T. olvasóinkhoz!

A változott helyzet feladatomat meg- sen reményeink. Izoláltan senki se tehet
negnehezíti. Lelkesít azonban a tudat, hogy semmit. Csak ha vállvetve használjuk ki a
Dékány Mihály tanár|Budapestre'történt a nagyközönség érdekeit szolgálom. S ez a nép hazafias érzését, jóindulatát a magyar
álhelyezése folytán megvált lapunk magyar meggyőződés nekem nemcsak erőt, de bá ság ügyével szemben; ha értékesítjük a
részének, Loparils R. József pedig, szintén torságot és kitartást is kölcsönöz. — Erői: kincset, mely az országban a Muraköz ideCsáktornyáról való távozása miatt, lapunk hogy a terheket elbírjam. Bátorságot: hogy genajku népét a többi nemzetiség mellett
horvát szerkesztésétől.
a nehézségekkel férfiasán szembeszálljak. unikum má teszi; ha módot nyújtunk neki
Amidőn
mind a két szerkesztőnek Kitartást: hogy az igazért, jóért, nemesért arra, hogy hazafias érzésében megerősödjék:
akkor tervszerű következetességgel és higgadt
őszinte szívből mondanék önzetlen fáradsá folytatott küzdelemben ne lankadjak!
got nem ismerő hazafias munkálkodásukért
De bármi súlyos legyen is a feladat, kitartással fel fogjuk építeni a Mura és a
köszönetét, van szerencsém mélyen tisztelt erősen bizom abban, hogy ezzel a végezet Dráva között azt a bástyát, mely itt a ha
olvasó közönségünk szives tudomására hozni, tel felfegyverkezve meg fogok felelni hiva társzélen, három határország összeszögeléhogy lapunk mngyar részének szerkesztésére tásomnak. Támogatnak ebben a nehéz m un sében, a magyar nemzeti államegység megZrínyi Károly áil. tanítóképző-intézeti tanár kában egyrészt lapunk kipróbált múltja, védelmezője lesz.
urat, a horvát rész szerkesztésére pedig tagadhatatlan sikerei, melyekre 24 éves
Hogy ezt megvalósítsuk, ébren fogjuk
Rhosóczy Elek drávavásárhelyi áll. iskolai pályafutása
során
rámutathat; másrészt tartani vágyainkat, hogy m a g y a r p ü s p ö k 
tanító urat, főmunkalársakúl pedig Rrauner ambícióm, mellyel a szerkesztőségre vállal sé g alá kerüljünk s hogy n é p o k t a t á s Lajos és Rezenhofer Mihály áll. isk. tanító koztam. Egyik is, másik is erős impulzus ü g y ü n k magyar nyelven tejtse ki áldásos
urakat voltam szerencsés megnyerni.
lesz arra, hogy terveimet megvalósítsam, hazafias tevékenységét az állameszme szol
Mind a négy név ismert már lapunk melyeket hazafias elhatározásom pillanatában gálatában — végig az egész vonalon.
olvasói előtt s kellő biztositékúl szolgál arra. szemeim elölt lebegtetek.
De a muraközi népnek nemcsak lelkét
hogy lapunk iránya a régi marad.
Mert nem szabad szem elől téveszte töltjük meg tartalommal: a magyar kultúra
A íelírisítelt szerkesztőség új tagjai nünk a »Muraköz« speciális jelentőségét a
szellemével, hanem
előmozdítjuk annak
munkabírásukkal, rátermettségükkel s minden vidéki hírlapirodalom terén. Nem száraz
a n y a g i g y a r a p o d á s á t is.
arravalóságukkal bizonyára úi, erőteljesebb újság ez, mely a közönséget csak szórakoztatja,
Ezért lapunkban, kivált annak horvát
életet fognak önteni lapunkba s igy lapunk vagy amely csak egyszerű krónikása a vidék
úgy hazafias és emberbaráti céljának, vala heti eseményeinek. Magasan fölötte áll a részében, figyelemmel leszünk a mezőgazdamint az olvasóközönség fokozódó igényeinek »Muraköz« az efiéle köznapi intencióknak. sági dolgokra is. Nemcsak szívesen, de kötelességszerüleg is megnyitjuk hasábjainkat
ezután is jól meg fog felelni.
Más a rendeltetése. Kohója a nemzeti aspi
A szerkesztőség új tagjait melegen aján rációknak. Hőmérője a télsziget hazafias ez irányú közleményeknek: hogy népünk
lom t. olvasóink és munkatársaink szives érzületének. Próbaköve a magyar intelligen azokból okuljon, belőlük erőt merítsen.
Megismertetjük vele ezután is a gazdálkodás
jóakaratába.
cia hivatásszerűségének, mellyel hazafias újabb jelenségeit, a modern földművelés vív
Csáktornya, 1907. október 25.
misszióját az ország délnyugati sarkában betölti. mányait. Buzdítjuk az állattenyésztés fejlesz
Ezért a »Muraköz« ennek a célnak tésére, a háziipar felkarolására. A szövetke
M a r g ita i Jó zse f
főszerkesztő.
fogja szentelni a törekvéseit.
zeti eszmét terjeszteni, az egyesületi életet
Küzdeni fogok tehát lelkesedéssel, lelkem ápolni fogjuk. Szóval kinyitjuk a nép sze
egész hevével elsősorban a m a g y a r s á g é r t . meit, hogy lásson; biztatni, lelkesíteni fogjuk,
A lapunk által megtaposott nyomon hogy haladjon.
Hadd erősödjék, gyarapodjék, m űvelőd
Am ikor Dékány Mihály kollegám távo könnyű lesz tovahaladnom. De ez nem azt
zásával, az ő lelkiismeretes, tapintatos és jelenti, mintha a inuraközi nép nyelvével jék a Muraköz népei Сэак akkor, ha jólét
buzgó hírlapi működése után nekem jutott szemben türelmetlenkedném. Senkinek nem és megelégedettség üt tanyát a félszigetnek
osztályrészül, hogy a »Muraköz« szerkesz jut itt a határszélen eszébe, legkevésbbé én szép virányain: mondhatjuk Muraközt telje
tését átvegyem, nem idegenül lépek a »M u nekem, hogy a Muraköz horvátajku népének sen a miénknek. A kkor a Mura megszűnik
raköz« t. olvasóközönsége elé. A múltak anyanyelvét üldözzem, elnyomjam. Lapunk határ lenni; s össze tog olvadni a muraközi
kedves emlékei ujúlnak fel lelkemben, ami kétnyelvűsége, tradíciói is élénken tiltakoz nép az ország magyarságával érzésben, —
dőn e hasábokon ismét megjelenek. Abból nak e feltevés ellen. De ápolni fogom a nyelvben egyaránt.
az időből, amikor mint e lap főmunkalársa muraközi népben a hazafias érzést. Folyton
Ha a »Muraköz«-nek parányi része lesz
és utóbb mint segédszerkesztő állottam e ébren fogom benne tartani a tudatot, hogy benne, betöltötte hivatását.
a politikai magyar nemzet integráns tagja ö
helyen a közönség szolgálatában.
Lankadatlanul fogok tehát ez irányban
De azért most, ahogy évek múlva e is. S mig a »Muraköz« a jövőben is támo fáradozni. De hogy a siker biztosabb legyen,
régi ismeretség révén szívélyesen üdvözlöm gat minden tényezőt és körülményt, mely a l. olvasóközönségünktől szellemi támogatást
a t. olvasóközönséget, érzem, hogy ezúttal magyarosodást itt a határszélen előmozdítja; is kérek.
sokkal súlyosabb terhek nehezednek válla- másrészt folyton résen leszek, hogy a M u 
Ha bármi tekintetben támogatja valaki
imra, mint akkor. Súlyosabb terhek, mert raköz hazafias horvátajku népét a dráván- ebben az irányban lapunkat, egy-egy követ
most minden sorért, minden szóért magam tuli magyarellenes, délszláv törekvésekkel rak le a bástya felépítéséhez.
szemben megvédelmezzem.
nak kell felelnem!
Közös, lelkes m unkával könnyen meg
Ezokból hálásan látja a »Muraköz« a
Ezzel azonban nem azt akarom mon
üthetjük az állameszme diadalát.
támogatást
bármely
oldalról
is.
Ne
legyen
dani, mintha a múltban könnyelműen perEbben az édes reményben veszem fel
cegteltem volna a toliamat. Akkor is a fe csak a Muraköz érdeke, hogy a Muraköz a
újból a tollat.
lelősség tudatában jártam el tisztemben. De magyarságé maradjon s hogy az egységes
Ez érzésnek a hatása alatt örvendek a
most mégis, mintha más kolurnusban jelen nemzeti államba — érzésben, nyelvében
nék meg a fórumon: mint felelős szer beleolvadjon: de része legyen a dicsőségből viszontlátásnak.
Zrínyi Károly.
kesztő teljesen önállóan, függetlenül irányí a Muraköz egész intelligenciájának is. Csakis
az
utóbbi
esetben
valósulhatnak
meg
telje
tom a lap szellemi részét.

Viszontlátás.

