
XXIII. évfolyam. Csáktornya, 1906. deczember 30-án. 52. szám.
A lap szellem i részére vonat

kozó m inden közlem ény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Strausz S án dor könyvkereske

dése. Ide küldendők az előfizetési 

dijak, nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Eliflietésl árak:
Egész évre . . . .  8  kor.

Fél é v r e .........................4  kor.

N egyed évre . . . 2  kor.

Egyes szám  ára 20  fillér.

Hirdetések jetányesan számíttatnak.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyllttér petitsora 20 fillér.

Felelet ezer кем  t6
DÉKÁNY MIHÁLY.

Feecerketste.

MARGITAI JÓZSEF.
Kiftde éa lep tulajdonos:

STR A U SZ SÁNDOR.

Évvégi elmélkedések.
Egy hosszú esztendő telt el ismét, tele 

nyomorúsággal, tele szenvedéssel és elégü- 
letlenséggel.

Igen! Nyomorúság, szenvedés s különö
sen az elégületlenség jellemzi a legközelebbi 
múltat. Év vége lévén, nézzük, mi lehet 
ennek az oka, hogy megváltoztathassuk élet 
viszonyainkat, mert akkor kevesebb lészen 
a nyomorúság elégedetlenség, s ezek bűnös 
következményei.

Korunk legnagyobb baja, hogy az em
berek túlbecsülik magukat; állásaik viszo
nyaik fölé helyezkednek — és többnek 
akarnak látszani, mint a mennyire képes
ségeik és vagyonuk, valamint rangjuk jogo
sítaná

Úgy látszik, mintha a fák az égig akar
nának nőni — mint egy német közmondás 
tartja. A kézműves gyárosnak nevezi magát 
— és ha üzeméhez gőzgépet alkalmaz, még 
ha csak egy legényt és egy inast tart is — 
ebédkor és este hangosan hallatja a gőzgép 
sípját, hogy az egész város tudja, hányat 
ütött a »gyár telepén€.

A munkás felesége, kinek alig van egy 
fótozatlan ruhadarabja, nem nevezi fiát egy
szerűen Mihálynak, hanem Misikének, a le
ányát nem Lídiának, hanem Lillikének. S 
ha a fíu elhagyja az iskolát és valami mes
terséget tanulhatna, akkor ezt lehetetlennek 
tartják, —  a fiú tehetségeit többre becsülik; 
bedugják valami hivatalba vagy irodába, 
hogy naphosszat irdogáljon, ez előkelőbbnek 
látszik.

S mivel ez uemcsak egy, hanem szám
talan sok esetben történik, azért van annyi 
elhibázott exisztenczia és terjed oly ijesztő 
mértékben a szervilizmus.

T Á R C A .

Dvorscsák Lencsi baja.
(M araközi h istória.)

Nagy ba jban  van szegény D vorscsák Lencsi. 
El se lehet azt úgy ham arjában m ondani. R osszabb  
sorsba ju tott, m int m ik or az élete párja itt hagyta 
a kis lányával —  a M árával.

Pedig nem  úgy indult az ő  élete, —  a h o
gyan m ost folytatód ik ! V olt neki is mint a többi 
tisztességes em bernek  szép és jó  felesége, meg 
hozzá 10— 12 hold  föld je . Fiatal házasok voltak. 
Családjuk m ég csak egy volt a Mára, aki m ost 
is m egvan. Éltek úgy, ahogyan tán senki a fa lu 
ban. a  föld  m egterm elte  az élelm et bőségesen. 
Az á lla ttartás m eg h ozott annyit, hogy az adóra 
meg a ruhára ju tott.

A  tisztességből, az em berek  becsü léséből is 
ju tott neki elég. Még a három  X -en  innen volt, 
de m ár a falubeliek azért beválasztották esküdt
nek. Szóval m ent m inden úgy, ahogyan kellett s 
ha az Isten is úgy akarta  volna, ahogyan ők, hát 
együtt öregednek meg, A  Márát, —  ha fiút nem  
hozott volna utánna a gólya  —  úgy adták volna 
féijhez, hogy a  legény a házhoz jö tt  volna. Hja!

Mindenki keresi és áhitozza az előkelő 
összeköttetéseket, sokan vannak, kik oly 
társaságokba furakodnak, hova nem valók, 
s ezért nem ritkán összekülönböznek egy
szerű, tisztes szüleikkel, testvéreikkel és is
merőseikkel. Hogy fentarthassák a rangúkon 
felüli összeköttetéseket, oly költségekbe bo
csátkoznak, melyekre sem szükség, sem a 
keresetből elég fedezett nincsen. Elfojtják 
véleményüket és meggyőződésüket és értel
metlenül dobálóznak az idegen szavakkal; 
szóval az átkozott urhatnámság kedvéért 
tönkreteszik önmagukat és családjukat, alá
ássák a maguk és gyermekeik boldogságát.

Ha keressük, miért találkozik manap
ság annyi fiatal bűnös, úgy ennek okál leg
többször a saját és más személyek túlbe
csülésében fogjuk találni. Sohasem volt annyi 
jogosultsága a közmondásnak: »Addig nyúj
tózkodjál, a meddig a takaród ér!«, mint 
éppen napjainkban.

A nagyravágyás még nem hiba, ha az 
eszközöket csínján megválogatjuk, a melyek
kel a magunk elé tűzött czélt elérhetjük. 
Nemcsak egyeseknek, magának a nemzetnek 
is érdeke, hogy mindenki minél többre tö
rekedjék. A ki a nagy küzdelemből, az á l
talános versenygésből visszavonul, aki inkább 
megelégszik a nyomorral, semhogy az élet 
tülekedésében neki is szerep jusson, az nem 
szerény, hanem élhetetlen. Az nemcsak hogy 
nagyot alkotni sohasem fog, amivel a maga, 
esetleg hazája sorsát is előbbreviheti, hanem 
el fog merülni a semmiség posványába. 
Vágyódjék tehát mindenki nagyra, de ne 
állapodjék meg a vágynál, hanem tegyen 
Is, dolgozzon is akként, hogy czéljához mind 
közelebb jusson. Ezt nagyzással elérni nem 
leket; a külsőségek, a finom keret nem eme
lik a becset — ahhoz becsületes, tisztessé

de nem úgy történt ám, ahogy ők neki készültek. 
Lenáztatáakor m egfázott az asszony, rá egy évre 
eltem ették. A ttól fogva rossz napjai vannak sze
gény D vorscsák  Lencsinek. Ahogy az asszonyt ki
vitték a tem etőbe, üres lett a ház. F ölnőtt nösze- 
mély nem  m aradt a háznál, úgy aztán D vorscsák - 
nak m it volt mit tennie, kénytelen volt a b o l
dogult feleségének szüleihez költözni.

Igen ám, de ott csak nem  m aradhatott 
örökké. (3 még fiatal em ber, neki meg is kell há
zasodni. Ó előtte még egy boldog  családi élet állt. 
Már a tem etés utáni való hónapban kapott néhány 
ajánlatot. A falusi banyák körül fogták, egyik ezt, 
a m ásik azt a jánlotta . M egkapta volna a falu 
legderekabb, legszebb lányát, ha gusztusa lett 
volna rája, de amint 6 m ondotta  —  nem  volt 
bátorságom  fiatal lányt vinni a házhoz, m ert hát 
egy az, hogy nekem  m ár volt feleségem , neki m eg 
még ura nem, —  m ásrészt m eg a Mára m iatt 
eltökéltem  m agam ban, hogy csak  özvegyet veszek 
m agam hoz és azt is csak olyant, kinek gyerm ekei 
vannak. így talán az enyém nek is gon d já t viseli.

Akadt is ilyon »párti« is. C songorfalván, a 
harm adik faluban volt egy gazdag özvegy két kis 
gyerm ekkel, csakhogy ott meg az volt a baj, hogy 
az özvegy nem  akart kim ozdulni az ura b irtok á 
ról. Nagyon összeszokott az öregekkel, m eg az ura 
testvéreivel.

ges munka és megfelelő képesség kell. Belső 
becs nélkül a nagyravágyás nemcsak leala- 
csonitja az emberek értékét, de egyúttal anya
gilag is érzékenyen megkárosítja őket.

A mai praktikus kor szigorúan megkö
veteli a szorgalmas önművelődést és rende
sen elöbb-utóbb kemény büntetéssel eujtja 
azokat, kik többnek akarnak látszani, mint 
a mennyire tehetségeik feljogosítják őket.

A sok bűn, sikkasztás, lopás, rablás és 
öngyilkosság, mind a nagyravágyásban meg- 
fogamzott túlbecsülésben leli eredetét.

A magyar faj, mely lázasan dolgozik 
megizmosodásán, bűnt követ el, ha a kor 
intő szavát nem akarja követni és a ren
delkezésére álló erővel takarékosan nem bá
nik. Nekünk ezt az erőt az urhatnámság 
felesleges költségeire nem szabad elfecsérel
nünk, hanem törekednünk kell, hogy becs
vágyunkat ernyedetlen, lankadatlan munka 
révén elégíthessük ki.

