X X IV . évfolyam.
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer
kesztőség nevére küldendő.
K ia d ó h iv a ta l:
Strausz Sándor könyvkereske

Csáktornya, 1907. december l-én.

MURAKÖZ

48. szám.
ElMzetéel árak:

Egész évre

. . . .

8 kor

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

2 kor

Egyes szám ára 20 fillér.

dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
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magyarosodásnak. De viszont a Dráva folyó Meg lenne pedig oldva legegyszerűbben a
meg gátja a délszláv ábrándozók szerinti cselédek kicserélése által.
elhorvátosodásnak. Jelenleg ez a két áram
Nem tudom, lélekszám szerint mennyi
U r a d a lm i cse lé d sé g .
lat érezhető Muraközben. Minden jóravaló cselédsége van a Csáktornyái uradalomnak.
Először is arra kérem a kedves olva hazafinak azon kell lenni, hogy az az De ha mind magyar volna, annyival több
sót, szenteljen pár percnyi időt ennek a áramlat győzedelmeskedjék, amely Muraköz volna a magyarajkú lakos Muraközben. A
cikknek és olvassa el. Igaz, hogy szépszavú megmagyarosításához vezet.
magyar cselédségnek iskolába járó gyerme
frázisokat nem igen fog találni benne, de
Az öregektől hallottam, hogy néhai keik is volnának. Csak a tanító urak tudják,
azért mégis olvassa el e cikkecskét, mert Festetics György grófnak az volt a rögesz mily könnyebbségükre volna 1—2 tiszta
oly dologról szól, amely megérdemli a méje, hogy majorjaiban nem akart más magyar gyermek az iskolában.
figyelmet.
cselédeket alkalmazni, mint magyarokat.
Ennyi áldozatot lehetne hozni a haza
Azt mindenki tudja, hogy a délszláv Ez talán nem annyira rögeszme, mint oltárára. Azok, akik elszakadtak tőlünk Ame
agitátoroknak nagyon íáj a foguk Mura tervszerű hazafias tett volt. ö úgylát rikába, Horvátországba, Romániába stb.
közre. Különösen pedig tudhatja ezt az, szik belátott a jövőbe és tudta, hogy ma helyekre, még nagyobb áldozatot tesznek,
aki olvassa lapjaikat. Ezekben nemcsak jorjai, mint magyar telepek, mily hatassal hogy az odaszakadt magyarok megmaradja
Muraközt, de egész Zala-, Vas-, Sopron- és lesznek Muraköz megmagyarosodására. Csak nak magyaroknak. — Száz és száz aka
Győrvármegyéket maguknak követelik, sőt a hogy akkor még egy tényező hiányzott: az dályt kell leküzdeniük és akkor újból újabb
sopronmegyei wasser-krobótok között már iskola és így az ellenkezője éretett el: a akadalyra találnak. De nem riadnak vissza.
Dolgoznak, fáradoznak, hogy az idegenben
terjeszteni is kezdik a Jeronim társulat majorbeli magyarok elhorvátosodtak.
Azt hisszük, ha valaki figzelmeztetné a élő magyarság el ne felejtse nyelvét, szoká
könyvkiadványait. Ahol csak egy horvát él,
azt a területet bekebelezik a horvátok a jelenlegi birtokost, gróf Festetics Jenő Ömél sait, hanem hűséggel gondoljon ősi hazájára
tóságát, hogy mily nagy hatással lenne az és majdan segítse is azt De azok a magyar
jövendő nagy Délszláv-birodalomba.
Bár a délszláv ábrándozók minden a magyarosílásra. ha majorjaiban csak ma oázisok ott az idegenben is csak úgy fog
munkáját figyelemmel kell kísérnünk, ez gyar származású cselédeket alkalmazna, ő nak ragaszkodni az ősi hazához, ha itt is
alkalommal azonban még sem foglalkozunk biztosan megtenné, hogy vagy fokozatosan, fokozatos, tervszerű munkával megerősített
velük. Inkább lörekedjünk arra, hegy mi vagy bármi módon a jelenlegi cselédséget ma magyar nemzetet látnak, ha itt is általánossá
nél nagyobb gátakat emeljünk előttük, hogy gyarral váltatná fel. Ezzel nagy szolgálatot válik a magyar szó. Az erős vonzza magá
keressünk eszközöket Muraköz teljes meg- lenne a hazának, de saját magának is, mert hoz a gyengét. Erőssé ezt az országot csak
az idegen cseléd mindig hűségesebb, mint a kitartó, csendes — nem vásári zajjal vég
magyarosítására.
Mert Muraközt meg kell magyarosítani. közvetlen falubeli, amelyhez a falu tartozik, zett — munkával lehet lenni . . .
Azért a muraközi szegény embereknek
A muraközi ember szívesen tanúi ma
Meg kell magyarosítani annak az 50—60
ezernyi derék honpolgárnak az érdekében, sem kellene kenyér nélkül maradniok. (A gyarul. Nyújtsunk tehát módot neki, hogy
aki mindeddig hű volt a magyar hazához két Festetics testvér 1 éven belül kicserél meg is tanuljon magyarul. Éreztessük vele,
és aki közülök csak szerét ejthette, meg is heti cselédeit.) A muraköziek szorgalmas hogy szüksége is van a magyar nyelvre.
Ha egyszer a Muraköz meg lesz ma
tanult rnagyarúl. De a különleges fekvés emberek, — kapnánk ők foglalkozási
miatt még mindég nem bírt itt a magyar a Muránlúl is. Csak egy kis jóakaratnak gyarosítva, akkor már itt sem verhet gyö
nyelv közkincscsé vállni a nép közöli. A kellene lenni Zalamegye nagybirtokosaiban keret többet a délszláv izgatás. Még a
Mura folyó igen nagy gátja a természetes és a kérdés hamarosan meg lenne oldva. wasser-krobótokra nézve sem lesz aspiraMuraköz megmagyarosítása.
í.

T Á R C A .
A kivándorolt.
Irta: Ifj. K elem en F e r e n c .
I.
Két évvel ezelőtt hagyta el Nagy P isla szü
lőfaluját. Öt kis apró gyermek s egy áldott jó
lelkű feleség kérte az életküdezlmeitől redőkbe
vont arcú apát: >Ne hagyj el bennünket jó apánk,
maradj közöttünk!«
De a megható kérés süket fülekre talált.
Nagy Pista elhatározásában megmásíthatat
lan volt.
Elhagyta nejét s zokogó gyermekeit s ugykét hét múlva már az újvilág földjén szállt ki a
»Cunard Line« hajójából.
New-York városa állott előtte.
Komor falai büszkén meredtek az égnek. —
Belsejéből óriási zaj hallatszott ki, mely versenyre
kelt Poseidon felbőszített hullámaival.
Félve lépett az idegen városba.
A nagy tömeggel tartott, mely szintén el
hagyta édes hazáját, amely után tán ezer-ezer
apró gyerek s anya hullatja forró könnyeit, o tt ...
valahol messze-messze . . . hol tán épen most fújja
legkedvesebb nótáját a hazájához hű magyar le
gény, vagy öleli szeretettel keblére, munkája után
— kedvesét a vadregényes Kárpátok laKÓja!
A falusi élet csendes magányához szokott

férfi most e nagy város zajában já r t fel és alá,
az apró kunyhócskák helyett, csodás nagyságú
épűletóriásokon: a felhőkarcolókon jártatta tekin
tetét Komoran bolyongott ez Í9mnretlen világban!
Lelkét mélyen bántotta az önvád.
Önkéntelenül is eszébe jutott neje s apró
gyermekei, amint rimánkodva kerték: »Ne hagyj
el bennünket jó apánk, maradj közöttünk!«
Sóvárgó lélekkel já rta végig a várost.
Nem tudott munkát kapni.
Csak hetek múlva került egy bányába.
Három dollár volt napi Gzetése.
Eleinte jó l folyt dolga. Kipihent testtel fo
gott a munkához, л legnagyobb fáradságot is
könnyen elviselte.
Egy kis pénzt is összegyűjtött. Mily örömmel
küldte haza nejének, gyermekeinek!
A munka közben megfeledkezett mindenről,
de úgy esténként, ha fáradtan, leverten tért haza,
akkor összeszorulni érezte lelkét, s komoly férfi
létére könnyek szorultak szemeibe, melyek elő
ször lassan-lassan, de aztán záporként hullottak
alá verejtékes arcán. Ilyenkor mindig neje ju tott
eszébe s gyermekei.
Egész éjjeleket keresztül zokogott.
Hozzá napról napra fáradtabbnak érezte m a
gát. Alig győzte m ár a kemény munkát. Néha tel
jesen összetörve hagyta el a bányát.
»Mit ér a pénz« sóhajtott fel sokszor *ha
nincs senkim, ki baráti szeretettel közeledne fe
lém ? !«