Halottak napján.
Amikor kexdődik az ősz második fele,

a falomb fakullan lóg a nedves ágakon és

tennek és örökkévalóságnak nevezik! En 
gesztelőig lebegnek a megváltás krisztusi
arczulatával a mindenség napjai, csillagai
fölött; védő köpenyegükbe burkolják teme
tőinket is és előkészítik minden szentek
ünnepét.
Rohanjunk bár elbizakodottan az éle
ten át, ragadjuk bár magunkhoz az élet
örömeit, vagy baktassunk a gondok és vég
telen szenvedések tövises ösvényein, mégis
a sokalaku élet ezerféle kígyózó útjain jus
sunkhoz jutunk és ez a ju ssa halál minden
szentek napja, jussunk ünnepélye.

nya falai között ezelőtt 28 esztendővel. A
választmány Jeney G. tb. titkár elhunyta
fölötti részvétének s emlékének jegyzőköny
vileg adott kifejezést. — Az alapszabályok
9. §-ának módosítása tárgyában a legutóbbi
közgyűlésen hozott határozat — jóváhagyás
végett — felterjesztetett a m. kir. belügy
miniszter.urnhoz. — A pénztárosi jelentést
az egylet vagyonának jelenlegi állapotáról
tudomásul vették. — Karácsonyi segélyezés
cimén a szegény tanulók között 20 pár
lábbelit osztanak ki, melyből 16 pár az áll.
elemi népiskola, 2 pár a gyakorlóiskola, 2
pár pedig a kisdedóvoda számára jut. A
segélyezetteket az intézetek tanítótestületei je
lölik ki. Ugyancsak kiosztásra kerül Csák
tornya szegényei között 5 méteröl tűzifa is.
A választmány — elnök előterjesztésére —
a tél folyamán, jövö évi január 11-én,
tánccal egybekötött teaeslélyt rendez. Úgy a
hölgy — mint a férfirendezöbizottságba több
helybeli úrnőt és urat kérnek fel. Hisszük,
hogy mint a múltban, úgy a rendezőbizott
ság jelenben is szívvel, lélekkel közremű
ködik a nőegylet azon nemes munkájában,
melyet a szegények, árvák és elhagyottak
érdekében kifejteni szándékozik.

csak imitt-amoU csillog fel aranypir-pompá
ban, mint az elhamvadó fáklya;amikor mint
apró gyöngyöcskék dér száll a fűre és a
nap bágyadt fénnyé! fénylik a halványkék
égboltozaton: akkor ünnepli az egyház min
den szentek napját.
Emléknapja ez a halottaknak, az élők
fohászkodása a halál utáni nyugalomért. —
Seregestül zarándokolnak az gemberek ahoz
a helyhez, hol a halottak pihennek. Égő vi
aszgyertyákat áldoznak nekik és koszorúkat
tesznek sírjaikra. Minden temető a gyász és
Csak egy virágszálat!
az emlékezés színhelye. Üe a nagy, az ál
A József kir. herczeg fővédnöksége alatt
talános gyászban nem nyilvánul az irtózal,
mert ez a gyász reményteljes. Nem mint álló József kir. Herczeg Szanatórium Egye
csontváz lebeg fölötte a halál, hanem mint sület a kegyes adakozók összerakott fillé
jóságos angyal, átszellemült arcában a tel reiből felépítette az első népszanatoriumot,
jesülés komoly vonásaival és hervadhatatlan melyben a szegény tüdőbetegek már gyó
virágokkal hófehér kezében. Nem minden gyítást és enyhülést nyernek. A szanatórium
szem látja ugyan igy, mert ehez a látás igazgatósága a közelgő halottaknapja alkal
gyakorlottsága kell és a lélekből kell hatol mából újabb felhívást bocsátott ki a jószívű
társadalomhoz. Ebben szíves könyöradománia a világossághoz
Bármi vallásfelekezetnek is legyen hive nyokat kér az igazgatóság, hogy az ország
az ember, reméli, hogy halála után más vi ban több helyen is ily szanatóriumokat
lágon új életre fog kelni. Az erről váló állíthassanak. A tengernyi fájdalmat akarják
— Nyugdíjazás. H a r g i t a i J ó z s e f csákeszmék és képzeletek a népek műveltségéhez ezzel csillapítani, melyet e rettenetes beteg
és hagyományaihoz alkalmazkodnak. Még a ség ezer és ezer özvegynek és árvának már tornyai áll. tanítóképző-intézeti igazgatót a
hitetlenség örökkévalóságáról és annak fel is okozott. Ezért a kegyes adakozókat tisz vallás- és közoktatásügyi miniszter f. é. aug.
támadásáról beszél. Így alakul az élet és a telettel kérjük, hogy ezirányu adományaikat 14-én kelt rendeletével, saját kérésére, teljes
halál a lélek és a test örökké tartó, szün a lap szerkesztőségéhez nov. 4-ig küldjék, fizetéssel nyugalomba helyezte. Ez alkalom
telen körforgásává, a semmis lényegnélküli hogy azokat nyilvános nyugtázás mellett a mal miniszter úr a következő elismerő és
ségtől az anyagi fejlődésig. Ebben a körfor szanatórium igazgatóságának elküldhessük. köszönő-iratot intézte a nyugalomba vonult
igazgatóhoz: »Amidőn egy emberöltőn ke
gásban vagyunk minden örömünkkel és
A sz e rk e sz tő sé g .
resztül a hazai tanítóképzés messze kihaló
szenvedésünkkel, minden erényünkkel és
és nagyhorderejű ügyének szolgálatában tel
bűnünkkel. És a földkerekség összes vallásai j
jesített hasznos, buzgó és eredményeiben
az örök békéről és az örök kínlódásról be- j
K Ü L Ö N F É L É K .
áldásos tevékenység után saját kérelmére
szélnek. A mit erről prédikálnak, azt tán
nyugalomba helyezem, örömmel ragadom
egy közös rendszernek nevezhetjük, melynek
meg az alkalmat, hogy hosszú évtizedet
Uj megyebizottsági tagok.
számtalan változata van.
meghaladó, mindenkor hivatásérzettől és me
A kereszténység, mely a megváltásból
A vármegyei törvényhatósági bizottság
és a kegyességből indul ki, finomította ezl nak felében való megújítása megyeszerte f. leg ügyszeretettől áthatott lelkes fáradozásai
a tant és oly nagy arányban szentesítette, hó 21-én ment végbe. A Muraköz két já ért őszinte köszönetemet és méltányoló el
hogy minden más tan fénye mellett árnyék rásának területén a következő bizottsági ismerésemet fejezzem ki.« Margitai József
nyugdíjaztatása után is a tanügy aktiv szol
ként elhomályosul. A kereszt diadala és a tagok választattak meg:
gálatában marad. Ugyanis mint az idegenbe
Megváltó glóriája elhatol a földkerekség min
Alsódomborun: dr. Zalán Gyula, dr.
költözött magyarok védelmi akciójának tan
den részébe. »Fokol, hol a tövised, halál, Braun Nándor, Mihác János.
ügyi tanácsosa és iskoláinak egyetemes fel
hol a győzelmed?« Le lettek igázva a Meg
tíoltornyán: Ehrenreich Nándor, Larnváltó által, a ki elvállalta a világ bűneit. szak István, d.v Wolf Béla, Mesterics Aladár. ügyelője, a tanügy terén évek hosszú során
át szerzett tapasztalatait a kivándorolt ma
Kelljen-e tehát még félnünk a haláltól ? Még
Csáktornyán:
Plichta
Béla, Prusatz
gyarok nemzeti védelme körül fogja érvé
az is, ki a betűn csüng és a gyehenna kín-1 Alajos.
nyesíteni. Margitai József a tan. képző-inté
jait az írás szavai szerint képzeli, nyugodtan
Dráva vásárhelyen: Korníeind Nándor,
zet vezetésén kivül már évek óta szolgálja
feküdhet le halandó testének örök álmára,! Szalm ay József.
ezt az ügyet s azért kérelmezte nyugdíjaz
mert a halál, mely elé valamennyien hala- j
Hodosánban: Kovács János, dr. Szabó
tatását, hogy kizárólag ennek az ügynek
dunk, hatalmas közvelilő nemcsak a között,! Zsigmond.
szentelhesse idejét. Ezek után
magától
a kit átölel és a között, a ki túléli, hanem j
Rotorban: Hajdú Lajos, Lisziák Lajos,'
esnek el azok a mindenféle felületes és tá
a meghalt és ama megfoghatatlan, kifür Szilády Flórián.
jékozatlanságon alapuló kombinációk, me
készhetetlen lény közölt, — kit Istennek
Muraszerdahelycn: Kolbenechlag Béla.
lyeknek legutóbb a Zalai Közlöny is kifeje
nevezünk.
Varga Sándor.
zést adott. Ennek a lapnak a közleménye
Miket tekint ő erényeknek és miket
Muravidon: dr. Böhm Szidney, Harmat
az oka annak, hogy fentieket az igazság ér
bűnöknek? Az emberek osztályozzák ezeket. Nándor, dr Thassy Gábor.
dekében s az ügy megvilágítása céljából
Törvények és erkölcsiség s o m megnevezik,
Perlakon: Neuszidler Jenő, Zala József.
lapunkban közölni szükségesnek találtuk
de megasabb biró más értéket kölcsönöz
Stridón: Sim on Lajos.
nekik, összekeveri a sorsokat, ugv hogy
— Kinevezés. Margitai József a Csák
halandó szemünkkel már nem vagyunk ké
tornyái tanítóképző-intézet nyug. igazgatója
A
nöegylet
köréből.
pesek felismerni, mi a válogatott és mi a
a kivándorolt magyarok orsz. védelmi akci
kiselejtezett.
A »Csáktornyái Jótékony Nőegylet« f. ójához tanügyi tanácsossá neveztetett ki és
Azért régi tan bölcsesége szerint csak hó 20-án Pálya Mihályné* elnöklete alatt központi szolgálallételre Budapestre oszta
jót mondjunk a halottakról. Senkise tudhatja, választmányi ülést tartott. Az ülésen a kö tott be. Margitai József új állását január
hogy erénye Isten előtt nem-e olyan, mint vetkező tárgyak voltak sorrenden: A vá elsején foglalja el s a tanítóképző-intézet
az elszáradt fű és bűne nem csillámlik-e lasztmány elnök jelentésére mély sajnálat ügyeit az új igazgató kinevezéséig vezetni
mint a drágakő a Megváltó ^kiskoronájában. tal vette tudomásul az egylet tb. titkárjának, fogja.
Morál és erkölcsiség tág fogalmak, melyek Jeney Gusztáv nyug. ig. tanítónak elhuny— Kinevezések. Mráz György, gutái káp
évszázadonként változnak, s sokszor fordul tát, ki 21 éven keresztül, mig egészsége en lán, Komárom-Csicsóra plébánossá nevezte
elő, hogy később erénynek tartják azl, ami gedte, oly lelkesedéssel és ügyszeretettel tett ki.
előbb bűn volt. Csak a kiegyenlítés marad lobogtatta az egylet zászlaját, melyet a hu
A vall. és közokt. ü. miniszter Mesteriek
mindig egyforma és ezt a kiegyenlítést Is manizmus érdekében bontottak ki Csáktor
Aladár urad. tiszttartót a Csáktornyái tanító-