Munka kell a hazának! S derék, jó 
hazafi csak az, a ki a haza javára munkál
kodik, nem pedig az, a ki többnek akar 
látszani, mint a mennyi — bármi hangosan 
kürtölje is világgá hazafiságátl

Elmélkedjünk az itt elmondottakról az 
év utolsó napjaiban, bizony-bizony hasznára 
lesz az a hazának s hasznunkra fog válni 
magunknak is.

Nyílt levél
a »Muraköz« Szerkesztőségéhez.

Felkérem az igen tisztelt Szerkesztő 
urat, hogy a magyar nyelvben jeleskedő mura
közi és vendvidéki tanítók és tanulók 1904— 6 
tanévi, most már huszadik megjutalmazá-

H ívogattam  —  m ondta ő  —  eleget m agam hoz, 
de nem akart jönn i. A zt m ondta, hogy ő  m ár 
сэак ott akar m eghalni. KénytelenségbŐl végre is 
ráállottam , hogy odah ázasodom . Az én b irtok om a t, 
ami nem  szántó, —  kiadtam  bérbe, —  a földdel 
meg úgy egyeztünk ki, hogy azt közösen  m ű vel
jük. Egy harm adát beadom  a háztartásba, a tö b b i
vel m eg csin álh atok  am it akarok.

így aztán nyugodtan m entem  od a  a lán yom 
mal, gondoltam , hogy úgy a  szegényke birtok a  
nem csak, hogy nem  fogy, d o j m ég m ajd  szépen 
gyarapodik is. Az ám, —  hogy az Isten akárh ová  
tegye őket —  de nem  úgy van án, am int azt 
m egbeszéltük.

A z e lső évben  m ég ahogy úgy csak  m eg
voltunk, de m ár akk or észrevettem , hogy nagyon 
kapzei népség, hanem  azért csak azt gondoltam , 
hogy nekem  sem  szabad olyan nagyon aku rátu s- 
nak lenni. A lányom m al igen jó l bántak, sem m i
ben sem  volt hiánya, akár csak az anyja  élt volna. 
Az is igaz, hogy én se tettem  k ü lönbséget az 
enyém , m eg az övéi között.

A m ásodik évbpn m ár kibukkant a szög  a 
zsákból. Ahogy betakarítottunk, azon  vettem  m a
gam  észre, hogy kivagyok nullázva, a  k islán yom 
nál együtt. A harm adásföldből feles le t t  A  babnak, 
a töknek színét sem  láttam , pedig ezekből is 
bevettem  vagy száz forin tot, am ikor mág a m a -



sáról szóló elszámolásomat, becses lapjában 
közzéteni szíveskedjék.

Ezen huszadik megjutalmazásra a kö
vetkező, társadalmi utón begyült összegek 
állottak rendelkezésemre:

I. Zalavárm. törvh. biz. adománya 600 K.
IL Zalavárm. nemesi pénztárá

nak választmányától 240 K.
összesen 840 K.

Az I. alattiból megjutalmaztattak:
Grau Géza képzőintézeti gyakorlóiskolai 

tanító 60 K. Csizmadia Károlyné drávaegy- 
házi áll. isk. tanítónő 60 K, Krampatits Já- 
nosné stridói áll. ísk. tanítónő 60 K, Pole- 
sinszky Emil Csáktornyái áll. isk. tanító 60 
K, Gróff Gizella perlaki áll. kisdedóvónő 60 
K, Stridói áll. el. iskola növendékei 38 K, 
Második hegykerületi áll. el. iskola növen
dékei 18 K, Negyedik hegykerületi áll. el. 
iskola növendékei 20 K, Ráczkanizsai áll. 
el. iskola növendékei 20 K, Királylaki áll. 
el. iskola növendékei 16 K, Gyakorló iskola 
növendékei (Csáktornya) 16 K, Drávavásár- 
helyi áll. el. iskola növendékei 16 K, Ore- 
hoviczai áll. el. iskola növendékei 8 K, 
Podbreszli áll. el. iskola növendékei 8 K, 
Hodosáni áll. el. iskola növendékei 18 K, 
Nagyfalusi áll. el. iskola növendékei 8 K, 
Légrádi róm. kath. el. iskola növendékei 14 
K, Turnischai róm. kath. el. iskola növen
dékei 12 K, Melinczi áll. el. iskola növen
dékei 10 K, Zrinyifalvai áll. el. iskola nö
vendékei 10 K, Erdősfai róm. kath. elemi 
iskola növendékei 10 K, Ganicsai áll. elemi 
iskola növendékei 10 K, Muraszenlkereszti 
áll. el. iskola növendékei 20 K, Murakereszturi 
róm. kath. iskola növendékei 10 K, Mol- 
nárii áll. el. iskola növendékei 18 korona, 
összesen 600 korona.

A II. alattiból megjutalmaztattak:
Terenta János muraszentkereszti áll. 

isk. tanító 60 K, Fekete Gézáné gánicsai 
áll. isk. tanítónő 60 K, Varga Ida muraszil
vágyi róm. kath. isk. tanítónő 60 K, Rózsa 
Károly melinczi áll. iskolai tanító 60 K. 
Összesen 240 korona.

Vagyis ezen huszadik megjutalmazás 
alkalmából kiosztatolt összesen nyolczszáz- 
negyven korona.

Végül megemlítem, hogy a »Muraköz« 
1886. évi 43, 1888. évi 8, 1889. évi 7, 
1890 évi 4 és 5, 1891 évi 7 és 8, 1892 
évi 7. 1893 évi 7 és 40, 1896 évi 4,1896 
évi 7, 1897 évi 6, 1898 évi 7. 1899 évi 
12 és 13, 1900 évi 20, 1901 évi 19, 1902

évi 19, 1903 évi 42, 1904 évi 46, 1905 
évi 42 számaiban, végül pedig jelen alka
lomból közzétett elszámolásom értelmében, 
tehát összesen húsz alkalomból kiosztatott 
összesen 20.903 korona 40 fillér, azaz 
húszezer kilenczszáz három korona és negy
ven fillér.

A vonatkozó okmányokat csatolva vagyok 
Zalaegerszeg, 1906 deczember 27.

Hazafiui üdvözlettel 
D r .  Raaalcaka Kálm án

kir. tanácsos, tanfelügyelő.

K Ü L Ö N F É L É K .

A hét története.
(Polikai nyilatkozatok. —  Gróf Zichy Jenő 
meghalt. —  Halálra ítélték N e boga to v ten
gernagyot. —  Wölfling Lipöt válik. —- Lord 
Rothschild eljegyzése egy biharmegyei nagy- 
birtokos leányával. —  Dr. Takács Zoltán 

szabadulása.
A karácsonyi ünnepek alkalm ából m egjelent 

politikai nyilatkozatok közül különösen kettő bir 
nagyobb fontossággal. Az egyiket Kossuth Ferencz 
kereskedelm i m iniszter, az országgyűlési független
ségi és 48 -a s  párt elnöke tette s a nagy port fel
vert bizalm as körlevele tárgyábau elhangzott kü
lönféle vélem én yekre-a d ja  meg a választ. A másik 
nyilatkozat W ekerle  Sándor m in iszterelnöké, aki 
a párlközi helyzetről szól a választói jo g  reform 
já ró l kapcsolatosan .

Az ország társadalm ának egy érdekes, tipikus 
alakja hunyta le kedden szem eit m essze az annyi
ra szeretett m agyar földtől, M eránban, ahová  üdü
lést és nyugalm at ment keresni, Zichy Jenő gróf 
nincs többé. É letének m aradandó em léket állított 
azzal a soha nem  lankadó lelkesedésével ée buz
galm ával, m elylyel a m agyar ipar fejlesztésének 
nagy nem zeti ügyét szolgálta. H olttestét hazaszál
lítják és Budapesten |a K erepesi úti tem etőben 
helyezik örök nyugalom ra.

Nagy feltűnést Melt Európaszerte, hogy a 
pétervári haditörvényszék, am ely R osdesztvenszkit 
és társait felm entette, N ebogatov tengernagyra ki
m ondotta  a halálos Ítéletet. Azonkívül még három  
hajóparan csn ok ot is halálra Ítéltek. A  szenzáczión  
alig változtat valamit, hogy a halálos Ítéletek 
alig fognak végrehajtatni, hanem tiz évig terjedő 
várfogságra fognak czári kegyelem  utján átvál
toztatni.

Az a szivbeli frigy, am ely W ölfling lápót, az ! 
egykori L ipót Ferdinánd főhezczeg és A d á m ov ics l 
Vilm a között évekkel ezelőtt szövőd ött, a végéhez j 
ért. W ölflin g  L ipót ugyanis válni készül azért, 
m ert nem  tudja neje életm ódját m egszokni. Min
dent elkövetett, hogy neje m űveltségi színvonalát 
em elje, de törekvése teljesen sikertelen m aradt és 
lassankint annyira elhidegült iránta, hogy m ost a 
válás útjára tér.

