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De, hogy sikerrel magyarosíthasson a terjeszteniük a hazafiságot. Kérve-kérem
tanító, ahhoz szükséges, hogy tagadja meg Önöket, ne vállaljanak állást Muraközben.
önmagát. Ne szóljon a gyermekekhez soha Tartsák hazafias kötelességüknek |Muraközt
sem anyanyelvükön, kivéve, ha csak egyes csak magyarul tudó tanítók, jegyzők, papok,
T a n ít ó k , je g y z ő k , p a p o k .
szavak helyes értelmét nem tudja máskép slb.-ek kezére bízni. így fokozatosan el
Horvátországban még azok a magyarok megmagyarázni. Eleinte nehéz lesz, később fogjuk érni azt az időt, hogy Muraköz
is, akik ezelőtt 15 évvel költözködtek be, megszokja. Ha nem megy szépszerével, magyar lesz. Megérdemlik ezt a muraköziek,
megtanultak horvátul. Olyan helyeken, ahol fogja szigorúan. Állítson vigyázókat. Ha mert «Szép Magyarország»-nak nevezik
a politikai község (körjegyzőség) lakosainak valakit bejelentenek, hogy horvátul beszélt, hazájukat.
Bejefezem a cikkemet. Elmondottam
8 tizedrészét nemzetiségiek teszik s ezeknek legyen szigorú vele szemben. Csak szüleivel
a legnagyobb része magyar, még ott is beszélhet a tanúló anyanyelvén is — ha röviden, amit mondani akartam. Munkára,
mindenki érti és beszéli a horvát nyelvet. nem tudnak magyarul. Iskolás iskolással serkentettem csak mindenkit, akit a dolog
A németnek, magyarnak, csehnek közös nem beszélhet máskép, mint magyarul. A érdekel. Megbántani senkit, sem testületet,
nyelve a horvát. Önök csodálkoznak ezen csecsemő sem tud egy nyelvet sem és any sem egyéneket nem akartam. Nagyon örül
uraim! És méltán, mert az a sok magyar jától mégis megtanul beszélni. Némává nék azonban, ha valaki megtenné észrevé
csak néhány embernek a kedvéén tanul kell tenni azt az I. osztályos tanulót is, teleit a mull és a mostani cikkemre. így
meg horvátul. A jegyző, a kerületi elöljáró hogy megtanulhassa a magyar nyelvet. Meg legalább az a jutalmam volna meg, hogy a
és még néhány hivatalbeli kis Isten ked is fogja tanulni. Érezni fogja szükségét a mag,amelyet elhintettem, termékeny talajba
véért. No, meg azért, hogy a papját meg beszédnek és erőszakkal fog beszélni. Külö hullott. És így az a reményem is lehel,
érthesse, mert a pap, ha tud is magyarul, nösen játékközben. Az élénkebb gyermek hogy talán kicsírázik majd.
Munkára Uraim !
tudományát nem pazarolja a magyar pa dehogy is állná meg, hogy ő ne lármázzon l
— L e B o is . —
De hogyan? Horvátul nem szabad, hát
rasztra . . .
Meglörténl az az eset is, hogy egy kiabál magyarul. Eleinte hibásan Olyankor
horvát jegyző az irodájában ráförmedt a ott legyen a tanító, javítsa ki. Négy év alatt
Csáktornyái Társaskör.
magyarra, hogy tbeszéljen horvátul, itt rnagmagyarosítja az iskolát, Kell-e nagyobb
Egy örvendetes hírrel kedveskedünk
horvát a hivatalos nyelv». Pedig a jegyző öröm ? ! Aztán már minden könnyű.
A hittant se tanulja máskép a tanuló, inai számunkban olvasóinknak: a Csáktor
tud magyarul.
Nálunk megfordítva van ez. Ha a mint magyarul. Ha más nem akarja, nyái Társaskör, mely már 10 év óta szü
községi gyűlésen magyarul akar beszélni a tanítsa a tanító. Még pedig lelkesedéssel. netelt, új életre készül ébredni. Reméljük:
paraszt, leszólja a jegyző, hogy ne henceg Ha a mostani gyermek később mint ember az újjáélesztés terve sikerül, s a most
jen, beszéljen úgy, hogy a többi is meg is fog tudni magyarul imádkozni, akkor alakuló Társaskör élete tartósabh lesz, mint
értse. Tisztelet a kivételnek, akinek nem már ne féltsük őt. Horvátországban a ma volt a régieké.
gyar gyermekek nem tudnak magyarul
Különös! Csáktornya sok tekintetben
inge, ne vegye magára.
A tulajdonképeni horvátosításnak a imádkozni, miért ne lehelnénk mi is oly válik ki a hozzá hasonló nagyságú községek
sorából. Alig van község, melynek utcái
helye az iskola. A horvát tanító — horvát sovinlsták, mint a horválok ! ?
Ahhoz azonban, hogy a Muraköz meg- oly rendezettek, tiszták és szépek volnának,
szempontból — dicséretet érdemel. Kevés a
fizetése, de annál nagyobb a sovinizmusa. magyarosodjék, mindnyájunk kitartó mun mint a mi kis városunkéi. Villamos világí
Az iskolában más szót nem lehet hallani kálkodása szükséges. Egységes munkával el tásunk van már évek óta. Tanügyi téren a
tőle, mint horvátot. A tanulót aszerint teszi lógjuk érni azt, hogy Stridótól Légrádig, város oly sokat áldozott és áldoz ma is,
a (elsőbb oszlályba, amint előhaladott a Miksavártól Alsódomborúig magyar szó hogy eme áldozatkészsége minden községnek,
még nagyvárosoknak is mintaképül szol
horvát nyelvben. A tanulónak el kell felej hangzik a nép nyelvén . . .
Kezdjük meg már nehezebb végét is a do gálhat. Egyesületeink szép számmal vannak
tenie az anyanyelvét, amidőn átlépi a
lognak. Legyen munkánknak maradandó és virágoznak, fényes tanujelét szolgáltatva
horvát iskola küszöbét.
Pedig Horvátország nem is önálló hatása. Nagyon kétes az a munka, amellyel társadalmunk áldozatkészségének. S egy
állam» És mégis előfordulhat az az eset is, csak néhány magyar szóra tanítják meg a társaskört, minővel manapság egy-egy kis
hogy magyar szülőktől származott magyar gyermeket. Azután néhány versre és elég... község is hír, ne tudna ez a társadalom
nevű horvát tanító eltagadja, hogy tud Nézzék meg a horvátországi magyar gyer létrehozni és tentarlani? Hihetetlen!
Igaz! Van egy kereskedelmi kaszinónk.
magyarul . . . . Itt van egy másik eset is. meket, jobban beszéli a horvát nyelvel,
De ez már jellegénél fogva sem alkalmas
Négy éve működik már egy horvát tanító mint anyanyelvét.
Most még nincs nekünk Hlinkánk! De arra, ami egy társaskör főfeladata: a
a magyarok közölt és még egy kukkot sem
lehet . . . . Magdics mellett már Sáfrán úr társadalmi osztályok tömörítésére! Erre van
lúd magyarul.
Nagyon jó ezeket tudni. Mert a szom is mozgolódik. Sáfrán pedig Csáktornyái fiú. szüksége minden községnek, főleg a kiseb
szédban van egy horvát lap, amely soha Ö akar itt Csáktornyán nyomdát alapítani beknek s elsősorban a nemzetiségi vidéken
sincs megelégedve a muraközi tanítókkal. es lapot kiadni a muraközi nép számára. fekvőknek.
Tömörülés! E jelszót tűzze ki maga
De nagyon jó tudni ezeket azért is, Ne engedjük, hogy ide betegye a lábál, ha
hogy a muraközi tanítók példát vegyenek ilyen a szándéka. Pedig ilyen, mert sokat elé az új társaskör, s ekkor — erős a
bizalmunk, — hogy jövője biztosítva v a n .
róla és magyar szempontból hasonlóképen ír róla a horvát lapokban.
Mert Sáfrán plébánosnak is a vallás Legyen az új társaskör otthona ip a ro sn a k,
cselekedjenek. Ha meg kell tanulni Horvát
országban a magyarnak horvátul, tanuljon lesz a fegyvere. Az pedig veszélyes! Láttuk kereskedőnek, hivatalnoknak egyaránt. Ott
honná pedig sem a fényes bútor nem
meg a muraközi Magyarországban magyarul. mit mívelhetett e fegyverrel Hlinka . . .
Még önökhöz szólok kedves fiatal ba teszi se a formás (elszerelés: a já té k a s z ta 
Sokkal több hasznát veszi a muraközi em
ber a magyar nyelvnek, mint a magyar a rátaim, Muraköznek szülöttei, akik a külön lok sokasága, a kitűnő b illiá rd a s zta l, .h an em
böző iskolákban szívják magukba a hazafias azzá teszi a benne uralkodó összh an g,
horvát nyelvnek.
Megjegyzem, hogy magyarosítani a érzést. Önök is el fognak érni ahhoz az a társadalmi együttérzés, annak a tudata
időponthoz, amidőn állást kell foglalniok és nogy kevesek s egymásra u ta lv a v a g y u n k ’
néppel egyetértve is lehet.
Muraköz megmagyarosítása.
и.