Ha nem láthatom gyermekeimet, kik tán
epedve kérdik nap-nap ntán: »mikor jön apánk?«
S ha fogyni érzem erőmet, ha óráról-órára
fáradtabb vagyok, ki tudja: nem fog-e idő előtt
a hideg sírba vinni engem ez a fárasztó munka ?
Visszaadja-e akkor életem et ez a pár nyomorult
papiros,— mely után annyi lélek küzd, — harcol
örökké ?
Nem!
S én mégsem hagyom itt e földet! Mégsem
sietek övéim közé!
égis mMegyek! kiáltott fel magánkívül.
Egy anya, öt gyermek s a saját érdekem
kívánja ezt! Különben itt veszek, még mi előtt
keblemre ölelném magzataimat, s egy utolsó, egy
búcsú csókot nyomnék nőm ajkára. Megyek!
Ilyen gondolatok töltötték be, az egyévi ke
serves munkától agyontört férfi agyát! Ilyen ér
zelmek dúlták lelkét!
De csak este s munkaszünet alkalm ával! A
magány, az elhagyottság tette ezt. Ez juttatott
eszébe mindent.
Gyermeket, nőt, hazát!
Megtörtén hajtotta le ilyenkor fejét egy kis
pihenésre.
De amint másnap munkára hívta őt a fel
kelő nap legelső sugara . . . szótlanul elindult.
Mert, . . . mert . . . egy napi munkájáért
három dollár volt a jutalom s ez szép pénz . . .
sok pénz!
Ezt megvetnie nem szabad annak, ki otthon
egy-két koronával volt kénytelen beérni naponként.

ciójuk többet э horvátoknak, mert útjokat I szint Szlavóniába, részint pedig Amerikába
állja majd Muraköz hazafias lakossága.
költözködtek. A nehéz megélhetési viszoisten áldása lesz a muraközi emberre nyok, a sűrű népesség, s ami néhány éve
nézve a magyar nyelv. Ha magyarul fog hogy láhrakapott, a fiatal férfi-munkaerőnek
ludni, nyitva lesz részére a magyar iroda- idegenben való felhasználása, bizony a közlom, olvashat majd
magyar
újságokat, gazdaság terén szomorú állapotokat hozott
egyszerre a magyar műveltség birtokosává, létre Muraközben mindenütt.
részesévé lesz.
Valamikor a dohánytermelés is igen
Hogy az iskolának mit kell tenni jelentékeny volt Muraközben. A termelő
ezen ügy érdekében; arról jövőben fogunk vidék, mint tudjuk, Hodosánnál kezdődve,
szólni. Most csak arról szólottunk, hogy mit Muraköz
dombvidékeinek
szélességében
tehetnének azok, akiknek a jo Isten anyagi!nyugoti irányban Muraszerdahely és Drávatehetséget is adott, hogy tehessenek. _
szentmihályig terjedett. E vidéken előbb a
A muraközi nagybirtokosok. Őnekik a széles levelű, zsíros és erős, úgynevezett
kellene azt az eszmét magukévá tenniők, «muraközi cserebit», később pedig a gyenhogy Muraközben csak magyar cselédeket gébb debrecenit termelték. Különösen Deralkalmazzanak. És viszont a többi zala- zsinovec, Sztrelec,, Páiovec és Bottornya
megyei nagybirtokos meg igyekeznék mura- községek voltak híresek hosszúlevelű doközi cselédeket alkalmazni. A muraközi hányáikról. Bizony szép kis összeget szerezhamar tanúi magyarúl, sőt legtöbbje annyi tek annak idején a m uraközök a dohánykeveset tud már, hogy a gazdat szleket termeléssel. Azonban a nagyon elharapódeleinte megért,.
zott csempészet miatt a termelési jog a
Valakinek meg kellene tenni itt a Tisza kalman-féle kabinet Szapary Gyula
kezdő lépést. Az uradalom gazdatisztjeii gróf pénzügyminisztersége alatt az illető
már sokszor megmutatták, hogy jó hazafiak I megvonatotl. Ezen jognak megvonása óta
Kérjük őket, kezdjék meg ők a dolgot.
vidék lakói bizony rohamosan szegényedlek.
— L e B o is. —
I
Azóta nem egszer volt már szó é lapok
_________
hasábjain, hogy ezen szomorú állapotokon
mielőbb segíteni kell. Segíteni oly formán,

Dohánytermesztés Muraközbe,,,

Csak most, két évtized után teljesült
végre az óhaj, s mint az alábbi értesítésbői látjuk, a magas korm ány atyai gondos
kodása itt is kiterjeszté kezét, hogy a muraközi nép megélhetését, jövőjét biztosítsa,
a dohánytermelést újból engedélyezte,
Sikerét jelenti ez országgyűlési képviselőnknek Filipics Lajosnak is, ki megválasztása óla folyton résen volt, hogy Muraköz a dohánytermelést visszanyerje,
Az engedély, igaz, hogy csak Csáktornyái
járás területére szól, de úgy hisszük, hogy
Muraköz másik területére, a perlakira is ráférne az engedélyezés, mert hiszen olt is,
tekintve a nép szegénységét, sanyarú helyzetét, égető szükség volna a mentő kezet
kinyújtani. Hisszük, hogy előbb-utóbb sikerülend ott kivívni az újbóli dohánylermesztés engedélyezését,
A dohánytermesztés engedélyezésére
vonatkozó értesítést az alábbiakban adjuk:
.Zalavármegyei Gazdasági Egyesület
ügy js millt Zalamegye Központi Mező
gazdasági
Bizottsága
Zalaegerszegen
1530/907 Zalaegerszeg 1907 november
2 3. Tek Kolbenschlag ’ Béla főszolgabíró
úrnak Csáktornya. Van szerencsénk iiszlelettel értesíteni, hogy a m. kir. pénzügyminiszter I évi október hó 24-én kelt
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Aki figyelemmel kísérte a Mura és legyen; Merl a néP l< lke ~
Istennek hála
tornyai járás területére a dohánytermelést
Dráva közt elterülő félszigetünk, Muraköz- “ " leg mncs me8mételyezve a szociális
ismételten engedélyezi. Midőn lenti kő
nek közgazdasági állapotait, észrevehette, tarJ°kkaI, meg mindig hisz es remél sorsárülményt Tekintelességednek tudomására
hogy élőidnek közgazdasága az utóbbi 2 — 8 nak’ J°yöJen^k jobbra fordulásában, csak a
hozzuk, egyúttal arra kérjük, hogy járása
évtizedben nemcsak, hogy nem emelkedett, magas kormány f** Л1игак02 értelmiségének
lakosságát nevezett körülményről kellőhanem úgyszólván rohamosan visszaesést e8Yulle^ erös elhatározáson alapuló bűzképpen tájékoztatni s őket az újból való
mutat.
,ga,ma legyen mindenkor e nép segítségére.
dohánytermelésre felszólítani kegyeskedjék.
Ugyanis a legelőknek egészben nagy
A dohánytermelés újbóli megengedéMellékesen megjegyezzük, hogy a pénzügy
részben való leiosztása folytán e vidék ló- sének kérelmezése nem egyszer merült fel
miniszter a dohánytermelési engedély
és szarvasmarha állománya nagyon is meg- о lapok hasábjain. Ismeretes előttünk az is, i állandósítását azon körülménytől tette
csökkent; a szöllőkre rájött a philoxera és hogy Ö Felségének, a magyar királynak az
függővé, miszerint a dohánytermelők a
peronospora; a hegyvidék egykori gyönyörű 1887. évben Csáktornya környékén megtermelés körüli törvényes kölelezettségeszöllőinek helyét, — melyeken a tokajihoz tartott hadgyakorlatai alkalmával a nagy-; iknek pontosan megfeleljenek és főleg,
hasonló világhírű bor termett, s mely bort község akkori derék bírája, Prusatz Alajos,! hogy a csempészkedés elfojtására törekedstájer szomszédjaink saját boruk javítására maga is feltárta azon szomorú állapotokat.
jenek. A dohánytermelés úgy kerti, mint
használták fel, — most már nagy részben j melyekben a muraközi nép szenved, s| szúloki levelekkel engedélyeztetni fog
parlagok jelölik, mert a nép nehezen megy I miknek egyik oka a dohánytermelés megKiváló tisztelettel Sárközy Viktor, s. k.
bele, költség hiányában, a szőllök felújítá- vonása volt.
m. b. előadó.»
Sába. A lakosság nagy része eladósodott.
Azóta -• fájdalom — csak óhaj, reszegény; úgy Felső-, mint Alsó-Muraközben ményképen élt e népben a dohányterme— Jegyzőkönyv. Felvétetett Csáktornyán,
egyesek már eladták kis birtokukat, s ré-j lésnek újbóli engedélyezése.
1907. évi november hó 26-ik napján a
—
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— - — ■— ------------ csáktornya-járásbeli törvényhatósági tagok
Nem! még akkor sem, ha sírba kergeti is őt
Ekkor újból neje és gyermekei jutettak ad<d megtartott megyei tisztújító jelölő éra nehéz munka, melyért dollárokat adnak.
! eszébe.
lekezletről. Jelen voltak: Anlonovics József,
Aztán belépett a sötét bányába, holszáz meg
Egyik lábával már a sír szélén állott, amá- Belletz Ede, Cvetkovics Antal, Filipich Laszáz ember ásta, kapálta a földet, hogy egy kis j sikka.1 otthon akart belépni. Összeszedte hát ke- jós, Hajós Ferenc dr., Kollarits Imre Korndb csillogó valamit találjon a föld belsejében.
v^s holmiját s a legelső hajó alkalommal útnak femd Nándor, Mesterid) Aladár Pruszálz
Megragadta a csákányi, s mint valami gép " ,<iuU^
„ ,,
..
„ .
Alajos, Plichta Béla, Sim on Lajos, Tóth
fogott a munkához. Még csak egy repke sóhaj sem
£ szunnyauo leiek újra eoreuezeit benne
'
'
J ’
szállhatott el ajkáról, . . . . a nagy munka úgy
K,*ble dugadl’ sz,ve ,azasan dobo«olt\ V g Sdndor’ t o lla k Rezső, Woll
lefoglalta
»Gyermekeim, édes feleségem!«
Béla dr. Az értekezlet elnökéül egyhangúlag
Arcáról csurgóit a verejték, de őnmn törőNem soW r^^bl^rr'ilel benneteket vissz-i
dött vele, hanem kubaijai, mellényét is levetve térő apátok!
* Dé
benneteket, visszafokozott erővel látott a munkához!
Aztán' erőtlenül elterült az ide-oda rángaMert, 3 dollárt . . kerek 3 dollárt kapott lódzó hajó fedélzetén.
érte< c-* *
'
A hosszú tengeri út s a lázas nyugtalanság
vetni t,rs z a b a d T '
' '
’ " zl m»«-, -'‘■•g Jobban megviselte. Alig tudott kiszállni a
veim nem szabad! . . .
hajóról, mikor ez a rég látott magyar föld kiköEzalatt zokogva ölelte keblére siró gyerine- 1 tőjébe Fiumébe megérkezett. Lábai teljesen megkeit a magára hagyott anya.
tagadták a szolgálatot. Csak nagynehezen ülhetett
»Ne sírjatok fiaim — vigasztalja őket — I ,d a vonatra, mely hatalmas, kopár sziklák köédes apátok nemsokára meg fog jönni s állandó- zölt r°hanva vitte őt vissza kedveseihez!
an közöttünk marad.«
Szive lázasan dobogott. Ideges nyugtalanság
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(bzegény asszony!
miért
sóhajtotta!
fel olyan S
a talajt!
mélyen ? !)
Neje gs gyerme|cei örömsikollyal fogadták!
»Apánk! jó Apánk!«
Nagy Pistát a nehéz bányamunka teljesen
Roskadozó léptekkel indult nejéhez, átölelte
összetörte. Karjai már nem bírták el a csákányi 8 azlá" • • • azlá[> “ nagyot sóha|totts meghalt!
Félholtan téri hnyu
Halhatatlan lelke szebb bazaba tért; összeл . ,
tört testét hideg sírba temették.
brezte, hogy percei meg vannak számlálva. I
_________