Egészen szűk körben rendkívül szen zácziós 
eljegyzés történt N agyváradon, am ennyiben lord 
R othschildnak, a londoni R othsch ild -h áz főnöké 
nek fia eljegyezte egy bihari nagybirtokosnak, 
lovag W ertheim stein  Alfrédnak, R óza  leányát, a 
ki nevezettnek harm adik leánya és úgy szépsé
génél, m int rendkívüli m űveltségénél fogva Bihar- 
m egye e lőkelő társadalm ában e lőn yösen  ismert.

Dr. T akács Zoltán, másfél évtizeddel ezelőtt 
a budapesti egyetem i ifjúság b á lván y ozott vezére, 
néhány hét m úlva kiszabadul a szegedi csillagbör
tönből, ahol m ár több m int négy esztendeje ül 
pénzham isítás miatt. T a k ács dr, m egfelelő  pénz
összeget kapott a nagybátyjától, hogy szabadulása 
után, kívánsága szerint, A m erikába vándorolhasson .

Képkiállitás a kereskedelmi 
kaszinóban.

Faragó M. festőművész, a fiatalabb fes- 
tő-generatió egyik legtehetségesebb tagja saját 
műveiből csinos képkiállitát rendezett a hely
beli kereskedelmi kaszinóban, melyre tisz
telettel hívom fel a Csáktornyái műértő
közönség Figyelmét.

A kiállítás a kaszinó vezetőségének jó 
voltából nyilvános s díjtalanul megtekinthető 
a délelőtti órákban. Nem tartom szükségesnek, 
hogy Faragó ur tehetségeiről külön dicséretet 
Írjak, mert a hozzáértők előtt elég dicséret 
lehet az, ha megemlítem, hogy nevezett fes
tőművész a Hollósi féle festészeti akadémia 
egyik kiválóbb növendéke volt s munkái nem 
másolatok, hanem kiváló művészi tehetséggel 
természet után létre hozott erős tanulmányok, 
melyeknek művészi értéke meszsze fölül 
haladja azok igazán potom árait.

Faragó M. művészi egyénisége külö
nösen tájképeiben domborodik ki, de a gen
re és arczképfestésben is határozott individum.

Midőn az érdeklődők figyelmét még- 
egyszer felhívom a törekvő fiatal művész 
munkáira, teszem azt azon meggyőződésből, 
hogy a helybeli műértő és pártoló közön
ségnek teszek vele jó  szolgálatot.

Csáktornya, 1906. decz. 29.
Zsebők János rajztanár.

—  Boldog újévet kívánunk la
punk olvasóinak és munkatársainak.

—  Havazás. Az utóbbi napokban óriási 
mennyiségű hó eselt mindenfelé, Csáklor- 
nyán és környékén már <t múlt héten is 
esett valamelyes, de az igazi csak Karácsony 
napján a délutáni órákban kezdődőtl, mikor 
egyfolytában másnap délig szakadatlanul 
eselt. Csütörtökön újból megkezdődött a hő 
esés s péntek délután 2 óráig már 40 cm. 
réteg hó borított mindent. Péntek éjiéi és 
szombat délelőtt az ólomszürke felhőkből 
ismét oly sűrűén hullott, hogy 20 lépés tá
volba sem lehetett látni a déli órákban. 
Van is most olyan hó, a milyenre az em
berek régen nem emlékeynek. A hóréteg 
fél méternél vastagabb. Természetesen a köz
lekedés is akadályozva van, még az ország
utakon is csak nehezen lehetséges, a mellék 
utakon meg épen lehetetlen. A vonatok ha 
egyáltalában beérkeznek, az 4 — 5, sőt több 
órai késéssel történik

—  Az újévi üdvözletek megváltása Per
lakon. A »Szegénytanulókat segélyzö egye
sület javára az újévi üdvözleteket m e g v á l
tották Perlakon: Dr. Tamás jános. 3 К Dr. 
Böhm Sidney 2 К, Szabó Győző, St. I. Dr 
Zakál Lajos, Horváth Pál, Glavina, N. N, 
Karczag Béla, Sosterics Pál, Hermán János, 
Dr. Kemény Fűlöp, Hirschson Viktor, Heimer 
Lipót, Hirschson Miksa, Zala József, Matters- 
dorter, SŰmegh Gusztáv, Ebenspanger, V arga  
Jakab, Dr. Reményi, Kovács Rezső, Bánel-

gam  g a zd á ja  v o lta m . S z ó lta m  is m e le g é b e n , h og y  
végét v essek  a n agy  o rczá tla n a á g n a k . H iá b a  v o lt  
m in d e n .

B e szé lte m  aztá n  S z tá ré v a l —  a f e le s é g e m 
m el —  h og y  h a  m á r  a  h á zb e lie k  o ly a n  é h e s e k  a  
m á séra , h á t  veg y e  ki a  részét m eg  a g y e rm e k e k é t  
is, az tá n  h a gy ju k  itt az  eg ész  ro k o n s á g o t , m e n jü n k  
a z  én  b ir to k o m b a .

T u d ja  m it f e l e l t ? !  » F ö l  is  ut, le  is  u t«  N e m  
m egy  e l ö n n ö n . H a n e k e m  n e m  te tszik , v á ll ju n k  
el. Ú gy látszik , h og y  ő  —  a m it  m i e g y m á ssa l b e 
szé ltü n k  —  a tö b b ie k n e k  is e lm o n d o t ta . E zt o n 
n ét tu d o m , h ogy  a b e sz é lg e té s  u tá n  az e g é sz  h á z  
g ö rb é n  n ézett  rá m . M á sk o r  h a  v a la m i u j d o lo g r a  
készü ltü n k , h át én  is  c s a k  h o z z á  s z ó lh a t ta m . M eg
k érd ezték , hogy  j ó  l e s z - e ?  M osta n  m e g  úgy  v a 
g y o k  a h á zn á l, a k á rcsa k  a b é re s . E n n i is  c sa k  a  
k is lá n y om  h iv , m á s  ki se  n é zn e  é r te m . K ö zb e n  
m e g  d o lg o z o m  a  m e g sza k a d á s ig .

így  é lek  m á r  h ó n a p o k  ó ta . N em  b á n n á m , 
h ogy  e n n y ire  k ín ló d o m , ha le g a lá b b  a  fe le sé g e m  
tartan a  v e le m , H iá b a  b e s z é le k  n ek i, h o g y  én  m i 
ja v u n k a t  a k a ro m . C sa k  n ek ik  h isz .

M a m e g  o ly a n  c s ú fo t  te ttek  v e le m , m in t tán  
m é g  soha senk i se n k iv e l. —  B e  h a jta tta k  az 
ö r e g e i  a  v á r o s b a  a k o le sz lin . h ogy  egy  k ic s it  
s z é jje l  nézzenek . T u d ta  n a g y o n  j ó l ,  h o g y  n e k e m  
is van dolgom o d a b e n n , d e  egy v ilá g é rt  se m  s z ó lt

volna, hogy eb vagy kutya mi m együnk, te nem 
jö sz ? !  Én meg m ár annyira nem  alázom  meg 
m agam at, hogy fölkérezkedjek arra a kocsira, 
am iben talán nekem is volna részem .

N o de nem sokáig lesz igy. Itt hagyom  őket. 
A kislányt elviszem  az öreganyjához, én meg 
am íg a birtokom  bérlete letellik, szolgála tba á l
lok. Ott is lesz annyi becsületem , mint köztük.

Részvéttel hallgattam végig D vorscsák Lencsi 
szom orú históriáját. Mégis ígértein neki készsége
sen, hogy m ajd én szólok az öregnek. Tán majd 
sikerül békét teremteni köztük ? ! Szom orúan balla
gott el a városba. M egvallva az igazat nagyon 
sajnáltam  szegényt.

♦

Négy óra  után, am ikor az iskolásgyerekeket 
haza engegtem , kün sétáltam  egy kicsit az iskola 
előtt. Hát uramtia, kit, illetve kiket együtt jön n i 
láttam  onnan a kiskút fe lő l? ! D vorscsák Lencsi 
jö tt  büszkén, —  m uraközi szokás szerint —  a 
kedves élete párja, a szép S ztáza m eg titánná. 
Észre vettem  m indjárt a kipirult arczokról, hogy 
ezek az u jbort is m egkóstolták a városban. N od e  
az sem m i baj. Oda szól nagy ham arjában az én 
D vorscsakom , ne szóljon  kérem tanító ur az öreg 
nek, ha erre találna haza hajtani, nem búsulok 
m ost m ár ketten vagyunk.

Samímárj Sándor.
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lyné, Drahanovsky, Korpics János, Panacz 
Antal, Szanits István, N N. Svastics, Tóth 
Sándor, Dr. Szabó I — 1 K., Bálint K. 60 f, 
Hirschl H. 60 f.

—  Szilveszter est Perlakon .A  szegény 
tanulókat segélyező egyesület Perlakon« a 
nagyvendéglő helyiségeiben 1906 december 
hó 31 én pénztára javára zártkörű Szilveszter 
estélyt rendez. Az estély kezdete pont 8 órakor. 
Belépődíj: személyjegy 2 K, családjegy 4 K. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir- 
lapilag nyugtáztatnak.