képző intézet igazg. tanácsába rendes tagnak Itézkedés, úgy az iskolák bezárása is, ha,
nevezte ki.
I kivált a gyermekek iskolán kívül az utcán
— Áthelyezések. A vallás- és közokta egymással érintkeznek, sőt együtt játszanak.
tásügyi miniszter Anhalt Lajos körmendi Talán a hatóság is beavatkozhatnék ebbe a
állami polgári iskolai tanárt a Csáktornyái dologba, mert csodálkozva tapasztalja m in
áll. polg. iskolához; Révfy Géza volt Csák denki, hogy a beteg családok gyermekei
tornyái, most eperjesi áll. tanítóképzőintézeti naphosszat az utcákon tartózkodnak s hord
zenetanárt a temesvári áll. tanítóképző inté ják mindenfelé a járvány bacillusait.
— Táncvizsga. A hathetes tánctanfo
zethez helyezte át.
— Megbízás. A vallás és közoktatás lyam, melyet Merkl József jónevű tánctanító
ügyi miniszter a Csáktornyái áll. tanítóképző Csáktornyán rendezett, f. hó 19-én ért vé
intézetnél szervezett egyik nevelői állásra get nyilvános vizsgával a Zrínyi-szálló nagy
Vörös Lászlót küldte ki Hódmezővásárhelyről. termében. A száznál jóval több növendék
és hozzátartozóik nagy száma egész bálias
— Eljegyzés. Dér Sándor gépészmérnök,
jelleget kölcsönzött a láncvizsgának. A lá
losonci iparfelügyelő, f. hó 20-án eljegyezte
tottakból konstatálhatjuk, hogy Merkl a jobb
Neumann Flóra kisasszonyt, ifj. Neumann
táncmesterek sorába tartozik. Precizitás jel
Miksa helybeli termény-nagykereskedő leányát.
lemzi tanítását. Nemcsak a régi táncokat
— Halálozás. Mint őszinte részvéttel tanulták meg a növendékek, de az újakra
értesülünk, Grész Alajos perlaki ügyvéd a is megtanította Őket. Gyönyörködhettünk a
múlt héten jobblétre szenderűlt. A boldogult magyar kettősben, bosztonban, a verseny
hirtelen halála igaz részvétet keltett minden polka és kuruccsárdás kecses mozdulataiban.
felé. Kedves egyénisége, barátságos mo A táncvizsga után rendes táncmulatság volt,
dora, ideális családi élete általános rokon- mely a hajnali órákig eltartott. Az estélyen
szenvet és szeretetet biztosított neki minden vdágpostát is rendeztek. Az első dijat Szi
körben. Csáktornyán is szívesen emlékeznek lágyi Margit nyerte, a többit Ács Matild és
meg a közszeretetnek örvendett Lujzi papá Hajas Vilma. Merkl tánctanító tegnap már
ról, ki itt mint gyakorló ügyvéd a társa Alsódlendván kezdte meg uj tánctanfolyamát.
dalmi életben és a közügyek terén évek
— A Hungária kitüntetése. Az alsóhosszú során keresztül tevékeny szerepet lendvai ernyőgyárat jól megérdemelt kitün
játszott. Utóbbi években Perlakon telepedett tetés érte. A pécsi kiállítás zsűri bizottsága
le mint ügyvéd. Itt is mozgató lelke volt a a kiállításon kiállított gyártmányaiért az
közügynek és társas életnek. Halála hivata állami arany-érmet Ítélte oda neki. Aki a
los működése közben érte. A járásbíróság pécsi kiállításon a gyár készítményeit látta,
nál tárgyalás közben ütötte meg a szél. Im  mindenki feltétlenül számított a gyár kitün
pozáns temetése is igazolja a népszerűséget, tetésére. így tehát jól esik az elismerés, mely
mely őt minden oldalról körülvette. Özve a gyárat érte. Ez a kitüntetés bizonyára
gye, 9 gyermeke, 3 veje s 4 unokája siratja. sarkalni fogja a gyárat, hogy a magyar ipar
Nyugodjék békében! Elhunytéról a következő nak a jövőben fokozottabb mértékben sze
gyászjelentést vettük.
rezzen hirnevet.
özv Grész Alajosné szül. Schügerl Susanna,
— A tanítók figyelmébe. A felsőmiúgy a maga valamint alantirott gyermekei és
unokái nevében mélyen sújtott szívvel tudatja a hályfalvai róm. kath. népiskolánál megüre
forrón szeretett férj, apa, após, nagyapa, testvér, sedett kántortanítói állásra a pályázatok f. é.
és rokon Grész Alajos ügyvéd, f. hó 21-én délután november 14-ig nyújtandók be.
4 órakor életének 59-ik, boldog házaságának 33-ik
— C sábítás kivándorlásra. Andrássy
évében, rövid szenvedés után történt gyászos el- Gyula gróf, m. kir. belügyminiszter, nagy
elhunytát. A megboldogult hült teteme f hó 23-án
fontosságú körrendeletét intézett az ország
délután 4 órakor helyeztetik a helybeii róm. kath.
temetőbe örök nyugalomra. Az engesztelő szent összes törvényhatóságaihoz, a melyben fel
mise áldozat 24-én délelőt 9 1/* órakor mutattatik hívja figyelmüket a legközelebb meginduló
be a Mindenhatónak a temető kápolnájában. Per nagyméretű Amerikába való
kivándorlási
lak, 1907. Október 22. Béke hamvaira! Irma, férj. csábításokra. Délamerika államai közül kü 
dr. Schule Ágostné, Melania, térj, Gaár Ferencné,
lönösen »Maryland« állam indított meg
Kálmán, Gyula, Lajos, Béla, Emilia, férj. Hild
Lászlóné, Stefánia. Gizella, gyermekei. Dr. Schule nagyobbszabásu mozgalmat mezőgazdasági
Ágost, Gaár Ferenc, Hild László, vői. Schule Ágost, munkások és cselédek után. Ez az állam
Schule Ferenc, Gaár Melania Hild Jolán, unokái. ugyanis szerződést kötött az »Észak-német
— Vörhenyjárvány. A Csáktornyán mu Lloyd« hajós céggel, hogy Délamerika és
tatkozó egyes vörheny megbetegedések miatt Maryland között állandó járalokal létesítsen
már a múlt héten intézkedett a helybeli és hogy ügynököket küldjön szét Európába
közigazgatási hatóság s egyelőre az elemi és igy természetesen Magyarországba is, —
iskolát s a kisdedóvót bezáratta. Miután azonkívül megbízta Trappe J Auguszt nevű
azonban az epidémia terjedni látszott, okt. bevándorlási titkárát, hogy európai körútra
20-án az óvóintézkedéseket kiszélesítették s induljon és azokon a vidékeken, ahol kiván
a tanítóképző-intézet kivételével a többi vá dorlási hajlandóság észlelhető, előadásokat
rosi iskolákat is bezárták. így tehát most a tartson. A m. kir. belőgyminiszter figyelmez
polgári fiú- és leányiskolában, az alsófoku teti a törvényhatóságokat erre a valóban
iparos-tanonciskolában, a tanítóképezdei gya emberrabló hadjáratra, különösen pedig arra,
korlóiskolában s az ismétlőiskolában is szü hogy a kivándorlásra való csábítás a törvény
netel a tanítás. Ez az intézkedés azonban élteimében tiltott cselekmény és hogy a
csak preventív óvatosságból történt, mert Cbábilókkal szemben a törvény teljes szigo
eddig imminens baj még nincsen. Eddig rával járjanak el. Végül megjegyzi a mimindössze csak 9 megbetegedés történt — niszt' r azt is, hogy a marylandi földek, a
egy halálesettel. S miután a betegek közül melyekre a munkásokat csábítani akarják, a
hatan már a javulás útján vannak, kilátás rajluk űzött rablógazdálkodás folytán tönkre
van arra, hogy a járványt szerencsésen el mentek és azokat akarják most idegen m un
fojtják. Hogy ez megvalósuljon, mindenesetre kaerővel megjavítani.
— Magánfelek, kik a postán küldenek
szükséges, hogy az elrendelt óvóinlézkedéseket a város lakossága be is tartsa. Első állati hullarészeket, illetve állati kóros szer
föltétele ennek, hogy ama házak lakói, ahol veket, ezeknek csomagolása kizáiólag csak
betegek vannak, más házak lakóival ne állatorvos jelenlétében történhetik meg. Egyéb,
közlekedjenek, llluzórius tehát minden in a csomagolásra vonatkozó feltételek, a köz

ségházán Őrzött 43000. 907. sz. a. kelt ni.
kir. földmivelésügyi miniszteri rendeletből
bármikor megtudhatók.
— Ónként jelentkezfi sikkasztó. Gerlich
János, ki f. hó 11-én a helybeli ifj. Neumann
Miksa cégtől 1000 korona elsikkasztása után
megszökött, f. hó 20-án az eltulajdonított
Összeg elköltése után a wien-i rendőrségnél
önként jelentkezett.
—
Halálos szerencsétlenség. Bedics
Miklós szentilonai lakos Drávavásárhelyen
a Zenidarics-féle gőzmalomban mint malom
m unkás volt alkalmazva. F. hó 22-én éjjel
11 órakor a lenditőkerék megindításánál
segédkezeit, amint a kerék hirtelen megin
dult, a szerencsétlen embert annyira magával
rántotta, hogy súlyos sérüléseket szenvedve
f. hó 23-án meg is halt.
— Betörés. Gáspárec Antal bottornyai
lakos szatócsüzletét eddig ismeretlen tettesek
a múlt hét egyik napján feltörték s onnan
mintegy 267 Kor. értékű árucikkeket és
készpénzt elvittek. Dacára a csendőrség
erélyes nyomozásának, a tetteseket mindez
ideig még nem sikerült kézrekeriteni.
— A Ternava tisztogatása. Zaiavármegye alispánja f. év március hó 5-én kelt
4103/m 907. sz. reudeletével a Ternava
vízfolyás Zalaujvár-csáklornyai szakaszának
valamint a Ternava vízfolyás Csáktornyái
mellékágának tisztogatását és annak állandó
jókarban tartását az 1885. évi 23 te. 40.
§-a alapján elrendelte s a munkálatok költ
ségeihez való hozzájárulási arányt a fenti
sz. a. kiadott véghatározat 3. §-ban meg
állapította.
— Elverték rajtuk a port. Juricsán
György és Gáspár Lukács zalaujvári lakosokat
f. hó 20-án Tkalcsec Antal és Pavlekovics
János ugyanottani lakosok a Hécsei-féle
korcsma udvarán annyira megverték, hogy
az orvosi vélemény szerint Juricsánon 18.
Gáspáron pedig 8 napig gyógyuló testi sér
tést ejtettek. A hősöket a kir. járásbíróságnál
bejelentették.
— A murai aranym osás. Négy eszten
dővel ezelőtt nagy reményekkel fogtak hozzá,
hogy a Murából aranyat mossanak. Próbakotrásokat rendeztek, melyek egy ideig a
legszebb kilátásokkal biztattak. De egyszerre
csak abba hagyták a munkát s be is szün
tették. Most ismét kezdenek beszélni az
aranymosásról. Arany mosó-vállalat van ala
kulóban, melynek élén ifj. Sparszam Pál, a
debreceni gazdasági akadémia tanára áll.
Munkatársa Meinhold Hubert tokaji főm.
Ez a vállalat folytatná az abbanhagyott
munkát a legmodernebb aranymosó kotró
hajókkal. Ez azonban több milliónyi befek
tetést igényel.* Mig a pénz együtt nincs, nem
fognak a munkálatokhoz. Azért'van ekkora be
fektetésre szükségük, mert a beszerzendő 5 — 6
kotróhajóval nemcsak aranyat mosnának, de
e hajók üzeme következtében a Murát és
Drávát is szabályoznák. Am i a Muraköz
mezőgazdasági viszonyait s iparát nagyban
előmozdítaná. A munkálatokat valószínűleg a
tavasszal kezdik. Erre vall egy bottornyai leve
lünk is, mely a munkálatok megkezdését
már március 15-ére helyezi kilátásba. Tudó
sítónk lelkesedéssel mérlegeli azokat az elő
nyöket, melyekből a inuramenti községekre,
különösen Muraszerdahelyre, Lapányra, Ma
joriakra, Muraszentkeresztre, Muraszentmártonra és Györgyikére jelentékeny haszon
háramolnék. Sparszam, aki az előmunkálatok
kal nagyon meg van elégedve, az eddigi
aranymosókat m unkájukban nem b á n ta n i
Felőle tetszés szerint szabadon végezhetik
az aranymosást. Azt hiszi azonban, hogy

