt a ruhát. 
Gondosan kikefélte s öltözködés közben elmerengett 
azon, hogy néhány hét múlva az ő kis felesége, a 
szép, puha szőke asszony fogja ruháit rendben tar
tani. Bolondos öreg szívének olyan jól esett ez a 
gondolat.

Ápolni, gondozni fogja, meg is cirógatja oly
kor-olykor lágy finom kezével. Igen uj élet vár reá...

Fényes Tivadar a felsütött bajuszu kereskedő, 
nyájasan hallgatta Móni beszédét.

— Tehát megnősül. Jolánkát veszi el. Jó il
lése van szerencsés kópé. Van 2000 forint megta
karított pénze, azzal üzletet akarna nyitni. Hirtelen 
a vállára ütött:

— Tudja mit, társuljon be üzletembe.
Mónival forgott a világ. Ennyi jóságot nem

képzelt 6. Az egyezséget hamar megkötötték s dél
után Móni már átadta az üzlettársának a pénzt.

Jolánka, mikor meghallotta az újságot, azonnal



népszerű, mint az a kezdés, hogy a falu minden tartozéka: az egészség, a boldogság a magas húsárakat, anélku azonban, — 
kisgazdái és munkásai télente hallgassák meg és béke. hogy 'gazuk lenne. Mer az nyi \anva!ó
a tanúit gazdákat egy pár olyan gazdasági Nagy kedvünk van azt látni, hogy mi- lény, hogy a hús Csáktornyán méregdrága; 
dologban, amelyről a községi határ azt mu* kor jégvirágok keletkeznek a lalusi iskola- drágább, mint bárhol masu t Drágább, 
tatja, hogy a falu gazdái, munkásai nem házak ablakain, estenden kigyul a fény, mint a szomszédos Dráva vasaii helyen, Mu- 
tudnak hozzá. A minisztérium úgy mtézke- elvilágit az iskolába s nem szégyelnek ezüst- raszerdahelyen, Alsólendván, drágább mint 
dett, hogy az idén is sokfelé vannak ily esz* fehérbe borult fejjel sem tanulni. ‘ Nem is bárhol Dunántúlon. S az is áll, hogy a mé- 
mecseréK, amit úgy kelt érteni, hogy a falu szégyen az, de dicsőség. »zárosok jelenleg sokkal olcsóbban vásárolják
gazdái egybegyülnek az iskolában, a község ------------  a marhát és disznói, még a helybeli piacon
házán, vagy a gazdaságban s a gazdasági ,- л  . a v  d i? I i? IZ  ‘s! m'nl en,,ek ^*ötte s még sem mennek
egylet vagy a minisztérium kiküldői! embere И к и ^ и Л г ^ и . ! ! *  lejebb a húsárakkal. Semmikép sincs lehat
szót ejt egy egy gazdasági kérdésről. Ezt aztán indokolva az. hogy a húsnak Csáktornyán
alaposan megbeszélik Egyik is, másik is, C & e n d *  oly hallatlan magas ára legyen s hogy az
amit meg nem érteti, több kérdési tesz föl Irta: Zombory Gyula. áM. tanílókepzö-intézel taián éppen azért,
s ezekből a kérdésekből eszmecsere, vila kő* fj lök S20bámban  mert állami intézmény körülbelül 16 ezer
vetkezik s annak során, mint a buzaroslálás № m a csendben, ^-ra husszükséglelét, versenylárgyalás
után. megmarad a színtisztáimig. | É s szívem ben  keretében, pontos fizetés melleti, még a napi

Az értelmes falus, föld,m velő tudja, E*er e m lé k e k  egységárakon se tudja egész esztendőre biz-
látja, hogy az a gazda, aki nem huny sze.net tZZZZLk[Г ' Г . л  Г ' Г  !  'J Л  T í T '  
a gazdálkodás terén valö óriás, haladás előtt F e T Z o Z k T Z a n t k  " .Г ™  1  k0rUlm*n^
és a maga tehetsége szerűd ezzel a hala- . '  _ lnert messzemenő következménye, ,s lehet-
dáesal igyekszik lépési tartani, annak a kisj f S I Z m  ”  ' *nn"k " ,éuJnek- h,‘«V » helybei, 
földje jobban terem, jövedelme szaporodik. Térdn zz iU v a  imádkozom' " ^ ^ ™ SOk , “ ]y , "lértekf" ,, kívánnak 
A tanulás vágya az okos, gyakorlat, mód- s  úgy tisztellek Nagyasszonyom, érdeklődni a helybeli legmagasahhfoku kul-
szereknek elsajátításán való készség megvan 1 Míg néma le s i künn a harang, lúrinlézmény iráni, hogy annak nehézségeket
a földnnvelö népben Azt örömmel látjuk Ajkam ról is  eitfin a hang. lámasszanak, ahelveti hegy annak felvirág*
most a tél folyamán, midőn száz és száz És újra csend borul szobámra. zását előmozdítanák.
helyen a gazdák, mintha csak rendes diákok | Gyertyám rajzol árnyat falra. — Dalestély. A Csáktornyái iparos da-
lennéuek, lö egesen elmennek az iskolába É s nézem némán, h allgatok ... lárdának már korábban jelzell zártkörű dal*
s amit ott hallanak, azl megjegyzik, sőt azok- IIoey van erom és ncm iaJ8atok estélye január 6-án fényesen sikerült. Pontban
ról a gazdasági kérdésekről szerkesztett köny- Mikor oly elhagyott vagyok! # órakor kezdődött s tartott a folytatólagos
veket is forgatják, olvasgatják. _  Fnlemes »olifArt veszített táncmulatsággal a hajnal. órákig. Nagyszámú

Mindenképpen uiűveiődik. pallérozódik , r  .. . ^  *. . . , ., közönség volt jelen a Zrínyi-szálló nagytér*. K ' el Csáktornya. К hó 12-en reggel elhunyt .a nép. Amint a példa szerint a szenége ő a ~ n  , . , , Л . . .  . meben, mely elvezettel hallgatta a dalosok..... * Fridncn Zsigmond magánzó, aki Csaktornvan . . , . . . . . . .tőken tartja a szemel — a fo dinivé ő ein* ... .. , . . . . , ... , * precíz énekszámait. A programm b pontból. \  , ... . . , , általános tiszteletnek s megbecsülésnek ór- ... -... ,. . .... f , , . . \ .bér is azokat a könyveket szereti olvasni, , ,, ,, , , . . .. allolt. Előadásra kerüli: Isién hozzad (Kieger............................. .: ’ vendett. bndricn Zsigmond 72 eves korában n  .. , , . . . . f..
amelyek azl largyaljak, am,bői él, vagyis a . , rövjd M* 1V).dég után vált meg Gv° rgy>’ Ь‘‘|,ёг az en rózsám haza, Magyar
gazdasági kérdésekről valókat. Még csaku- . .... , . , rnüdal és Magyar népdalegyveleg (Lányi6 6 . ... . , . 1L.6 , az eleitől. Az elhunytat ma délben 1 órakor « чЧ ~ \  , , * v *
gyan megérjük, hogy a kisgazda elhiszi, hogy . . ,  hplvbpJl . . .  ,»mplrthpn ftrftk Eri,ö) Fíl,lsl °Рега1"Я katonakar (Gounod)

. helyes Irágyakezelésről is lehel már egész helye, el he'ybel, ,zr. temetőben orok s gumcdalok (Káldy Gyula). Katz kar-, . . . . , ,,  . . .  nyugalomra bridrich Zsigmondot feleseget) ; . ..l . ; , }; onyvet írni es még érdekesebb azt elolvasni. . ... n . , .. . mester vezénylő pálcája biztosan vezette aс, ,, . . . . .  kiyul У elő gyermeke s számos unokaia sí- . , . . . . .  . .Ez valósaggal falus, kultúra es hatékony es ’ ЬнкеЬем , karl ,,u‘ly a JÓ1 betanult darabok ügyes
jó befektetés. Meglepő módon halad a föld- J y J ‘ ‘ előadásával élvezetet szerzett » megjeleni
miveles intenzivitása, amit csak akkor látunk Versenytárgyalás. A helybeli áll. közönségnek. Örvendünk a dalárda sikerének,
be igazán, ha elgondoljuk, hogy vidékünk I la,,flóképző-mlézet, 'nini értesülünk, a tej- inert újabb jelét látjuk benne a helybeli 
gazdálkodása is milyen ódon. Kétségkívül SZi*^l^srH n^zve a Slrahia-céggel jutott meg- tparosok haladásának és magyarosodásának, 
arra tanít meg az a falusi kultúra, hogy a | állapodásra s így az 1912-ik évi szállításokat g ez^ri elismerés illeli a tényezőket, akik 
nemzet minden fiának dolgoznia, tanulnia kell. ая e?éáZ vo,,alon biztosította A versenytár- ezl a szervezetet íenntartják s a helyi kul- 
Akkor a nemzeti termelés több lesz, akkor **gyéb lelmerüli nehézségeitől ette- ^ ra t.gyiK lényezőjévé teszik.
a töld többet terem, jólét következik s ennek k,lJlve’. H d(),015ban kiválóan az a sajnálni   BalatnnfiirAd hÁrhpartaca л «„l-______________________________________ való, hogy az intézetnek a husszállítást Dalatontured berbeadasa. A sok