—  Kiállítás Pécsett. Pécs sz. kir. város 
és Baranyavármegye ipari, kereskedelmi és 
mezőgazdasági érdekeltsége, hogy az egész 
ország iparát, mezőgazdaságát, borászatát, 
állattenyésztését és háziiparát a nagyközön
ségnek illő keretben bemutassa, Pécs sz. kir. 
város közönségének erkölcsi és anyagi tá
mogatásával Pécsett, 1907. évi május hó 
15-étől szeptember hó 15*ég nagyszabású 
általános ipari és mezőgazdasági s ennek 
keretében országos borászati kiállítást is ren
dez. Miután a kiállítások az ügyes, az olcsó 
és jó munka versenyterei, ahol azoké a 
győzelem, a babér, a haszon, akik minél jobb, 
minél szebb, minél használhatóbb czikkeket, 
terményeket tudnak megfelelő ár mellett 
előállítani, és akik a müizlés, a szükséglet 
és kereslet igényeit helyes érzékkői tudják 
felismerni és kellően kielégíteni: A kiállítá
son való résztvétel minden termelőre nézve 
egyformán fontos és hasznos, miért is a 
végrehajtó bizottság lapunk utján is megkéri 
a termelés különböző ágaival joglalkozó kö 
zönséget, hogy az alkotő és termelő erők és 
a munka ünnepi versenyében az 1907, évi 
általános ipari és mezőgazdasági kiállításban 
résztvenni szíveskedjenek. A résztvételt, ille
tőleg kellő tájékozást nyújtanak a bejelen
tési ivek hátlapján közölt kiállítási szabály
zatok, de az esetleg még szükséges felvilá
gosításokkal szívesen szolgál a kiállítási iroda 
is. A kiállítás tartama alatt többek közölt 
kilátásba helyezték a vendéglősök országos 
kongresszusának Pécsett leendő megtartását, 
országos borászati kongresszus tartását slb 
A kiállításon egyúttal a kiállított borokból 
borkóstolóval egybekötött országos borvásár 
is lesz. Ugyancsak a kiállítás tartalma alatt 
szőlő- és gyümölcstermékek részére szept. | 
hó 8 — 12-ig időleges kiállítást tartanak, idő-1 
leges gyüinölcskíállitások is lesznek még j 
jumus 2— 6-ig és augusztus 20— 24-ig. (Az 
időleges kiállításokon külön díjazások) A 
bejelentési határidő, amikorra a bejelentési 
iveket is kél példányban be kell küldeni, a 
borászati csoportba tartozó terményekre nézve 
1906. évi decz. hó elseje. A kiállításra vo
natkozó minden levelet és küldeményt »Ki
állítási iroda Pécs« czimmel kell ellátni.

—  Több ezer elismerölevél. igazolja, 
hogy a »Millemumtelep« Nagyősz, Torontál- 
megye a legjobban kezelt és legjobb fajtiszta 
szőlőoltványokat szállítja legolcsóbb árban. 
Műmelékletekkel díszített magyar vagy német 
vagy román vagy szerb nyelvű nagy árjegy
zékét kívánatra ingyen és bérmentve küldi.

—  A gazdák szervezkedése. A zaiavár- 
megyei Gazdasági Egyesület megindította a 
gazdák szervezkedését abból a célból, hogy 
a munkás és cselédkérdés, továbbá az arató 
szerződések és munkabérek tárgyában egy
öntetű megállapodást létesitsenek.Az egyesület 
által kiküldött bizalmi férfiak járásonként 
hívják össze a gazdákat.

—  Gyilkosság. Paragi István lendvauj- 
falusi jómódú gazdát e hó 16-án este 6 és 
7 óra küzött, mikor a z  átellenben lakó Nagy 
József sógorától alig 8— 10 méter távolságra

levő házába akart menni, egy méter hosszú 
fadarabbal a vele egy fedél alatt lakó Pál 
Istvánná 19 éves Imre nevű fia hátulról 
úgy fejbe vágta, hogy különben is már egy 
kicsitt ittas állapotban levő de erős termé
szetű ember saját háza előtt elesett és pár 
perez múlva meghalt. Eleinte senki s°m tudta 
ki lehet a tettes, mig a fiú anyjának vélet
len tett kijelentése helyes nyomra nem ve
zetette a dobrii csendőrséget. A fiú hozzá
tartozóit kihallgatták s mikor a fiúra került 
volna a sor, félelmében a csendőrök elől 
megszökött hazulról s felment a szőlőhegyre, 
hol egy csomag kénes gyufaoldatot meg
ivott és mikor a csendőrség zörgette a pin- 
ezéje ajtaját, késsel gégéje mellé szúrt agy, 
hogy mire kinyitották az ajtót, már sok vért 
veszítve hörgött s azt hitték, hogy meghalt, 
de még ma is él és be is vallotta már bű
nös tettét. A két ellenfél már rég idő óta 
ellenséges viszonyba volt egymással és állí
tólag már előre megígérte volt Paraginak, 
hogy agyon üti s ezen Ígéretét a legsötétebb 
este 16-án be is váltotta.

—  Az orvvadászok ellen. Az orvvadászt 
nehéz tetten érni, még nehezebb e'csipni. És 
habár fegyverrel a kezében el is lógták 
őket, sokszor nem lehetett rájuk bizonyítani 
a vadászás tényét. Azzal védekeztek, hogy 
eszük ágában sem volt a vadászat. A belügy
miniszter most egy konkrét esetből folyólag 
kimondta, hogy aki idegen vadászterületre 
lép s mielőtt fegyverét használhatná, telten 
éretik, ha bár vadat nem is ejtett zsákmányul, 
az engedély nélkül vadászás állal elkövetett 
cselekmény véghezvitelét nemcsak megkez
dette. hanem be is fejezte. Az orvvadászok 
tehát nem védekezhetnek azzal, hogy nem 
lőttek sémit.

—  Irógépkellékek (másolópapír, 
szallag, olaj, olajozó, radír stb.) jutá
nyos áron kaphatók Strausx Sándor 
к ön у  v kereskedésében Csáktornyán.

—  Az Utitárs. Bozsó Sándor budapesti 
szabóinas és Weisz Vilmos csavargás köz
ben Csáktornyán összebarátkoztak, vesztére 
Weisz Vilmosnak. Ugyanis f. hó 23 án 
mulatozás után reggel fél 5 órakor beállí
tottak a Csáktornyái rendőr szobába, hol 
éppen csak az egyik rendőr volt jelen, s azt 
mondották, mig kivirad, ott akarnak meg
pihenni, mert átutazóban vannak. A rendőr 
és Weisz elaludtak, melyet Bozsó arra hasz
nált fel, hogy Weisznak a zsebéből kilopta 
aunnak 2 drb. 20 koronás papír és 1 drb 10 
koronás arany pénzét, s azután óvatosan 
kiosont a rendőr szobából s eltűnt. Eddig 
nem tudják merre csavarog.

—  A muraszombat— körmendi vasút 
megnyitása. Vasvármegye közgazdaságára és 
kultúrájára egyaránt fontosnak ismerték el 
a körmend — muraszombati vasút kiépítését. 
Mindazonáltal nehéz és fáradságos munkába 
került e vasul létesítése. A fárasztó munka 
azonban meghozta eredményét és ma már 
ott vagyunk, hogy a vonal kétharmad ré
szét f. hó 28-án átadták a forgalomnak 
Kevés vonal épült az utóbbi évtizedben, mely 
kulturális szempontból hason fontossággal 
bírna, mint a körmend— muraszombati va
sút. A vármegye vend nyelvű népe eddig el 
volt szigetelve a vármegye magyarságától 
mig most a vasút révén közvetlen és gyors 
érintkezésbe jutva, nemcsak cselekedetében, 
de nyelvében is magyar lesz. A vasul 72 
km. hosszú és Körmend állomástól kiindulva 
most Sal-ig adták át, mintegy 47 és fél km. 
hosszúságban a forgalomnak. A hátralevő 
vonal a tavaszra készül el.

A meghűlésről.

A mikor a nedves idő és a deczemberi 
hideg beköszöntenek, akkor mindig nagyon 
érdekli az embereket, miként akadályozhat
ják meg a testet a meghűléstől és óvhatják 
meg a meghűlés következtében beállott k i
sebb és nagyobb betegségtől. A meghűlés 
lényegére nézve még mindig nagyon eltérnek 
az orvosi szakvélemények. Egyik tekintélyes 
része a test hirtelen való lehűlésében keresi 
a hülés okát, a másik tiszta infeksziónak 
tulajdonítja a meghűlést. Hogy miért ártal
mas a test lehűlése, abban már megegyez
nek a vélemények A hirtelen és kelleténél 
jobban lehűtött test jobb fészke mindenféle 
bacilusnak. A hideg test bőrfelülete elzárja 
a pórusokat és a nyákhártyák működését 
csökkenti. Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
a tiszta, de hideg levegő ártalmas volna, 
mert hiszen jól tudjuk, hogy újabban a 
tüdőbajokat is a legszigorúbb télen az ab
szolút tiszta és erős hegyi levegővel gyógyít
ják. Nansen beszéli úti éleményeiben, hogy 
az észak-sarkkörnél sem ő, sem kísérete 
nem szenvedett meghűlést a szinte fagyasz
tó hideg levegőben, de rögtön meghűltek, a 
mikor Krisztiámában meghűlt emberekkel 
érintkeztek.