A napról-napra fejlődő és nemesbedő Szvacsina István Csáktornyái lakosnak ada- útból működni fog. És most derengeni kezd.
társadalmi felfogás lerombolja lassanként tott haszonbérbe, e) Megvizsgálta Kovács Zakál Henrik, az akkori alelnök, mozgatja
ama korWUokat, amik régen az egyes tár- István panaszát a községi kavicsbánya hasz- a kérdést s azt hisszük, hogy nem meddő
sadalmi osztályokat egymástól elválasztották, nálata és legelőpótadó leírása tárgyában, a munkát végez, Mert azok, akik 1897-ben
Természetes, hogy ez az átalakulás nem melynek alapján előbbi panaszával elu- a határozatot úgy hozták, majd kivétel
máról-holnapra megy végbe s tán legnehe- lasította, azonban legelőagójából 2 кого- nélkül kívánják, hogy a társaskör műközebben a kis városokban, a hol pedig leg* nát apadásba hozni rendelt, f ) A vármegye dését folytassa. Meg fog szaporodni a száinkább szükség volna rá. Pedig az osztály- területén állami kezelés allalt álló közös műk újabb felvételekkel is, mert általános
gőgnek nincs semmiféle jogosultsága többé: erdőőr tartására egyesült birtokosok erdeinél az óhaj városunkban, hogy társaskörünk
egy iparos, ki munkáját jól végzi, több alkalmazott erdőőrök illetményeinek rende- legyen. Központra van szükség, mely a már
hasznot hajt az államnak, mint egy híva- zése tárgyában kedvezőleg határozott, g ) fennálló Kereskedelmi kaszinóval karöltve
talnok, ki csak immel-ámmal teljesíti a Tudomásul vette a községi ügyvitel meg- sok üdvös dolgot csinálhat. A régi tagokat
kötelességét. Nem szabad elfelednünk, hogy vizsgálásáról kiadott hiányjegyzéket és az f. hó 14-ére a Horvátli-féle vendéglőbe köza nagy többség állag emberekből áll, csak azokban feltüntetett hiányok pótlása és gyűlésre hívják össze, ahol az újabb alakukevés ama kiválasztottak száma, kik fölül- megszüntetése iránt intézkedett, h) Gerst- lást a régi alapszabályok alapján foganaemelkednek az átlagon. Azt, hogy valaki mann Lipót illetőségét tárgyalta, a mellyel tosítják. Eközben új tagokat is gyűjtenek,
milyen társadalmi állást foglal el az életben, nevezett elútasíltatolt. i) Hartmann Adolf A kaszinó helyiségei a Horváth-féle vendéglő,
nagyon gyakran a külső körülmények hatá- közs. segédjegyző Községjegyzői nyugdíjalap emeletén lesznek, ahol a háztulajdonos
rozzák el s nem a tehetség! Egyesítse tehát hátralékos tartozásának és kiegyenlítése Antonovics József, nagymérvű átalakításokat
az új társaskör városunk összes társadalmi díjának megállapítása érdekében határozott, eszközöltet, hogy a helyiségek a modern
elemeit s hogy valaki a társaskörnek tagja j ) Névszerinti egyhangú határozattal kimon- igényeket is kielégítsék,
lehessen: annak csak egy feltétele legyen: dotla, hogy a belicai határban Murai Róbert
— Körözések. A Csáktornyái főszolgaa tisztesség.
löldbirtokostól ezideig bérben bírt 104 kát. biröi hivatal Jambnisics Balázs 2d éves
S
a kik társadalmi állásuknál, egyéni- hold és 400 négyszögöl katonai gyakorló- kocsis, botlornyai lakosi, botrányos részegség
ségüknél fogva az új társaskörben vezér- teret örökáron 58,380 koronáért megveszi, miatt jogerős Ítélettel 4 korona pénzbünleszerepet lesznek hívatva, azoknak kell első ezen vételárt a községi törzsvagyon pénzből tésre, — Csápár János bellatinci illetőségű,
sorban mindent elkövetniök, hogy a körben fedezi és annak visszatérítésére a bérletjö- 14 éves postakocsist, kihágás miatt 10 kor.
mindenki o tth o n érezze magát. S ha mind védelemből 1000 koronát tőkésít.
pénzbüntetésre és 1 napi elzárásra, behajt_____
_
-------- hatatlanság esetén külön még 1 napi elzásikerűl megtermteni azt az egészséges közszellemet. mely egymásnak különös megbe..
..
„
rásra ítélte, nevezettek azonban az Ítélet
szélésében áll, úgy e nemcsak kellemes!
K Ü L Ö N F É L E
K.
végrehajtása előtt ismeretlen helyre távoztak,
szórakoyó helyünk lesz, hanem valóságos!
A főszolgabírói hivatal most elrendelte kökullérálirs tényező Csáktornya fejlődésében
— Megbízás. A vallás- és közoktatás- rözésüket.
Akkor a kör betetőzi majd azt a nemes, ál- ügyi m. kir. miniszter Békefi Ignác fiumei
— Rakovszky és a perlaki kaszinó,
dásos működési, mit iskoláink e város! állami polgári iskolai igazgatót az 1907/8— Ismeretes e lapok olvasói előtt, hogy a
megmagyarosítása érdekében kifejtenek s 1909/10. tanévek tartamára a Csáktornyái perlaki kaszinó Rakovszky István képviselő
félszázad múlva valóra válhatik az, mit — ! állami polgári fiú* és leányiskola szakszerű házi alelnök ellen becsületsértési port indiúgy hiszem — hogy óhajtunk mindnyájan:m egvizsgálásával iskolalátogatónak bízta meg. tott. Ugyanis a kaszinó az 1906. évi képviCsáklornya minden izeben magyarrá lesz.
— Fösorozás. Az 1908. évi fősorozásra selőválasztások izgalmas napjaiban kigolyózta
Ama reményben, hogy az új kör a ja Csáktornyái járásban felhívott újoncok Habus Mihály perlaki plébánost, mire Rat á r s a d a lm i t ö m ö r ü lé s s a m a g y a ro - j száma: az 1-ső korosztályban (1887. évi kovszky sertő megjegyzést lelt a kaszinóra.
s o d á s kettős jeligéje alatt fejti ki majdan |születésűek) 506, a H-ik korosztályban 385, Magánvádra a keszthelyi járásbíróság elé
működését: megalakulásakor a legmelegebben I a IH-ik korosztályban 320.
került a dolog. A bíróság anélkül, hogy a
üdvözöljük s működéséhez sok-sok sikert,
— Lopá8. Fiasz Péter ternovcsáki lakos képviselőházlól Rakovszky mentelmi jogának
kívánunk.
múlt hó 27-én éjjel a helybeli uradalom felfüggesztését kérte volna, eljárt az ügyb°n.
tulajdonát képező glogoveci erdőből másfél Ebben a képviselőház alelnőke mentelmi
A V á l’OS tanácsterméből.
méter ölfát 9 korona értékben ellopott. A jogának sérelmét látta és ezt a Háznak be
tettes a bíróságnál feljeleiitetett.
is jelentette. A Ház a bejelentést minden
Csáktornya nagyközség képviselőteslü— Ragadós állatbetegségek M uraköz- vita nélkül tudomásul vette és a mentelmi
lete í. év december hó 3-ikán Petries Ignác ben. Lépfene: perlaki Vullária. Sertésvész: bizottsághoz utasította. A képviselőház menvárosbíró alatt gyűlési tartolt. A gyűlésen a Csáktornyái Csáktornya, perlaki Oporovec telmi bizottsági november hó 30-án f'oglalkövetkező ügyek tárgyaltatlak: а ) a pécsi 1 2 . u.
kozott ezzel az ügygyei s határozatával
posta és távirda igazgatóság megkeresésére
Érvénytelen vadászjegy. Novák javasolta, hogy a Ház Rakovszky! ne adja
határozatiig kimondotta, hogy a régi \áros- Mihály IV. hegykerüleli lakos, a helybeli ki, mert zaklatást lát a dologhan,
háza telkének adás-vételét az á.lamkincslár- szolgabirói hivatal által, 76,987.sz. a. látta—
Megyegyülés. Zalavármegye lörvénynak építkezési célokra biztosítja azon esetre mozott, vadászjegyet ismeretlen helyen el- hatósági bizottságának december havi közis, hogy ha a 20,000 kor. vételár 1909. vesztette. Ezen vadászjegy érvénytelennek gyűlése f. évi december 9-én lesz a vár
évben fog kifizettetni Kikötötte azonban, nyilváníttatott.
megyeháza gyűléstermében. A tárgysorozat
hogy a lelek átvétele 3 hónapot megélő— M uraköz népesedése. A múlt ne- 169 pontból áll. A gyűlés egész sor válaszzőleg az elöljáróságnak tudomására adassék, gyedévi (augusztus— október) születési és lássál kezdődik, amivel a különféle vármemégis, hogy a 20,000 korona vételár után halálozási statisztika Muraközre vonatkozó gyei bizottságokat alakítják meg. Csáktornyái
a lemondási időtől lefizetés napjáig a nagy- számadásai a következek : a Csáktornyái érdeklő tárgy egy sincs a gazdag sorozatban,
községnek 6 % -o s kamat fizettessék, b ) Tu- járásban született 444, meghalt 203, szapo- Muraközt illetők a következők: a megyei
domásul vette a képviselőtestület, hogy rodás 241; — a perlaki járásban születeti közigazgatási bizottság
választott
tagiai
Dieltrich Jái.os kéményseprő, kéményseprő 527, meghalt 208, szaporodás 219. — így sorából kilépő 5 tag, köztük Filipich Lajos
iparát Péntek Ernő részére bérbe adta. c) tehát Muraközben született 971, meghalt országgyűlési
képviselő,
drávavásárhelyi
Örvendetesen vette tudomásul a járás fő- 411. szaporodás 560.
plébános helyére uj tagok választása. — A
szolgabírája utján kiadott központi mező— A T ársa sk ör föléledése. Csáktornya v rmegye
alispánjának
előterjesztése
a
gazdasági bizottsági értesítést, mely szerint intelligenciája egy régi baj megszüntetésén Csáktornyj— aligvári törvényhatósági közül
a m. kir. pénzügymiuiszter a Csáktornyái fáradozik s a szunyadó kaszinót aléltságából kiépítése és a Felsőszemenye— novakoveci
járás területére a dohánytermelést ismételten lel akarja ébreszteni Már egy néhány ba- Muraszakasz szabályozása és az ottani
engedélyezi. Ebből kifolyólag utasította az rálságos összejövetelt tartottak e tárgyban kompforgalom helyreállítása és állandósítása
elöljáróságot, hogy a m. kir. dohánybeváltó az érdeklődők, míg csütörtökön este egy tárgyában. — Alispám előterjesztés a csákhívatalnak Csáktornyán leendő felállítását a bizottság már az előkészítésen is dolgozha- tornyai tőszolgabirói hivatalnak a központi
m. kir. pénzügyminiszleriúmnál kérelmezzék, tolt. Ш nincsen szó egy új társaskör léte- távbeszélő hálózatba leendő bekapcsoltad) Jóváhagyta a község elöljárósága által síléséről, hanem a réginek felélesztéséről, tása iránt. — Derzsmorec község kérvénye
az 1908— *1910 évekre történt helypénz- Annak a működésnek a folytatásáról, melyet a Ternava patakon levő hid épiléséhez a
szedési jog bérbeadást, mely szerint a 8640 az 1894. október 22-én folytatólag megala- vármegyei utadóalapból némi segély adomákor. évi bérösszeg és a képviselőtestület kuli társaskör 1897. december 30-án azzal nyozása iránt. — A perlaki járási irattárban
által megállapított árverési feltételek mellett j függesztett tel, hogy majd jobb időkben felszaporodott iratok kiselejtezése. — Kvákan