Csáktornyán kívül, a 22 km-nyire fekvő AI- la,a,«a,as ,llan ,alan óvszer komoly hii-
etreb^gte az s а Ш  föaöktől két napi■ в*а- 80ientlva„ kellett biztosítania. Ezt azonban,ladaáöal a,,unk nemben, mely a Balaton
ífk T h L ttság íriló S  Á° Zbídtógót te*: amennyire intézet igazgatósága Balatoníttred ,6v«jérevonaikozik.
mészetesen megadták neki. annyira kénytelen volt vele. Mert a rendel- ^Jdbban az a bír járja, hogy Balatonfuredet

Másnap félre hívta Fényes ur Mónit: ! kezésre álló átalány melleit a helybeli hor* |í0,,Z0rCIU,,, veszi bérbe, melynek élén
— Édes Móni, nekem halaszthatatlan családi ribilis ajánlati árakat fizetni nem lelt volna e^Y Zichy gróf áll s melynek kivitelén kü-

ügyben el kell utaznom, ha keresnek, mondd, hogy képes. S ép ezért nagyon különösnek tűnik Erlösen Rigier Gusztáv kolozsvári egyetemi
beteg vagyok. Holnap bejövök addig vezesd az liz- ^  ^0gy a helybeli mészárosok, kik annak ürvoslanár lar»dozik. A kofizorcium egy
letet idején a versenytárgyalásban sem részi nem mi,dó korona befizetett tökével kezdi mdkö-

,M?k r°^?88á lelte a b'zv'om. Úgy járt kelt k k f m  , dését és ehhez még további két milliót veszaz üzletben fekete szalonruhájában, mint egy ten- veiu.K. аеш ашык jeiieieiei наш nem er lAI.... . , . .
gernagy a hadihajón. Nem is bánta, hogy^társa deklődtek s így a szállításra nem is reflek- kó,C8Ön a bencések jótállásával. A konzor- 
még egy hét múlva sem jött vissza Nyolcadnapra táltak, most a városi hatóságnál az intézettel c,um’ melynek összehozásához még csak egy 
a rendőrségtől keresték Fényest. Móni azt mondta, szemben panasszal éltek s leljelentetlék az néhány ezer korona hiányzik, 50 éves bérszer- 
beteg, majd holnap elküldi. Másnap újra keresték, |oazgalóságol, hogy a húst az intézet részére zódést log kölni a tulajdonos bencésrenddel-
к»р^иГЬ*н|Г0о™Ь01*Пгае1̂ пГ̂ 0!1авп11**̂ ан1н1**а,)1>‘ id®Ke,,ben szerzi be » hogy a szállítást nem -  Táncmulateáfl. B»gola István .A 

Köszönjük a pénzt, legjobbkor jött. Jolán a törvényes követelményeknek megfelelő Vasúihoz* címzett vendéglőjében ma este 
és Tivadar. I módon bonyolítja le Ezek azonban csak táncmulatság van. Beléptidii 60 fillér

Móni mint egy örült rohant a rendőrségre, aprólékos kicsinyeskedések, melyekkel az ál-| — 1912 — SZÖkÖév. A íolyó évnek egyik
— Hja bizony, — vigasztalta a kapitány — lamkincslár képviselőjét, az intézet igazgatóját, legérdekesebb nevezetessége liogv szökő év

a társa váltókat hamisított s ezért volt néki szűk elkedvellenítern akarják, aki azonban dacára s igy 866 napból áll Februárban tehát 29 
X T l f e U  Ж  — k; " «*»«» lövabl' halad, mer, el- „ „ J L  les, PA. óv J  a m t  k é t s í  fogy
menekülni. Bízza ránk, majd mi kinyomozzuk őket. járásában • gyrészt a versenylárgyaló bízott- j a Nap. Április 17-én gyűrűs napfogyatkozás

Nem ie tudta, mikép ért haza. Otthon letépte ság határozatát hajtja végre, másrészt pedig lesz: az nálunk is látható. Kezdődik déli 12 
magáról az ünneplő ruhát, vad, tehetetlen fájda- az állam érdekeit tartja szemei előtt, amikor lóra 86 pkor s végződik 8 óra 15 Dkor. A 

űu«“ f"ld<* 16 k"caeásl,a a,lnak védelmében a husszállítást az inlé- másik napfogyatkozást „álunk nem látjuk.
kgyaokára, szinte gépiesen kereste eló ron- ,ré« ére "y módon előnyössebben biz- A farsang február 20-ig tart. A husvél áp- 

gyait s azután megindult, hogy harmadszor kezd- losílhatja. Lapunk mull szamában egyéb* rilis 7-iKére, a pünkösd május 26*ára esik. 
jen uj életet. iránt a helybeli mészárosok nyíltan isi Kettős ünnepek lesznek a múltkorin kívül

állást foglalnak s próbálják megmagyarázni I március 24-, 25-én s junius 29 és 30-án.



—  Giáktornya népkönyvtárának évi je
lentéséből. A Dunántúlt Közművelődési Egye- 
sülel állal Csáktornya nagyközségnek aján
dékozott népkönyvtár 1911. évi forgalmáról 
Összeállított jelentés szerint ezen kulturmisz- 
sziót teljesítő intézmény ezelőtt éppen 5 év
vel, 1907. év január 15-én nyittatott meg s 
áll rendelkezésre az olvasóközönségnek. A 
könyvtár 1911. év május 27-éig a község
háza 2. számú közgyűlési termében volt el
helyezve, ezen időtől fogva pedig az áll. el. 
népiskola löldszintjén levő tanácskozási tér-! 
Hieben van. A könyvtárt Csáktornya 16 éven j 
telüli korban levő megbízható lakói teljesen i 
díjtalanul vehetik igénybe, 4 heti kikölcsönzési! 
határidő mellett. Helenkmt egyszer, minden j 
vasárnap délután 1 órától kezdödöleg vannak j 
a könyvkölcsönzések. Az 1911. év folyamán j 
a könyvtárt 270 olvasó vette igénybe s 1838 1 
kötetet olvastak, ami Csáktornyán igen szép 
eredmény s e szám jóval íölülmulja számos i 
nagyobb népességű varos könyvtárforgalmát.
A közönség legszívesebben olvas regényeket,! 
Útleírásokat és történeti munkákat. Az 1911. 
év folyamán a D. К E. ajándékozása folytán 
a következő művekkel gyarapodott e nép
könyvtár. 1. Nepies Gazdasági Felolvasások 
ebó részé. 2 Fasztor Árpád: Budapesttől a 
Föld körül Budapestig. 3. Felolvasások III. 
kötete. 4. Győiffy János: Iskolai ünnepségek.
1. Dr. Mulsctienbacher Viktor: »A magyar 
váltójog«. A könyvtár 1911. december 3 1-én ! 
409 mű, 323 kötetből (darab) állott, melyek 
mind magyar nyelvűek. A könyvtárnak külön 
nyomtatott jegyzéke is van. A könyvtár 
fejlesztése es népszerűsítése érdekében a 
jelentés szerin-t kívánatos volna a jelenlegi 
könyvtárnak egy nagyobb könyvtárral való 
kicserélése, addig is Jókai műveivel valót 
kibővítése igen uagyot lendítene a forgalmon. 
A könyvtár kezelője annak kezdetétől fogva! 
Potesinszky Emil all. tanító.

— Szeszélyes időjárás. A napok ó ta ! 
tartott szokatlanul enyhe teli időjárást f. hó 
7-ikeröl 8-ára forduló éjjel hirtelen fagy 
váltotta fel. Alig vasárnap a maximum +  11 
fok volt, hétfőn reggel a minimum — 29 
tokot mulatott. A hőmérséklet csökkenésével 
vihar is kerekedett. A támadt szelnek 8-as 
ereje volt, ami a tengeri vihar gyorsaságának 
lelel meg. A vihar károkai is okozotl. A 
Zvernyákon egy épülő ház lűzfalát döntötte 
le s a tanítóképző-intézet deszkakerítését is 
több helyen letel Helle. Egy pár tetőben és 
kéményben is Utt kárt.

— Helyreigazítás. Lapunk mull számába, 
sajnálatos hír csúszott bele, mely Blazsmcsics 
Fanit mint házilolvajt mutatja be. Készsé
gesen kijelentjük, hogy ez a hír félreértésen 
alapult, mert a kérdéses cselédleány nem 
lopta meg gazdáját.