Nem szabad az edzési sem túlzásba 
vinni és azt hinni, hogy itt hiba nem tör
ténhetik, de nagyon jó a gyermekeket már 
korán a friss levegőhöz hozzászoktatni. Vi
szont kerülni kell az olyan túlzást, hogy 
például kicsiny gyermekek, a kik amúgy is 
sokkal közelebb érintkeznek a hideg földdel, 
akkor is, a mikor a levegő nagyon hideg, 
rövid, féllábat fedő harisnyában járnak és 
reggelenként egész hideg vízben mosakod
nak. Brőcke, a hires gyermekorvos azt ta
pasztalta, hogy télen aránytalanul több a 
beteg gyermek jómódú családok között, mini 
a szegény gyermekek közölt. Meg is magya
rázta és a minden áron való edzésben ta
lálja meg a baj okát. A szegény gyerme
ket minden eziezoma nélkül, jó l bekötözik 

j télen, ha pólyás, csak az orra hegye látszik 
ki a nagy kendőből, az úri gyermek, kis 
fehér köpenykében, esetleg egy fátyollal in
dul neki a napi sétájának és a felnőttek 
ugyancsak dideregnének olyan térdig érő 
kis ruhában, rövid harisnyával, mint a mi
nőben a gyermekek egy része télen sétál.

Nagyon jó óvszer a hülés ellen a 
könnyű, de meleg ruha és érthetetlen, hogy 
főleg télen olyan kis szerep ju t a selyem 
alsó fehérruhának, hololt a legczélszerübb 
és a legegészségesebb, főleg gyermekek ré
szére. De ha már meghűlt valaki, nem sza
bad azt hinnünk, hogy mindenféle izzasztó 
szer nagyon üdvös volna. Az izzasztó szert 
csak az ágyban szabad alkalmazni, ott is, a 
hol egyenletes szobamelegről gondoskodha
tunk, de forró teát inni esetleg téli kabát
ban a kávéházban és utánna az utczára 
menni, kész veszedelem. Vannak aztán em
berek, akik általában könnyen hülnek meg; 
azoknak már nyáron kell a hülés ellen 
dolgozniok és e tekintetben a tengeri fürdő 
nagyon ajánlatos.

A meleg tej állandó használata vala
milyen jó ásványvízzel a garatot és a tor
kol tisztitja és ezért nagyon ajánlatos állan
dóan használni olyanoknak, aki k a hűtéstől 
félnek. A nagy mandula, a duzzadt orr, 
mind telepe a meghűlésnek és ez ellen a 
harezot már kis gyermekkorban meg kell 
kézdeni.
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Sve poáijjke se t i iü i  za d ria ja  
növi nah, naj se poéiljaju  na 
m e, urednika vu C sáktornya.

Izd&teljstvo:
k n ji ia r a  S t r a u s z  S a n d o r a ,
kam se p r e d p la te  i obznan e na horvatakom i magjarskom jeziku iz la ie é i  druitveni, znaetveni i povuöljivi l is t  za púk

poáiljaju. Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to : vu svaku nedelju.

PredplatM m m  ]•:
Na ce lo  l e t o ............. 8 kor.

Na pol leta ................4  kor.

Na őetvert leta . . .  2 kor.

Pojedini bro ji koStaju20fil.

Obznane •• poleg pogntfbt I fal 
raöunajv.

OdfOTOrai urvdnik:
LOPARITS R. JÓZSEF.

Ot»vni ur*dnik 3
MARGITAI JÓZSEF.

IsdnUlJ i vlMtalk:
STR A U SZ SÁNDOR.

Na Mlado ljeto.
Na tóm mladom ljetu veselimo se, mla- 

doga kralja mi molimo!
Так glasi pesma cirkvena. Ali gledimo 

mi, je li se imamo pravo veseliti na ovaj dán. 
Gledimo miuuce vréme, jeli nam ovo more 
dati to batrivost, da se veselimo sada na 
Novo ljeto?

Vnogo ja trpela naSa domovina vu 
proálim ljetu. Proganjanje je na dnevnim 
redu bilo. Oni, koji su sa narodom dr2ali, su 
íalostno gledali, kaj delaju nepriatelji na- 
roda. A li kraljeva iista savjest je preobla- 
dala hude tolnainike i mir je postal vu 
orsagu. Pak je kralj doSel med svoj na rod, 
koj ga je izkreno prijel.

A li komaj, da smo v2ivali mira, nas 
je probudila iz sna jedna naáa velika ne- 
volja. Nemir se je podigel i nezadovoljnost. 
Delo svaki rajáé na drugoga riva, a sam se 
otegava od dela. To je jedna velika nevolja. 
Та nevolja tira ljudi vu Ameriku, gde mis- 
liju  sreineái biti.

Oni, koji bi mogli doma 2iveti, otideju 
von, misleii da njim bude tam leZi. A oni, 
koji su doma, oni opet пеСещ delati. Jer 
puntari hodiju sém tam po orsagu, koji vu 
srce siromaákoga naroda nezadovoljnost za- 
sadiju.

Jer lehko je onoga spuntati, koj je vu 
nevolji. Pák zato se puntari za nasladnike 
apoátolov zoveju. Kakova preufanost! Apos
toli su mir nesli med narode i vu ime Boga

z А в A v A.

Bockanje nevalja.
Bil je jednoi u Pesti nieki veseljak, 

koj se je med svojemi prijatelji znal viáe 
krat do kasno u női ugodno zabavljati. On 
je svojemi áalami znal cielo dru2tvo zabav
ljati, da su na koncu, kod razstaianja i svi 
se znali iuditi, kam je to vrieme proálo, 
ako im je svim kratki das bil i tako im 

te svim vrieme hitro proälo.
I to je bilo dobro, jer svaka pristojna 

zabava je dopuáiena i svaka umierana za- 
bava ne zdravlje tiela sluii.

A li to nije bilo u tom sluiaju dobro, 
da su dva pijatelja reienog veseljaka, koje- 
ga hoiemo Vesely imenovati, istoga viee 
krat znali raznimi doskoiicami bockati, как 
je to vei navadno, da ljudi onoga, koj je 
malo viáe veseljak, za bedaka dr2e.

Medjutim si je Vesely m is lii: »Jedna 
Cast je druge vriedna. — Hoiu vam to boc
kanje naplatiti.» Pri tom pak si je napravil 
Cudnovatoga plana, как im se bude za |n ji- 
hoyo nezahvalno bockanje fantil. Vesely je 
aajme imal to svojstvo, da si je znal lice

su navuiali ljudi, da budu i vu nevolji 
strplivni. A sadaánji apostoli?! Oh ovi proti 
Bogu k riiiju , ovi ljudi puntaju, nezadovolj
nost njim zasadiju vu srca i kada ti apoá- 
toli svoje 2epe dobro napáeju, onda pobeg- 
neju iz jednoga sela vu drugo, gde opet iz 
nova zapoineju svoje delo.

Neposluáajte krive Bogé! Onaj narod je 
sreten, koj strplivo se zadovolji danas sa 
onim kaj ima, ali se trsi tak delati, da bude 
njegova buduinost boláa.

Hodil sam po vnogo mestah, gde je 
bormeá suzni staliá. Púk se je izneveril 
svojoj materi zemlji! Na jezere i jezere njih 
je otiélo vu Ameriku a doma néma tko ob- 
delavati zemlju. Zmed onih jezerah njih je
zere pogineju vu Ameriki, a vnogo n|ih per 
áup dimo dopelaju, koji nisu iista zdraví. 
Jer vu Ameriki prije nego iz damáiía dőli 
svaki ilovek bude previziteran, как i na 
átellingi. Koj nije jaki, pa ako i néma fa- 
lingu, ga dimo poáleju. Ali onda mu je vei 
po smrti amen. Jer svoje peneze je na put 
potroáil, doma se zadu2il, i tak je samo na 
nevolju drugih ljudih.

To je bilo vu proálosti. Nemir, i net 
zadovoljnost. Neizverenje proti Bogu i proS- 
domovini. Te, púk je ostavil Boga. Rajéi 
sluSa na nőve apoátole, na puntare, koji mu 
iz srce iztrgneju Cast prama Bogu. A gde 
nega Boga, tam nega mira ni zadovoljnosti.

Na medji stojimo sada proálosti i doj- 
duinosti. Videli smo kaj je za nami, ali 
neznamo kaj je pred nami. Mili Bog je to

tak zategnuti, okolo o iih, nosa i ustah, da 
nije bil za prepoznati, dobil je posve drugu 
spodobu. Na toj svojoj umietnosti je on svoj 
plan za fantenje sagradil. Dapaie i glasa je 
znal promieniti, как dn to sad ne on, vei 
netko drug! govori.

Jednog jutra ode on do Telekyové pa
láié, tamo pozvoni i vratar, kakovi su svig- 
de kod veiih sgradah po varoáih, otvori 
vrata. Vesely zategne lice i tudjim glasom 
zapita vratara:

»Molim jeli je ovde gospodin Vesely?»
— »Nije, moj gospodine.» — odgovori 

vratar.