nem folytatják azt, mert valamennyit jó
— A z iparosok fig ye lm é b e . A gőz- kedvezményesebb árban is kaphatják a fákat
fizetéssel vállalatánál alkalmazni fogja.
gépkezelők és kazánfűtők legközelebbi képe- és csemetéket. A községi faiskolák számára
— Á lla t d íja z á s . Perlakon a Lukács- sítő vizsgái Sopronban nov. 3-án d. e. 9 igényelt csemetéket legkésőbb 1908. január
napi vásár alkalmából állatdijazás volt. — órakor a Sopron városi villanytelepen fog- 1-ig kell beadni a kérvényeket.
Összesen 270 koronát osztottak ki. Éhez a nak megtartatni. A kellően felszerelt vizs— В. В. B. Közismert tény s az orZalamegyei Gazdasági Egyesület 150, Perlak gálati kérvények a m. kir. kér. iparfelügye- szág minden részében el van ismerve alanti
nagyközség 100 s Lange Kelemen járási kir. lőséghez (Ujteleki-utca 10.) küldendők.
motto, a mely a kimutatott fényes eredmény
állatorvos 20 kor. adományozott. Díjat nyer— N é p e s e d é s i sta tisztik a . Házassá- által bebizonyosodott. Rövid időn belül a
tek: Hlives Mihály derzsimoreczi lakos 2 got kötöttek: Zsilávecz József és özv. Buday 602.000 koronás nagy jutalomdijon kívül a
kancája, Igrecz József alsómihályoveci lakos Jánosné, Wandrei Róbert és Mesek Adalbcrta, nagy főnyereményt 200.000 koronát, 70.000,
1 éves kancája, Mikácz Jeromos domásineci Rosenberger Salam on és Boskovic Blanka, kétszer á 60.000, oO,000 és 40.000 korolakos bikája 3 0 — 30; Zvonár Mihály mura- Bratincsák János ésKopcsándy Mária, Ganzer nát, tehát egy millió koronán felüli összevidi lakos kancája, Herlics Mátyás perlaki Ferenc és Kostarics Anna, Hrebák Antal és get fizetett ki a fenti Bankház a szerencsés
lakos kancája, Bocskai Antal domásineczi Pokrivács Éva. Születtek: Mokosák Károly, vevőknek. Ezen fényes eredményt más fölakos 1 éves kancája, Magyarecz Antal no- Dombi Hona, Vas Teréz, Srey Teréz, Bra- elárusító kimutatni nem képes. Jogosult tevákoveczi lakos két bikája külön-külön, tinscsák János, Horváth Teréz, Breznicsár hát azoknak eljárása, kik sorsjegyeiket a
Böki István csörnyeföldi lakos üszője, Hor- Teréz, Gáberc János. Meghaltak: Horváth legközelebbi I-ső osztályú húzásra (X XI. sors
vát Tamás perlaki lakos üszője, Baksa Та- Győző (3 hónapos), Markó Lajos (21 hóna- játék) húzás november 21 és 23-án, a
más derzsimoreci lakos üszője 2 0 — 20; Iva- pos), özv. Klein Vilmosné szül. Herlinger Benkő Banknál Budapest, Andrássy-ut 60,
csics Fülöp vuláriai lakos üszője, Varga Ja- Katalin (96 éves), Düh Mátyás földműves (75 beszerzik, mert ezáltal maguk is meggyőzőkab perlaki lakos tenyészkanja 10 — 10 ко- éves), Papp Elemérné szül Szirtey Ilona dést szerezhetnek arról, hogy a legigazabb
rónát
(38 éves), Horváth Imre koldus (89 éves) motto: Benkő sorsjegye Bankó!!
— E lité it k iv á n d o r lá s i ü g y n ö k . A és Szocsics Dezső (20 hónapos).
— A »Magyar Divat« kiállítása. Folyó
helybeli határrendörségi felügyelőség elfőU t a k ja v itá sa . A Csáktornyái, le- év december havában nagyszabású iparműgáttá Keimán József stridői lakost, aki több tenyei és perlaki járások területén lévő tör- vészeti, divat, háziipar és háztartás kiállítást
odavaló katonaköteles fiatalembert csempé- vényhatósági közúti faműtárgyak javítási rendez a »Magyar Divat,« melynek vezetését
szett át a határon és azokat amerikai hajós- munkálatai biztosítása végett f. évi novem- Sárossy Bella szerkesztőnő vállalta magára
társaságok ügynökeinek kezére juttatta. A bér hó 13-án d. e. 11 órakor ajánlati tár- Kiállíthat csekély térdij fejében minden ércsáktornyai főszolgabíró Keimánt két hónapi gyalás lesz a zalaegerszegi m. kir. állam- deklődő. Ezen kiállítás iránt nagy érdeklőelzárásra és 600 kor. pénzbüntetésre Ítélte, építészeti hivatalnál. A járásonként külön- déssel vannak a hivatott körök és azt
— T ü z e s e t e k F l u j h á r Mihály IV. külön szerkesztett ajánlatok a tárgyalás idő- hisszük, hogy az egyike lesz a legsikerültebb
hegykerületi lakos istállója f hó 17-én a PonUá'g a nevezett hivatalhoz nyújtandók kiállításoknak. További értesítést szívesen
reggeli órákban kigyuladt s ez alkalommal be; ugYanott tudhatok meg a részletes fel- szolgál Sárossy Bella, Budapest, VIII. Baross_________
2 istálló. 1 pajta és 1 félszerből álló. Iából
*s- Sopron, 1907. évi október hó utca 41.
épült és zsuppai fedett gazdasági épületek
A kerületi kereskedelmi és iparka300 kor., széna 200 kor., összesen 500 kor. mara
^
.
S z e rk e s z tő i ü ze n e te k ,
értékben leégtek. Az épületek biztosítva nem
“ A h á z a lá s ellen. A sümegi »Mavoltak. A tüzet valószínűleg a íélszerbe hor- 8Yar Védőegyesület« a házalás ellen kérL - R - J- Kresteiovac. búcsúzó cikkét másöd.k helyre
dott száraz falevél közé elszóródott gyufa V(ínYl nyújtott be Zalavármegye törvényha- voltunk kénytelenek tenni, mert elkésve érkezett. Ez azon
okozta. — Tersztenyák Sándor gáborvölgyi lósagah°z- A vármegye közgyűlése teljesen ban a búcuzás bensőségén mit sem változtat. Sajnálom,
és Tersztenyák József csalfadombi lakosok- ma 8áéva tette a kérvény tartalmát s ama hogy éP most távozik a vezető helyről, amikor én veszem
nak Ternovcsákban levő présházuk és egy fontos nemzeti és közgazdasági érdekekre át a lap szerkesztését; de reméllem, hogy támogatását a
borprés 600 kor. értékben folyó hó 14-én vafo tekintettel, hogy az 1852. évi császári Jövőben se vonja meg a laptól. Kérem, keresse fel lapunk
délelőtt leégett A tüzet Sank Vince ternov- Potens által kevésbbé nyerhetnek védelmet horvát részét érdekes közleményeivel ezentúl is.
Csáki lakosnak 11 éves kissé hülye Mária a hazai iparczikkek az osztrák ipar terméJ ó z s e f kir. h e r c e g S z á n . E g y e s ü le t Budanevű leánya okozta kinek apját a helybeli keinek beözönlése ellen, töliratot intéz a pest. a beküldött felhívást későn kaptuk, csak akkor, amikor
Jfjj. járásbíróságnál már fel is jelentették kereskedelmi miniszterhez, hogy' a házalás- a mi telhívásunk már ki volt szedve. A jelzett kefelevona’ - K ö s z ö n e t n y ilv á n ít á s t A folyó évi Г ? tö'-vényjavaslalot terjesszen a képviselő- to. „ ™ kaP«uk
a lapot mcgmditj».,
október hó H-án. Varazsdon tartott katonai ház e é Kgyben a házalásról altotott megye. _ .
lóverseny alkalmából Csáktornya nagyközség
*'Tapolca 6 Keszthely*'Pet'lak Csáktornya
Főmunkatárs: B r a u n e r L a jo s .
közönsége egv darab arany zsebórái láncos-;". «■. ,p
, ,C3Z' " ely' ' e r , '. ь а ы о г п ^ а , ___
túl adományozott, a melyért az e z re d p a -^ lsó e" dv“', l'enl‘; N °va és Pacsa községek
rancsnokság a f. hó 8-án kell átiratával sz i-i,e^ ' etén <''<*• ellenben a többi nagykozsevélyes köszönetét nyilvánítja.
? ckben a hazaJás gyakorlása a hatosag lát'
lamozasatol számított d, kisközségekben peSzereteti férjem, illetve édesapánk
.
— D é h v a s u ta .s o k fiz e te sre n d e z é se . dig 2 napon át engedtetik meg. A házaló
elhalálozása alkalmából mindazoknak,
Az oly sokáig húzódó úgy, a délivasutasok kereskedők egy-egy községben üzletük gvakik részvétük kifejezésével vagy koszofizetésrendezése most már, az alkalmazottak ,korlása végett minden három hónapban csak
ruk adományozásával, illetve a végtiszteljes megelégedésere, befejezés nyert. Az egyszer jelenhetnek meg. Az illető közsétesség megadásánál való megjelenésükigazgatóság most adta ki az alkalmazottai gekben oil helyt lakó s házról-házra járó.
kel fájó sebünkre jótékony írt hoztak.
|rf|SZm!i„kJ|d°nW Zh !• fiha Ctr! nd! f é.K erV? Ze‘ lParűzők’ Pél'lául köszörűsök’ üvegesek, stb
tét, melyet október hó 1 -én életbe is lép- üzletük folytatásában az illető községek tetetett. A tervezet nemcsak hogy megfelel a rületén továbbra nem korlátozhatók. A szaMáv sémáinak de némely dologban azokat bályrendelel ellen vétők kihágás! követnek
felül is múlja. Ugyanis a központi lakbérek el s a szabályrendelet értelmében bünteti
magasabbak és egyes altiszti
osztályoknál őket a hatóság. A szabályrendelet a keresa várakozási idők is valamivel kedvezőbbek, kedelmi miniszter jóváhagyása után válik
Fontos a hivatalnokoknál különösen az a csak jogerőssé.
körülmény, hogy a lőellenőri rangfokozatba
_
Állami faiskolák eladó rspmAtái
való jutás a tisztképző tanfolyamot végzett Az állami faiskolákban, tanintézetekben, léitisztviselőknek biztosítva van s nincsen meg- milliót meghaladó vadcsemete, gazdasági és
nehezitve, mint a Máv.-nál.
díszfa, cserje, gyümölcsoltvány van készlet-V ereked ő sógorok. Zvornik Sze- ben eladás céljaira. Egy-egy megrendelőnek
lina perlaki lakos összeszóllalkozolt sógo- 1000 drbnál többel nem adnak és a kedrával, Blazsekovics Tamással. Az összeszólal- vezményes áron való kiosztásért a fölmivekozásnak az lett a vége, hogy a sógor jól lésügyi minisztériumhoz kell folyamodni. A
összeverte a sógorasszonyt. A sógorasszony tényleges szállítási és csomagolási költségei!
viszont feljelentette a sógort testi sértésért azonban mindenkor a folyamodó tartozik
a csendőrségen. A bíróság majd összeilleszti viselni. Lelkészek, tanítók, jegyzők á lla m i "
a kettészakadt rokoni szeretelet.
tisztviselők, földmivesgazdák fél sőt esetleg