Alajos kéményseprősegéd, alsódomborui la
— Református istentisztelet
Kádár minőség, praktikus szerkezet, elegáns kivitel
kosnak kérvénye a perlaki kéményseprő- Lajos nagykanizsai ref. lelkész f. hó 15-én, és a legnagyobb munkaképesség tekintetében
kerület kettéválasztása iránt. — A tüske- vasárnap délután 4 órakor, az állami pol is külömbség nélkül — a legmagasabb
szentgyörgyi körjegyzőséghez tartozó közsé gári iskola emeleti negytermében — ádventi színvonalon all. Megjegyzendő azonban,
gek felebbezése a vármegye alispánjának a szent beszéddel — református istentiszteletet hogy a Singer varrógépen nemcsak közön
körjegyzőségbe ideiglenes munkaerő kiren tart, a melyre a Csáktornyái és környékbeli ségesebbtől a legkényesebb természetűig
delése tárgyában hozott 7355/907. sz. I. református híveket és a szives érdeklődőket terjedő varrómunkálat végezhető, hanem
fokú véghatározat ellen. — Az orehovicai szeretettel meghívja.
hogy azon kézzel eszközölhető csekély vál
körjegyzőséghez tartozó községek képviselő
— Eljegyzés. Marinovics Ferenc dráva- toztatás után — a legcsodálatosabs hímzé
testületeinek határozatai a körjegyzői segéd vásárhelyi községi jegyző eljegyezte Hajdinyák sek és íonalfestmények (hímzett kópék) is
tartási dij megállapítása tárgyában. — A Józsa kisasszonyt Perlakról.
könnyen elkészíthetők. Ezen gépen készült
drávacsányi körjegyzőséghez tartozó közsé
— Megsemmisittetett. Iváncsók Mária hímzések kimondhatatlanul szebbek és sza
geknek a körjegyzői átalányokra és a kör drávaegyházi illetőségű cselédnek, a perlaki bályosabbak a leggyakorlottabb himzőnő
jegyzői levélhordó fizetésére vonatkozó szolgabirói hivatal által 1902. évi április hó kézi munkájánál is. Mindennemű felvilágo
határozatai, — Alsódomboru, Murakirály, 8-án 107. sz. a kiállított cselédkőnyve isme sítással a fent említett üzletben készséggel
Drávaegyház és az orehovicai körjegyző retlen helyen és időben elveszett, miért is szolgálnak s ugyanott a legkényesebb fize
tési módozatok is rendelkezésére állanak.
séghez tartozó községek szervezési szabály ezen cselédkönyv megsemmisittetett.
rendeleteinek módosítása. A dráskoveci kör
— Muraköz egyházi visszacsatolása.
— Tanítók fizetés kiegészítése. A nem
jegyzőséghez tartozó községeknek, valamint Zágrábból egy valóban hihetetlennek látszó állami elemi iskolai tanítók részére az 1907.
Drávacsány községnek a fogyasztási adó hir kelt szárnyra, mely úgy a vármegyei, évi XXVII t.-c. által biztosított fizetés éskorjutalék hovaforditása tárgyában hozott mint pedig a fővárosi lapokban is napvilágot pótlék kiegészítése államsegély engedélye
határozatai. — Az orehovicai, valamint a látott, s mely Muraköz egyházi visszacsato zését célzó kérvényeknek helyes megszöve
dráskoveci kőrjegyzőseghez tartozó községek lására vonatkozik. Regisztráljuk az egész gezése és a szükséges okmányokkal való
képviselőtestületeinek az anyakönyvi kivonati hirt, ha másnak nem is, de hírlapi kacsának felszerelése útmutatójául „Államsegély
dijak hovaforditása tárgyában hozott hatá beillik. Arról van ugyanis szó, hogy Peczek Kérvény és Mellékletei“ címmel Gyerkes
rozatai. — Ligetfalva, Murafüred, III. Hegy György tüskeszentgyorgyi plébános, c. kano Mihály székelyudvarhelyi igazgató tanító egy
kerület, Muranyirád községek törvényható nok a múlt hét folyamán Budapesten já.t instruktiv jellegű, értékes és minden esetben
sági pótadójának törlése. — I. Hegykerület s Kossuth Ferenc kereskedelemügyi minisz igen előnyösen használtható tájékoztató fü
Muraszentmárton, Majoriak községek megyei terrel az annyira aktuális muraközi kérdés zetet szerkesztett és adott ki. Ismerteti eb
és községi pótadójának törlése. — Erzsé ről tárgyalt. Ennek a folyománya az volna, ben az államsegély kérvény alaki kellékeit,
betiek, Hétház, Kotor és Perlak községek hogy a magyar kormány egy horvát püs a kérvényezés eseteit, a csatolandó okmá
pökséget igyekszik Peczek részére kieszkö nyok kiállítási és melléklési módozatait, ád
megyei pótadójának törlése.
— Fajtiszta minőségű, meszes talajra zölni annak a fejében, hogy az uj püspök kérvénymintákat, közli a beszerzendő tan
is legjobban használható csemege és boríaju a Muraköznek a zágrábi egyházmegyéből a szerek és bútorok hivatalos jegyzékét, a
szőlőoltványokat legolcsóbb árban szállít a a szombathelyi püspökséghez való átcsato lakbérosztályba sorozott helységek név
legjobb hírnévnek örvendő Vállalati szőlő lását előmozdítsa. — Ez a hir még ilyen sorát s csatolja egyúttal e füzethez a helyi
telep Billéden, Torontálmegye, melynek faj- formán az ugorkaszezónban is hihetetlen adatokkal kitöltendő kérvény melléklési
és árjegyzéke kívánatra ingyen és bérmentve volna, s ép azért, hogy mi igaz benne nem nyomtatvány-űrlapokat is. Ára 2 korona.
tudhatjuk. De alighanem a legvastagabb Melegen ajánlom az érdekelt iskolaszékek
megküldetik.
— A visszavándorlók munkaközvetítése tréfák sorába tartozik. Bármennyire is óhaj és tanítók figyelmébe Gyerkes Mihálynak
tárgyában a m. kir. földmivelésügyi minisz tanók, ha a visszacsatolás megtörténnék, úgy ezen most megjelent Útmutatóját, mint
térium múnkásügyi osztálya ezen az utón I mégis tamáskodunk benne, hogy ez ebben az évi tanmenetnek bármilyen tanterv sze
is felkéri a munkaadókat, ha bármilyen !a formában megvalósulhasson. Itt sem sze- rint tantárgyankénti beosztására szolgáló
munkásokra szükségük van, szükségletükről ! mélyes nnbiciök és személyi garanciák «Részletes Tantervnyomtaívány» valamint
a bérfeltételek közlésével, — szóval, levél ! kellene!, de komoly akarat és erős kitartás, az évi anyagnak osztályonkénti beosztására
ben vagy táviratban értesítsék a m. kir. no meg anyagi áldozat is. A törvényes szolgáló, miniszterileg engedélyezett «Tan
földmivelésügyi minisztérium munkásügyi alap megvan hozzá; a viiszonyok is igazol anyagbeosztási nyomtatvány» füzeteit. Meg
ják a visszacsatolást, sőt egyszerűen köve rendelhető (a 6 vagy 5 együttes osztály
osztályát.
— Temesvári Szt.-M iklós országos vá telik, hogy Muraköz az anyaországhoz egy- számára 2 K, 4 osztály számára 1.80 K,
sár. Mint jól intormáit helyről értesülünk, : házilag is visszakapcsoltassek. Vissza is fog 3 oszt. számára 1.60 K., 2 oszt. számára
a Délmagynrországon uralkodó nagy takar az kerülni valamelyik határos magyar püs 1.40 К, 1 oszt. számára 1 K, előleges be
mányhiány folytán a í. évi december hó pökséghez, de aligha a kontemplált püs küldése melleit) Gyerkes Mihály igazgató12 én kezdődő temesvári szarvasmarha- pökség árán. Nem irigyeljük senkitől a lanitónál, Székelyudvarhely.
vásáron igen nagy mérvű felhajlás várható püspöki süveget, de attól tartunk, hogy ez
Meteorologia.
a mely körülményre az érdekelt körök a Junktim — ha való volna is a hír —
Csáktornya észlelő állom ás nov. havi me
erősen kockára tenné a visszacsatolás kilátását
figyelmét ezennel felhívjuk.
— Karácsony közeledtével a gondos teorológiai feljegyzéseinek eredm ényei:
— Legnemesebb karácsonyi ajándék:
(Oe-ra redukált) valódi havi
Családunk javára szóló életbiztosítás, minőt családapa gondjai is, nőltön nőnek. Nem közepe:Légnyomás
7 4 7 4 6 mm. 30 évi nov. havi közép:
a legkülönfélébb módozatok szerint ajánl elég hogy családfentartási gondokkal küzd. 7 5 1 2 7 mm.
Benedikt E és Fia a Triesti ált. biztositó még azon is kell törje a fejét, hogy kará
maximuma: 7 5 6 1 mm. 19-én
minimuma: 741*7 mm. 12-én.
csony ünnepe alkalmából mivel lephetné
társaság (General) helybeli képviselője.
Hőmérséklet
valódi havi közepe: 3.96 Ce.
— Halálos szerencsétlenség. Varga meg szeretteit. A mi a család női tagjait
30 évi nov. havi közép: 4*40 G°.
illeti,
rögtön
tisztában
van
azzal,
hogy
a
Antal nyírvölgyi lakos t. hó 2-án Novimarov
maximuma: 16*4 C° 1-én
(Horvátország) községben, midőn onnan varrógépnél megfelelőbb tárgyat nem vá
minimuma: — 5*4 C° 7-én.
késő este bort fuvarozott haza, szekér alá laszthatna s hogy e téren is a legkitűnőbb
Páranyomás havi közepe: 5*84 mm.
R elativ nedvesség valódi havi közepe :
került, amikor is lába összezúzódott s a hez juthasson, egyszerűen csak a Singer
közeli korcsmában hirtelen meghalt. Hulláját Go. varrógép-részvénytársaság, Csáktornyán 92*8 %•
minimuma: 71 e/o 7-én.
még azon éjjel Nyirvölgy községbe szállí az Árpád-téren levő üzletébe kell elfáradni.
Felhőzet (0— 10 skála) havi közepe: 5*4
tották, ahol is í. hó 4-én hivatalos boncolás A fenlnevezett Singer-fiókban megtalálható
Szélerősség valódi havi közepe: 1 2 m éter
mindaz, amit a Singer Go. a mindig töké- másodpercenkínt.
alá vették.
Csapadék havi összege: 28*3 mm. 30 évi
— Csalódni emberi dolog, de nem ok Iletesbbedő technikával haladva, mind újabb
vetlenül kell. Ha e névre «RETHY» figye meg újabb és sajátszerüen különleges kivi nov. havi közép: 69*8 mm.
csapadék 24 óra alatt 12 0 mm
lünk, úgy nem csalódunk, hanem eredeti telben, különösen a családi használatra 13-án.legnagyobb
Csapadékos napok száma 10.
Pemetefű-cukorkát kapunk 60 fillérért, még szolgáló varrógépek torén gyártani képes.
Zivataros napok száma: —
pedig egy kedvelt régi magyar háziszert, Annyi bizonyos, hogy akár egyszerű családi
Viharos napok szám a: —
Jégesös napok száma: —
mely köhögés, rekedség és hurutos bántal- varrógépet, akár a szilárdan álló orsóval
Villogás nem jegyeztetett.
mak sok ezer esetében oly kitünően bevált. ellátóit Central-Bobbin varrógépet, avagy a
Uralkodó szélirány az északkeleti volt.
De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka gépváltozatosságok bármelyikét válassza a
Szélcsend nem észlelteíett.
minden darabján rajta legyen a «RETHY» vevő, mindig és mindegyikkel egyenlően jól
jár, mert minden Singer varrógép —jó
Főmunkatárs. Brauner Lajos.
név.