^ '''P 10*1 Lajos, jegyzőül pedig Plichle Béla
választatlak meg. A jegyzőkönyv hitelesítésére
Cvetkovics Antal és Tóth István kérettek
föl. Elnök üdvözli a nagyszámban megjelent
bizottsági tagokat és jelenti, bogy a jelen
értekezlet tárgya a folyó év december hó
íu
n,j n ión
>, , , ...
^
tisztujilasra, a jaias
? aJa érdekeinek figyelembe vételével való
íe|ölés megejtése. A z értekezlet beható tanácskozás után egyhangúlag a következő
határozatban állapodott meg- A Csáktornya-

ь“°'ы» '“л,

varmegyei kozponti-lisztviselőknek a központ
által, járási tisztviselőknek pedig a járási
bizottságok által kijelölt tisztviselőkre adják
szavazatukat. A Csáktornyái járást illetőleg
eszerj||| v4rmegyei főjegyzőnek Kolbenschlag
e..
. . ,*
CuJ
,
# , r, .
Béla (ószolgabiról, föszolgabiróliak fezalmay
József tb. főszolgabírót
kívánja jelölni.

Szolgabíráknak a központ által történt jelö
lést pedig úgy kívánja módosítani, hogy
azok között Huszár Pál dr. másod-aljegyző
jelöltessék az első helyre. Kelt mint fent.
Plichta Béla jegyzőkönyvvezető, Filipich
Lajos értekezleti elnök, Cvetkovics Antal,
Tóth István jegyzőkönyvhitelesitők.