fogadják ezúton hálás köszönetünket
D . .
л _
Per,ak' 1 9 0 7 október U
firé., .,.|nsn* ís
° "' ЬГШ * ,|W" “

IpnM ,ndazok.
kik szeretett,feiejhetet" " ^ elhalálozása alkalmával
reszлУ“
0рТ . 1
Г %\ ь T n Г
^akJ megjelenésükkel mérhetetlen fa 
a' mamat enyhíteni igyekeztek, foga
Jak ezulon 18 *ia,a* koszonetemet.
Csáktornya, 1907. október 22.
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X X IV .
Sve poáiljke se tiéué zad iiaja

Csáktornya, 1907. oktobra 27-ga.

Broj 43.
PrtépiitM m m je:

kam sepredplate i obznuna

MEDJIMURJE

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druítveni, znastveni i povucljiví list za púk

Obznane te poleg pogotfbe I fa

poáiljaju.

Izlazi s v a k i tje d e n je d e n k r a t i t o : vu s v a k u n e d e lju .

raiaM ja.

novinah, naj se poáiljaju na
me, urednika vu Csáktornya.
Izd ate ljstv o :
knjii&ra S t r a u s z S a n d o ra ,

Na celo l e t o ..............8 kor
Na pol ieta

...

4 kor.

Na éetvert leta . . . 2 kor.
Pojedini broji koStaju20fil.

Pred varmedjinsku sednicu, ili odbor,
Nepiáem öve rede zavas, poátuvani zbispadaju najglavneáe obéinske i varmegjin- ratelji i obéinari, ar napre znam i póznám
Öve dneve smo zbirali u viáe mesta ske stvari, kaj zakón odredi ili dopuáéa. — vaáe miálenje i vaáu nemarnost; как da bi
varmegjinske zastupnike. — Svigder je bilo Ov odbor pazi na varmedjinsko i na ob* éul, da ovak velite:
»Beszélhetsz nekünk!» Znam, da su
predi preglaáeno, gda ée biti zbiranje, i to, őinsko vodjenje, ravnanje. —
Preredi obéinske proraéune; pregleda moje reéi samo: glas vu puáéini. —
áto ima juáa zbirati. Ipák mi se tak vidi,
Stim viáe zdignem svoju slabu reé к
как da se niáée nebi bil —
zato maral, lanske raöune. — Razmeée obéinskoga doкак da bi rnu menjáa briga vekáa bila od metka. — Zabere varmegjinske i kotarske ve izebranim i к drugim svim varmegjintoga. — Koga sam óul to napre donesti, najglavneáe éinovnike, vicekomuáa, sudce i skim mnogoéastnim zastupnikom; naj si
svaki je samo na nekakov aldomaá, na pit- t. d. — Vtemelji i vun da naredbe éesa se premisliju svoju Cast i on veliki i odgovorni
vinu misül. — To je sigurno jako áalostno, poglavari i stanovniki dr2ati imaju. Pazi staliá, makar su samo sebi i svojemu duái ka2e nam, как se je ljudstvo u kratkom nato, ali se orsaCki zakoni svigder i poleg nomu spoznanju odgovorni; pák svi skupa,
vremenu preobrnulo, morém reéi pokvarilo. svakoga naéina zadrSavaju. — ' Diktum-fak- как jeden Clovek naj glede za naáe malo i
Kak joä sami pripovedaju, negda, da su ab- lum: Skrb i brigu ima nato, da se spuniju vrédno Medjimurje. — Naj glediju, da sve
legata zbirali, su si mogli zdoma stroáka one Boáje reéi: Daj Bogu kaj je bo2je, a teakoée, áterih bi se jako lehko mogli réáiti, i áterih se jedne — obéine moraju résobom zeti, nésu bili nikomu na terh. — kralu, kaj je kralovo.
áiti, drugaé prepadneju, da bi tam nekak
Na dobro zdravje su spili par éaáic vina, i
Как lépa Cast, i velika odgovornost! !! pomogli. — Naj se naái medjimurski zaszebrali su onoga, koj jim je bil srcu najDuánost bi jim bila najpredi, da bi si lupniki tu okolo nas negda-negda skup zipovoljneái; a vezda véé sve samo s napamorali
znati premisliti ovu veüku odgovor deju, pák se naj dogovoriju, kaj je átéri ojanjem, s mitom ide, как da nit nebi bili
kolici, ili obéini potrebno, i kaj bi bili éisvi skupa bratja i deca naáe drage domo- nost, ovu Cast, koju su najveéput iskali, da
bi joj vrédni postali. — Nadalje, da bi mar- neéi, da bi to napravili mogli. — Jako lehvine, Magjarskoga orsaga. —
Ijivo hodili na sednice, kaj navadno saki ka stvar, stim bolje, ar su nam i Gospodin
Pák koga mislite, da stem varate; im mesec jedenput imaju vu Zalaegerszegu, ablegat domaéi élovek; i как znamo oni su
se vi sami po krivom putu odpravljate, im pák da bi tam poleg svojega duánoga spoz- uvek pripravni svakoj obéini, i svakom u
stem vi sami sebe vkanjujete, ar onoga po- nanja glasuvali.
éloveku u svakoj proánji i potreboéi napomorete zvisiti, koga nit nemate radi, samo
moc biti.
Kak je videti, juá veliki, a du£nost sa
on vám jesti i piti plati. — Так se poniAnda, как sam véé to s drugom prilimo duáno spoznanje. —
Samo vezdaánje
zite, tak se date obáaniti, svoju éloveéju,
kom prosil, nakaj sam mnogoéastnu gospo
vréme se to jako lehko da otopiti. —
muáku peráonu tak date doli deli; da se
du ozival, sveéeniki, notarijuái, doktori, biКак jako se briga neäteri, da bi ovu rovi, sudci fiákalijuái, uéitelji, professori, gropotlam na leta maju i moreju z vas norca
delati, poápotavati i smejati. —
Vi, koji i- Cast zadobiti mogel, síim rnenje mu je na fovski i 2eljezniéki éinovniki i vi poátuvani
mate juáa poleg svoje porcije, i poleg ra- misli. na sednice hoditi. — Samo na kakvu gospodari, svi koji za narod, za Ijude se
zuma, — ar bedaki 1 krivci nesmeju zbi inátallaciju, da áteroga éinovnika zbiraju, skrbite, i koji Znjimi skup iivite i njive bor
rati, — velim, koji nekakovu vrednost i ne onda je moCi puné hi2e videti, ar onda be i teákoée poznate, koji negda-negda pikakov imetek imate, vi ste Zeljeni kupice svaki misli, i ufa se, da te kakvu miloáéu sete, dajte oglasite, spiáite to, kaj bi bilo
vina, ili faleéec mesa, kaj bi doma iz svo- zadobiti, i v srcu ga zdiáe, da se u veliku átéri obéini na hasén, s éem bi mogli kak
jega stola dőli psu hitili, vi si nebi mogli gospodu brusiti more. — Nejde na sednice, vu stvar obéini i tak orsagu na dobro, na
sami sVaáim stroákom vaáe telő okrépiti? gde bi zarad obéine, ili zbog kakvoga po- hasén obemuti. — Moéi je nekomu s какNe potroáite zato onda vi sami s vaáega sla, kaj bi semu dru^tvu i svim ljudem na vim dobrim navukom, ali s opominanjem
fcepa véé? Ar как se véli: Samo prvi liter hasén moglo biti, zdignul reé i napre do- biti na pomoé, dajte v novine, sto i sto
je dragi, ovi drugi, ki za prvim dojdeju, su nesel. —
Ijudi vám lepő zahvali. — lm sami vidite,
fal. —
Jesu i takvi őast iznimki ako i idejű v nedelju odveéer, как tefcko Cekaju, na
Poátuvani domorodci, s takvim naéi- na sednicu negda, stisneju se v kút, sediju klupi sedeéi novine, i как radi sluáaju ono
nom nit ne spazite, как si sami pod sobom u zapeéku, samo onda se daju vun spraviti, ga, koj jim átéje i razlaZe novine. — А ко
da nje átera veleéastna ili mnogoéastna ru- kakov poznani gospon dojde med nje, z&
jamu kopate. —
ka vun potegne; ovim se lepő vidi, da vek- pozdravom prva reő njim je: »No gospon,
Sto ima juáa zbirati, i koga moói ze
kaj átejeju z novin, kaj je novoga?» Istina
áoj gospodi parole moreju davati.
brád za varmegjinskoga zastupnika? Svi oni,
je
naái Ijudi se oéeju vuéiti, i Cuda zmed
Jesu i takvi, koji ovu öast sebi na ha
koji bi imeli juáa ovo leta ablegata zbirati,
njih navuka, kaj éujeju, na hasén si znaju
i 24 let jesu stari, nésu pod nikvom kriv- son znaju oberuuti.
obrnuti.
njom, u imetku nesu prepáii, barem 2 leli
Niti netaji on to nigdar, da njemu naZato mislim, da naáa velecenjena |gosslanujeju u varmegjiji i kaj bi bil moral ákoditi nitko nemre, jerbo on ima visoko poda i naái varmedjinski zastupniki js veknapredi imenuvati: koji átéli i pisati znaju. pi iatetjstvo, i veliko poznanstvo. — Takvi
áom radosljom i veseljem budeju u sva— Oni imaju juáa zbirati i ovi bi mogli Ijudi. i takve figure sakomu Cloveku naá- kom poslu na pomoé ljudem i obéinam, da
biti varmegjinski zastupniki. —
kodili moreju i hoéeju, pornóéi pák nit nem naáe malo i slavno Medjimurje, i tak nafta
Varmegjinskih zastupnikov polovica ima reju, nit neéeju. —
draga domovina, Magjarski orsag napreduje
poleg porcije mandátuma, ovo su viriliáli, a
Vidite takvi vám jako marljivo hodiju na u svih duáevnih i zemeljskih dobrah, sakaj
polovica jih se zbira; — ovih mandátum sednicu. — Najte morti misliti, dazbogvas, se svaki praviéni i verni domorodec trei, i
traja na H let. Nesu svi jedno lelő zebrani zbog obéine, kaj bi, stim viáe zbog sebe, i kaj dostiéi je svakom u élanu öve mile donego svako tretje leto samo pol.
Гак, zbog svojih poslov. Na svakoga sesrdi,koji movine naj prva i naj vekáa duftnosl.
da svako tretje leto zbiramo jednu éetrtu neée isto ono delati, kaj bi on rad, i kaj
ttezen bofer M iäm ij,
stran odborov na 6 let. — •
on dela, makar je ov posel ne samo nepo-