Broj 49.

Csáktornya, 1907. decembra 8-ga.
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Predplatna cena je:

Sve poSiljke se tiéuC zadrSaja

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

novinah, naj se poáiljaju na

Ná pol leta

iné, urednika vu Csáktornya.

...

Na éetvert leta . . .

4 kor.
2 kor.

Pojedini broji koátaju 20 fii.

Iz d a te ljstv o :
knjiáara S t r a u s z S a n d o r a ,
kam se predplate i obznana

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znastveni i povuöljivi list za púk

Obznane se poleg pogodbe i fa

poéiljaju.

Iz la z i s v a k i tje d e n je d e n k r a t i to : vu s v a k u n e d e lju .

racunaju.

Odgovorni urednik:

RHO SÓ CZY ELEK

GUvni surednik:

BEZEN H O FER

#

M IH Á L Y

Izd&telj i vlaetnih:

STR A U SZ SÁNDO R.

пшй lahkoumen, potroáljivec, onda eto ti sve poáklizne tak rekuC nad njegovum glagotove nevolje, svaja siromaátvo i kaj znam vum, как kamenCek po ledu. — Koj otec
Doálo mi je na pamet ono staro vre- ja kaj sve. No ovdi moram spomenuti, da ili mati sve prepuáCa svojoj deci, on se naj
rae, za kojimi pripovedaju naái slarci, как su ne sve takove, Cast poätenje iznimki, neCudi, ako potlam, kada zraseju, kada-kak
je bilo negda dobro, kakov je bil negda koje se nebrojiju med one, za koje je ovdi velimo — perje dobiju, neposluhneju svoje
svet. Svaki koj se z onoga dobroga staroga reé. — Hvala Bogu ima jako dobrih i poá- stareSe. Takovi roditelji nesmeju onda krisveta spomene, zdehne si i véli: hej, de je tenih gospodarov, gazdaricah, koji svoje iz- viti ákolu ili cirkvu. Ucitelji i sveCeniki naono vreme! Kakov je negda bil svel a ka datke na najniÉi graduá poslaviju i koji se praviju sve, kaj je moguCe, all ako stareái
kov je denes! De je ono vreme, da su se samo tak dalko pokrivaju как njim poplon negibljeju svoju decu na dobro, onda sve
naái Medjimurci hvalili, da svega imaju sa- segne. Ovi znaju da je teSko áiveti i zato zabadav. — Gibli drevo dok je mlado, da
mo ftiCjega mleka ne. — Negda su mladi po Sparoma baratuju svojimi penezi. I kaj ti postane, onda se zabadav muCiá, tvoj
ljudi viáe penez brojili, как ve najbolái gaz )e najglavniáe, da i svoju decu odhranjuju trud je zahman.
Vidite, dragi Medjimurci, to su te zroki
vu poálenju i privuéaju na sparanje.
di, najstareái ljudi.
I ve mi dojde na pamet deneánja mlaj- koji su premenili okolnosti naáega Sivota i
I ako iáCemo tomu zrok, vidimo. da
je svét isti on, koj je bil i negda! Ijudi su áina. О Войе как to izgleda? Covek bi se koji su pravi izvor vnoge tu2be, da je reC
one spodobe как i negda; zemlja je ona. moral razplakati, da vidi prekáenost, ohol- od denesnjega ljudstva. Zato poprimite sva
koja je bila i onda. Pák ipák как velika nost, gizdost, raztepenost, razvuzdanost vez- ku priliku, da bi mogli svoju decu na pravi
razlika med onim svetom i vezdaánjim! Od- daänje dece. Kak da nebi bili vidli nigdar put obrnuti; odvraCajte svoju decu od zla,
kud to? I zemljica naáa koja nam svakda- nikaj dobra i odhranili se vu puáéini ili ne prepuáCajte njim sve kaj bi oni Seljeli
ánji kruh podaje i den denes rodi. Hódi ne- j Sumi med samimi divjaki. UCitelji, sveCeniki onda se morele nadjati, da budu vam deca
prestano Lepő naáe polje nakinéeno je s se boriju na svaki naCin da odhraniju poá- pokorna, posiuána i da vam zadr2iju onu
rumenom páenicom; kuruza, koia je glavni tene ljudi ánjih, navuéaju na sve ono, kaj zapoved, koja je najglavniáa za vas, i lo
plod naáega Medjimurja, joá i den-denes ob- bi njim sluáilo na kőrist, da budu se mo-j je ta:
»Poátuj svojega otca i mater, ako oCeá,
rodi, i morém reCi, isto tak dobro, как i i gli boriti s teZkoéami ovoga sveta i da bu
onda. I drugo silje nam nezmenjka, obrodí du si mogli priskrbeti po vremenu svak-1da buá dugó áivei na svetu i da bu ti do
R.
svako lelő, da vise, da menje Pak ipák se daánjega kruha i da budu na radost, vese- bro na ovoj zemlji.
tuíimo, da je teSko áiveti i nekoji véé do- Ije svojim roditeljom i na Cast i hasén Co-;
dene к tomu: da veC je ne za kiveti. Aza- veCanskoga druztva. Pák evő, kaj vidimo? Povanje doliana v Medjimurja.
kaj? Sarno za lo, jer su se okolnosti pre- Как skolu ostavi, veC rnisli na cigaretline,
V proálom broju naáih novinah se Cita
menile, kője ravnaju steze naáega íivota. pipu; iáCe huda dru^tva, koja su pravi fun
da je dopuáCeno v Medjimurju dohana saTojest mi se moramo ravnati poleg njih. A dament samoga zla.
Kak Cuje da je tu ili tarn muSika, veC diti. V magjarskoj strani je bilo ovo spisaáto je zrokuval öve okolnosti, kője nam obe2i v krCmu. Ako nema penez, vkradne no, i zato da budu i oni razmeli celu stvar
teákoCiju naá Éivot? sami ljudi.
Ljudi su se premenili a svet je stari. kuruzu otcu iz kuruznjaka, samo da izpuni koj moguCe ne razmeju magjarski, na kratJeli je bilo Cuti negda za takove prekáeno- svoje nasladnosti. — Ru2i s Iitrom v krC- kim razIoÉimu celu stvar koja na to spada.
VeC smo toga tri tjedne spomenuli na
sti gizdoée raztepenost, lahkoumnost. как mi, как da je on tarn najjakái. JoáCe se
to den-denes vidimo, osobito med n.lajáinom? mu mleko cedi iz vustah, pak veC cmrli kratkoma, da je financminister dopustil, da
Ne je. Negda, как éujem od naáih starcov, cigaretu ill Cika, samo da se da kazati, da se v Medjimurju dohán pova i to vrtni i
se ne sramil, éovek v prostoj bundi iti к ie on legény. — Koj nebi átél ovo veruvali suloCki. MoguCe da ste veC ovu stvar Culi
svetoj meái; йена je s domaéega platna ze- uaj samo pogledne svale, kada v cirkvu dema, svaki vu svojoj obeini, da je bilo
áila si opravu i vu njoj hodila po najvek- idu, kaj zdelavaiu, kakve huje-haje zganjaju preglaáeno, da je slobodno Medjimurcem
áih svetkov, bez tóga da bi se bojala, da ovi >legini» po vulicah. SkaCe как jopec dohana povati.
bi se koj Énje ápotaril. norca deial. A da- sim i tarn obraCa se's flaáom vu ruki pred
Ovdi Éeljim spomenuti one zroke, koji
nas? Bog oslobodi da bi se koj muákarec svalbom. A kaj veliju stareái na to? Kaj, se genuli vezdaánjega kormana na to.
ili 2ena se poslavila v takvoj opravi, od- smejeju se njim, как da bi ovo biio pot
Ne je treba na áirokoma razlagati, ono
mah je gotov nőre, srneh i Bog znaj, kaj rebno I как da nebi bilo celo gostuvanje siromaátvo, koje se áiri po célom orsagu, i
sve. — Perkalni, svilni rubei svetiju se 2e- prez toga. A da se zide stareáim Covekom, kője Cuti takajáe i naáe lepe Medjimurje.
nam na glavi, a duma-rnoguCe dele boso i mti ga nepozdravi, nego podhuljeno ide Joá se dobro áeCamo svi, a najbolje naái
golo hódi. Jeli je je kruh v kiáti ili ne, sa- mimo njega. —
starci, kakov je bil svet, kada se dohán
mo da se ona átima svojom növöm opraТак kaj se moCi nadjati od takove de poval v Medjimurju i kakov je denes. —
vom s prelevancom. A da bi nju éovek ce? Jeli budu z takovih da poáteni, Boga- Da se Covek vozil po Medjimurju mogel je
pital, как je doála do toga, vnoga i vnoga bojeCi ljudi? MoguCe, da nekoji se popravi, spazili cele table s najfmeáim tatarom nahi zaéerlenila od srama, da je ovo ili ono kada к zreloj pameti dojde, all najvekSa sajene.
na dug kupljeno pri ovim ili onim átacu- stran ostane pokvarjena i potlam. — TaJedna mekota как nam stareái ljudi
naru. Moguée da je odtrgla iz vust svoje kova deca su na najvekáu áalost svojim povedaju je donesla 600—700 forinti hasdeéice ono, kaj je njim najbolje potrebno, rodileljem i na terh celoga CoveCanskoga na. — 1 bilo je penez vnogo viáe как den
sladkoga kruheka da ga odnese átacunaru druZtva.
denes. — К tomu gorice su obrodile svako
i da si kupi, áto si je zvolila. — MleCno
Pak áto je tomu zrok, da se takova leto. izvrstno vino raslo koje je bilo na
kője je glavna hrana slaboj deci je proda- deca pokvariju? Niáéi drugi как sami rodi- glasu po celim orsagu A de srno denes?
no na pijacu, — 2ito, kuruzu kupujejuáta- lelji. Oni su prva ákola svojoj deci; oni Nasi krCmari denes nekupiju od Medjimurca
cunari po veéeri, da nje niáéi nevidi. A moraju vlejati v srdee svojcga deteta pravu vino, nego idu v Zagorje i odonud voziju
penezi kam idu? Morebiti v dug? Kaj bi! volju za dobrom i odvraCan dele od sva- na stotmo i stotino hektolitrov vina. Jesu
V ovim ili onim obloku je spazila novo koga Cina, od svaké prilike, koju bi ga znala takve obCine. de je 6—8 krCrnih pak niti
formu rubce, robu za opravu, to njoj diái, pokvariti. Ako oni zanemariju ovu duänost, |v jednoj nedobi Covek medjimursko vino,
za to si spravlja peneze. К tomu ako je i onda zabadav Skola, zabadav navuki, to sei ono vino za koje veliju n aái starci, da krep