A beszéd után az ováció megismétlődött s
— Testi sértés. Múlt hó 16-án Grábár
megannyi torok éltette Zrínyi Károlyt. Az István helybeli lakos örömében-e vagy bá
iparosifjak alkalmi dalokat adtak elő, majd natában, kelleténél mélyebben nézett a boros
a himnusz eléneklésével a lélekemelő tün pohár fenekére, úgy, hogy jó alaposan, al
tetés véget ért. A közönség a legnagyobb kotmányosan berúgott. Ezen ittas állapotában
rendben vonult el az áll. tanítóképző inté Krathaker Maliid Csáktornyái lakosnőt két
szer arcul ütötte és róla réklijét letépte,
zet udvaráról.
— Hivatal áthelyezés. A soproni m. miáltal 3 korona értékű kárt okozott neki.
kir. határrendőrségi kapitányság, — mint Grábár a kiábrándulás után a csendőrség
K Ü L Ö N F É L É K .
értesülünk, — a közel jövőben Vasvármegye előtt tettét beismerte, s most — talán józan
székhelyére, Szombathelyre lesz áthelyezve fejjel várja a bíróság ítéletét.
— Királyi elismerés. A király megen
— Megsemmisített munkakönyv. Hodis
— Megerősítés. Az igazságügyminiszter
gedte, hogy Tóth Tivadar honvédelmi mi a pozsonyi járásbíróságnál ideiglenes minő-, István varasdi lakos a Csáktornyái szolga
niszteri tanácsosnak saját kérelmére történt ségben alkalmazott Horváth Dénes írnokot, bírói hivatal által 1904. évi december hó
végleges nyugalomba helyezése alkalmából Horváth Ignác helybeli uradalmi számvevő 27-én 67/902. sz, a. kiállított munkakönyvét
hosszas és hű szolgálataiért a legfelső elis fiiát, abban az állásban végleg megerősítette. elvesztette; miért is azt a helybeli főszolga
bírói hivatal semmisnek nyilvánította.
merés kifejezése tudlul adassék.
— Halálozás. Mint őszinte részvéttel
— Tanítónő választás. A draskoveci
— Eljegyzés. Dergovicé György mura- értesülünk, Láng Mihály aradi tanítóképző
csányi kántortanitó jegyet vállott Molnár intézeti igazgató kedves leánya, Emmuska, lemondás folytán üresedésben volt tanítónői
Irma urleánnyal Sveticén.
f. hó 26-án, életének 17-ík évében, hosszas állásra Lisziák Janka oki. tanítónő válasz— Házasság. Tihanyi Lajos ráckanizsai betegség után Vácott elhunyt. A boldogult- Italott meg.
— Köszönetnyilvánitás. Özv. Szirtey
áll. isk. vezető tanió november hó 19-én ban Grész Ernőné, polg. isk. tanítónő bugát
Györgyné Csáktornya nagyközség részére
vezette oltárhoz Temesváron Siebold Sarolta siratja.
muraszerdahelyi áll. isk. tanítónőt.
Kertész Józsefet, a »Nagykanizsa« c. egy betegtolókocsit, mely a szegények házá
— Hivatalvizsgálat Vármegyénk főis lap felelős szerkesztőjét — mint részvéttel nál helyeztetett el, volt szives ajándékozni.
pánja, Batthány Pál gróf ur Öméltósága, értesülünk — súlyos családi gyász érte. A nagyközség elöljárósága ez utón fejezi ki
valamint dr. Huszár Pál vármegyei aljegyző Szép reményekre jogosító fia, Kertész Zol adományáért meleg köszönetét.
— Csalás. Novák Lajos Zrínyi kül
múlt hó 26 án reggel Ürávavásárhelyre tán, a kolozsvári egyetem hallgatója várat
városi lakos november hó 5-én a Varasdon
érkeztek a községi jegyzői iroda megvizs lanul elhunyt életének 19-ik évében.
megtartott országos vásár alkalmával Bahun
gálására. Kíséretükben voltak Kolbenschlag
— Katonaszökevény. Basiesek Iván beBéla járási tőbiró és Filipich Lajos ország- lovári illetőségű legény, ki a Varasdon állo Iván ofescdoli (Horvátország) lakostól egy
gyűlési képviselő, plébános is. Főispán ur másozó ulánus ezrednél szolgált, úgy lát darab csikót vásárolt 240 koronáért. A
Öméltósága és kísérete a délelőtt folyamán szik, sehogy sem tudott megbarátkozni a járlati levél átvételekor Novák Bahunnek
villás reggelin vett részt a Kerület -képvise katona élettel. Úgy gondolta, hogy jobb ott 10 kor, foglalót adott, az eladó azonban
lőjénél, mely után meglátogatta az állami hon kapálni, kaszálni, mint a kaszárnyában úgy a foglalóval, mint a csikóval megszö
elemi népiskola osztályait, hol huzamosabb sétálni. Ez a gondolat kergette szegény kött. A f. év november hó 25-én Csáktor
ideig gyönyörködött a kis horvát tanulók Basicseket arra, hogy a múlt hó vége felé, nyán megtartott országos vásáron azonban
zamatos feleletein, s a látottak felett elis társaitól való minden bucsuzkodás nélkül Novák Lajos a csikót felismerte és a tulaj
merését fejezte ki a derék tanítótestületnek. megszökött a Kaszárnyából s Csáktornya donostól kérte a foglaló visszafizetését,
Több tanulót pénzbeli jutalomban részesí felé vette útját, itt azonban a szökevényt melyet azonban Bahun megtagadott. A
tett. Ezen iskolai látogatás után pedig meg múlt hó 22 én a határszéli rendőrkapitány csendőrség a nyomozást megejtvén, Bahunkezdte a közs. jegyzői iroda vizsgálásál. A ság Csáktornyái kirendeltsége a vasúti állo lól a csikót lefoglalta és megőrzés végett a
vizsgálatnál minden a legnagyobb rendben másnál letartóztatta és a katonai parancs helybeli községi elősjáróságnak átadta. A
terheltek pedig a kir, járásbilóságnak fel.etaláltatott, melyek után úgy a közs. jegy nokságnak átadta.
lentettek.
zőnek, mint pedig a bírónak teljes megelé
— Népesedési statisztika. Születtek:
— Elfogott borbélysegéd Lakatos Ká
gedését nyilvánította a tapasztaltak felelt.
Főispán ur Öméltósága még az nap a dél November 18. Lukács Anna napszámosnő roly, egy helybeli borbélyüzletnél alkalma
után 5 órakor induló vonattal székhelyére leánya Mária. November 21. Petek Antal zott segéd szóváltás közben egy székkel
csizmadia mester és neje leánya Cecilia .— úgy megütötte gazdáját, hogy az orvosi
Zalaegerszegre utazott vissza.
Halálozás: November 9. Kollarics Irén 3 éves. látlelet szerint 8 napig gyógyuló testi sér
— Fáklyásmenet Zrínyi Károly tiszte
Novam
ber 9. Hirschler Imre 4 és fél évrs. tést szenvedett Lakatos főnöke. A csendőr
letére. Az Iparosiíjak Egyesülete f. hó 24-én
este hét órakor fáklyásmenettel tisztelte November 23. Gyulics Ferenc 4 és egyne ség a hős borbélysegédet, mivel állandó
éves. — Házasság: November 20. Pap tartózkodási helye nem volt, elfogta és a
meg régi fáradhatatlan elnökét, az állami gyed
Károly
mészárossegéd és Keiser Mária büntető bíróságnak átadta.
tanítóképzői új igazgatót, lapunk felelős
ovember 23. Záarávec István kovácsmester
— Az uj adókivetési ciklus. 1908 évb
szerkesztőjét. A Kákóczy-úton végighaladó N
Bisztrovics Teréz. November 23. Varga kezdődik az uj adóciklus amikor tudvalevőleg
menethez sokan csatlakozlak városunk és
a következő három évre az adókivetést
lakói közül is s aki csak tehette, elkísérte János fölmíves és Mosmondur Maria.
— Legnemesebb karácsonyi ajándék: meg kell ejteni. A közönség bizonyos ide
a lelkes iparosijukat az áll. tanítóképző
intézet udvarára, ahol a menet megállapo Családunk javára szóló életbiztosítás, minőt gességgel néz elébe az uj kivetésnek, az
dott. Az iparosifjak énekkara elénekelvén a a legkülönfélébb módozatok szerint ajánl adóreform folytán teljes bizonytalanságban
nemzet imádságát, a Himnuszt, Tihanyi Benedikt E. és Fia a Triesti ált. biztosító van e tekintetbeu, miként fog a helyzet
alakulni. Általában azt hiszik, hogy az adó
Mihály alelnők őszinte, keresetlen szavak társaság (General) helybeli képviselője.
— Kosárfonó tanfolyam Muraközben. kivetés uj alapokon fog végbemenni, pedig
ban tolmácsolta az iparosifjaknak Zrínyi
Károlyhoz való hűséges ragaszkodását és A m. kir. földmivelésügyi miniszter Dobru-. — illetékes helyen szerzett értesülésünk
szeretelét. A mély hatást keltett beszédre vies Milán letenyei kerületi országgyűlési |szerint — az 1908 évi adókivetés egészen
Zrínyi Károly igazgató irodájának ablaká képviselőt arról értesítette, hogy Muravid a régi alapokon fog végbemenni, miután az
ból válaszolt az iparosiíjak szónokának. községben a kosárfonó tanfolyam rendezését máskép nem is lehet, mert az uj adójavas
latok már kellő időbre törvénynyé nem
Megköszönte az iránta való bizalomnak ezt elrendelte.
— TŰZ. Kotorban f. hó 24-en este fél válhatnak. Az 1908. évi adókivetés azon
a nem várt külső megnyilatkozását, de
hangsúlyozta, hogy legnagyobb megelégedés 7 órakor Rodek József pajtája kigyuladt s ban csak az 1908. évre bír majd hatál
sel az tölti el, hogy az iparosifjak az ő rövid néhány perc múlva Rodek Istvánná lyal, az 1909. és 1910 évre történő adóönzetlen munkálkodását szívükben méltá Horváth Tamás, Máltái Pál, Vidovics György megállapitásokat az uj adótörvények hatály
nyolják. Egyben biztosította az iparosiljakat szomszédok melléképületei is lángokban talanítani lógják és a pénzügyminisztert
arról, hogy továbbra is elnökük marad és álltak. A tűz oly gyorsan terjed», hogy a felhatalmazzák, hogy 1909-ben az uj alapon
változatlan buzgalommal fog dolgozni ezulán gazdák alig menthették ki teheneiket; né uj adókivetési ejtsen meg.
is a hazafias iparosifjak boldogulásáért, hány sertés, lúd, tyuk, azonban benn égett.
Szerkesztői üzenetek.
mert itt a határszélen szükség is van arra, A tűz keletkezésének oka ismeretlen. A
L e B o is. Cikkét köszönettel vettük s küzültttk is.
hogy a zászlót, amelyre a haza érdeke van megbecsült kár körülbelül 2275 korona, a Folytatásai is szívesen hozzuk. Csak tessék a jövö számba
fölírva, ne adja ki a kezéből. Isten áldását károsultakra nézve azonban nagyobb, mert b e k ü l d e n i . _______________ ___________ ______
Főmunkatárs: B rauner Lajos.
kéri a hazafias iparosifjak munkálkodására. egyik sem volt bebiztosítva
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B E Z E N H O F E R M IH Á L Y
rem ovdi je ne tujinec, knego
gteroga domaCj zakoni Cuvaju

domorodec znamo,
drugim

S TR A U SZ SÁNDOR.
da ovdi pri nas ljudi lepo, i prarna
okolicam dost obiljno i vu dobru