Varmegjinski odborniki.

Glejmo ve, kakvoga juáa, i kakvu d á  voljen, nego i nepotreben, i jako na ákodu
svim ljudem i obéinam.
nost imaju odbori, ili zastupniki?

Dragi moji őitatelji!

j

Sada je jedno Ijeto, da sam ostavil le
pő Medjjmurje. Moja slu2ba me je na drugo mesto zvala, da tam zvráavam one du2nosti sa kojimi sam du2en svojoj miloj Domovini.
Veő onda, ali i pred nekoliko mesecah
sam zamolil gospodina glavnoga urednika,
da se réöim moje őastne slu2be pri listu
»Medjimurju.» Ali okolnosti nisu bile takove, te samo sada je doálo vreme, da se
moram razlavljati od vas moji dragi őitatelji I
Morém reői, da mi malo te2ko opadne
mojemu srcu, kada vezda Vám dragi moji
őitatelji moram reői Zbogom. Skorom devet
Ijet sam navek s várni se veselil i 2alostil
vu naáem listu Medjimurju. —
Bila su i
takva Ijeta, kada su Vas, dragi moji medjimurci, hoteli puntari od Boga i od Domovine Magjarske odvrnuti, onda smo mi svi
skup slo2no odbijali napadaje s!o2no, как
se to za prave medjimurce áika.
Pod zadnje vreme sam kakti odgovorni urednik posluval pri »Medjimurju» i na
vek sam se trsil, da vi dragi moji őitatelji
budete zadovoljni smenom. —
Sudite Vi,
jeli mi je to iálo po ruki ili né.
Takova je naáa sudbina, da se muőimo
po svétu. Pésnik véli: »Clovek muői se i
zaufano se ufaj!» Jeden tu, drugi tam, ali
svi sé muőimo. Bla2eni smo sarno onda i
bla2eni samo onda moremo biti, kada poslujemo, i vidimo. da naá posel ima cilj ima
svrhu. Nigdi, nikak nije naá posel tak blagoslovljen, как onda, kada radimo za Veru
za Narod i za Domovinu.
Mene je táj posel daleko odpeljal od
Vas, nebi mi bil posel niti tu, niti tam pun
savráen. Pák se zato moram razdru2iíi od
Vas, da ovde opet morém raditi odgovorno
svojemu cilju i őustvu.
Vu őije ruke bude sada doáel list, njega Vám ni treba preporuőavati, poznate vi
njega dobro kakti njegovi őitatelji. Budite i
nadalje verna vojska njemu. budite verni
őitatelji »Medjimurja.»
Zbogom dragi őitatelji! Zbogom dragi
medjimurci! Budite i nadalje verni sini l)omovine Magjarske, budite verni sveviánjemu
Bogu. Nesluáajte nigdar puntare, enego idite
po onim putu, po kojim su vaái'otci hodili
i 2ivite poáteno, как su vaái otci 2iveli! —
Zbogom!
Loparita R. Józaet

ravnajnci ucitelj.

Samo jeden evetek darujte!
Dajmo vu ime Bo2je almuátvo, i budimo na pomoő siromaákim bete2nikom!
Как neizmerno veliku 2alost i trplenje
imaju one siromaáke vdovice i sirote, Stere
su svojega otca i ^.krbitelja u straSnom betegu zgubile. —
Sanaloriumsko dru2tvo pod branitelstvom
nadhercega Jo2eta, iz onih íillérov, kője su
miloerdni ljudi, i zmed vas vnogi skup dali,
je veő napraviti dalo prvi Spital za siromaSke bete2nike, koji na pljuőah boluju. Siromaki se tam zabadav vraőiju. — Ne dugó
tomu, da se veő tam vraőiju i najdeju poleSőicu takvi bete2niki, a miloj i 2alostnoj
obitelji pák je to veliko ulanje, da őe se
dragi oteo, obramba njihova za kratek őas
ZVTBŐÍti.
Prebli2ava nam se mili i 2aloslni sve
tek: duSevni dán. Sto se nebi onda zmislil

na siromaSke preminuőe, i koj ima vu hladnoj zemljici, vu miru poőivajuőega dragoga
mrtvoga, kojemu na spornen nebi zdignul
milu proSnju к otcu Nebeskomu, i ov den
nebi alduval i nebi okinőil njegov tu2ni
stan, hladen grobek?!
S ovom prilikom Ravnateljstvo Sanaloriuma opet prosi sve milosrdne ljude i
koji pomoői moreju siromakom, naj aldujeju na oltár bete2nikom, da po célom orsagu
vise takvih Spitaljov podignuti more.
M i takaj prosimo naSe prijatelje za
malo almuStvo, naj poSleju svoje fillére na
uredniőtvo »Muraköz»-a.
U r e d n iH Y O .

Politiőki pregled.
Orsaőko spraviSőe je veő izabralo pojedine odbore. Vezda budu se veő i redovite
sednice sa redovitim dnevnim redom dr2ale.
ProSIoga tjedna je pred orsaőko spra
viSőe dal ministerpredsednik Wekerle zakonske osnove od pogodbe sa Auslrijom, a Andrássy Gyula gróf minister znutraSnjih poslov pák je pred orsaőko spraviSőe dal zakonske osnove od ustavnih garancijah.
Pogodba med Austrijom i Magjarskom
je tak vu naSim saboru как i vu austrijskim saboru jako hladno primljena. Austrijci veliju, da su magjari vnogo dobili vu toj
pogodbi a Austrija je zgubila, a magjari opet
veliju, da su austrijei gvinuli vu pogodbi a
magjari zgubili. Nekoliko ablegatov — jed
no, dva — tri — su iztupili iz Kossuthove
stranke zbog pogodbe.
PiSeju jedne Austrijske novine, da su
magjarski ministri mnogo postigli vu novoj
pogodbi. Pák i piSeju to novine, da je to
zadnja pogodba. Vu Magjarskoj dojde sada
vreme, da se őez deset Ijet sprema, te za
deset Ijet da postavi harmicu, kaj bi vezda
joS sa te2koőami hodilo.
To jedno je sigurno, da bude pogodba
zakonom postala vu magjarskim saboru
pák i vu austrijskim saboru.
Stém vekáa je zadovoljnost zbog zakonskih osnovah, kője govoriju о ustavnim garancijama То su zakonske osnove iz kojih
budu takovi zakoni, da se viSe nemo2e povratiti, nazad vréme, kője je bil za Fehérváry— Kristóffijove vlade. Njegvo Veliőanstvo
kralj je proSle dane te2ko bolestan bil. Ali
Hvala Bogu vezda rnu je veő Ie2i
1 как
doktori, koji su okolo njega javljaju za ma
lo vreme bude őisto ozdravil. Poleg te2kog
prehladjenja Njegvo Veliőanstvo je ipák zvrSaval svaki dán svoje dr2avne posle. Mnogo
je podpiSuval pisma orsaőka i celi den je
sedel pri pisaőnim stolu. Vezda ga samo
kaSelj bantuje i как doktori javljaju bude
za malo vreme mogel vun iti. Vu obodvema orsagi tak vu Magjarskoj, как vu Austriji se jako stara narod za zdravje svojega
miloga vladara. Ali i iz celoga sveta dohadjaju telegrami vu kraljevsku kancellariju,
gde se popitavaju vladari sveti otec papa i
drugi, za stanje naáega kralja. Daj dragi
Bog, da bi őim prije ozdravil i vu miru na
dalje vodil svoje narode.
Horvatsko pitanje se bude takaj sada
reöilo ili na levő ili na desno. Do sada je
bilo puno posla sa pogodbom, ali sada doj
de i horvatsko pitanje na red. Nekoje horvatske novine su pisali, da ban sadaánji Rakodeay Sándor dr. hoőe ostaviti svoje me
sto jer su ne ánjim zadovoljni. Na to je
veő doáel odgovor, da je to Ia2, te sa m ir
nim postupanjem bana su i magjarski mi-

nistri zadovoljni, pák zato se on niti nebude zahvalil, nego bude i nadalje posluval
vu miru Magjarske i Horvatsku.