»Ali on je ipák ovde, jer ja sam sem 
Vesely.» — véli sm iju i Vesely. Tim se obr- 
ne i otide, a vratara ostavi, koj se je za 
vuhom iesal, za njim gledal i nikak nije 
mogel prerazmeti, kaj to sad znamenuje. 
Zatrupi vrati i otide nutar.

Drugog dana dojde opet posve druge 
spodobe lica к istoj palaii te opet vratara 
zapita, jeli je ovde gospodin Vesely.

— »Nije, moj gospodine» — odgovori 
vratar.

»Ali ipák je ovde, jer ja sem sam Ve
sely.» — 1 stim hitro otide, a vratara os
tavi zamiáljenoga.

jako dobro odredil, da neznamo, kaj bude 
vu buduiem. Jer vnogo ljudi bi zdvojilo, 
koji bi videli svoju buduinost. Na mesto 
toga je Bog rekel prvomu Cloveku Adamu: 
Clovek, m uii se i vu muki se ufaj!

Na medji proálosti i buduinosti sklopimo 
i mi ruke, gledimo u fa ju i se prama nebu i 
prosimo onoga Mladoga kralja, koj je za 
nas tuliko trpel, da nam naj pomore vu 
naáoj muki i nevolji Naj nam da volju, da 
rado poslujemo, da verni ostanemo naáemu 
domu i naj nam o ja ii srce, da ono puntari 
nebudu mogli zmeáati.

Так ufajuCi se, sa mirnim srcem i 
iistom duáom, onda budemo mogli od sve- 
moguiega prositi, da

—  Sretno novo ljeto nam B og daj!

Pesem átrekarov.
Vu Brukku na átacijoni 
Sedemdeset bilo ljudi, 
Sedemdeset na partiji,
Ki smo átokglajze slagali.

Jeden ávelera tu nosi, 
Drugi cener áinju slo2i, 
Tretji áoder naravnava, 
Vei ga za njim podbijava.

Ingjeler se krej nas áeie, 
Na nas tu2ne o ii meie, 
Na sirmake o ii meie, 
Povekáati plaiu neie.

Treieg dana dojde opet к palaii posve 
drugog lica za2areni tak mu2 i zápita vra
tara, je li nije ovde nieki mladi gospodin
Vesely,

»Nije, moj gospodin» — odgovori mu- 
caju i vratar, kad je opet iu l to poznato 
ime izgovoriti.

»Cujete, dragi prijatelju» —  véli táj 
zatezai lica — »vi mi uviek dajete isti od- 
govor, a ja vam ovde po tretji krat velim, 
da sam ja sam táj Vesely.» — Tim se na- 
kloni i otide, как svaki krat.

Siromaku vrataru je sada pred oiima 
puklo, da táj m ladii ánjim зато áale sbija. 
Cieli dán je okolo hódéi mrmlal i svoj táj 
do2ivljaj svakomu pripoviedal. Dakako, da 
mu se je svaki radi toga u o ii smijal. — 
»No, dobro» — rekel je u sebi — tri krat 
i ni jedan krat viáe!»

Dojduieg dana rano u ju tro  pozvoni 
na palaii jedan stra2ar od policije. Vratar 
je joá spaval; on si onako snen rible o ii, 
skoii iz postelje i odpre vrata. »Tko je?» 
zapita oátro — »kaj hoieteovde tako rano? 
Jeli je to pristojno, ovak rano joá spavaju- 
ie  ljude bantuvati?»

»Odprostite» — véli policajni straiar 
mirno — ciela stvar je silna. Ja sam iu l



Baumajster su nam tak rekli:
»Samo deőki budte fletni.
Onda frajkarte dobite,
S kemi dimo se vozite.»

*Vaáe frajkarte govore:
Pelajte se v Medjimurje,
Vozite se v Medjimurje!»
Naj sí őlovek ve pomore.

Den za dnevom nam prehaja,
Zimska dóba nam dohaja,
Mrzli deZdjek poáprihava,
Veter snegom prepuhava.

V saku noőku, v saki vuri,
Vnogi őlovek se reztu2i,
Dimo se bu odpraviti,
Nemáku zemlju ostaviti.

Südbansko druítvo na átreki 
Frajkarte nam da je eteti,
Frajkarta nam tak govori:
Svaki naj se ve fraj vozi.

Zato átrekari velidu,
Da to delo ostavidu,
Kakvo delo, takva plaőa,
Samo da se torba splaőa.

Rajái idu vu tabriku,
Gde njim bolje ve platidu,
Vu fabriki forint dvajsti,
Svaki őlovek tomu rajái.

Makar se i bolje dela,
Ipák őlovek ima mira.
Netrebamo se voziti,
N iti frajkarte prositi.

Androcsecz J. átrekar 
iz Muracsánya.

Knjige.
Malo dela ima vezda gazda. I ono se 

pretrgne popoldan tak okolo 4 ili 6 vur, gda 
se spusti na nas mrak a zatem pák —

da se mora tako rano simo dojli, ako se 
hoőe gospodina Veselya ovde najti.»

»Idite do vraga skupa s vaáim Vese- 
yom* — zakriői vratar, как da je zaslekel. 
I— »Ja ga nepoznam, a niti si ga 2elim 
poznati, ali neka mi samo simo dojde, bu- 
de pametil, kad je ovde bil, najmanje, kaj 
bu odnesel, to budu mu módra pleőa. Za 
sada nije ovde.»

»Pak ipak je ovde» — veli policajni 
stra2ar, koj je sam bil preobra2eni Vesely. 
— »Ja sam Vesely, te sam u torn hipu u 
istinu cieli, как sem dug i áirok ovde»

»Ah, ti prokleti fakin! —  I opet je 
ovde!» —  zakriői ves biesan vratar i pose- 
gne u kut sa metlom, da tontu bezobraz- 
njaku posvieti sve bez lampaáa. Ali gospo- 
din Vesely nije bil iz bedakove hife, da bi 
tarn mirno stojeö őekal, veő u tom hipu ga 
izpred vratara nestane, te je samo joá őul, 
kakti grm ljavinu iz daleka, kako je vratar 
za njim kriöal:

»Samo mi joá jedan krat dojdi, ti pro
kleti stepihleb, ja ti veő tvoga Veselya na 
pleőa namalam, da nebudeá trebal okolo 
hodati za njim spitavat, budeá si ga od- 
mah pri ruki imal, ti lopov — niátarija — 
lump —  tepec! — Samo mi dojdi!»

preveő duga noő. Kulikokrat si vezda onak 
nehotomic zdehnemo: ali bi dobra bila ne- 
kakova zabava! Takva iz kője se i nekaj 
vuői őlovek, ni samo da s njom pokrati 
vreme, koja i hrani duáu, ni samo zabavlja. 
Vezda, őez öve duge zimske noöi poznamo 
najbolje, da как veliku pravicu dr2i vu se- 
bi sveto pismo gda veli, da ni samo s kru- 
hom 2ivi őlovek, nego i s reöjom. Je, i reö 
je potrebna duái; ravno tak, как kruh telu.

Anda öitajmo dakle vezda, gda nato i- 
mamo vreme, jer öitanje nas nepotegne 
vkraj od naáega svagdaánjega posta, kad je 
őitanje joá bla2eno sredstvo proti dugomu 
öasu i proti grehu.

Je, dakle öitajmo! Ali kaj ? Tuliko da 
neöujem sto i sto pitanje na ov moj tolnaö. 
Osobilo oni, koji po selah stanuju, imaju si 
ovo pitanje dobro premisliti pri je, nego bi 
one knjige ili átampanje, kője njim vu ru- 
ke dojdu, poőeli őitati. Jer samo takove 
knjige i átampanja su őloveőji duái na ha
sén, iz koje knjige ai őlovek svoju duáu 
plemeniti more. Iz knjige ili iz drugoga kaj 
za öitati more őlovek na mesto toga, da bi 
ovajcilj dostiöi möge!, more najvekánoga ot- 
vora zeti vu svoju duáu. Pogledajmo samo 
one nemirne ljudi, koji se buniju, nemirnost 
svoje da jesu z vekáinom iz takvih neva- 
Ijanih knjigah i pismah dobili.

A ői koga, tak poljodelavca osobito po- 
iáőeju s kaj kakvemi novinami, za koje nig- 
dar nije znal, da su na svetu, s knjigami s 
átamparnum itd. prem vezda po zimi Nekaj 
za peneze, nekaj za »radaá,» a nekaj рак 
tak, da mu samo poáleju.

Dobro vino netreba ceigera. Ako od 
sebe spametneáega ili vuőeneáega őloveka 
öujem hvalili ovu ili onu knjigu, dakle si 
ju  kupim, na posodu zemem i preöitam ju. 
Zasigurno nebude mi 2al, da sam ju i ja 
preátel. Nebude 2al niti mojoj duái, jer sam 
ju  na njezin hasén kupil, niti 2epu, jer ni- 
sam zabadava vun hitil peneze

Так kupljena knjiga samo dobra more 
biti, a dobra kn|iga pák je hi2na potrebjőa: 
sami ju preőitamo, ali zatem nepode2gemo 
s njom, kakti s nevaljanom stvarjom, negu 
ju spravimo, neka ju őitaju i naáadeca, kum

Fuí je sada za izmasáljenu osvelu bil 
priliőno gladko priredjen, samo je sad tre- 
ba bilo lu osvetu izvesti.