Deneánja mlajáina.
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Coveka i veseli srdca. — Pak ako Covek za dopust а к tomu je pripomogel i naS koja véli: Cuvaj svoje a ljudskoga se nepita, как je to, da netoCi medjimurca, naj- orsaCki ablegat Filipich LajoS, da se ova dotekni! Ovi noóni ftióeki se jako radi nalukneju v takov dvor, de misliju da bu
viSekrat na ovo pitanje je odgovor: ne moCi proSnja spuni.
Financminister, Wekerle je nazadnje moói najti kaj za odnesti; i komaj Cakaju
dobiti. NaSe medjimurske gore uniätila je
filoxera i na vise mestah, de je prije izvr- posluhnul ovu proänju i dopustil kaj su na prvu priliku, как bi mogli do onoga
stno vino *raslo, denes krumpira povaju. Je Medjimurci öez leta prosili.
dojti. Den na den je öuti, da к ovomu, da
Naredba, koju je Gospodarsko ÜruZtvo к ouomu dojdu nepozvani gosti kojim jako
su jedni gospodari, koji su moguCi svojim
diái ljudska krma, kuruza, drva itd. Takovi
stroSkom gorice ponoviti, s novim trsjem vu toj stvari vun dala, glan ovak:
»1530/907. Zalaegerszeg, 1907-ga leta nocni ftiói su pohodili proSloga tjedna vise
zasaditi, ali takovih je malo. Jer to vnogo
kosta. Poleg toga vnogi Covek rajSi zapusti novembra 23-ga. VeleuCer.omu g. Kolben gospodarov vu DravavaSarhelyu. Pri Gorióagorice, как da bi se v dug zakapal. Kuiiko schlag Béla, velikomu sudeu, Csáktornya. nec Rozi dovici su vkrali z kuruZnjaka do
i kuiiko jezer torintov odide poleg toga vun Imamo sreCu Vam na znanje dati, da je 2 hektolitre kuruze. — Csakathurner lgnacu
z Medjimurja, koji su prije doma ostali, i kr. financminister pod 104544 brojom trgovcu su vkradjene bile Cetiri guske. —
vnogomu Coveku je to bil jedini kruh. — van danoj naredbi ovoga leta oktobra Da как blizo su boZiCni svetki, treba se
Na sadovno drevje su takaj doSli sva- 24-ga odgovoril Gospodarskomu DruZtvu, pripraviti s penezi. — A Bukovec Francu
ko formo betegi, как krvava vuS itd.
da vu Cakovskim kotaru z nova dopusti kovaCu su ocbesli dve deske. — Vise gos
NaSa rodovita zemljica nam daje joS dohana saditi. Kada Vam ovo na znanje podarov se tu2i, da mu fali krma, a jesu
i den-denes svakdaSnjega kruha, ali da se damo, s jednim putom Vas prosimo, da takovi, koji si s lelkim trudom pribaviju
nas Cuda spravi knjemu. — NajglasoviteSi stanovnikom celoga kutara ovostvar dobro drva, i na jedenkrat samo spaziju, da je
grunti su veó rezfalatani; de je negda jen razlozite, i da je oputite, da se hapiju kozlica naCeta. Je, da i noCni ttiC je rad
gazda gospodaril, denes veó njih je na o- opet dohana povati. S jednim putem Vam vtoploj hi2i, doma néma óim bi si zakuril
nom mestu pet-Sest. Jesu obCine, de je hi- piSemo, da )e kr. financminister samo s peónicu ili Sparherla, odpravi se anda к takZa na hizi tak, da se gazda komaj obrne ODom kondieijom dopustil dohana povati. vomu, de najde suhe blanje.
s koli na gruntu. V tudjinu nebi rad iSel, ako bu se ljudstvo strogo drZalo zakona, u
— Skola za korpe plesti. Darányi
a doma pak teZko dojde do kruha. — Na- zakonskih narodbah i da se obveZeju da ne minister zemaljskih poslov je dal na zna
budu Svercali. Za ovo vreme dobiju dopust nje Dobrovics Milanu, ors. ablegatu letenyrod se pova, a zemlja se nepovekSava.
skomu, da se v Muravidu odpre Skola za
NaSe neizmerno velike gmajne, na ko- suloCkoga i vrtnoga dohana povati.
jih je naSa marSica prije povoljno i zado- S poStuvanjem: Sárközy Viktor, pred- odrastu decu, koja bude se vuCila korpe
plesti.
volje paSu naSla, veó su rezfalatane. Ljud- stavnik.»
— Ogenj. V Kotoribi se 24-ga novb.
stvo veó negledi na to, как bu potlam, jeli
veCer ob pol 7 vuri Rodek Jofcefu parma
ostane kaj naSim odvetkom samo za denes
Politiöki pregled.
vu2gala i za kratko vrerne su v ognju posgledi i s tem si najmenje tere glavu kaj
lali njegovi susedi, как Rodek Istvana dobu zutra.
Kak
se
vidi,
magjarska
vlada
seje
na
ZaduZen je ves svet do grla. Sparkas pokon odluőila, da odluCno postupa sa hor- vica, Horváth Tamás, Máltái Pál i Vidovics
se se zmaZeju a ljudstvo ide se niZe i niZe vatskom krizom. Wekerle minis'^rpredsed- Gjura. — Ogenj se tak naglo Siril, da su
i büZe do siromaStva. Poleg toga vnogi i nik je bil ovoga meseca 1-ga vu BoCu, gde si susedi Cisto malo mogli obraniti, i viáe
svinj, guske, kokoSi zgorelo. Kvara je do 2
vnogi samo da se reSi duga, sproda svoje
od kralja dobit pismo, da se horvatsko jezere
2 sto 7b korun. A kaj je za öve najsiromaStvo i odpravi se v Slavoniju ili v je
zemaljsko spraviSce skup zezove. — Kak vekái kvar,
Ameriku.
Wekerle zasigurno obeöal Rakodcay-u kurirana. da su njim stanja ne bila asseA oni koji se dióiju joS s lepim imet- je
banu,
da bude se hrvatsko orsacko spravi— áuska ltí-ga novembra se pripekom, tuZijú se da nemreju predelati svoje SCe skup
zezvalo, to i zasigurno moremo tilo, da
Grabar Antal óakoveóki stanovzemlje: nega delavca zmenjkali su teZaki. zeti, da tak
bude. Ako se niti onda nebu- nik boliesenagjonjkal
novoga vinóeka, как
MlajSina koja bi nam bila na najvekSu po- du ablegati dobro
ponaSali,
bude
orsaöko