K A J J E NOVOGA?
— Kralj je jako betezen. Как najnoveáe novine piáeju, kraljov beteg se pohujáal. Veő viáe tjednov beteguje, ijoá pred
par dnevi su pisale novine, da je őisto oz
dravil, a evő sada veő opet őitamo, da se
hűje őuti, как prije. V nedelju noő ga je
suhi kaáel muőil, na tuliko, da je celu noő
metal vu postelji. Je, veő sedemdeset sedem
let broji naá kralj i takva dóba veő je sama vu sebi slabost, beteg. Petdeset ősein
let, как kraljuje, vnogo vihrov je preálo őez
njegova glava, né se moői anda őuditi, ako
tak 2alostne glase őujemo od njega.
— Bolest hercegprímása. Vaszary
Koloá hercegprímás je bolestan postai. Ne
koje novine piSeju da je veő ozdravil.
— Nesreca Justhova. Justh Gyula,
predsednik orsaőke hi2e je nesreőno shodil.
Jedno popolne se je vozil na koőiji vu Arad. S njim je bila i njegva kői. Vu bataru
varaáa su se tresnul?. kola z jednim auto
mobilom, tak da se kuőija prehitila. Nasreőu su predsednik i njegva kőér predi skoőili iz kuőije, как se nesreőa dogoddá.
— Smrt pri zidanju. Íz Stuttgart»
javljaju, da se je jedna velika, 4 kondignacije visoka hi2a oruáila. Tri cimmermani su
odmah vumrli, a 4 joS né su mogli najti
pod ciglom.
— Obcina prez dece Vu Nagyharáanyu su Kossuth Lajoáu podigli öve dane
spomenik. Ovo mesto je jako 2alostno me
sto. Та nega dece. Pop i vucitelj su 2alostni, tu2iju se, da nega dece vu Skoli. Ovo
selo ima 3000 duá, a vu Skoli ne moői vi
áe dijakov najti, samo 18. Veő dve leti ne
se je roddo dete. Так je ako svaki oőe biti
jako-jako bogát!!
— Ternava bude se snaÉila. Vicekom uá Zalavarmegjije je odredil, da se on
komád Ternave, koj je med Csáktornya i
Zalaujvarom, takajáe i slruga, koja kre va
raáa teőe, zesna2iti i uvek v dobrim redu
drZati mora, как i to zakón
188ő-ga leta
prepiáuje. —
— Napokali su je. Juricsan Gjuro i
Gaápar Lukaőa iz Zalaujvara su oktobra
20-ga Tkalőec Antal i Pavlekovics Janos tak
napokali pri Récseiovi krőmi, da poleg vizumrepertuma bu si Juricsan 18, a Gáspár
pák 8 dni vezal i mazal rane, kője je do
bd. Te vitézi su veő pri kraljevskom sudu
gori javljeni
— Ogenj. Pri Flujhar Mihalju iz IV
diátriktuáa se 17-ga o. m. vjutro átala vu2gala i s ovom prilikom su 2 Stale, 1 Skedenj i 1 kolnica zgorela, do 300 korun vrédnosti а к tomu za 200 korun krme. Stanja su ne bila sekurirana. V kolnici je bilo
suho listje i brzőas je Sto áibice reztepel
med listjom, od toga je nastal ogenj. —
A Tersztenyak Sandoru iz Gáborvöl*
gya í Tersztenyák Jozsefu iz Csalladomba
je jedna klet zgorela v Temovcsaku do tiOO
korun vrednosti. Ovoj nesreői je Sauk Vin
ca 11 let stara pucka Maria kriva, koja je
ne posvem pri právoj pameti. Otca su pri
kr. sudu gori javili.
— Odsudjeni agent. Keiman Jozsefa
iz Strigove je nadzorniőtvo domaőega hatarskoga redarstva prijelo, kajti je viáe mladih
ljudih, koji su joS pod soldaőijom, prek ávercal őez meju, da vujdu v Ameriku. Veliki
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sudec je Keimana na dva meseca reäta i
600 korun kaátige odsudil. —
— Razbijanje Gasparec Antonu |iz
Bottornya su proZloga tjedna átacuna razbili
i do 267 korun vrednosti robe i penez odnesli. Prama svemu tomu, da zloéine 2andari na sve strane iáéeju, do sada su joá
ne vlovljeni.

— Smrtna nesreca Bedics Miklós
iz Szt. Ilona je pri Zsnidarics Gjuri iz Drávavásárhelya za te2aka bil vu paromlinu.
Oktobra 22-ga v nőéi ob 11 vuri je pomagal velikoga kotaéa genuti i s ovom prilikom je kotaé, da se génül tak cuknul toga
eiromaka, da se teZko oranil, i od velike
boli 23-ga vumrl. —
— Preglas.

íz Muraszerdahely, Lapány
Majoriak, Muraszentmárton i Györgyike obéinah su se nekoji dali zapisati da pojdu v
Muru zlatu prat. S ovom prilikom se daje
naznanje svim onim, koji su se za ovo delo
javili, da se delo nebu poéelo novembra 15ga, как je bilo reéeno, nego 1908-ga leta
marciuáa 15-ga, zbog toga jer su maáine
prekesno doále sim i nise njim vredno hapiti Ietos, nego na protuletje se poómeju, —
pod voditeljstvom Sparszam Pala iz Debrecena i njegovoga naslednika Meinhold Huberta glavnoga inZenira.
— Dober glas. Iz Bottornye fare nam
piáé jeden prijatelj, da su joá nikada ne imeli takovuga otca duhovnoga как je vezdaánji G. Murk. — Lépő je to znamenje, da
farniki hvaliju svojega plebanuáa. Mi dobro
poznamo g. Murka, i osvedoéeni smo, da vu
koju guder faru bi doáel, svigde bi samo
dobre glase éuli od njega. —
Daj Bog da
bi vnogo lét mogel sluZiti med svojimi far
niki vu najlepáoj slogi i ljubavi. —
— Kolera vu Ruskom. íz Szentpétervara javiju, da je vu Ruskom poleg najnoviáe átatistike od 16-ga juliuáa do 15-ga
septembra 8 jezer 299 ljudi zbeteZalo vu
koleri, zmed kojih je do sada 3 jezere 995
vumrlo. íz Beéa piáeju, da sve putnike, koji
őez rusko granicu dohadjaju sim, od okto
bra 20-ga dezinficiraju.
Zbiranje varmedjinskih zastupnikov.
Vu Dravavasarhelyu su 21-ga oktobra zbirali varmegjinske zastupnike. S ovom prili
kom je iz pojedinih notarjaáijah 103 zbiraéov dalo svoje votume, i to na Szalm ay
Jozefa sudca i Kornfeind Nandora notarjuáa. ViSe kandidatov ga ne bilo.
— Vlnol Vu Aba, fehérvarmegyinski
obőini se strahovitnim naőinom skonéal Hor
vath Pal maáinist jednoga paromlina. H or
vath je jeden veóer pil vu Sallay lstvanovi
krémi. Blizo polnoéi dojde po njega Zena,
da naj ide dimo. Ali pijan élovek je grdo
psoval svoju miadu Zenu, koja se na to
obrne krémaru i prosi ga, da naj véé njenomu muZu neda piti. Krémar je posluhnul
Zenu, i neje dal maSinistu niti kaplju vina,
na kaj se ov tak razíutil, da se odpravil
vun, nego prije se zagrozil krömaru:
Cekaj Sallay joS denes budem imel s
lobom raóuna! Odivljiv éovek odbeZal je di
mo, zeme ksebi duplenku, nabije nju zvun
patroné joá spuákinim prahom i z Zeleznimi falaéki, i tak oboruZen spravi se nazaj
vu krému, gde se je pri jednim stolu tiho
zabavljalo druZtvo, med kojemi je sedel i
krémar. Za Cas samo zacvingeée jen obiok
i vu onom hipu se vidi cev duplenke, a
maáinist cila uprav na druZtvo. Na to skoéi
|Z med druZtva jeden kontrollor redarstva
. obloku i vudri s rukom po cevi proli
lafonu, na kaj se puska sproáila, i tak gro-

zovito poéila, da su svi lampafii odmah vgasnuli. Na sreéu je nikoga ne tréfli. No, ve sam ti platil! éuje se zvuna je
den glas, i vu drugím hipu poéi po drugóé
puska, da su se sténe tresíle, a za éas sa
mo se zruái neSéi pod obiokom. — PrestraSeni gosti na to svi odbeziju vun, glet kaj
se pripetilo. I, evő, na dvoru najdu pod ob
iokom maáinista — prez glave. —
Ovaj
drugi hit je tak jaki bil, da je éista odtrgel
glavu maáinistu. Miadu dovicu i dvoje deca
je ostavil za sobom. —

gim hipu stisne oroslan klehe skup i onda
zbogom glava.
Od éesa ozdravi steklí pes.
Joá od leta 1598-ga éuvaju jednu cedulu, koja nam da odgovor na naáe pitanje.
»Zaro Zarabia Zarabista Zarabuntur.»
Öve reéi napiái na jen kruh ili perec, daj
steklomu psu pojesti i on ti za éas ozdravi.
— (A mi tak mislimo d a je éuda leli
stekloga psa streliti, как sperecom hraniti.)
K a k tu s .

Svakovrstne novosti.