— Tenyószapa állatvizsgálatok. A Csák
tornyái járásban a járási töszolgabiróságnak 
intézkedésére a tenyészapaállatokat a követ
kező í«orrendben és helyeken logiák megvizs
gálni. Januar 16-án d. e 10 órakor Bottor- 
nyán (Kovács Emil), 17-én d. u. 1 órakor 
Viziszentgyörgyön (Beszterczey Gábor), 18 án 
d u. 1 órakor Csáktornyán (Tólh Isván) 
19 én d. e 10 órakor Felsőmihályfalván 
(Kayser Lajos), 20-án d. u. 2 órakor, 
Belicán (Tomka György), 23-án d. e. 8-kor 
Drávanagyfaluban s 10-kor Drávavásárhelyen 
(Lövensohn M*ksa), 24 én d. e. 10-kor Mu- 
raszentrnártonban, d. u. 3-kor Muraszerda- 
helyen (Farkas Lajos), 26-án d. u. 2 kor 
Murasiklóson (Tomka György). 30-án d. e. 
Ю-kor Stridóváron (Knezevich Viktor báró)
» január 31-én d. e. 10 órakor Drávacsány- 
bak (Meslerich Aladár)

— Tűz Drávavásárhelyen. Az 1912. év 
tűzesetének sorozatát a környékünkön Drá- 
vavásárhely nyitotta meg, mely község a 
múlt évben is gócpontja volt a tűzvészedé- 
lemnek. Csütörtök este 7 óra után kigyulladt 
Blagovics Ferenc odavaló földmives lakóháza 
s a vele egy fedél al tt épült egyik pajtával 
együtt a tűz martaléka lett A drávavásár- 
helyi déli vasúti pályaőr telefonon jelentette 
a tűz kiütését a vasúti állomásra s onnét 
értesítették a Csáktornyái tűzoltólaktanyát, 
mely aztán riadóval jelezte a vidéki tűzet. 
A gyorsan előállított tűzollószerek 5 C fokos 
hidegben 10 tűzoltóval elindultak Drávavá- 
sárhelyre, de már a vasúinál jelentették, 
hogy a tűz szünőfélbcn van, mindazonáltal 
tovább hajtottak a drávavásárhelyi vasúti 
átjáróig, ahol is egy Drávavásártielyről jövő 
fuvarostól értesültek arról, hogy már a tűz 
véget ért. mire tűzoltóink visszafordulva, — 
mintegy 25—30 vállalkozó fiatal alkalmi 
lűzollóval, kik a legnagyobb elszántsággal és 
kitartással futoltak a dermesztő hidegben a 
tűzollószerek oldalam oda és vissza — ha
zahajtanak

— Éjjeli botrány. Mu t csütörtökön éjjel 
kinos botrány történt Csáktornyán, amikor 
éjtél körül Grábár István Csáktornyái lakos, 
n észárossegéd, ittas á'lapotban Szencsár 
János városi rendőrrel a Wlassics Gyula-utca 
elején összelűzöll. Grabár István ittas álla
potában rendellenkezett, amiért őt a rendőr 
figyelmeztette, amiért azonban az iszonyú 
erejű Grábár a rendőr karját meglógta, arcul 
ütötte, mitől nemcsak orra vére eredt meg 
a rendőrnek, hanem erős zuzódást is kapott 
orrára. Az ütés után a rendőr hátraugroll 
kardot rántott s a meg mindig lámagó Grábár 
fejére erős vágást teli. Erre még sokkal he
vesebb támadást akart intézni Grábár a 
rendőr ellen, de a rendőr is erősen véde
kezett s még egy vágást mért rá Már-már 
a, rendőr lelt ura a hatalmas Grábárnak, 
mire Grábár segítséget kapott В Csák István 
bérkocsis személyeben, aki a rendőrt hátul 
derékon kapta, mitől Grábár erőre kapva a 
rendőri lefegyverezni törekedett. A kétségbe
esett küzdelemnek kel rendőr vetett véget, 
akik küzdő társukat a veszedelmes helyzet
ből kimentenék s Grábart a rendőrségre ki 
seriek. A megsebesült Grabár itt már meg
adta magát s békén tűrte Viola Vilmos dr. 
községi orvos beavatkozását, aki az össze- 
vagdall Grábár sebeit nyomban összevarrta. 
A tényállás felvetek* után Grábár Istvánt 
szabadon bncsálolák, akit most otthon ápol
nak. Grabár István éj|eli csendháborilásert 
és hatósági közeg ellen elkövetett sértésért 
eljelentettek.

— Megégett gyermek. Múlt csütörtökön 
egy egy év« s gy« rmek lelt áldozata Dráva- 
vásárhelyen édesanyja gondatlanságának. A 
kis K ovhcsics István ugyanis délután fél 5 
órakor a konyhában a takaréklűzhely előtt 
ült és játszott, mialatt édesanyja az istáló- 
ban a tehenet meglelte. Mire az asszony 
visszajött, a kis gyermek már lángokban 
volt, mert a tűzhelyen lévő lűzlől meggyu- 
ladt. A kis fiú este 8 órakor már halott 
volt Kovácsics Mihály né, ellen vétkes gon- 
daltlanság miatt vizsgálatot indítottak.

— Főreáliskola a vármegyében. A vallás- 
és közokt. ügyi miniszter leiratot intézett 
Sümegre, h< gy a sümegi alreátiskolát haj
landó főreáliskolává fejleszteni, ha az ehhez 
szükséges költségeket a törvényhozás meg
szavazza. Természetes, hogy ez a hír Sü
megen nagy örömet keltett.

— Meghívó. A Csáktornyái Korcsolyázó

Egylet í. hó 14-én délután 2 órakor tartja 
a városháza tanácstermében közgyűlését, 
melyre a tagokat és érdeklődőket tisztelettel 
meghívja az elnökség.

—  TŐZ. A Szentorbánhegy községhez 
tartozó Rimscsákhegyen tűz volt múlt va
sárnap. A kárt Levacsics András vallotta, 
akinek ez alkalommal házánek összes mel
léképületei, takarmánya és gazdasági eszközei 
1520 К értékben estek a tűz prédájául. A 
tűz oka maga a gazda volt, akinek gondat
lanságából keletkezett a tűz. Az épületek nem 
voltak biztosítva.

—  Pénzügyi és tőzsdei évkönyv. A Lendvay
Sándor által kiadott ily című Évkönyvnek most 
jelent meg a 11-ik évfolyama. Az Évkönyv tartal
mazza mindazt, amit sorsjegy és érték papírbirto
kosoknak tudniok kell. Egyebek között az összes 
eddig kihúzott de még eddig ki nem fizetett nye- 

' remények kimutatását is. Az Évkönyvet csuk azok 
' kapják ingyen, akik a belügyi, kereskedelmi és 
pénzügyi minisztériumok által is ajánlott Pénzügyi 

! Hírlap című sorsolási és pénzügyi Hírlapra (VII. 
Rákóczi-ut 44 sz.) előfizetnek. Az előűzetés ára 

1 egész évre 8 korona.
—  Viziszentgyörgyön verekedtek. Bog

dán Ferenc bánfihegyi és Cseh István nyir- 
völgyi lakosok Viziszentgyörgyön találkoztak, 
de nem igen örüllek a viszontlátásnak, mert 
csakhamar bírókra keltek. Az ütlegelésben 
Bogdán húzta a rövidebbet, akit ellenfele 
teljesen tehetetlenné telt. A győztes Cseh 
István áldozatának ezt az állapotát kihasz
nálta s a kocsiján lévő zsák búzalisztet el
tulajdonította. Így Csen István kettős okból 
keiül a bíróság elé, ahol cselekedeteiért fe
lelőségre vonják.

N y  i I t té r .* )

A »Muraköz« folyó hó 7 iki számában egy 
cikk jelent meg »Kéménytűzek« címe alatt.

Én alulírott, aki 32 éves tapasztalataim által, 
— iparomat alaposan ismerem, ezen cikk, minden 
egyes sorát, alaptalan vádnak minősítem.

KéinénytGzről szó sem volt. — Ezt maga a 
cikk tartalma is bizonyítja, amennyiben az van 
benne, bogy »a tűz természeténél fogva, szerencsés 
lefolyású volt.«

Közvetlen a tűzjelzés ulán, megjelentem a 
helyszínén, hogy megkeressem a tűz keletkezésének 
indító okát. Ezt röglön meg is találtam, amint a 
hálószoba kályha csövét levéve, abban megtaláltam 
az elégett korom maradványait.

Úgy hiszem, minden laikus ember ludhalja azt, 
hogy a kéményben nem tüzelnek. — A kémény 
pedig önmagától, senki kedvéért ki nem gyullad.