Anda otide Vesely domov inapiáesvo- 
jim  dvima prijateljem, koji su ga öesto znali 
bockati, svakomu po jedan list, koj je gla- 
sil ovako:

»Dragi prijatelju! — Ja sam si stan 
promienil te sam se preselil u novi kvartir, 
kojega sam si iznajmil u palaői Telekyevoj. 
Stan je vrlo Hep, pak te stoga pozivam za 
sutra u 10 sati u ju tro  к meni na zajlrek, 
kojom prilikum őemo zajedno taj moj kvar
tir pos\ietiti — znaá, onak po naáoj navadi 
. . . » —  Ovoga je pozval za 10-tu uru, a 
onomu drogom о je pisai, da ga őeka toőno 
u 11 satih, a obodva je naputil, da poáto 
je  sgrada velika u kojoj je puno kvartemi- 
kah, samo jednostavno vratara dole popita- 
ju  za njega; on őe im veő pokazati. —

Drugog dana toőno u 10 saih pred 
poldan dojde prvi pozvani prijatelj, pozvoni 
na vratih dole i őeka. Vratar őtvori i pog- 
leda tko je. Onaj pak odmah zapita: »Od- 
prostite, je li sam dobro doáel? — Jeli sta- 
nuje ovde gospodin Vesely?*

»Ha!» — zavikne vratar — »Ali sad 
mi nevujdeá! —  Dam ja tebi tvojega Vese-

i druga rodbinic.a. Naj se i oni vuőiju, i 
oni naj se zabavljaju snjom! Z ovoga vidi- 
mo, da za dobru knjigu ili átampariju nije 
kvar peneze vun dati, je r dobra knjiga nije 
samo zabava za nekoju vuru, nego je stal- 
ni priatelj hi2ni i hi2na zabavljiteljica cele 
obitelje.

Takove knjige i pisme kupijmo samo 
i primimo vu ruke moji priatelji! Kője pak 
od hi2e do lii2e, od sela do sela nosiju 
vhranljivi agenti i áto zna joá kakvi duhi 
po noői, takve naj зато  hitimo hitimo od 
sebe vkraj, vu takvih knjigah i pismah je 
otvor naáe duáe.

Istina, da po naáim medjimurski jeziku 
knjige za őitati ga jako malo, ako i molit- 
vene knjige raőunamo dőli, onda budem re
kel skorom nikaj? Kaj ima anda medjimu- 
rec po svojim materinskim jeziku za őitati?

Imaju »Muraköza» i »Medjimurskoga 
Kolendara.»

No ali za naáe medjimurce imam jed- 
noga tolmaőa. Kak je veő to po viáeh mes- 
tah, tak bi se i mogli naái medji nurci po 
selah skup stati, mala sela koje su blizu 
jedna к drugoj, dve ali tri skupa, i naőinili 
tako zvano »Citajno dru2tvo. Gospoda uői- 
telji budu radi vám prim ili to vu ruke i 
Gospodini plebanuái budu vas podupirali. 
Svaki őlan plali vu dru2tvenu kassu nekaj 
na ljeto, i z ovih penezah se predplatiju 
novine, knjige se plaőa stan i t. o. Samo 
treba poőeti i budete vidli, da budete zim 
skih dugih veőerih za vaáe duáe как veii- 
koga hasna dobili. Gospoda uőitelji pak vám 
budu radi raztolnaőuvali ono, koje je prod 
várni ili nerazumno, ili nepoznato. Po tak- 
vim putu budete anda mogli svoj zivot na 
diku Boga i na hasén naáe prelepe matere 
dumovine svoje 2ivljenje sprevaiati.

Tantalus.

Politiőki pregled.
Vu politiki je sada mir, je r ablegati su 

se iz svih stramh raziáli. da vu miru spro- 
vadjaju bo2iőne svelke.

I Njegvo Veliőanstvo je otiáel vu Beő

lya!» — Pak veő priredjenom metlom puf- 
puf-puf! po pleöih posve iznen&djenog i nad 
tim primilkom iduöega se pozvanika.

Ov neznajuői kaj i zakaj ga je vratar 
ovak metlo-grozno napal, hotel je vrhu ta- 
kovog sveőanog doőeka od vratara razjaá- 
nenje i raőun imati, ali u tóm hipu na lar- 
mu, veő doleti iz kuhinje vratarova 2ena 
áirajzlom i greblicom u rukah, kakti copr- 
nica, te je on moral pobieői i za sretnoga 
se dr2ati, da je samo nekuliko pufov met- 
linim dr2alom na pleőih iznesel.

U 11 satih dojde on drugi pozvani 
Isti doőek od strane vratara, samo nieáto 
2eáői od onoga prvoga, pak se je priőetju- 
naőki braniti i tak je doálo med njim, vra- 
tarom i njegovom 2enom do podpunoga hr- 
vanja как u krőmi med pijanimi tak, da su 
se svi susedi skupa zdrőali i nekoji su od- 
bie2ali po stra2are na policiju, koji su i od
mah tu bili, te svu trojicu na policiju od- 
pelali. Komiáar je tu ánjimi odmah sastavil 
protokoll, ali nijedan nezna nikaj povedati, 
niti vratar, n.ti njegova fena, niti pozvanik 
i ovak je komiáar veő sastavljeni protokoll 
h ittt u koá.

Kad su premetlani od policije domov



Как ее Cu je, ро svetki bude opet doSel na- 
zad vu BudapeStu.

Po evetki se opet poCne razpravljenje 
proraCuna za 1907. ljeto.

Vu Austriji su ipák skup zbonjgali vo- 
tumskog prava razSirenje. Bog zna, je li bu
de to hasnilo Austriji. Tam su vec kajkak 
probali, ali nije iSlo, jeli bude ovo vraCenje 
kaj hasnilo, to se joS prav nezna.

KAJ JE N0V0GA?
—  Sretno M l adó ljeto ieljim o  

avim imáim dragim éitateljom , aurad- 
nikom predplatnikom i prijatelj от na- 
éega lista !

Naj mali Jezuá doneae blagoalov 
vu avaku hizu zadovoljnoat vu avako 
8rce i  m ir avakcrnu cloveku!

Sretno Mlado lje to !
—  U o le n d a .r . D ecem ber 31. P ondeljek, 

S ilvester p a p a —  1907 ljeto Januar 1. Tork, N ovo 
ljeto  — 2. Sreda, Makariaá opat. —  3. C etvrtek , 
G enoveva devica. —  4. Petek, T itus biSkup. —
5. Subota, T elesfor papa muő. 6. N edelja, Sveti 
tri kralji. Evangelium  öve  nedelje je : Kada se je  
narodil Jezuá . . . (Matej II. 1— 12) IVreme bude 
odpustilo.

—  Mala prosnja Zima je opet jaka 
nastala. Clovek se sam rád vu topleSi stan 
potegne. Sveta duZnost je svakomu da se 
vu tem vremenu nespozabi i od siromaSke 
Zivine i olakáa njihovo trplenje. Najte biti 
tak nemilostivni da Éivine, pustite po cele 
vure vu zimi stati. Nepozabite, da i vas pes 
Cuti zimu. — Kaj pák je glavno, najte se 
spozabiti iz malih ptiCicah, kője tak teZko 
Ziviju sada vuni. Drobtenice jim hitite gde 
na zavetju, jer one vám dosta hasna done* 
seju, one vám dosta platiju vaáu dobrotu 
nazaj.

— Veliki viher. Vu Spanjolskoj je 
veliki viher bil proSle dane. Vu Valenciji je 
strela vudrila vu túrén i zaklala straZara 
vu turnu. Как takajSe viher je podrl jed-

í noga jeZovitskoga klo3tra. Vnogo su trpel; 
v jti, gde pomarangje cveteju. Sada pada 
sneg vu Spanjotekoj.

— Vumrl je. Buday János, csáktor- 
nyaiski oSterijaS i podzapovednik csáktor- 
nyaiskog ognjogasnog druZtva je decembra 
16-ga po kratkim betegu vumrl. Bil je sa- 
mo 38 Ijet star. Sa velikim suCutom su ga 
sprevodili na zadnji njegov put vu cintor. 
Naj pocivá vu miru.

doSli, naSli su doma opet jedan list svog 
prijatelja, koj im piSe, da se je pobunil te 
im je u zabuni svoj stan krivo naznaCil. 
On se je kanil u Telekyevu palaCu odseliti 
ali je u posliednje vrieme od toga oduslal, 
pák je ostai i na dalje u starom kvartiru 
Sutra neka dojdu к njemu na juzinu a vra- 
tara se pri njem neka neboje.

Petnajst pri jatelj ah se je drugog dana 
pri njem na juZinu sastalo, pred kojimi je 
on onda cielu stvar razjasnil. Bilo je smi- 
eha dosta a ona dva se tűm fino predenom 
komedijom nisu niti najmanje zbantuvani- 
naSli, dapaCe su se sa ostalimi u redusmi- 
jali. Valjda im je po glavi brnelo, da su to 
za svoje bockanje i draienje dobrog prija
telja i pravedno zasluZili.