Nekaj za kratek őas.

Как krotiju divje zvéri?
Hamburger, glasoviti krotitelj sledeée
piáé od svoje znanosti vu The London zvanih novinah:
Jednu divju zvér opitoviti — как piáé
— ju ne drugo, как na znanje dati i dokazati zveri, da je éovek jakái od najjakáe
zvéri. Silovanjem je to ne moői dostiöi, ne
go dugó, briZljivo pripravljanje je potrebno
к tomu, a zvun toga posebna moő uamoga
krotitelja.
Oroslana na primer najpríje dobro hraniju i prvo sredstvo, kője sluZi za to, da
osvedoéimo njega, da zahman njegova velika jakost i srd, ipák nam nemre nikaj naákoditi, je jeden prosti stolec. Stolca oprezno porineju növi stolec, kojega razdraplje
odmah, ali tretji, éetvrti den je opet tarn
stolec, i to od dneva do dneva tak ide tak
dugó, dók oroslan previdi, da zahman nje
gova lutost, ipák se nemre stolca reáiti Na
koj den vidi krotitelj, da oroslan stolcu mir
da, onda véé je dober. Vezda oroslana narkotizeraju, omamiju, i kada véé vidiju, da
je oroslan nemoéen, onda ga s jakim lán
com prikapéiju krletki. Drugi den je opet
tarn stolec, ali ve vre na njem sedi i kro
titelj. Oroslan tupo zaruéi, i oée da skoéi
na njega, ali jaki lanec ga nazaj cukne. I
tak ide to od dneva do dneva, dók se privéi oroslan i к tomu. Ve dojde najpogibelj
neái hip, da oroslana oslobodiju od lanca i
krotitelj nuter stupi v krletku. Ako oroslan
opet na njega skoéi, more se pripetiti, da
ga raztrga, ali krotitelj zato nenese sobom
oruZje, samo v jednoj ruki drZi peznatoga
stolca, a v drugoj pák kratke Zelezne rasuhe, kojim je ápica topa. A na prsah nosi
slamnati oklop, i to zato jer slama je áklizka i oroslanovi ákrampli se lehko poáklizneju po njem, ako bi ga sluéajno átél zgrabiti. Krotitelja moguée v ovim hipu mrzel
znoj pobije, ali Bog nedaj da bi se prestraáil, a joá menje smije nazaj stupiti.
Zelezne rasuhe porine oroslanu v nos
de je najbolje éutljiv, i véé zver nezaruéi
od velike srditosti, nego od najjakáe boli. V
drugim hipu véé se oroslan potegne v kút.
Ovo mora krotitelj viáekrat naéiniti, dók
ncprevidi zvér da je trefil na svojega meátra, koj se ga neboji i mora ga trpeti vu
svojoj krletki. I stopram ve se poéme prava drossura, pravo veZbanje, ovo drugo je
samo pripravljanje bilo. Krotitelj je neprestano okolo njega, i dvori ga s najpovoljneáim mesom. Romaién— pomalen se navéi oroslan svakojaéke muátre, как na jednoj kuglji stati, áetati, na koéiji sedeti, nuhati itd.
как véé je to videti vu cirkusu. — Moreju
ga privéiti i ktomu, da lampe rezkrene i
krotitelj porine svoju glavu nutri, ali ovo
je ipák izvanredno pogibeljna predstava, ar
more se pripetiti, da krotitelj s fali i vu dru-

Lepa prispodoba.
Frajlica: No, gospon majster, как se
vám vidi naáa okolica? Kaj né, da je lepa?
Majster: (koj se je rad mariaáil) Pa
как lépa! Так je lépa, как »vierzich, hun
dert und Durchmarsch mit letzten schlich.»
Prez njegovoga znanja.
Andraá baéi, koj si je véé navoljil éitali liste svojega sina. koj ga je navek preáal za peneze, je jedenput sledeéi list pos
tal sinu:
Dragi sínek! Onoga lista, vu kojem si
me opet za peneze prosil, sam né dobil vu
гике. I zabadav bi prosil, véé ti nepoälem.
Nego tvoja draga mamika ti prez mojega
znanja i dopuáéenja tu poáilja petdeset ko
run. — Tvoj otec:
Gjombér Andraá
A gde je sin?
Jednoga cigana je vuéil plebanuä Boga
moliti. Ali cigan je tak trde glave bil, da
se niti ne znal prekriziti. Nazadnje mu obeéa plebanuá, da mu da vreée päenice, ako
se navéi kriZati.
Drugi dan dosopi cigan к plebanuáu
Gospon plebanuä, — veli cigan — véé
se znam prekrifciti.
No, da éujem !
Vu ime Otca i Duha svetoga Amen.
A gde je Sin ostal, more?
Sin, on je vuni v ganjku, — éaka na
páenicu.

Obznane uredniétva.
N. M B o tto rn y a . Vi nas prosite, da
bi vam novine svaku subolu poslali. —
Ovu proänju vam nikak nemremo zpuniti.
Nego tuliko vam moremo véiniti, da novi
ne véé subotu na veéer damo na poltu i
v nedelju jutro su véé vu Murakirályu. A
dostavni ured je ne kriv, da vata podta sto
pra m v nedelju odveéer dojde po liste v
Murakirály i poleg toga vi stopram v pondeljek jutro dobite novine.
К J. F e ls ö v id a fa lv a . Vi ielite, da
vaäa pesma dojde vu kolendar. Onda vae
prosim, spiäite nju joä jedenkrat i to stintom i éisto, da bu nju moéi preéitati. Naj
bolje bu da na jeden arkuá papir prepiäete
i to samo na jednu stran papira i poiljete
na moje ime vu Drávavásárhely. — Nego
2 urite se 2njom, da nebu prekesno, ar ko
lendar se véé ätampa.

Cesa se boji.
Futrek János je strahovitno bojal Peáte. Prem da je bogát őovek bil, niti jedenput je ne duáe ostal vu Peáti, как 24 vur.
I как je svráil posla, odmah se odpravil dimo na selu.
Cujete dragi János, zakaj se vi tak jako bojite Peáte? — pita ga sused. —
A, to ti lehko dopovem, — odgovori
Fütrek. V Pesti ti je őuda doktorov, fiákaliuSov, ek*ekutorov i same pateke.
I
Zalostnu utjeha.
Vcrkel je TamaS baőiju jen tusti pajcek, koga je kanil za к lati. Pokvapleno ga
gledi i véli:
No vidiS ti norc, kőemu si vcrkel? Так
nebi bilo lepSe, da bi te ja zaklal i lepe
koline priredil. Tam vicekomuá bi doáel к
mcni na koline i ztvojega mesa jel. Так
nebi bila to za te velika dika, как ovak
durnutL prez svakoga veselja!
Как se cigan spovedal.
Odpravi se cigan к spovedi i
stan beteánoga prépoála.

lo

na

To bi svinje morale povedati.
Vu prvi h iíi ga nikoga ne bilo i как I
spazi cigan zlatnoga lanceka skriSecom na
A jeli bu, Cuda krumpira, gospodin
stolu, pograbi ga i skrije ga pod rubaőu. A
sused?
zatim ide v drugu h iíu gde je prenoät sé
Krum pira veő bu vise как treba, nego
déi, i poőel se pred njim spovédati.
jeli bu ktomu dosti maáőe, to bi svinje rnoDa sam vu drugu liiáu doáel sam krirali popitati.
t a hitil na se.
E x le x .
Im je to né gréh, sínek, — véli spovednik. —
Za őas potegne z fcepa prépoátovoga G a b o n a á r a k . — C i e n a t i t k a .
zlalno vuru tak da je za to prépost nikaj |
né znal, i dalje se kaja:
Vuru kradem, gospon veleőastni!
Nej tak reői, sínek, nego, vuru sam í
vkral.
No, naj bu na njihovo, vuru sam vkral,
— véli cigan i veő nju teáői vSaki.
Daj nju nazaj onomu, od koga si vkral
— vuői ga prépost.
Tu je, gospon prépost, naj nju zemejú!
Men; né treba, nego onomu daj, od
koga si vkral.
Sam m u ponujal, pák nju je ne Stel
nazaj zeti.
No, onda si nju zadr*i, naj bu Ivój aj
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értesítés.

tetőcserép és I. osztályú tégla,

Tan Szerencsem a nagy érdem 0 közőneéget tisztelettel é r t e s í t e n i , hogy

Fizetések csakis nálam teljesitendők és az utalványok is csakis m il am vehe
tők át.
Gyártmányaim kitűnő minőségéről előre is biztosítva , kérem nagybecsű
rendeléseiket.
Teljes tisztelettel

Csáktornya, 1907. október hó.

Stemberger Xgnácz

Kitűnő tisztelettel

ftajas József

Nagy választék uj

Srecu imam postuvanom obeinstvom na znanje dati, da ja radinost od
moje ciglene tvornice sam poveksal, prodavanje sem opet pocmel. Svaki den\se
dobivá izvrstni

krovni crép i I. razred cigel,

és átjátszott

ÍO O O

zongorák, pianinók, fussharmoniumokés cimbalmokban

w

w

w

w

w

k o ru n .

Stemberger Ign ác
jMuraszentmárton.
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J

la k h á z .!
Bővebb felvilágosítással <
szolgál
<
Kántor Bernát'
576 1 —3

C s á k to rn y a .

visoko cienenju

Sa stovanjem

w

Eladó esetleg bérbe-1
adandó Csáktornyán egy
három szoba konyha stb.
mellékhelyiségekből álló

2S

Od moje tvorine izvrstnosti napre osjeguravam, prosim
narocbu.

Hangszerek bérbe adatnak.994 ls'20
w

к о т я f in z n

ízpiacivanje se samo p r i meni izvrsivaju i naputmce takajse p ri meni se mogu prek zeti.

Részletfizetésre Is!
w

JVluraszentmáría.
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ezáltótulajdonoe.

liscbitzky M»H5áné. jtagyHanizsa.

W

drb.' Í S k o r

КЮ О

,Zrínyi4' szállómban levő kávébázamat»
p r u c h e r 6 у и I a ur kezelésébe adtam át
ki azt saját számlájára vezetni fogja.
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy tá g l l g y á r ОШ
üzemét megnagyobbítva az eladást ismét megkezdtem. Kapható naponta kitűnő
minőségű
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nyomaton riFcnei ruiop fbtrauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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