Az ilyen eseteket, csakis a por korom mai telt 
kályhacsövek és a fal báni huzatok okozhatják. — 
Ez pedig onnan ered, hogy a tisztelt közönség 
sajnálja azt az egy pár fillért havonta feláldozni, 
hogy kályhacsöveit, segédeim által kitisztíttassa.

Megjegyzem, hogy ugyanezen Hirschsohn-féle 
kéményt, én az eset megtörténte után pár napra 
kiégettem. — Oly kéményt pedig, a melyben ké
ménytűz volt, kiégetni teljes lehetetlen.

Ugyanezen cikk azt is mondja, hogy egyidőben 
Dobosy Elek állami tanító urnát is kéménytűz volt. 
Na ez igazán csak Özylveszter estére méltó állítás.

Még csak az a megjegyzésem volna, hogy 
kár egy iparost, aki saját szakmáját alaposan érti 
és amellett lelkiismeretesen végzi munkáját, ok 
nélkül bántalmazni.

Csáktornya, 1912, január hó 14-én.
Kitűnő tisztelettel

732 1—1 S chefcs ik  Z sigm ond
kéményseprő iparbérlő.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget
a szerkesztő.



Csáktornya, 1912. januara 14-ga.XXIX. god. tedaj.
Sve poöiJjke, kaj se tiőe zadr- 
Zaja novinah, se imaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktornya.

Izdateljatvo:
knjiZara S trausz  Sandora 
kam sepredplate i obznane 

poäiljaju.

Broj 2.

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

Iz laz i s v a k i  t jeden  je d e n k ra t  i to : s v a k u  nedelju.

Predplatna oiaa Ja:

Na celo le to .......... 8 kor.
Na pol leta ............ 4 kor.
Na óetvert leti . . .  2 kor
Pojedini brcji koStaju2()fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

OdKOVorni ureduik

Z R ÍN Y I k á r o l y .

Od hasnoviti ptiéov.
Spiáein jeduo pripeóenje vu kojem ljudi 

i hasnoviti plióeki igraju Jako lépő i krasno 
pripeóenje je to od kojega se vnogo dobra 
moCi navóiti.

Pazile samo как se je to pripetilo.
Veliko hiZu i dvora je irnei gospon 

Peter vu oböini na najlepSom mesto. Po 
otcu je lépi imetek herbai. Pokraj hi2e je 
kokoSinjak, za njim pák veliki vrt bil vu 
kojim je vnogo lépoga sadovnoga dréva i 
leskovih grrnov bilo

Vu hataru je tuliku orane zemlje imel 
gospon Peter da nije znal, koju bi predi po- 
sejal; bormeé nekoja pák je i prazna ostala, 
jerbo Peter je dobro zoal gospona ápilati. 
ali tuliku menje je znal gospodariti

Poleg vode su mu á roke senokoőe le- 
Zale, na bregu pák plodne gorice i veliki 
sadovnjak, toiest takovu imanje, da je Peter 
prez brige Zivel sa svojiin obiteljurn na svélo. 
Dva sini su mo tak odrasli. da niti poljo- 
delavci niti za drugo nikaj su né bili zvu- 
óeni. »Ima japa dostaj imétka« — su znali 
reéti gizdavo deCki — »mi |smo né presil- 
jeni vuóiti se.«

Так su proála léla i da su sitii veó 
dorasli Pelrovi, na hitroma njim je vumral 
otec i vezda se je zazvedilo, da céli imétek 
je s velikim dugom obteráani i tak je sve 
na bubeni doálo. Sve su na licitaciju pro- 
daii i jód je né bilo dosta, da se dug pop
lati.

Petrov sused je prosti poljodelavec bil, 
zval se |e Ivek.

S u rad n ik :

P A T A K I V IK T O R .___________j

Ivek sí je lépi imétek spravil med tem 
toga, doklam je Peter doli doáel. Marljiv i 
prosti gazda je na oói videó se pomagal.

Óva proménjba se pred 25 letmi dogo
ddá. Kak je bogatod Peter na siromadtvo 
doSel i как se je pomagal muZ Ivek, od toga 
govori ov dogodjaj, koj je prilióen, da si ga 
svaki za pamti, prém ako posluhne lvekove 
réói, kője odgovarja, ako ga dto popita.

— Sve svemoguóenomu Bogu inorem 
zahvaliti, véli jedenput na spitavanje, jerbo 
on mi je dal zdravje, jakost, rnarljivost i 
vnogo vrlih pomoónikov.

Daklem sie pomoónike imeli sused Ivek ? |
— Imel sem na stoline i na stoline, 

na polovicu stalnih druZinah, na polovicu 
pák putnih muZikaSov.

— No! No! mortig ste s cigani posla 
imali I oni su vám vu gospodarstvom po- 
magali ?

— I cigam su bili medjimi, negda su 
me I prosili, da su vu veliki sili bili, ja 
pák sem njim s radostjum dal. pollam su 
mi s velikim intereSom napintih Ni sem je 
silóm tiral, pák su mi itak s velikim vesel- 
jom i sfuékanjom delali Da рак je vréme 
doälo, Zalostjum su me ostavili, ali naprolu- 
letje s veseljum su me opet poiskali.

— Vezda razmim dragi sused, im su 
to male plicice bile, koje su vam tak s 
radostjum pomagale.

— Bormeé ptióice, moje male i dobre 
ptióice su moji pajdaái i pomagaói — odgo- 
vori Ivea.

Kak je onda doli doäel Peter ?
Kada drugi marljivi ljudi na proluletje

Izdatelj i v lu tn ik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

ili na jesen orjeju, onda Peter si zeme puSku 
i po svoji zen.lji stréla kavke, vrane i druge 
hasnovite ptice.

Poleg Petra je Ivek imel zemlju. Kada 
su ove ptice na njegvu zemlju sele, nije ou 
strélal nanje, dobro je veó onda znal, da 
ove plice za pljugom pobiraju svakojaCke 
kukce, Crve, vrlce i druge stvari, koje su 
nam na veliki к var. S bog toga je onda 
njegva zemlja óisla b>la od kukcov i órvov 
i njemu je navék vise i lepäe silje zraslo. 
как Petro.

Kak je Ivek znal, da je kavka, vrana, 
kavran hasnovita stvar?

Bog je svakomu dvé oói stvoril. I Peler 
bi bil mogel iz one odprte knjige Óitati, koja 
je svakomu spametnomu óloveku navék 
odpr l a i  on bi mogel bil videti, kaj délaju 
ove ptice na orani zemlji.

Jedenput je rekel Ivek Pelru, kada je 
strélal na hasnovite ptice.

— Zakaj bantujete naäe prijatelje?
Ali gizdav Peter je smejuö odgovoril :
— To su samo za muZe priatelji!
Spameten gazda Ivek, je na ove hur-

maste réói nikaj né odgovoril gizdavcu, nek 
se je proli pticam obrnul i stiha veli:

— Hodite к meni, ja vas rad imam, 
rad vas vidim, pun stol Zivlenja imam za- 
vas na zemlji.

Kada je Zetva doéla Ivekov slol je bil 
prestrti, Petrov рак prazen. Tojest Ivek na 
menjSim falatu zemlje je pimo vise silja 
dobil. как Peter.

(Drugiput dalje.)

I

I. Pét batin za konja.
Ako se laj dogodjaj nije u LaZikutu 

dogodil, tak se je negde drugde dogodil; ali 
dogodil se je svakako, jer Miákec ima to 
pismeno.

Stari HrZenjak, bogati seljak sa dva reda 
srebernih gumbov na prsluku, dojde niekog 
dana jahajuó na svojem Fuksu pred kró-| 
morn »kórnomu medvedu,« liepo odsedne 
iz sedla te si zapove pol litre staroga. —
— Jedan, koj je veó od prije u krómisedel 
te je HrZenjaka videl dojti i s konja odsesti 
najme putujuói kuóarac (Hauzirer) Levi 
dojde odmah van i reóe :

»Sakrabolt! — ala je to liepi Fuks, 
na kojem ste dojahal!«

»Jeli vam sedopada, treói sine Jakobov?«
— pita seljak.

»Так mi se dopada« — odgovori Levi
— »da bi sto batin bil pripravan za njega 
zdrZati, ako bi onda moj bil.«

HrZenjak si je Zepnim rubcom pred 
nosom mahajuó svojemu zaZarcnomu licu 
hladni zrak dopuhaval, a onda rekel:

»Kóemu sto batin? Vi toga fuksa mo
rele imati i za petdeset batin.« — veli 
HrZenjak.

»A nebi bilo dosta i dvadeset i pet?« — 
pogadja se ponizno Levi.