Gda iz ovim dogovorom poCnem svoj „
Kaj ima plaCe vu tujini téZak Clovek? 2 m ju zato как je to uvek bilo как je to
prepis, nesem nit s knig zel navuka, nit * a den 1 iorm ‘ Tuhko si doma jeden 16 drugde, tak je , ovdi: nezadovoljn. Ijud. se
sam poCel samo po pameti pisati, nego zrok ~ ‘ 6 lel, slarl, deCec lebko * “* ' nd ‘f 1«’ “ vek zmoreju. - R avno ovo nas pelja, Io
je tomu jedna Zalostna prilika, jeden nevuP°flu kak ta,n> na Pr' llk»> 118 f rekl' bl ml radl dcsbCl- kak bl bdo mo 8uCe na'
goden dogodjaj, kaj se je tu med nami pri- Ako Pak " ,al° veC oCe lrPel1’
ako le‘ ®emu pu,k “ u 4 lvle»Ju- P " nJ'vom 80SP<>petilo, i kaj Zalostno moramo tu u nasi ob- 2e oie delab, na primer vufabr.k., more
darstvu takov navuk dati nje na takov put
fiini vei ve iako austoDut sDaziti — Liudi si na den 3 —4 kurun slu2lU- Gde lma te‘ napeljal:, da zveseljem budu zvráavali svoje
5
Г е е .a S d i M S
S
- tu imaju * * \ * > , * bf ” s ^ b u ? Pak barem negda- posle da se nebudu Jec.ll poslov, nego da
otca, mater, üenu, decu, tu imaju r,dbinu ne«da more dlm0 doJu SV0Je Pohodili. Stro- budu zadovoljni, i tak marljivi; pak da si
poznance i prijatelje, od mlada, od detms- ska mu morelu 2 do,n PoádÍatl> 1 ,ak se büdeÍ uт о 8 ь svola gospodarstva tak voditi,
tva je najdragäi najvugodneái spornen ve2e ,nore lam fale, koStatl ib zdr2all>
Ako mu da "I'm vekáega hasna budu nosila.
к ovi obcini, к ovomu mestu, - samo je- Iе Potrebno od ovud more i doma ostati
Ovdi iz na Sega sei a je ve neSteri den
denput se zdigneju i ostaviju svoj mili doni na
l ~ 2 'Í edne- 1 ko1' gospodarstva i grun
i idejű dalko — dalko vu tujinu — Onu si more sve vred Poslavilimatl su Í oá dost íakl 'M i , koli 4 0 - 4 5 let.
okolicu ostaviju, gde su mim ne samo Ijud.
Zabadav je u tujini marlj.v i poSlen, Imaju fi dece NajslareSa puca je 18 lel
poznani, nego sve ravnice i bregi, Sume i lam I е nikaí ne
vi3e preátimani, как ov stara, stareái deóko 17 let, jeden deck.. 15
polje vode i gore cirkve i kapele
— to dru 8'> áterl í e doma lehko v kakvoí g°d Jeden 13 lel 0 v l dru 8 ' su mlajsi. Imel je
sve je осе obatriviti i к domu prevabili, tuvel,koJ krivnJ‘ bi|. ' nepoSten, tarn su svi h.2 u i grunla, marhu i sve stvari, kaj je
na ovom dobrom i lépőm mestu zadrZati. jvdnaki. Tani ne pitaju: Sto sí, kaj si ali pri gospodarstvu potrebno. Ovo je prodal,
Ali sve zabadav' VezdaSnje vreme gda bi odkud sl> samo l0 oCeJu
da delaS 12 a zemlje blizu fi mekot, je dal na rendu,
svaki samo zvun reda obiljno rád iiv e l,d a I sve moCi- da Jaki elüVek mora biti koí' 10 Zdravu 1 íako dobru decu si je odhranil; i
mu veC ne nil dost, nit povolji, kaj. sí d o-i,e?;ko del° Pod,iestl more. Nemaá ml svelka как znam jako lepo su «iveii. Marljivi su
ma more pripovati nego bi veC rád z oni- ,dl Petka> uvek si zapreÉeni как néma sivár, svi od maloga do velikoga, i vu oböini svim
mi troáil, ki velike imetke imaju,
как dalko Ako ,,ebi moßel .delali’ or*da si zgubljeni ljudem su povoljni bili. Deca su se vu Skoli
veö njegov imetek nesegne, ovak
se zadu 2 i,Kak kaniá onda odtud izda SV0JU familiju jako dobro vuőila. Uvek sam opominal oti véli: da tu ne moCi «iveti. Zdigne se gde z^ r^avaü^
ca> naJ da stareée decke, ali pak barem oáteri sam, gde pak viSe skupa, pak ide как
Mno 8° ‘ mnogo primerov bi vám т о - ve dva mlajáe v meátriju. Nesem ga moveli! sreóu probat morti bude tam bolje.
pripovedatí, как je tarn Cuda ljudi, koji gel nagovonti. Potlam sam mu mira dal,
Dragi moj! Tarn budeá sigurno tuliko trpel su oslavi,ii ' P ^ P 11
^ svoje lepa imetke lar sam videl da deóki pri dobri gospodari
i lak jako delal, клк п е та stvar, samo zanesreCll° postalo. — Vezda na menjáem i-;slu 2 iju. Dobro je i ovak. 1 tu se je mod
to, da od dneva do dneva barem kruha sí i melku moreju kiveti, ar su se navőili mar-!Cuda vuóiti. I dobri poljodelavci su nam
budeá mogel preskrbiti. Nebudeá imel nika- ^ ,уо df‘,ali' ‘ kaJ í e takaJ luliko vredno: i potrebni. 1 как jako! Nego ve samo najekve miloáóe. Tvoji gospodari, áterim vu ru- áParab su se navCili. — Pak ve ako ravno denput mi zgineju svi. Cela familija. Nesem
ke dojdeá, ravno lak te budu áarcali i tak ma,° 6as ima ^kaJ lu u Medjimurju ljudi veC mogel pomoCi. 2 a I mu bude to znam;
li budu plaCali, как da si ti ovdi doma tak rad ve,lÍ u: imam Ca§) neide na Put samo nedaj Bog. da bi nesreően bil. —
konja ili drugu voznu marhu SarcaS. Pak pred hi^u sedeti, ili razgovarati se, nego si j
Kuliko je takvi ljudi, éteri su nezadomislim da si znaé premisliti, kaj je to: sam zeme ^red se kakvo de,0> napravi si puri-1 voljni!? Steri bi mogli z veseljem svoje posvoj gospodar biti, ili pak v tudjem mestu áCa’ zubaCe’ ^rftke; plete si koée, korpe itd. |sie zvráavali, samo nitko nije, álo bi njim
slu2iti
sve si sain napravi kaj mu je pri gospo-; negda neka| raztolnaCil, negda negda v neáv .
darstvu potrebno, makar si je predi nit je-|terom poslu navuka dal. V Cuda mesti, kam
I, oji na lak lépőm videku imate dnu zag vuzciu ne ZIia|? \\\ ne §tel sam do- 1za navuk idejű, je nemilo pretiraju, i srdis^oje íme e, —
aj sí samo Clovek keleti ma napravili. — Viáe п е т а Cas iti v krC-lte nad njimi salajCeju, как da nebi bili ovi
m ore. na ravnici, ill med niskimi bre2Ceci mu se sponnnjati, как ie Andraá, ili Cinalzarad ljudi na tóm mestu, nego как da bi
plodne, lehkoga dela zemlje, blizu áume, dobrü kupil, ili drago prodál, — lo baá, veljudi bili zarad nji. Ako рак к drugomu
na bregi gönce,
ovo Ijubezno mesto, stoga i dober aldomaá zide, — nego gda idu za navuk pitat, ako to poCuje, ov mitovu lepu okolicu
morele vi tak nemilo os- ravno ína|0 ^aá jma
ide ^ jeduomu ili к ugrás, onda obedva iz vsakom prilikom, i
avili.. Ne mrcyari vaáe srce ona misei, da drugomu prijatelju, ili poznanomu pomoCi pred drugom gospodom krivo uvadjuje, pot
lam kam doIdele, lam vu tudjem mestu bu- delati, ar zna, da i on п е т а doma na ku- varja. — S jednim Clovekom se to pripeti.
dele
tudjinc>. Gde samo lak dugó bu- pU peneze, da bi si uvek mogel za olaőu veC drugi ljudi to poóujeju; i átéri bi onda
dele imeli nnra, dók ste jaki i zdravi, a da i(.^aka zeti, pak znada rnu on to ili s Го- 1 veó volju imel, ili bi se podvupal
tam iti?!
se veC od velikoga dela poruáite, i oslabite, ringom, ili s kim —
lem pomore, vuto ime Siromak Clovek, átéri vu velikom poslu, vu
lehko zbeteíate, i budete mogli veseli biti, , ÜIJCia mu bude na pomoC, da se nit ne- velikoj brigi, da skorom govoriti
zabi, da
ako onda gde mdoáCu dobite, i da vas v bude nadjal,
da mu ravno dobro dojde. pred takvoga grubijana dojde, как bi znal
sP 'laÜi primeju
da vas ovak milosrdni
Nepiáem öve rede morti samo zbog flelno i na kratkorn
povedati, kaj bi rad ?
i bogabojeCi ljudi oslobodijn od vaái neiz- |0ga (ja з а т о novine spunirno — kajtakajilm , ako mu nebi bil potreben navuk, semerno veliki ^ гко^ kője tam vu tujini pre- vj rat|i velite —
im onda bi sarno stare gurno nebibil tam doáel, — как sam véli
trpeti mjrate. Ah как drugaó je tu blizu, kalendare pobral, pak bi to v novine pre- — rajái bi
se ziáel s vragom, как stem
med svojitni ljudi!
re d il; nit zbog svoje zabavi ne, ar vi sa- Clovekom —
Premislimo si i to, da denes veC i tu mo to dobro znate, da ovi navuki, kaj sej
Vidite poátuvani poglavari, vi znate i
doma si je moCi delo najti. Joá bolje, как vu ovi naái mali novina piáeju, se zbog poznate vu vaáoj obCini i med ljudmi sve
god gde drugdi. Neje potrebno Crez bnege vas, zbog vaáega dobra i na vaáu kőrist se posle i potreboCe. Najte Cekali, dók bi tavisoke, vode áiroke
putuvati; lu blizu si zastavljaju. —
Uvek i u svakom naóinu bi kov Clovek od svoje volje pred vas doáel;
najde svaki marljivi Clovek posla; pak ba- radi bili ljudem na pomoC
Ar vidimo i nego pogledajte i za
takvimi, átere je ne

moCi cituvati, i za átere znate, da bi tu ili
tam imeli posla; dajte njim navuka, i pomorite njim, za átere mislite, da si sami
neznaju pomoói. Ako to oőete, da ne samo
neSteri zmed vas, nego da vaáa cela obCina
napreduje, morale na brigi imeti po jedino
svakoga gospodara i svaki obitelj. — Ar
vaáe poglavarstvo je ne samo Cast, nego
odgovornost i duZnost, da poleg naredbe
BoZje, i poleg orsaCki zakonov budete imeli
na brigi vaáu obCinu, i za ljudi i obcine
dobro nebudete se nigdar prestali skrbeti.
— Как do ve, tak i od vezda vám budemo z naáimi novinami na pomoő, samo to
ргрэдто, primite i zadrZite navuke, átere
vám vu nji dajemo. Ar tomu ne mi, nego
vi sami, i naáe drago ljudstvo bude hasna
zelo. To oCemo, da jeden drugomu z veseIjem bude na pomoC. Ar как je reC; Ruka
ruku pere, a obedve ruke lica!