Em. Ко Пт у.

— Ubojstvo. Vu veszpremskoj var- 
megjiji Rátot obcini su ovoga meseca 1-ga 
zárán vu jutro zaklali i porobili Major Li- 
diju, koja je sama stanovalc vu svojoj hizi. 
Jer pák je pod zadnje vreme i malo gluha 
poCela biti, i jeden vnukec jc bil navaden 
Snjom spati. Pred vőera je vnukec ne mö
ge! dojti i tak je stara Zenska sama spala 
vu celim stanu. Delo tolvajov je stem bilo 
leZeSe, jer Zenska teZko Cuje pák niti nije 
Cula kada su tolvaj! vrata pretisnuli dőli iz 
pantov i zatem vu hiZu doáli. Vu snu su 
zagutili i vise 2000 korun odnesli. Iztraga 
je podignjena i tak se misli da su ubojniki 
jako bili poznali sa okolnostjami. Zandari 
jako iSCeju krivce.

— Samoubojniki diák. Dva dijaki 
su se hoteli prosloga meseca 29-ga streljati 
vu Budapesti. Jeden je Haar Aurel 17 Ijet 
star jurista i zbog oCne boli svoje se je tu- 
liko razZaloslil da se je hotel osmrtiti. Sa 
revolverom se je vu Celo strelil. TeZko ora- 
njenoga su ga odnesli vu Spital. Drugi je 
Fejes István 13 Ijet star gimnazijalac, koj 
je nekaj zakrivil i bojal se je, da bude bit. 
Zel je revolvers i vu Celu se je strelil. Ta 
kajáé teZko oranjenoga su odnesli vu Spital.

— Zmrzel je Balaton. Kak nam iz 
Keszthelya javiju Balaton je zmrzel. VeC 
moreju peSice iti prek njega. Kak takajSe 
led za ledvenice su poCeli veC sekati iz 
Balatona,

— Velika zeljeznika nesreca. Vu
Ameriki se sve Cudoredno pripeti. Tarn su 
i ZeljezniCke nesreCe vekSe как prinas. Med 
Mineapolis i S.t-Paul banhofi se je tresnul 
jeden Snolzug vu jeden drugi cug koj je 
ferSibal. Céli cug je vun opal iz Sinjah. 25 
ljudi je zgubilo Zivljenje.

— Razbili su postarska kola. Med 
Petrova i Visóvölgyom su nepoznati krivci 
ovoga meseca 22-ga na veCer okolo sedme 
vure navalili na poStarska kola i razbili je. 
Vu poStarskih kolah je felső-viSojski porozni 
ured 31 jezero korun dal peljati i na ko
lah je Zandar sedel sa kuCiSom. R.izbojniki 
su Zandara i kuCiSa zaklali, lokota su doli 
vtrgli i sve peneze i vrednosti odnesli Kriv- 
nju su takovi morali napraviti, koji su znali 
kaj se vozi vu kolah. 2andarsto jako iSCe 
krive, all do vezda zahman.

— Ubojnik mali birov Vu Hodász 
obCini su proSle dane porciju brali i p ri11- 
kom toga je Tóth Elek mali birov takajSe 
pomagal, jerbo on je nosil knjige za nóta- 
rijuSom. Med putom se je dobro napil i 
posvadil se je sa Gsilleg Gyűlöm mladim 
stolarom. Toj svadji je nesreCen konec postai, 
jer je mali cirov revolvers zgrabil i stolara 
vu srce strelil. Ubojnika maloga birova su 
komaj prijeli ljudi i prek dali Zandarom.

— Redari i laporni táti Так vu 
zimi svako ljeto redarstvo vnogo posla ima 
sa lapornimi tati, koji iz teretnih cugov 
kradeju lapora. Ovi táti vu veóernoj kmici 
se skrijeju veC na banhofu na zug, ili pák 
na takvih mestah, gde cug pomalem mora 
iti, poskaCeju na cug, pák onda po putu 
Cista komot meCeju dőli lapora iz cuga, 
kojega potlam pobereju. Так su navaljili 
ovoga meseca 23-ga na teretni cug, koj je 
iz RákoSpalote vu Kőbánya iSel 7— 8 tatov, 
koji poskakali na cug i dőli su metali svo- 
jim pajdaSom lapora Kada su to na cugu 
iduCi dva policaji spazili su zastavili cuga 
i zadrobiSCili su poslujuCe taté. Ali tvrdo 
delo su imali, jer kada su táti spazili redare 
poóeli su sa célom jakostjom lapora metati 
na redare. Zbog toga su onda redari stre
ljati poCeli na täte. Jeden tat je doli opal,

ali su ga mozbit veC jmrtvoga zgrabili paj- 
daSi i vu kmici su odbeZali sa njim. Re
darstvo sada jako isCe krivce.

— Zmrzel je. Kasus Bálint remenar- 
ski detiő vu Budapesti se je ovoga meseca
23-ga vu noCi jako napil »Snopsac i kad 
i kad je dimo iáéi, ga je fini »Snops« iz 
nogah dőli zel, te je опак i zaspal vu snegu. 
Ali Snops i kinkus ga je né jako grel, jer 
su ga vu ju tro zmrZjenoga naSli na vulici.

—  Burtiju se iene. Vu Englezkim 
se veC od vnogo vremena gibleju Zene zbog 
toga, da i one imaju votume i slobodno 
zbiraju ablegate. A li vlada vu Englezkoj je 
do sada nikak ne hotela posluSati na nje. 
Zbog toga su se Zene proSloga tjedna Cisto 
pobunile. iSle su pred hiZu orsaökoga spra- 
viSCa vu Londonu i poőele su straSnu kriku 
delati. A li za mali Cas je ta doSlo 50 poli- 
cajov, koji su Zene Sirom raztirali ч pet njih 
su vu rest odegnali. Pák dók su Zene bunu 
delale, siromaki muZi su doma zabadav Ce- 
kali toplu juhu na stol. iSCe i plaCuCu decu 
su siromaki muZi morali zibati. Ej Zene, 
najboISi vas voturn je kuhaCaí

— Sneg. Pri nas vu Medjimurju je 
najvekSni sneg vu céloj Magjarskoj. Ali i 
vu prugih okolicah je vnogo snega palo 
ovih dnevah. 2eleZniCki vlaki su 2 —3 vure 
prekasnile a vőera Iz  Budapesté vu jutro 
niti nije mogel dojti vlak. Okolo Balatona 
su veliki zapuhi. Vu Budapesti je takaj ve
lik i snég, tak, da je céli dan bil elektriCni 
promed spréCen. Telefonsku svezu z BeCom 
je snég pretrgel Vlaki imaju zakaSnenja.

— Domaca roba Vezda su tu bo- 
Zióni svaki, sí nekaj kupi na Se ili nekaj 
kupi svojoj deci. Dobro pazile dragi moji 
Citatelji, da nekupite sada iz drugoga orsaga 
sem doneSene canjke, nego kupujte samo 
onu robu, koja se je vu naSim orsagu na- 
pravila. Kupite od naSih domaCih meStrov 
robu. Nije vreden on Clovek, koj stranjsku 
robu kupuje, ili trZi, da tu med nami Zivi, 
jer dók straDiske ljudi hrani, zatoga vno- 
gim naSim siromakom — iz vustah zeme 
к ruha.

— Boíicni svetki su zmislite se vi 
kojiin je Bog dal svega dobra, da su je i 
takovi na svotu, köp bi od vas rado prijeli 
íalaCec kruha Budite dareZljivi, dajte siro- 
mákom, osobito siromaSkoi deci i starcom, 
koji si neznaju kruha priskrbeli. Mali JezuS 
bude se raduval nad vaSom dareZljivostjom 
I bude vám naplatil vaS dar.

— Umrl je. Kerman JanoS orguljar 
iz Strigove je ovoga meseca 19-ga vu 41 
Ijetnoj dobi svojega Zivota vumrl. Pokojni 
je dugó beteguval. Sprevod mu je bil de
cembra 2l-ga. Veliki jsprevod je írnél, jer 
su ga ljudi jako radi imali Vesele naravi 
Clovek je bil i dober pajdaS vu zabavi. Gla- 
sa je lepoga imel, jer nitko nije mogel tak 
zviZati koju popevku как on. Ostavil je 
vdovicu I Cetiri drobne dece. Naj poCiva 
vu miru!

—  Tjedinski sejam je prosloga tje
dna zbog svetkov vu Cetvrtek tojest 27-ga 
bil obdrZan.

—  Svadja Vu Altest zvanom selu vu 
Hunyadskoj varmegjiji su prigodom sveCa- 
nosti boZiCnog drvca vu Skoli nekoji ru- 
munji hotel I, da deca ruminjske popevke 
popevaju. Kada ih je uCitelj pretiral, skupili 
su se rum uuji i navalili na magjare. Pucalo 
se iz revolvera, tri magjari i vnogo rumunji 
su ranjeni, jednoge rumunja su s skoliCom 
ubili
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