»Oh dakako, da bi dosta bilo!« — veli' 
HrZenjak — »dapaCe 1 petnajst, — i pet 
makar, ako vam je tu dosta.«

Nitko nije znal, jeli se ta dva Sale, ili! 
je istina. Ali kad je seljak renel: »i pet 
makar,« misül si je Levi :

»Nu — zar nisam onda, kad sam pri 
Bernjaku srebernu vuricu ukral, pred varaS- 
kemi hizatni u Cakovcu dvanajst bttin zdrZal, 
pák sem zalo ipák joá tu!« — On je gledal 
nekak neveruvano HrZenjaka, a onda ga 
zapita oprezno :

*A jeli vi zuate i rieó drZati?«
»Zar vi mojim rieCim nevierujete? — 

veli nezadovoljno Hr?.enjak, kojega je stvar 
veó poóela zabavljati. »Hoóete pismeno?«

»Kadje bi pismeno,« — veli Levi — 
»to je samo radi reda.«

Krómar je odmah poslat po obóinskoga 
pisara, koj je HrZenjakovo sliedeóe oóito- 

I vanje na papír postavil i Leviu prédái :
»Kada óe posiedmk nazoónoga pismj, 

od ovde prisutnoga seljaka HrZenjaka pet 
I batin po straZnjici, óvrstom batinom, primiti 
vudreue i zdrZati, onda óe mu reóeni HrZen- 

|jak, svojega jahaóa kon|a fuksa, bez ikakvog

protugovora prikazati i neodvlaóno u posied 
predali. Tako ugovoreno tu i tu, a podpisano 
po tem i lem.«

Kad je Levi ugovora imái u Zepu, legel 
se je na klup, krómar je donesel po prst 
debelu friöku boroviónu batinu. kojorn je 
HrZenjak Zidova po debeloi zadnjoj strain 
tiela tak neóemumo omeknul, da je Levi 
na to rekuó zaruóal »Au waih!« po tibo 
pák si u sebi in isi 11 : »Gott der gerechte 1 
Taj seljak to bol|e razme как varmedjinski 
pandúr u Cikovcu... Proli ovoj boroviónoj 
batini su óakovaóke leskovaóe prava pravcata 
guskina pera!«

HrZenjak se za prvim udarcom liepo 
mirno sedne к stolu i pije liepo joä jedan 
deci, te pita Levia : »No kako je Levi?«

»Kako bi bilo?« — slivkal je Zidov — 
»как to veó more biti. . dajte mi hilro joS 
oslale cetiri i onda sam vani is  nevolje.«

»To óe se dogoditi,« — veli seljak, te 
mu oddrapi drugoga takovom silóm, da je 
on prvi proti ovomu bil Strukel cukorom 
posoleni. Levi je u sebi misül : » В о й е  mojih 
pradiedovah ! Ov lumpőe me jóé na rezance 
stuói. . Ov drugi je bil tak teZki, как da 
bi iz mieseca bil dole opal.

HrZenjak se pak poslie ovoga drugoga



KAJ JK NOVOGA?
— P r o s im o  na.se p o s tu v a n e  p r e d p lu tn ik e ,  

nuj n a m  vu  n o v im  f e r ta l ju  p r e d p la tn e  za o s-  
tu tk e  ó im  p r e d i  p o s le ju  i  p r e d p la te  p o n o v iju .

— Im enovan je. Varmegjinski veliki* 
Zupán je Bedemcky Mihalja u dravadioSsku 
matica okrug za maticavoditeljzastupnika 
imeuoval.

—  P risezn ik i iz Medjim urja. Za
1912. godinu u uagjkaniZaisku porotu su 
sledeCi ólaui gori vzeti íz Medjimurja. íz 
Csáktornya : Benedikt Béla, Csakathurner 
Herrn mu, D véki Ödön, Feiér Jenő, Fink Fe
renc, Hnia3 JoZef, dr. Hídvégi MikSa, Hirsch- 
sohn Ernő. Kelemen JauoS, dr. Kovaó Lipol, 
dr Laslo Béla, Mentened Aladár, Neumann 
Roberl, Straus Sándor, Strahia Ferenc. — ! 
íz Újudvara: BaZo JoZef. — lz Perlaka:! 
Bulié Flórian. Hajdmjak István, Hermann I 
JanoS, Krainarits Viktor, dr. Pichler Gjula,! 
dr. TamaS J moá, Verly Ernő — íz Mura- 
vida : Eisler Karolj

—  Oar. Stridovarska Sparkassa je za 
one siromaSke dijaké, koji u rackaniZaisku 
drZavnu Skoiu hodiju. za knpge kupuvanje 
10 korune daruval«.

— D im njakogenj. Ni staro lelő od- 
veóer ob G úri эе je na Csaktornja Hirsch- 
sohii Henrik (ainoSnjemn trgovcu dimnjak 
vuZgal. Sreóa, kaj su ognja odmah spazili, 
i lak vekSu nesreóu zapneóili.

— Kolera je prestala. Magjarski mi
nistar od nutraSnje poslov je vezda na znanje 
dal, da aZiaiska kolera tak na Вalkann как 
i ü Taljanskim orsagu je prestala. Dakle 
vezda veö nebudu putnike vizitérali na mje-1 
stnim ZelieZniökim Slacionu.

— Novi o d b o rsk i clan. U Drava-i 
vaSarheljskim kotaru za jurisdikcija odbor- 
skoga ólana su dr. Iáoo Viklor csaklornja- 
iskoga кг. nótáriusa zebrali.

— Oruzje je vkral. Malinovió MatjaS 
zalanjvarski stanovnik je u mmuóem Ijednu 
u Janovic Gjörgjuvu kiél vdrl, i odonut jed- 
ru puSku vkral. Kvarje 20 korún. Malino- 
vióa su kr. odvjelniku najavili.

— S ilov it i gOSt. Sági Jikat) bottor- 
njaiski stanovnik je na boZió nepozvano nu- 
tarstupil u Golubió JanoSovu sobu. HiZni

op. t sedne kstolu te sí opet zapoviede növi 
deci. Так j í  delal pri treljem i óetvrtem, 
Poslie óetvrtoga véli Levi :

»Ja neznam, jeli bi vám bil za to zab* 
valan ili ne, da mi dadete poslie svakoga 
po^leno uZivati. Dajte mi к ovornu óetvr 
loinu odinah i petoga, tak se budem rieSil 
toga ugodnoga uZivanja, a fuks bude onda 
znal óiji ie *

»Sine Jakobov« — amije se seljak — 
* na petoga budete morali joS dugó óekati 

mene veó ruka holi i za nikaj nebi mo- 
gel posieno zamahnuti.«

»Wie hajsl?« — krikue Levi — »po 
pravici rnoram joS petoga dobit«, tak glasi 
RaSe pismo ilili ugovor .. ja nedam nikaj 
bandlali!«

»Vi se nikaj neliojle« — amije se sel
jak — > vi dobite i petoga, ali stoprv na sud- 
Rji dán.«

»Ja hoóu svoje dobiIi.« — larma Levi 
— »svakomu svoje!.. Ili mi dadete ugo- 
vorenoga petoga, ili óu bieZati к sudeuteóu 
vas tuZili!«

PoSto si HrZenjak mii iz Oh groZnjah 
mje nikaj Cinil, pastil se je Zidov u molbu : 
*Vi ste poznali как poftten Coviek Budite 
tako dohár, pák un udarite petoga, koj me

gazda je proli tomu prosvjedoval, Sági je na 
lo na Golubióa juriSal i njega s jednim ko- 
lióom bubal. Bréőas pri sudu se budu ovi 
dva strici skupadoSli.

— H iin i tolvaj. BlaZinőiöFani, m estna 
sluZkinja je svakofele vkradjenje sliedila. 
Gazda je nju к sudu prék dal.

—  Rod jak koj bocka. Herman Giörgj 
belicaiski stanovnik je u jedni lamoánji kró- 
rni veseljo se zabavlial na Stéfanje s Hor
váth Janoí tamoSnjim stanovnikom Med 
plesnu zabavu su se ovi dva strici posva- 
dili. Na juriíanje su isii i Herman Gjörgj je 
Horvath JanoSa s jednim Z*pmm noZom 
veókral vpióil.

— Mir. Med taljane i turóine u Tripo- 
lisu bude brSöas mir nastal Veliki vlasti veó 
órez váe dane razpravljaju, da med öve 
dva kormane mira sklopiju

—  Kralj na Budapeätu. íz Beóa 
javiju, da kralj bude na protuletje 2-3 tjedne 
na BudapeStu izpunil Pod ovo vréme viSft- 
krat bude na Gödöllő iáéi.

— Ljetosnji veliki m anövrí. LjetoS- 
nji veliki manövri se budu u Erdélju, med 
KoloZvar i Nagjenjed varasé obdrZavali. Ma- 
növre bude Ferenc Ferdinand nadvojvoda 
vodil, poleg njega bude Schemua, od gene- 
ralskoga stopéra növi predslojnik. Na ma- 
növru budu 7 mi (temeSvarski) i 12-ti (nagj- 
sebenski) vojni sbori jeden proti drugomu 
stali; prveSemu bude Seefranz general top- 
niótva, a drugomu pako Kövesé pjeSiöki ge
neral zapoviednik. Pnestolonasljednik bude 
brSóas na KoloZvaru slanuval.