moó, dela po fabrikah. Jen odide Fiumu, spraviSóe razpuSóeno i tak dugo bude zbi- je to dopuáóeno. I od toga je tak jaki pos
drugi v Trst, tretji na Streku, óetrti v Ame ranje, dok mirni ljudi dojdeju za ablegate. tal, как oroslan. Ali kaj rnu hasni jakost,
riku itd. A doma óovek nemre za drage Ako bude treba, bude triputa zbiranje vu ako nju nemre sprobati. — Da se osvedoói
svoje viteZke krvi, od velike pijanSóine bez
peneze teZaka — dobiti.
To su te okolnosti, kője oteZkoCiju Zi- Horvatskoj.
Samo sada se je zeznalo, da on jezik zroka plusne Krathaker Matilda, i to dvavot naSih Med|imurcov. Jedino öve nevolje kojim po váráéi vu Horvatskoj govoriju nije put jen za drugim. A zatim cukne Zr.je i
su presilile kormana, da pomore ljudem i horvatski jezik, nego je srbski Jeden srben reklina. Drugi den da se mu veó zóistila
odpre njim novu Zilo, z kője si moreju je takaj govoril vu orsaökim spraviSCu, pa glava, dojde mu na pamet, kaj je napravil,
kruh pribaviti. Zbog toga je stupil naS 48. kada su ga pitali, как govori, je odgovoril i kakti dober pokornik. odpravi se odmah
kormán na on put, da dopusti Medjimurcom da srbski. A ravno je tak govoril, как hor к Zandarom, i prijavi se kakti krivec. —
dohana povati. I tu moram spomenuti, da váti. Zato iz toga moremo videti, da horváti A ve mimo óaka na sud, koj mu dokaZe
Zalostno, da je iz toga Gornje Medjimurje srbski govoriju. A to je velika pogibelj, jer da je boije s treznom glavom hódit', onda
zvrSeno А как fini dohán je rasel negda moreju dojti nazadnje vlaSki popi, pa как őovek néma kuraZ neduZne Zene piuskati,
okolo DerZimorec, Palinovec i Palovec! Ve- su horváti srbski jezik se navöili, tak lehko ali mii se nemora bojati nikakvo neprilike.
— Zbiranje navuciteljice Vu Draáliju — koji su bili postavljeni funduSa pre- i srbsku vlaSku veru zemeju na se.
koveu
su proále dneve Lisziak Janka gosgledati, da je ono mesto jako podvrZeno
NaS jezik medjimurski je stara korepovodji, zato je ne dopuáóeno tarn dohana nika. Naj se hrvati navóiju naS jezik govo- podiőnu zebrali za navuóiteljicu.
— Vkanjlivosl Novak Lajoá iz Zrinyisaditi. No, moguöe, da je to istina, ali ne rili, a ne srbski, Dok toga dok bi oni dru
po celim dolnjim Medjimurju. — Zato bi gi jezik i drugu veru radi na nas narinuli, külvaroSa je na varaZdinskim sejmu, novb.
5-ga od Bahuneka jednoga cujzeka kupil,
dobro bilo, da bi se barem one obCine og- do toga mi nebudemo Snjimi drZali.
240 korun. Po pogodbi da Novak Bahulasile, de je prije fini dohán rasel, da se oDa как su sloZni horváti se vidi iz za
neku
10 korun kaporé, a ov njemupaáuáa.
vim оbei nam dopusti dohán saditi.
toga, da je vu magjarskim orsaCkim spraKak dobro znamo, za Tisza Kalmana viSCu govoril VrbaniC horvatski ablegat, pa Kak je Bahunek petKU v Zep sranil domise zatrlo povanje dohana v Medjimurju. — je malo kre magjarov govoril, zato su se sli si, da bi dobro bilo stém skoóiti. I как
Pak zakaj? Samo zato jer su ljudi straho- sve novine horvatske proti njernu postavile. je misül, tak je napravil: s petkom i s cujvito Svercali. Vkanili su orsaga, de su sa
Vu drugim broju budemo vre vidli, zekom skoóil je. — Siromak Novak iSóe
mo mogli. A kaj takvoga se nesme pripe- kaj i как bu sa horváti, как budu se po svojega Bahuneka, ali niti njega niti petke,
niti cujzeka. Kak da bi nje zemlja poguttiti, jer niti orsagu nezviraju penezi. Orsag naSali vu svojim spraviSCu.
nula. Onda ga je ne inogel najti nigdi, ali
takaj mora dobro gledati, zóesa naplati svoje
na sreóu naSel ga na Cakovskim semu no
stroSke, koji se od dneva do dneva povekvembra 25-ga. lstoga onoga cujzeka, kojega
Savaju.
K A J J E NOVOGA?
je on veó jenput kupil, dotiral je Bahunek
A vezda moram spomenuti one, koji
— Zaruki. Marinovits Ferenc dráva- na sejam. — Novak je odmah spoznal óosu se najbolje trudili i muCiü za to, da dobimo djpust dohana povati. — V prvim vásárhelyki obőinski notarjuS se je zaruóil veka i cujzeka i potreboval, da mu Brahunek naj da nazaj kaporu. Ali Novak je к
redu se najbolje brinilo naSe Varmedjinsk» gospodiónu Hajdinyák JoZefu iz Perlaka.
— Nocni ftiéi. JoS vnogo je takovih tomu ne étel privoljiti, niti cujzeka mu dati
Gospodarsko ÜruZtvo, kojo je od leta do
leta poSiljalo svoje molbe к ministeriumu ljudih, koji se neznaju drZati one zapovedi na kaj se obrne Novak к Zandarom, koji
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su pregledali celu stvar i odegnali cujzeka,
a Bahuneka prek dali к sudu.
— N e za veruvati. »Zalavármegye»
zvane novine piáeju vu zadojem broju, da
su takvoga glasa dobile iz Zagreba, za коjega moremo reCi da ne za veruvati. ReC
je najme v ovom glasu od naöega Medjimurja, kojoj biákupiji bi se moralo priklopiti i od Pecek Juraja plebanuáa i vicedijakona. — PiSeju novine, da je Pecek plebanuS odiáel v Peátu Kossuth Ferencu, da se
dogovori snjim, na kakov naöin bi moöi
bilo odzeti naSe Medjimurje od Zagrebaöke
biSkupije. S ovom putom je predstavil KossutliU, da naj kormán jednu biSkupiju spravi
njemu v Horvatskim, i on, kakti növi biskap bu se trsil i pobrinil za to, da Medjimurje prikapőijn к Szombathelyskoj biSku-