spozabil od naSe lepe domovine. Najsi ne
— Nepazljivost. Pri Prelozsnyák Istpokvari Vivienje, как sem si ja. üomovina vanu v Miksaváru se 13-ga o. m. popoldan
nuca svoju decu. ViSeput opominaj mi sin ogenj pripetil. Poleg áparherta je bila jedna
ka, da je imái i on jednoga dobroga otca korpa, s treáCom I как, как ne, jedna Zrkoj je prisiljeni bil vu morju si hladnoga javka je opala z áparherta v korpu, od Cegroba najti. Naj se vám odpiraju vusta z sa se je treáCe vuZgalo. Na sreCu su taki
molitvom к Bogu, da mi gospodin Bog od- spazili i pogasili drugaC bi se Bog zna как
prosti grehe i da me к sebi zeme vu pre- velika nesreCa mogla dogoditi. —
svetli raj.
— Ogenj. Novembra 17-ga se Mavrics
Draga moja Zena! odprostimi one Cine Karolini iz Globuke hiZa vuzgala. HiZa je
moje, skojemi sam te vnogiput sbantuval i do dna zgorela, к tomu krma do 150 К.
za kője mi je taki drugo minuto Sál bilo. vrednosti. A Turek Malyaßu рак krma, zrBoli mene, jako me boli, da se zmislim, da nje, oprava, dve kokoái. HiZa je ne bila seje bila takova huda i zloCesta vura vu na- kurirana. 2andarstvo je podiglo iztragu, i
Sim Zivlenju, kada smo se jeden na drugo doálo je na to, da je ovoj nesreCi Turek
ga srdili. Ja tebi odproSCavam, jerbo nesme Matyaá vincerlin к zrok, koj se je napil i
med zakonskim párom, koji su jeden za sgoreCom pipom liodil med krmom i od
drugoga pred oltárom prisegli, nikakve ne- toga se pripetil ogenj.
prilike biti.
— Vizita. Redko da je Cuti da bi tak
PlaCe se mi duáa, dragi moj jédini sí velika gospoda dohajala obCinu pregledat
nek, da se zmislim, da bi to zadnja reC как je to bilo novembra 26-ga v Drávavámorala biti к tebi. Nedaj Bog, da bi tak sárbelyu. Na ovaj dan se dopeljal doli Zamoral poginuti, da tebe dragi sínek nebi laegerszega gróf Batthany Pál főispán i Dr.
List iz Amerike.
med rukami imái. Ako pák bi se dogodilo, Huszár Pál varmegjinski podnotarjuá. A s
Pokehdob sem veC spisal, kakovo Viv onda te lepő prosim budi dober i posluh- njimi su bili Kolbenschlag Béla veliki suienje je vu Ameriki, sada su me oprosili jeni tvojoj lubeznoj materi. Tvoja mati je dec, Fdipich Lajos orsaCki ablegat. Okolo
Tótszentmártonski ljudi, da naj denem ov veC vnogo stobom pri terpela. Ti nemores pol desete vure su se dopeljali к Filipich
list vu naáe Medjimurje, da naj svaki vidi nigdar to njoj na platiti. Prosim i molim Lajoáu plebauuáu koj je nje s malom juZii navuka si naj zeme, koj joáCe ima kako- tvoju mater, naj te vu poátenju i vu Bök nom podvoril. — A zatim su se odpravili
jem strahu od hrani. Ja budem i na dru najprije v orsaCku ákolu, koja je letos bila
vu misei vu Ameriku iti.
gim svetu pazil na vas i tam oCem vaá renovirana. Főispán je vu svakim razredu
*
pravi muZ i otec biti. Lubi i posluhni si bil, par pitanja poloZil deci i nazadnje lepő
Vu ime Olca i Sina i Duha svetoga se mama vu njoj se nebudeá nigdar v kanil. pohvalil uCitelje za lepi napredak. Tri dija
ja spriőavam odvas!
Molil budem za vas, da vas gospodin Bog ké je nagradil, svaki je 2 korune dobil. —
Draga moja mila Zena, drago moje je- blagoslovi. Ako pák s Borjúm pomoCjom A zatim se odpravil v obCinsku kancellaridno jedino dele, jeden jedini sínek! Straho- sreCno i zdravo dimo dojdem, niáCi nebude ju I viziteral obeinske stvari. Na stotino pi
viten strah je vu mojem tuZnim i razpla- lak dobroga otca imái, как ti.
tanja je poloZil obCinskirn Cinovnikom, dokkanim srdcu vezda, da se opet na veliki i
Ánda draga moja Zena i sínek s Bo toru itd. Főispán je jako zadovoljen bil, da
pogibelen put spravlam. Piáem ti, da budeá gom ostanite i prosite onoga, koj je ober je sve vredu naáel i to jé izjavil i vu kanznala, kaj smo svi prez dela, i prez sluZbe nas, da sreCno dojdem prek mórja, da os- cellariji obCinskomu notarjuáu i birovu. —
ostali. Tu veC nije moCi delo dobiti, makar tavim Ameriku kam me je sam vrag od- Fertalj na tri je bilo popoldan, kad se odbi si noge zrabil. Presiljeni smo svi vu na- nesel.
pravil na kolodvor i s vlakom ob pöl 5
áu zahióeno i ostávleno domovmu nazal iti.
S Bogom!
vuri odputoval v Zalaegerszeg.
*
Neznamo kajnas Ceka domaj, nas poguble— Zakaj se postiju v petek? Je
ne övei. Hudo ili dobio, Zivlenje ili smrt.
Do sem je naáega prijatelja list, körmi den stari kronikuá od öve stvari sledeCe
Sami smo si krivi, danas Bog knátiguje. Za- i ja Zelim, da skim predi dimo dojde к os- piáé: Bog je Adama i Evu v petek stvoril;
to se suznatimi oCi obraCam к Otcu Bogu, tavleni Zeni i к ostavlenomu sineko. Bog Zidovi su vpetek doáli vu obeőanu zemlju
da me naj obrani i obCuva na velikim mor- ga donesi!
i na ov den je vumrl Mózes. — David je
ju. Ako pák mi je ravno to odsudjeno od
Sráy Ferencz v petek Zaklal Goliata i David je v petek
Boga, da vu morju med ribami poginem,
uCilelj.
vumrl — Ezekiel prorok je v petek zaklal
onda se je Bo^ja volja spunila.
sto krivih prorokov, ovoga dneva su skonCali sv. Ivana Krstitelja; Herodeá je v petek
To rnene strahovitno boli, svaka kotriK A J J E NOVOGA?
dal v moriti stoCetrdeset jezer neduZne deg.ca mi drvCe, da se na ono zmislim, ako
se nam nesreCa pripeti i potopimo se, ne— Jubileum. Tóth Sándor direktor ce; Jezuáa Kristuáa su v petek razpeli na
bude imel áto zame suze loCiti, nebudeme preloCke orsacke áko!e i Vogrintsits Nándor kriZ; Majka Marija je v petek bila zaneáena
sveCenik spriCaval, как svakoga drugoga krá- uCitelj su öve dneve obsluZavali 25 godiá- v nebu i sv. Petra i Pavla je v petek dal
Cenika; niáCi me nebude sprivajai na zadnji nicu kakti uCiteli. Daj njim Bog joá 25 let skoncati Nero rimski cesar, sv Katarina je
put, niáCi me nebude pokopal, Zalostni gla- oluZiti vu napovoljneáem zdravju i zado- v petek vumrla i v petek je bilo zaklani
omh jedenajst jezer devicah, za kője v bisi zvonovi, nebudeju glasili mojo Zohko i voljstvu!
V Muracsányu su 18-ga o. m. Der- bliji Citamo. — Na spoinenek ovih je odtuZno smrt. Nebudem imái groba niti kriZa
redjeno svaki petek se postiti.
kam bi moja draga i premila tuvaruSica govics Györgya zebrali za ákolnika.
— К csáktornyaiskomu dominiomu
— Как se zezgana rana vraCi pri
doSla zmojim jedinim malim sinekorn к
Bogu se molit, da bi mi lehka bila zemlica spadajuCu krCmu pri Szentilona je Knortzer marhi? Viáekrat se pripeti, da se nam mar
Károly zliciteral na Iri leta i to poCemái od ha zeZgeju ili na ognju ili se popariju. Na
i lehkeSe vekiveCno poCivanje.
pr. da se ogenj pripeti, onda kaj takvoga
Suze nie pobibaju, da se zmislim, kaj 1908-ga leta januara 1-ga.
— Csaktornyaiski semi. V buduCem lahko dojde napre. V lakovom sluCaju odbudem vu glibuko morje hiCeni, как falat
dreva ili falat kamena. TeZko mi bude tebe letu, как i to vun dani izkaz kaZe, budu mah moramo rane vraCiti, kajti ako zanelubezna Zena i lebe srdce moje mali sínek na sledeCe dneve seini: íebruara 3-ga (pon- marimo, bi nam znalo jako Zal biti, jer on
ostaviti i ribam hrana biti. RajSe bi vezda deljek) Bab*Zki. aprila 13-ga (v pondeljek) da je veC prekesno i maráe nam lehko od
bil, da bi veC privas mogel biti, ka da bi velikim tjednu; juniuáa 30-ga (v tork) Pet- toga pogine. — Ako je samo diaka ili malo
pol sveta mojega bilo. NeznaS draga moja rovski; augustuáa 3-ga (v pondeljek) Porcin- koZe zeZgano, onda se nemoramo bojati,
Zena, как je Zalostno i raztuZeno moje srd kulaski, oktobra 13-ga (v tork) na dán sv. kajti takova rana se ne gnoji, i za kratko
Terezie, novembra 25 ga (sreda) na dán sv. vreme zaceli, — prem ako s lenskim oljom
ce da vas nemorem videti.
Ako bi se to pripetilo od Cesa nas Bog Katarine. Zvun toga bude se obdrZaval tje- i s vapnenom vodom namaZerao.
Ako je zeZgana rana velika, onda se
obCuvaj, molite Boga zame draga Zena i denski sejam svaku sredu za svinje, ősim
drago moje dele. Deco Bog rád ima, deCi- toga 8-ga januara, 5-ga februara, 4-ga mar- na önöm mestu mehur napravi. V takovom
nja molitva je prijela pri Bogu. Prosim te ciuáa, 8-ga aprila, 6-ga majuáa, 3-ga juliuáa sluCaju moramo najpredi mehura prepiCiti,
plaCuC, od hrani mi sinka, krv moju vu 2-ga augusta, 2-ga septembra, 7-ga oktobra, vodu koja je v mehuru vun stiskati. A za
boZji kráCanski veri. Так mi ga odhrani da 4-ga novembra i 2-ga decembra za rogatu tim zmeáamo jen del ólja lenskoga í jen
del vapnene vode i stim viáekrat namaZenigdar i nigdar, niti vu misep se nebude marhu