—  Najveksa ratna ladja  U Portamo- 
ulhu (Englezkiorsag) je od pomoistvo zapo- 
viedniótvo januar 4 ga dana prék vzel »Orion« 
zvanoga dreadnoughta. »Orion« je na ciélim 
svétu najvekéa ratnaladia.

— Hédervaryov po lozaj. Ministar- 
predsjednikov poloZaj se uvjek poboljSa. Ni- 
kakvo bol veó né óuti. Dane u njegvim fotelu 
izpuni, i veseljo se spomina onimi, koji ga 
pogledneju Za tjeden dói bude na Cistoma 
zdrav. Kralj i priestolonasljednik su ga tele- 
grafióno pozdravljali za operéranjem Zvun 
tóga je Hédervary vise liste i brzojave dobd 
na njegov naslov.

— Nesretni ucitelj. Baranjai Géza

po pravu i pravici ide... ja vám platim za 
vaé trud tridesel krunah!«

»Niti za kinezko cesarátvo nedam petoga«
— veti HrZenjak.

Anda skoói Levi i potegne HrZenjaka 
pred gospodina sudea.

»Milostivi gospodin sudac« — kriói 
Levi — »prosim njihovu milost, meni je 
HrZenjak duZan na moju debelu straZnju 
stran liela udariti boroviónom batinom joS 
petoga udarca, uslied naéega ugovora po 
nami obodvima vlastoruóno podpisanoga, pák 
mi sad hoőe toga petoga udarca, protuzako- 
nito uzkratiti.«

Sudac |e oöima poZmrkaval i rekel, da 
ako se Levin lak jako hoóe bálin, on mu 
sam dade po varmedjinskom panduru odmah, 
ne jednu, veó dvadeset i pel oddrapili.

* Pri grobu prorokah!« — krikne Levi
— »ja se liepo zahvaljujem na dobroj volji 
milostivoga gospodina sudea ! Ali od pandura 
ja neóem mii jednu; ja hoóu moje praved- 
ne batine od HrZenjaka koj mi je joS peiu 
duZan, как to ovdestoji erno na bielo pisano !«

Tun pruZi sudeu pisaui ugovor.
Sudac si na nos uatakne oóale i Cita 

pismo. Zalim prasne u grohotan srnieh i se 
oCituje veleó :

hodmezővaSarheljski uóitel), kojeg» su u no- 
vemberu na dva mesece za soldata nutar- 
zvali к segedskomu 46. pjeSiókomu regemen tu, 
je tekuöeg meseca 4 ga dana sloboéóinu dobi)
I к svoji tec», Grube Mihaljici se je puluval, 
na Doroima. Januar 5-ga dana odveöer, kada 
su se hiZni veó dolilegli, uóitelj se je s re- 
volverom na sree slretil. Так veliju da jq 
Baranjai veö zdavnja bez SluZbe bil, i jako 
te£ko je iivel. Na vide mestab je svoju mol- 
beuicu poslal, ah je né niogel dobiti sluZbu, 
zadnjiö u november mesecu su ga na U.tvan* 
völgju (Tororitalvarmegjija) za uCitelja zeb
rali, I odonut je takvoga zapovieda dobil, da 
sluftbu nek odmah osvoje. Nesretni uöitelj 
je né mogel to svrSiti, ar je moral к solda- 
öiji rukovati. Bräöas zato je samoubojnik 
poslal. — Kovaó Zoltán trideslijeden godiä- 
nji budapedtanski uöitelj je januar 5-ga dana 
v jutro med 6 i 7 vure iz nepoznatoga zroka 
na HakoSkeresturu samoubojstvo sliedil i 
unirl.

—  Sm rtn a  n esre ca  n a  vadasiji.
Vu Komárom Sentpéler oböini je Lévai Sán
dor posjednik s njegvim Florid bratom na 
vadasiju iSel Kada je Florid órez jedne grabe 
hotel skoóili, puska se spuknula i kuglja 
Sándor brntu vu örévo se zavrtela. Odmah 
su ga vu komarotnski Spital spravili, gde 
su ga operérali, all za kralkoma je umrl.

—  S a m o u b o jn i liécnik. Dr. Straser 
Gjőző poíonjmegjeiski kotarski liéömk se je 
vu Somolanj obóini ogiftal. Cl na je iz sit 
Zivota slediI.

—  íe lje zn ick e  nesrede. Poleg Parisa, 
na Austerlitz Slacionu su se dva eugi skupa* 
stresnuli. Skupa9tresnanje je takvom jekost- 
jom se prepelilo, da su se tridesti person 
oranili. Deset ljudem poloZaj je leZki. — 

I Na inagjarskim orsagu, med Verebélj i £it-
vaujfalu Stacione se je |anuar 5-ga dana od 
jednoga perSonalskoga euga lokomotív i kon- 
doktérvaggon na Streki vanSkliznul. Grijaö 
je vumrl, maSinista i vlakvoditelj pák su se 
oranili. Med putnike je nikakva íalinga né 
nastala. Izlragu je od drZavne Zeljeznice 
direkcija podigla.

—  Ljubezna dram a. Katona Pál Sar-
bogardski gazda veö je zdavnja vu nezakon- 
skim Zenilbu Zivel s Kápolnái Marijom, koja

»Moj dragi gospodin Levi, tu ja nem- 
rem nikaj uóiniti... Ovde stoji samo о prim- 
Ijemh batinah a ne kada i kako se imaju 
davali.. Ja vám polag moje najbolje volje 
uemrem к petoj batmi pomoői .. Ako vám 
ju HrZenjak iz dobre volje nevudri; u ugo- 
voru nigde nestoji da on Io mora.«

»Au waih« — javikuje Levi — »anda 
viSe néma pravice na lorn svietu!«

1 u kratko : kuöarac joS uviek öeka na 
petu balinu i na liepoga fuksa.

11. üosietljivi Petrek.
Pelrek je bil deCec, koj je joS u svojem 

sein domaöu puóku Skoiu pohadjal, a mogel 
je biti u ovih tviti sluöajih, koje cu pripo- 
viedati star: u prvom öefiri, u drugom pet 
a u treljem sedatn godinah.

Anda : kad je Petrek bil joS posve mali, 
gledal je jednoó si mater, kada je peöeue 
kolaöe iz peói vadila Na jedankrat reCe : 
»Maina,zarti nebi hoielase jednospominati ?«

»Je... pak kaj bi se ncka spominala 
slobom ?«

»No, — bi me mogla pitat i : «Pelrek, 
hoöeS kolaöa?«

Ürugi krat, je rnati zbeteZala, a deöeca



je jako ljubomorna bilit, i za radi toga je skoga papa na novo Ijelo telegrafiéno poz- nádim orsagu, n*go i na stranjskih orsagov 
roed pjih uvék évadja nnstala. 2ena je Cola, dravil, vezda je papa njemu vu lista zah- dostig velikoga kvara zrokuval. Vu Amenki. 
da Katona hoée nju ostaviti i jedno drugo valil ovo gratnféranje. 1 Nikita monlenegro- vu Newyork varaéu tak jaka zima hodi, kaj 
devojku za suprugu vzrti. Na kaj su se tak iski kralj je svetomu ölen gratuléral na novo sa se véé 12. peréoni zmrzli 1 vu Lembergn 
posvadili, da je iena s revolverom na muta Ijelo. Rbnski papa mu je sledeöega brzojava je dost velika zima. a poleg toga i veliki 
strelila, kojemu je kuglja ruku oranila. Kada postal vu Celtmje: *lz srca doéaváega novo snegopad, tak, kaj cugt nemre ja iti. Vu па
зи redari Zenu hoteli uhititi, ona se je s Ijctnoga pozdrava sein s zahvalom prijel Sim orsagu diljem je veliki vihar bil januar 
revolverom vu glavu strlila. Njene zadobite Mold budem za mira. X. Pius« 7*ga dana vu nőéi. Na Sabadka varaéu je
rane su pogtbelne. — Zita nadvojvodica SC VUÖi m ag- onu nőé vihar od hiZe i krove dolislrgal.