Odgovori átriCek.
Ti babica draga, sam dober düh te ovuda naputil, daj mi pomori.
A gdo govori ovdi, da ne vidim stvor
bofcji u Cloveku.
I ja sam stvor bo£ji, odgovori StriCek.
Ne vidiö me muCiti se pred tobom.
Ah! ti si StriókoviC. Kaj ti je kaj te
boli ?
j e|j ne-vidiS da su mi sve kotrige spoterte i da sem odstranjeni od matere zem|je> koja me je hranila.
__ д zakaj to? makar prem nije kvar
zaiP
gtriCkoviC njoj odgovori — Dobro znaS
u
• nesreCen áivot _ Ovdi na gmajni
nas
0 N egdeviSe u druítvii nogde
raztepeno tu ,am ^ e r n o u miru, neban-

P'j'- ,
luiemo nikoga. Veliju da marha otvarjamo
Mi registriramo ovaj glas tak, как ga ( 2ato nas preganjaju
Citamo vu gori imenuvanih novinah. Niti
_ q gtriCkoviC! Pak tak si i ti opal
smo oduzeli od nje jednu réC, niti dodeli.
. nosom sm rtj
I to zato, jer Cekamo na odgovor plebanu- P
„
.
'
,

razmim

как

more tak

dobra i milosrdna

2 ena tak jako 2alostna biti?
— Ej StiCkoviC! meni se Cini, da ti ni
si tak glup, jer me skuáavaá. Dakle posluSaj! Vidiá, ja moram ili к 2eni, koja me
potrebojé. znaá! moram! i idem, ako pol
mrlva ili ako sekire letiju iz visine krniCnoga zraka. Ona sirotica vu mene poloái svu
svoju za ufanost. Mlado stvorenje boji se
smrli • od mene Ceka da Ju zadrZim aivUenJU
Moram sduSnim spoznanjem svoju najvekSu nepriateljicu Cuvati i njoj vu teákoői
i muki pomoCi i strogo paziti da, mi poSle
bete8a zdrava ostane i da ju zadrSim obile,ík Jer se ' tovarnS boÍh da mu áena »e
vumre ali za lazara ostane. —
~ Slriókovics njoj pretrgne reCi. No
Pak li t0 lehko moreá obav,t: Je 81 sP°sobna i vuCena 2ena.
— Dobro je — véli babica — ali to
níje na jedne jedenkrat, nego, vn tem velikim varaSu se pripeti, da jeden den viSe

sa, koj — ako je ikaj malo vu stvari —
~ п^ акоу°®а’ ríTale’li navald nana^M me P 0,rebuJu> a Ja samo k jedn0Í morem 'tiveő bude se pobrinul sam, da takove glase be a Je ne)l
P J
J
. ’
K ö v e m drugem ide kakva nerazumljiopro\ rgne.
s nekakvem glupnn oruZjem sve nas je a- ya
bll, %ena, koja onu sirotjcu Jsa
M e s t o lju b a v i batina. Matulik "'f.1' 1.' da osvetl sv°->0:! v,ekáu .Jakost daj.e’ hrapavimi, neCstemi rukami nesretnu Cini
Gjura iz Bajcsa (Zalam.) spravi se v krCmu, L1 1
vn° g0 moJJ
ra a na ogf nj/
za njeni celi 2 ivot i Éalost svojih bli^njih.
da si malo otopi srdce sladkim vinCekom. sam “e ovdl Pote8el. da. me " e . v!dl 1 da
VidiS, zato ja tugujem i Zalujem jer
Za fias dojde ta i Visnjovií Fcrenca Zen». me l8a 8“' " J
d
™L °y ' ' f 0® . .
Naáemu Gjuri se odmah svetiju oCi как .
g .
. .^.
. tajiju svoju nevolju, ali vu sebi plaCeju.
spaz. lépu snehu, i s goruCem srdcem se
*»»*. da
. ^ le n j e ne.mate ,
_ ?Jti, kovicsJ ’njoJ reCe:
2 J to se
pribliáava — knjoj i poCne njoj vu vuha da SV1 b£ e e pro 1 enl.
. ne pretuÉiá da pomoC dobiá?
Sepetati od svoje neizmerne ljubavi. Z^na
Z nam’ znam
1 ne au ujem ni_
Prinas ti je to viäeputa
se pusti как da mu veruje i obeCa mu, da
zakaJ гп°лга1» vam reh- ,
zabadava.
P
nju slobodno pohodi, da god I naá Gjura naJ т а о ovu o n u , а т е a - ne о i.
i
sem se veó prituZila. ali sve zabaodpravi se jednu noő к njoj. ru 2i po oblo- 10 razme •
dava. Koji me razmeju, ne su moguCi mi
ku. Za ías se odpreju vrata i stane vun
— lz dra 8e volJe5 al' znaá da budem
a kojj
rni pomoCi mogli, oni neти й s vragometnom balinom. A onda po kaátigana za podporu, ako me Slo izdaje. Ceju^
me razmeju Xebe i tvoje brate
njem bupp, bupp, dók se Gjura nezruéi.Si- Tebe i tvoje rodbinstvo preganjaju, jer ste puno vige imaju na bngi, da pogineá, как
romák ne se vu toga nadjal, da budu ga |Skodljivi.
one s irotice kője obóini i vladi purgare gov plafti nesli dimo a odonud v kani^ki
— Draga Babica! Mi svi to znamo. Ali jjju^
v?u Z(jrav|jU ostaneju.
Spital. Od potlam bolje pazi na svoje srdce zaäto se vi ljudi bolje ne pobrinite doma
_
G|uboko sj zadehne striCkovics.
neooßudi ga
aa komu
2od
na va^neáe stvari,
kakvo Jje naprimer
D ,
,
. Hvala
u . ti
.. zadnjiput,
,
. na dobroti,
, .
.
Ii uepuguui
киши guu.
.
ЛЖТ1 tvoja. Babica
draga!
® 8 e n i Vu Kiskamzsi je decembra a beln ’
1 J
.
... ■’
3-ga v jutro vebki ogenj nastal. Jedenajst mlade pak su gmazde komaj, a vu o iih igospodarom je zgorelo sve, kaj su imeli : male su suze. — Zakaj su se one plakale,
stanja, vnogo krme i zrnja.
mlade, a zakaj ti, koja si viSe stareáa!
— Ti ne mudri tu! Na tebe to nespada. Cekaj da te malo zravnam, ar opet poC7 A R A V A
I neá slivkati.
^
ft D
П
У M ,
Ijjjah! Sdehne si Striókoviö. Hvala ti
17I lepő. Vidiá ja znam zakaj si se ti Babica
iv o m e a ij a .
plakala, a zakaj one druge Éene. Ti si vu
Sa vsem Zalostno i и globlini