mo к tomu na jednu capu pustimo, da bu paliCkami iz njih praha stepali, da je sunce A to zato nedaju, jer bi oni radi napravili
mokra i to priveáemo na ranu. I to more- potamnelo i se praSilo, как da onud eska- jednoga veükoga Horvatskoga orsaga, pak
mo, viáekrat opetovati. — Prije как bi ca drona husarov jaáe, a jer je taj dan bil zato meáaju i meáaju sem tarn naduvaju
pu gori deli moramo ranu s vattom, koja baS vruCi dan mieseca JuliuSa, zaSedjal je se vu orsaCKim spraviSCu, onda opetiduvu
majstor silno, a i deCka je Sedja veC poS- Austriju, gde je jako radi primiju, jer Aus
je s karbolom napuSCena, zateknuti.
tria je svigdar vesela, ako su prinas stvan
Ako je jako velika rana, koja se gnoji teno morila.
DeCko si je lahko mogel pomoCi i 2e- ne vu redu. lm se veC i spominaju nekoji
— onda moramo terinje skuhati i to, da je
mlaCno, na ranu metati, kaj se gnjilo meso dju pretirati; jer je kroz voCnjak áuboril mlajái magjarski ablegali, da horvate zmeodeli od zdravoga. Ako pak divje meso z mali potoCiC Cistom vodom как kriStal, a Ceju vun iz orsaCkoga spraviáCa. Jer magraste na rani, ono moramo s noáom odstra- vrhu toga je bil i и dvoriSCu zdenec sa joS jarskih ablegatov je 400 a horvatskih samo
niti, ali to veC je bolje na kurSnita pustiti Custijom i mrzlijom vodom, voda pak je za 38. Ali magjari ipak nisu tak divji, da Ы
takove mlade ljude, a najme za decke na- to naCinili. Veliju naj se naduvaju horváti
koj se stimi razmi. —
i fcaba se je tak dugó naduvala, dók se ni
— S cim pokrijemo kose? Cme- uCnike najbolja.
Ali majstor, veC stariji Coviek nije imal je razpoCila.
lam — osobito vzimi — je veliki neprijaRavno zbog horvatov je Wekerle mitelj miS. — KoSe pregrize, ljuknju napravi, íedju na vodu, veC na pivu, koju je baS
nad koju mrzel slap ide v koS, к tomu oSterijaS on hip na pipu metnul, pak je an nisterpredsednik sa célom vladom skup odluCil, da podastre orsaCkomu spraviSCu tak
Cmele funda, s kaCe po koSi, kaj ako ma- da deCku rekel:
»Idi Pista и komoru, pak dosegni iz zvani punomoCni zakón. Poleg toga orsaCko
Cka spazi, joS je vekáa falinga, kajti onda
i ona skaCe po kosi za miáom i stem sa- police onoga bieloga vrCa sa preloCom pak spraviáCe punomoC da vladi, da svi zakóm
mo buniju őmele. Najbolje je koáa oplesti mi donesi iz oáterije jedan polic pive. ZnaS koji iz nagodbe proizhadjaju stupiju vu
s olavom, to je kam bolSe как slama,*jer joS pred poldan mi je krCmar rekel, da bu- krépost.
otava smrdi miSu izato takvoga koáa niti de sad popoldan friskoga lagviCa na pipu
Preuzviáeni gospodin Dr. Rakodcay hor
metnul, pak anda je sad friáka i mrzla.» vatski ban je sada vu Budapesti bil, gde
nebantuje.
>Je majstor» — véli Pista — »ali je opet govoril sa ministerpredsednikom о
dajte mi novce za pivu — 20 kr. jer, po- horvatskim poloátaju. Jedne novine veliju,
Z А В A V A.
liC toliko kosta!»
da bude ban razpustil horvatski sabor.
»Ah, kaj brblaS» — zmrmla majstor i
A gospon MagdiC, koj vezda opet vice
Milo za drago.
paliCkom poáteno praSi bundu város bíróvá, na magjarskim saboru se opet zanima za
Tko rado neduS ne Sale zbija i radi как da je on sam и njoj — »ah kaj« — — Medjimurje. Zna on da je blizu dan, kasmieha dobroCudnoga Jakopa ili zmotanoga veli — »s novci mare svaki osel pivo do- da bude kraj lepirn dánom vu Aranynezu
Iveka и April poSalje, taj dobro Cini, — nesti, to nije nikakova umietnost Ali ti Fine cigare, ako i nebude ablegat i on rad
dakako, ako to sve biva, как sam rekel pokaái tvoju mudrost, pak mi donesi pivo puái, pak zato se sada opet na milo medji
murje obraCa. Ali iz toga nebu nikaj —
radi smieha i bez zamere; jer smieh je po bez novae!«
No, drugi deCko bi i ktoj sekiri bil Petrica.
lovica zdravlja, a dobroCudni Jakob i zmotani Ivek se i sami vesele i smiju te se poriSCe nasel. On bi znal, da oáterijaá ima
nemogu preCuditi, zakaj prije nisu mislili a Crnu tablu, a biele krede joS i odviSe, i tak
Nekaj za kratek 6as.
onda Cinili, ne pako obratno. Zvan toga bi on na skoro pieneCom se friákom pivom
veselo
bil
doskakal
i
bi
se
nadjal,
da
radi
sluii to za nauk ako se gde tko nosom
Lepa imena.
drukne ili nasedne, a vlastitim izkustvom svoje dosietljivosti i on malo dobi, barem
Vu jednim alföldskim varaáu su sledese Coviek vise opameti nego stotinami rieCi mutnu najgu и vrCu, ako nikaj drugo.
Ali PiSta si je misül, ako majstora da- Ci slu^beniki bili imenuvani za Back-sisteme:
i nauci, baS tak, как se zeSgano ili pofureno
Direktor? Müller.
diete ognja boji, a ono koje se joS nije de bielom kredom na Crnu tablu napisati,
Namestnik: Mayer:
zeígalo hoCe goreCu áibicu, makar mu, se tim anda, kaj se plaCanja tiCe, joS nije sve
Prisednikki: Leider, Erger, Berger.
sto krat veli, da bi se mogel zeágati oni gotovo, jer makar je i na Crnoj tabli bielo
Tajniki: Miinek, Kulnek, Cafranek
samo hoCe i place se i od srdca nogami na Crno, plaCeno ipak nije, a vrietne bude
PomoCniki: Zahrada, Hobuda.
StrpCe. Pri njem eto rieCi nemaju tu vried- doSlo, kad Ce se morati platiti, pak onda
Pisari: Sloboda, Svoboda, Poveda.
m
oram
ja
joS
dosietljivi
biti.
nost, koju ima pri onom prvom izkustvo.
Kanceljaristi: Irszesek, Prsztek, KolaCek,
On je anda otiáel и komoru, dosegnul
Ali tko áalu dela, mora i sam áalu
podnositi znati, pak ako je predpostavljeni te sa police bieloga vrCa pak si je liepo и HlaCek, HlavaCek, KnopaCek.
Sluga se zval: Hlubajdak,— a portaáikoj se hoCe и svetnoj úri и dobrom razpo- hladnom ganjku sei na pocek I tu je sé
loienyu sa svojim podcinjenim jedno malo déi toliko vriemena, как je и svojoj rnud- ca: Zubrak.
Так lepoga imena ljudi su civillizirali
naSaliti i как se ono véli: za nos voditi, roj glavici izraCunal, da treba и osteriju po
za ono vreme naSe magjare. —
onda nesme svoje gospodstvo kazati napram pivu I iz oáterije sa pivom iduC.
Zatim )e bie2al и voCnjak med na uonomu, ako on kojega ov misli, da ga za
Popravil je.
nos vodi, ima áaku za vithi te raSnja obr- 2etih obieSene bunde, pak je majstoru, koj
Gospon: Cujete, gospon majster, ovoga
ga je prije hotel za nos voditi, prédái vrCa rekleca ste mi Cista zafuáaü. Nevidile, kaj
ne prije nego ov i na to misli.
JoS negda и stara vriemena su cesari и гике, koj je istoga odmah prinesel к us- je levi rukav dugái как desni.
i kralji od svojih dvorskih Saljivdjijah, tak tam i — je videl dno od vrCa prije nego
Sneider: A kaj bi! — prosim ponizno
nazvanih »dvorskih norcov», mnogu krupnu mu je i jedna kapljica pomoCila 2edni i su- Oni se vkanjujeju; istina da je mala falinga
hi
jezik.
Salu morali podnesti, pak to njihovoj visoali ne tak как oni povedaju.
Sad se áestoko otrese na PiStu:
koj Casti nije nikaj Skodelo, pak anda sloGospon: А как?
»Em tu nije nikaj и vrCu, te nevaljabodno i danas deSko nauCnik slobodno átü
Sneider:
Так da je desni rukav malo
töm potnCe, ako majstor karte zmieáa pak ni tepec» — zdere se na deCka — »как krajSi, как levi.
bi
tu
neka
pil?»
keca izigra. U fcivotu Sale su svi ljudi jedTrgovaCki jezik.
»Je» — odgovori laj nevaljani tepec,
naki, pak tko si neda na kurje oko stati,
te
se
posmiehava,
da
su
m
u
se
o
C
i
zasuziJeden
trgovec
z Peáte je trebal detiCa
on liepo neka obuje dobre Ciame, ili jasno
i zato je sledeCe telegrafiral jednomu, koj
rekuC: tko vd drugoga nemre podnositi Sa le а и Crlena lica jamice naCinile:
»Iz punoga vrCa more svaki piti — se к njemu prosil:
lu, on neka niti s drugim Salu netiera, i to
»Letna plaCa 800 korun, kvartir na
je najjednostavnije, kaj и tom sluCaju Ciniti to nije nikakova umietnost!?
Majstor Szalay je sa svojimi inaáem 4-tim átoku.
moSe, jer ako mu dojde »milo za drago»,
Piátom naCinil áalu, a kad je ov onda ra
Dojdite?»
mora si zatrpeti.
DetiC je sledeCe odgovoril:
VeC je tomu puno godinah, da je deC- bija obrnul, moral ju je i podnesti znati.
»Kvartir je jako previsoki, a plaCa pre_________
Em. Kollay
ko nauCnik PiSta, и Sali svojega majslora
nizka. Nejdem.»
Szalay-a, krznara и Lendavi predobil i njeКак oCe!
govu Salu svojim atulom potukel, a to je
Politiéki pregled.
ovak doSlo:
Tiálar: Si del kelje vu farbu ?
Majstor i inas su jednoC stall za kuHorvatski ablegali su 'celu zmeáariju
Inoá: Jesam del.
Com и voCnjaku, pak su razapeli vu2a od napravili na orsaCkimspraviáCu. Pod silóm naTiSlar: Sam ti ne rekel, da ne treba.
drva na drvo vkrifc kraS po cielom voCnja daju, da orsaCko spraviáCe takvézakone na
Inoá: Niti sam ne del
ku, a na ta vuia su obesili bunde pak su pravi, koji bi bili celomu orsagu na hasén.