— Stra jk  vu Zagrebu. Vu hrvatskim ja rsk l .  Uvek se nam lépő vidi, ako od naáe Segedu, и rninuéem neJelju v rioéi je i toCa 
glavnim varaéu, vu Zagrebu su od elektriCne kraljske hunilije jeden, ali drugi ólán se bila. Od varaöa jeden del je jóé i vezda vu 
ieljezince sluzbeniki januar 5-ga dana pred magjarski vuéi Im negda ée biti ova zernlja vodi. Na Sékeéfehérvaru je vitiar dirnnjake 
poldne vu strajk stupili. Na céli liniji je ono, gde budu vludali, i tak bormeé vrédno dotibitil, tak je jaki bit. Na Kiéjenőu je onu 
promet prestal. se je vuéili i rnagjarskoga jezika. Zita md- nőé i grmljavina bila, med lém je ha pit j

— Zgoreta hiza — p osta r ica .  Ja- vojvodic?*, Karolj Ferenc Jóiét nadvojvoda. 9nég padati. Vu Torda varaéu je zima jako 
nuar 4 ga vu noCi se je vu Zebelj (Temeö- prezurntjv prestolonasljednika supruga koja velika, stanovniki véé némaju drva, skunbi 
varmeg|ija) obéini poétarska hiia vuigala. ée biti negda naéa kraljica, — как je poz- morali kurdi. Veliki vihri su bili zvun toga 
Ognja je зато okoli pol nőéi spazil jeden nalo, — je iz taljanskoga postajanja, i naj- j vu Hodmezővaéarhplj,Congrad, Zombor, Paks, 
éandarétraéameáter, koj je odmah zbudil od rajéi govori Mjanski Ali poleg toga dobro Oroáhaza, Péé i Kiékunhalaé varaéu.
hiie stanovuike, koji su se iurili van iz go- govori i neuráki, francuzki i englezki. Mag- — Zeljezniöki-s trajk .  Vn Buenos-Ay-
reéega stana. Samo Belek pbétartieéter je jarski зато  jako malo zna. Za svoje ven- resu (Juina Amerika) su tamoénji lokomo-
rane trpel. koj je svoje pokuétvo holel bra- éanjejetiaé dober .-lari kralj onu ieljuoéi- tivvoditelji vu strajk slupili. Peréonalskipro- 
niti, tmtar je vdrl vu goreéu biiu. ali ко lovai, da nova nadvojvodica пек se Cím met je skorom na Cistoma prestal. a terelni- 
máj je prékstupil praga, goreéa nahiije je ; prije vuéi magjarski i Ceski. Na rnagjarskoga promet j»ako éisto.
na njega se srusilo В lek je зато érez obiok jezika nju Z chy Rafael grofica vuéi Kralj — Tragtcni sm rt .  Vu minuéem ne-
mogel vanskoédi. К var je po priltki 20 jezer je Zita nadvojvodici one magjarske knjige delju posle oodne na Budapeétu vu Vaci-
kurun. Ogenj se je od jedne, iz dirnnjaka daruval na boiié, iz kojih se je i pokojna ulica 18 brojni hiii je Forsler Béla bivéega
vardeljene iskre pripelilo Iztragu su podigli. | naéa dobra Eriébel kraljica vuéila magjar- í orsaékoga ablegata suprugi na hilronia hudo

— P ronev je ren i  knjigovodja. Vn ski. Eto, lak bude uaé lépi magjarski jezil; postalo. i dók bi mogel nju léénik bramli,
Komaromi» je К nutz Béla Knjigovoditelj 2, rezéirjen i vu kraljski famihji. Daj Bog, kaj je vumrla. Sréna uzma je nju zaklala. 
jezero korurie pronevjeril i skoéil. Redari ga bude naéa huduéa kral|ica né зато  vu jeziku, — ObiteljkrceC. Vu Biksdorfu (Neméki* 
sada léCeju. nego i vu éuvstvo prava magjerka. 'orsagj je január 7-ga dana Ötubenrauch Al-

—  S am o u b o jn i  m ladozenja .  Peler- — S am oubo js tvo .  Vu Budapeétu, vu íred, jeden dobrostojeéi obrtnik svoje dvé
man Mat|Há mesarpomoénik vu HajdubÖsör- Eriébetókrugputnim kupaliétu se je januar devojke, 18 godiénju Siegriedu. i 12 godiéniu 
ménju se je hotel ieinti, i zaruéil si je jed- 6-ga dana posle podne oh 3 vuri jedn 25-26 I Irmu na smrt strehl, za tém se je sam sebe 
nu Erőé Julianna zvanu devojku íz Sobosl-V godiánn mladi étovek vu glavu strelil. Uok vu glavu strelil. Obileljski drami je zrok to 
Ab Petermanova matt je né dopustila ovu su ga braiutelji vu Rokué-épital spravili; j e ; bilo, da je étubenrauchova supruga s jedmm 
iemlbu. Deöko za radi tóga vu njegvi ráz- na putem umrl. Samoubojmka za Siklai Je-1 mladim pomoónikom skoCila.
draienosti se je vu usta slrelil i odmah nőa zoveju. Naélisu pri njem vu iepu jed- — 1912. Prestupno Ijelo. Na február
vumrl uoga lista, kaj je dr. $omog|i Ede léénik и 24 ga dana jednoga skoéi Matjaé. kai vu

— Uzbuna vu jedni ta l jan sk i  ob -  bilo alressirano. kolendaru reda napravi. Zvézda vladalica
6ini. Vu Galarate obémi je velika uzbuna — U cetvorno vén can je .  Vu Baranja- je Sunce. Ovoga ljeta bude 2 sunéeno po- 
vandrla. Züo je mtianoiski nadbiéktip iz sentgjörgj obémi je vu minuéem nedelju né temnenje. Pri nas bude se зато prvo sun- 
kaétige od obéme sveéeuika premjeétil. Ov svakdaéujo vénéanje bilo. Bálái létvau dob- éeno potemuenje vidlo : prstenasto potein- 
je *s stanovnikim pomaganje proli 'novoga ro slojeéemu gazdi tíva sini i dvé éerke su neuje aprilié mesec 17-ga ée biti. Poéuese
sveéenika se obrnul, cirkvu su pred njega vénéáuje driali, na koju zabavu su iz céloga ob 12 vuri 36 minuti posle podne i kraj
zaprli véé ga i nabuhali. Növi sveéenik je kotara bili poznanci pozvtni. Dal ga Cuk mu bude ob 3 vuri i 15 rninuli posle podne.
moral odbeiati. Kormán je soldale poslal vu negdi, kaj ga tani moglo bili perecov. Curke, j Faánik od januar 6-ga do február 20 ga
obéino, kaj reda napraviju. «bve, lenfanje, pajcekov i puranov ! Gospoo traja, dakle 45 dane, bormeé dostig dugi, a

— P a p a i  novo  Ijeto. Ferenc Ferdi- R ‘*ai brééaé ne pózna átréiju, i njegovi ku- nekojim ijudim móriig i kratki. Ljubezniptri
nand prieslolonasljedmk ie sveloga otca, run-j ru^nía *̂ su í°^ puni!? , lehko sí moreju ienitbu sklop 11i I mi veru-

1... - .. ...jj... ______ ! “  Ins ta llac ija .  Grol Mikeé Janóé, jerno, da doslig éudaj Adami si budu spoz-
nncui, . . . .  ‘ novoga sombatheljskoga biékupa su januar nali svoju Évű, a Éve svojega Adama

1 P w. a V i  . 1 U aP° beku po vraé- H.ga flana prec| p0|dan inétallérali vu Som- Koj hoée vu faéniku se zabavljati, eto, 45 
vo. Kad je bilo vraétvo gotovo, prédái mu bathelju vu stolni cirkvi. Inétallacija je sjdane stoji njemu na razpolaganje Glavno

^ Г Г т Г, , ^ п а 8а VH,k0m .»••■«■ ^ ^ ^ n a .  NaJ sveéa- j je tb, Г п е к  bude т а  X i * n e k ^  dós-
kraicari « nooli nazoéen je bil 1 Sékelj Ferenc ministar j tjg novaca. Gde je étréija, gde sevrabci od

»Uh kutvi lánczos sad imam чятп ° 1< PraV08udle Za svelonfi misom vu kultur-1 kuruinjaka norca delaiu, tarn je bolje, akoUn kutya lanczos sad imam зато ра|аЙ} je Уецк| ol)etJ 5,1 Clovek zárni ide snat i sdi k ik medvedpetdeset krajcárt pri sebi... znaé kaj apót- п л 1! \m v  г  ■ Ä Clovek zar.ui iae spai, 1 spi, k.ik meuv
heker? Evő ti 11 léica Dák odDii iz nie za Dőlt je  g ríze i  n o sa .  Na Eperjeéu 1 Vu svoji peéim ! Vuzem na aprilié7-ga, a
trideset krajcari, onda bu baé dobro!« ^оеГтГтЬп^О^ jan«ar 5 ga dana. v.u Trojaki na májúé 26 ga pada. Dvojka svetki

Dakako da se ie suliméi anothekar n0« zvani  brijaépomoémk jed- su ,0§ • januar 6 i 7, marciué 24 i25juniué
.adovoí; ;« ; , ; : , ’? ä  ; p:!e m„ ^ ° в , ^ у̂ - ^ Ыо7 к1 н?п̂ е' 291 зо' jerod medicine mkaj odpil. ™  * Л  gL. , Brijaépomoémk je jako padaju Marciué 15 na petek, a október 6

Kad je Pelrek hodil и ökolu Dital ca P ЗП Ь ’ kada .1, e f 0ga Cmíl s edl Redari na nedelju dojde Od kaj je jóé. glasovita
je jednoé uéitelj: *Reéi mi, kuliko j e7 i 7?«  aí 08* V|^V,h Jako ápaÍsno .se. v,dl l0’ 1912 godma, to пек pogledneju naéi dragi 

»14, gospodin uéitelj« ^  Sla:‘ .Ud0V,C, no®a medjimurci iz »Medjimurskoga Kolendar«-a,
K ö vgrizne. Né zabadavo, kaj je pijan bil koi mora nri 4Vaki b.ü bili»Dobro! A koliko je 8 í 8 ?« — *16« Taimboti! koj mora pn svaki rnzi mii.