svojih vaá°j odl,iCnoi obCini sama nemoreá. -

miSlenjah koraca |edna popur zna baba na
obömski gmajni. Sve pomenje ide, da se
malo pomiri vu lepoj naravi svem oguíim
Bogom ar njoj buliké suzice nitko nevidi
i boji se, da njoj se nebi netko norca napravil. Jer takvo s norcom delanje je vu
ono vreme navada bila.
Так su se íutljivoga srdca ljudi, kojim
je poboáno i poáteno srdce ne dopustilo da
plavaju vu motnoj reki sa zlatnemi ribicami; sposkrili su se ili pako su vun odiöli
pod vedrinu nebesku vu veliki naravni vert,
da se pretuíiju pliCicam i ialostno srdce к
dragomu Bogu podigneju.
Vu tugi zamiSlemo koraca i naáa babica. Na jedankrat njoj se zaCuje nekakvo
teÉko zdihavanje. Postane i posluáa. Ov Сиden glas se opetuje. Nato si babica zbriáe
oCi i joá bolje napne sluh. —
Ah! jaj meni siromaku. Cuje se zdihavajuC.
Baba se ogledava, ali nevidi nikaj drugo как jednoga ovehjenoga StriCka.
Pita! gdo me vu mojih íalostnih miálenjah mautra ?

“ •JaJ- Jab. muCl- Ve’ daJ
te "! al°
zvraCila, ne trgaj rane mojega boleCega srdca.
“ Hvala ll <>Pet, draga bab.ca, jer si
mi,osrdna- Sam o to ti velim őuvaj se, ar
dübri ,íudi kak Sl U iraaju vnüg0 nePriJa_
lebe‘ ^ 'dí^ da sa^n na sk rád njoj vuri.
.
; ^ do se dru 8l za tebe brirn, как
ord’ kop
— Neőem te bantuvati, ali predi nek
zdehnem zadnjiput. odkri srdce svoje mognőe da ti s navukom pomorem.
—
se smojemi Äalosti samo
ß0SP B o 8u morém pretufciti i samo od njeőekam pomoC.
— StriókoviC ju obatrivi. Ali ipák draga babica kaj ti fali?
— Ej! dragi StriCkovics, meni vnogo
tali. Zalostna sem, gda mi na pamet, dojde
da ja samo svoju oholito i s velikom odgovornostjum s kapCenu duanost s vrsavati,
jer vu tak velikoj obóini, как je naáa, ne
sem moguCa po duánim spoznanju tak
sluíbu obaviti, как mi to duánost zapoveda.
— Ja znam, da je tvoja slu£ba ozbiljna i aldujes tvoju zdravlje. Ali ipak ne

da si se meni sm ilovala kakti nepriatelju
c|oveCanskomu loje8t
njegovi has növi ti
. . . . . .
,
Vidiá. od mene je jo§ ni jedna, od
vaf^ b hasnovitih Éivinah poginula, ipák me
Je nepriatelj — bez da bi me bil popital
— nemilosrdno posekel. Ve se nikaj ne
Cudnn, da su tvoji bli^nji tako slepi
как
si ti povedal
da vu oóiina drugih smet
Vldiíu a svojih ne vidiju breme.
tu 4.
ae:
S.romaSki StriőkoviC premmul je.
A bab.ca skloplemm, rukam, . poboZnem srdcem mrmlja nekaj vu sebi, pak se
áuri dimo’ premiáljavajuC na boláu dojduónosti.

Pataki Viktor.
_________
N ekaj

Za

k ra te k

6 aS.

Da Covek duplig vidi.
Preöuda bu, gospon Péáek, — najte
tuliko Snapsa piti, bu vám Skodilo, nebute
spazili zajéa, kud befci! — udvuCaju slaroga
vadasa njegovi pajdaái. —
Eh, kaj vi znate, ud Cesa crkaju muhe!
— Odgovori stari NeSkodi pred vadasijom
malo se nagjonjkati, kajti onda Covek mesto
jednoga zajca dva vidi. I kaj onda treba
drugo: samo med nje pustiti i jeden itak
opadne, predi как da bi sam na jednoga
cilal. —

HIRDETMÉNY.
Alulírott kir. törvényszék közhírré teszi, hogy dr. Röbner 'Já x ío q Csáktor
nyái kir. közjegyző helyettes e minősége 1907. évi november i-vel megszűnt.
Felhívja ennélfogva mindazokat a kik a biztosítékra az 1886 évi Vll. tcz.
40 §-a értelmében törvényes zálogjoggal bírnak, hogy követeléseiket három hónap
alatt jelentsék be. mert különben azok tekintetbe vétele nélkül a biztosíték kia
dása iránt kell intézkedni.
N A G Y K A N IZ S A , 1907. november hó 8 .
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A kir. törvényszék

S z e m e l v é n y e k e g y v ilá g d e te k tiv t it k o s a k tá ib ó l.

Minden kötet egy befejezett regényt tartalmaz.
Egyes kötet ára 25 fillér.

Bddíg megjelent 6 kötet,

1. E bétnejű férj.

#

^ Ez államűgyész kedvese.

2. E ladí kanáríaí gyémántja.
3. E játékbarlangban.

Je t

5- я

#

kastély méregkeverőnője.
6. Lángész vagy őrült.

Kapható mindenkor Strausz Sándor könyvkereskedésében Csáktornyán.

Nyilatkozat. Kötelességemnek tartom
Goldschmidt Teréz oki. szülésznőnek Csák
tornyán, súlyos esetemnél tanúsított ügyes
ségéért és helyes kezelésért köszönetemet és
elismerésemet nyilvánítani és őt mindenki
nek adandó alkalommal melegen ajánlani.
Csáktornya, 1907. decz. hóban.
Sztankó Andrásné szül. Kukovecz R

Árlejtési hirdetmény.
NAGYFALU község által építendő

körjegyzői lak- és iroda m unkálataira
a községi elöljáróság /. é v i t ie r ж. h ó £ H -á n d. e. 10 ó r a k o r nyilvános szóbeli
verseny tárgyalást tart a körjegyzői irodában.
Az egyes munkálatokra úgymint kőmives, ács, tetőfüedő, bádogos, asztalos, lakatos,
mázoló és üveges munkálatokra külön is árverezhető.

K ik iá ltá s i á r :

613 1—2

/. K ő m ű v e s m u n k á l a t r a
lí. Л ее
„
I I I . T e t ő f e d ő ,,
I V . f i á d of/os
„
V. A s z t a l o s , l a k a t o s , m á z o l ó é s

ü ve g e s m u n k á la tr a

в £09.04
£104.00
713.30
£37.30
£073.

ö s s z e s e n : 11337.04
Az építési általános és részletes feltételek, tervrajz és költségvetés
körjegyzőségnél a hivatalos órák alat bármikor betekinthetök.

a nagyfalui

NAGYFALU, 1907. decz hó 5-én

Simon István körjegyző,

Fic János községi biró.

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

tr if a ili k ő s z é n
kicsinybe ni elárusitásra nem jön forgalomba.
Tisztelettel

J<Iein Vilmos
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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.