]яо

Hirdetmény.
M u r a s z e n t m á r i a községben а 3 hrsz. alatti belsőség feloszlás foly
tán külön telkekre osztatott, a melylyel uj házhelyek keletkeztek. A házhe
lyek valamint a már fennálló lakásépület mely magába íoglal 4 s z o b á t 9
e g y n a g y ü z le t i h e ly is é g e t, 2 k o n y h á t , 1 k a m r á t , 2 p in c é t ,
é s e g é s z u j m e llé k é p ü le te k e t, a z u j t e lk e k k e l e g y ü tt
vagy
k ü l ö n i s e l a d a t n i l o g . Ugyanitt eladás tárgyát képezi egy egész jó
karban levő l e k e t e h i n t ő , és egy egész uj W e r t h e i m s z e k r é n y , egy
c s é p l ő g é p Tudakozódásra felel
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H ir s c h

J ó z s e t.

megbízott, Muraszentmária.

ni

~~~
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Van szerencsém a t. ez. közönség b. tudo
mására adni hogy a beállott bányászati zavarok
miatt

trifa ili kőszén
kicsinybein elárusitásra nem jön forgalomba.
Tisztelettel

jCIeirt Vilmos
591

í —10

a t r ifa ili k ö s z é n b á n y á k
k é p v ise lő je .

NAGYKANIZSA.

ni

IIГ
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HIRDETMÉNY.

H r á v a m a g y a r ó d község képviselőtestületének f. évi november hó
23-án hozott határozata alapján közhírré tétetik hogy Drávamagyaród község
tulajdonát képező k o r c s m a

1907. évi deczember 3-án d. e. 9 órakor
Drávamagyaród községbiró házánál
é vre

lf iO S , ja n u á r

1 -t ö l

kezdődő

3

b é rb e a d a tik .

Az árverési teltételek a drávacsányi körjegyzői irodában
I) r á v a c s á n y, 1907. nov 24-én.

belekinthetők.

S z a b o lic s R e z s ő k ö r je g y z ő .

_________

■

■

■

■

■

■

■

I_________

Í^ JE S IJÍS .
Van szerencsém a n. c. közönséget dúsan felszerelt

karácsonyi» újévi kiállitásom
- 1

megtekintésére felhívni,

|—

1

Gyermekjátékokat, karácsonyfa díszítéseket, női és férfi divatezikkeket, különféle háztartási kellékeket ----------

*

1
!_

"

nagy m ennyiségben fc V álasztékban tartoK raKtáron.

Kelemen Béla

1

C sák to rn y a, a postahivatallal szemben.
S z ig o r ú a n

I ...........

s z a b o tt o lc s ó

á ra k , p o n to s

k is z o lg á lá s .

......

.........._ l

Zrínyi Viktor, dívatárubáza
Csáktornya.

Értesítés!
Van szerencsém a mélyen t. vevőközön
séggel tisztelettel tudatni, hogy

= ezenahétennagyVálasztékbanleVő=
pamut, gyapjú в angol nöi-rnha ljelmfl(; costiimöK fekete, créme в min
denféle diVat színedben; továbbá szőr
me, nynl, H arap ft sHnngs boádat
n a g y o n o lc s ó n á r u b a b o c s á tó k . M ig n a g y r a k t á r k é s z l e t e m
t a r t , h e t e n k é n t u jja b b é s u jja b b á r ú k a t b o c s á t h a t o k f o r 
g a lo m b a . A r a im Feltűnően o lc s ó k , m e rt c c z ik k e k k e l h e ly ben e g ye d ü l k e re sk e d e m . —
T e lje s

596 3 — *

tis z t e le t t e l

Z rí n yi V ik to r.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