,7, *1 to dobro!jt 7 7 a sad re6i -  Vihar diljem zemlje .  Jako épajs- С ; л » , 0 |  I
, ко iko |e polovica od 14.« »7.« »A no vréme imamo od novoga ljeta. Skorom ■ I C[ V 0  I ГП 0 Z L0 X6 S •

polovica od 16?« »8 ... naravski!* vu svakoj fertalj vuri se obrne vréme Jen-
»A kouko je polovica od 15?« — p ut je zrak tak toDeli kai Clovek naiholie Ax utóbbi itlöben a ra‘ kitűnő a» igen kedvelt szi-

pita da tje uéitelj. pj racj v„ samo v rubaéoj hoditi a vu dru- v*rl7 hav**y“̂ et a
Sad Pelrek zarnukne i é.roko pogledne, gjm t rendik и sehoée zmrznuti. Januar 7-ga W W *  R l Z  A B A D I E - t

te se poéeáe rukom za vuhom te véli stra- dana je lak toplo bilo, как skorom vu ma- sokfélék épen utánozzak éshmzák forgalomba,
Потсе : iU4 iuniilé т е ч е т  и odveCer пяк ie «ол miért iá kérjük tiezHt vevőinket az ABADI névre- . .. .. ju-, junius mesecu, a oavecer pák je véé különösen ügyelni, óvakodáet ajánlunk mln-

»IVo . .. sad su т е  vlovili gospodin uéi- mrzla kiéa padala, vu nőéi pako je tavki den silány árúval szemben, mivel ezeket a
telj! — Ako reéern 7, je preinalo, a reéem vihar naslal, na kojega niti najstareéi ljudi törvény telj* uigorávai fogjuk üldözni,
li 8, je preveé . . . !« Em. Kollay. se nemreju seéati. Ov vihar je né samo vu Soc ié té  des  P ap ie rs  Abadie.



*“ : s = S g r i r —  iparos és kereskedő előfizetőink névjegyzéke
B ádogos: Eredeti S inger v a rró g ép ek : K ötélgyártó: V en d ég lők :

Hübsch Manó (faizcnraktár) Csáktornya Singer Co. ArpM -uIca C ik lo n . . .  Dornik Hezsó C ik io r o y .  C ik io rn y .

F , .. . K őfaragó é s  s irk ő k é sz ítö : Hencsey Gábor C sá k to rn y a .
B ork eresk ed ő . rerti sza o o . Ter»xtenvák Bódog Csáktornya Antonovics József Csáktornya

Maver Testvérek Csáktornya Ivács.cs Ignác Csáktornya M észá ro s: K J Í . Í mÍÍ*. /р кл ^klornyaBedics Ferenc Csáklornva , , .. . r . ..  Horváth Mihály (Fehér
Borbélv é s  fodrász • Antonov.es Józsel Csáktornya galamb) Csáktornya

У Férfi- é s  nőidivatárú : Ó rás- é s  ék szerész  • Deutsch Jenő Csáktornya
Nádasdi Nándnr Csáktornva Uras e s  ék szerész  . Kelemen Imre Csáktornya
u ., „  .. Zrínyi Viktor Csáktornya Pollák Bernát Varaídin Prusátz Alajos Csáktornya
Mlk Szilárd Csáktornya '  Deutsch Zsigmond Csáktornya

. . .  F ű sz e rk er e sk ed ó s : P ezsgőgyár: Schlesinger Mór Csáktornya
M ézeek alácsos é s  v iasz- Muraközi Pezsgőgyár Csáktornya Bagola István ven légió
g y er ty a ö n tő : Mayercsák £é la  (kószán, »A vasúthoz« Csáktornya

Idszén. magvak es а го л ..  Sincrer S ilim nn
TihaMv. Mihály Damása .Műtrágyát Értékesítő- Potrics Viktor Csáktornya Kalchbrenner Ferenc, Stridóváí

Butorraktar: Gráner T. stvérek Csáktornya Szállító é s  d e szk a k e re sk e d ő : neiíuch Adídí. nagyv. Drkvl^tefrhaty

Horák Ödön (bútor- es lfj. Premecz Miklós Csáktornya ' * ** A té k  ^  ^  ^ m í n n ' ^M ih%0rC*m‘
koporsóraktár) •' Csáktornva Deutsch Salamon Csáktornya Url- és noidivat, játék- és Leltraann Bálint' Szentilo íí

,r .. Hirschsohn Henrik Csáktornya díszm űáru : Keiaelstock András й„,|Яп,.«1 vn  in...
Н,-.СЫП, Armn. VarBldin .............. r f, N, p„,sk K , H e , a  CO kto rn ,. Ч Й Й м  B“'laP™ ' '  V "  ’ K '“

Cinész ■ L« 1 Г 1 T r í l .  ** Ko.jik Mihiily KiMiab.dk»p e s / • btráhia Testvérek Cíikiornia V ask ereek ed és: Raumhack Rend Sirn tilosa
Mas/inak József Csáktornya Kávéház • BemyAk Károiy utóda NAdai József Ligetfalva Petánczi sa van yu-
Meskó НАГ Г íkt rnva ' Binder Kiíró!у Csáktornya viz központi raktár és szállítási vállalat

' Földes Már Zrínyi kávéháza Csáktornya Prostenik Gusztáv Csáktornya Szabadalm azott ««Kristály**
D iv a t á r u  h a  z • Deutsch Jenő Csáktornya . b o rszü rő gyár :

Gérstmann Llpót Otthon V á e zo n k eresk ed ő . Herczog Sándor délivasúti
Liezt és Brodnyák Stridóvár kAvéháza Csáktornya Szivonrsik Antal Csáktornya vendéglőt Csáktornya

Könyv-, papír- és zeueműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: STRAÜSZ SÁNDOR Csáktornya



„ K u U tá i*“
szobrász- ás építőművészek által Urvezett 

kész művészi síremlékek á llandó  kiállítási

Budapest, Vili., Köztemető út 4 szám.
Telefon 91— 76. Iroda

B L U M  L A J O S  sírkőraktárában

6(tl 17-*

Azelikilalitt idén! miatt
ajánlom dúsan felszerelt raktáromat női konfectíóbad, a leg
újabb, sikkes kivitelben. Homes pons és angol double 
modellek. Gyermek felöl tök és kabátok 10 koronától feljBbb.
Nagv választékban kész férfiöltönyök, felöltők, raglanok,
körgallérok, gvermekruhák, a legújabb divat szerint igen szolid
kivitelben. - Városi bundák, kocsibundák, prémkabátok 

kitűnő olcsó minőségben.
671 l í —50

! Nincs vételkényszer!
Aki .jól és olcsón akar vásárolni - győződjék meg személyesen.

П о и  i Sparing.
Varazdin- Ferenc József-ter.

Egészséges száraz, szép, göcs
és podvamento S  734 1—2

b i l k f e á b í á i
mérsékelt árban bérmentve bár
mely állomásra ajánlok. Kívánsá
gára külön árajánlattal szolgálok.

Klein Gyula, Barcs.

Irodába jóiráso 
kisasszonyt koros

stájerországi n így cég. A m»gyar és 
horvál nyelvben teljes járbisság kiván- 
Intik, Gépen írni tudók előnyben ré
szesülnek. Havi fizetés 90 koron». — 
Nemeiül írt а|йпЫок * К 90 « jelige 
»lati L e o p o l d  G y u l a  hirdető vál
lalatához B u d a p e s t ,  17/.,  E r -  
z s e b e t - k i i r ú t  4 1 .  mtézendők,

—w ^ -  — r ^ Г 'Т'Г 'виг •W'V ■V’V ir r̂ írv  -4TV

Bútor ii Pokuctva
legjobb minőségben és a j |  i  u najbolji kakvoéi i u 

legolcsóbb árban #  #  najíalesoj ciéni
C S A K  I I  S a MO p r i

Schwarz kipótnál | |  Schwarz Lipoto
kapható Varazsdon. *  g  se mo2e dobiti и Varaídinu.

Nyomatott Fiáchel Fülöo (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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