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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö ZK i a d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske

dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
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ElMzttésI árak:

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

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán számíttattuk.

Nyilttér petitsora 50 fillér.

Felelős szerkesztő:

Z R ÍN Y I K Á R O L Y .

Gyászmagyarkák.
Hogy mennyire fáj szomszédjainknak, 

hogy a Muraköz nem Horvátország kötelé
kébe tartozik, csak mi tudjuk, akik itt a 
határszélen nap-nap után észlelheljük azo
kat az erőlködéseket, melyekkel az idevaló 
népet a magyar állameszmétől eltántorítani 
törekszenek. Nemcsak nyomtatványokkal 
árasztják el népünket, különösen a dráva- 
menti falvakat, de a személyes agitációtól sem 
riadnak vissza. Ilyenkor aztán kocsikázva, 
biciklizve s az automobilok üléséből agitál
nak kedves horvát lestvérjeink, hogy a 
magyar hazával szemben jó muraközi né
pünkben az elégületleuségeí szítsák.

Hogy eddig nem több eredményt érlek 
el, nem az ő agilációjukon múlott. De mú
lott a hazaszereteten, mely a muraközi 
népnek erénye volt mindenkor. Múlott 
egyes ideálisan gondolkodó egyéniségeken, 
akik mint a nép vezetői a lakosság külön
féle rétegeiben ezt az értékes kincset ébren 
tartják.

Hol volnánk, ha ez nem így volna ! 
De mert ez így van, pattog le minden ide
genből jött nyíl derék muraközi népünk 
acélkemény vértezetéről.

Hiába szórják szél fércelményeiket; 
hiába árasztják el vidékünket a NaSe Pra- 
vice förmedvényeivel; hiába vegyülnek 
országos vásárok alkalmával a nép közé: 
nem tudják népünket telizgatni a magyarok 
és a magyar intézmények ellen.

És miben nyilatkozik meg népünknek 
eme kipróbált hazafiassága? Belsőleg érzel
meiben, melyek folyton ébren tartják benne 
a tudatot, hogy a Muraköz az anyaország 
integráns területe; politikai telfogásban, me
lyet úgy háborús mint békés időkben min
denkor kilejezésre luttalott; törekvésében, 
hogy a magyar szót elsajátítsa, iskoláinak 
fokozatos magyarosodásában; abban, hogy 
a hazafias akciókból, hazafias ünnepségek 
rendezéséből magát soha ki nem vonja.

A külsőségek eddig ugyan csak a köz
igazgatási jelzésekben domborodnak ki s 
abban a fényben, hogy ünnepélyek alkal
mával népünk csak a nemzeti zászlót látja 
és használja; de azért törekvéseket veszünk 
észre mindenfelé egyéb tekintetekben is, 
amelyek a magyarságot itt a határszélen 
érvényre juttatják.

Csáktornyáról már nem is szólunk. 
Erről a városról talán már a legnagyobb 
ultrák se kiabálnak többet, De látjuk az 
igyekezetei másutt is. Igaz, hogy csak spo- 
radice; de biztató jelek ezek, hogy történik 
valami я bogy a kezdet nehézségén már 
túl vagyunk.

Itt van Perlak, mely Csáktornyával 
mindenben lépést tart. Itt is magyar jelzé
seket használnak az utcák elnevezésére. Itt 
van többek között Drávavásárhely is, ahol

Főszerkesztő:

M A R G IT A I J Ó Z S E F .

most folyik az akció ennek a megvalósí
tására.

S az nagyon helyes, hogy ép ezt a 
községet választották ki, hogy a magyar 
érzést, a magyar hazához való tartozandó- 
ságot külsőségben is kifejezésre juttassák. 
Nemcsak azért, mert Drávavásárhely a 
Muraküz nagyobb és gazdagabb községei 
közé tartozik, hanem főleg azért, mert itt 
van az ütközőpont a magyarság és a hor- 
vátság érdekei között.

Varasdhoz közel lévén, nemcsak a 
vásárhelyiek járnak át sűrűn Varasdra; de 
maguk a varasdiak is eleget keresik fel ezt 
a községet, hogy amit a vásárhelyiek köz
vetlen érintkezés révén önként magukba 
nem szívtak, azt agitáció útján mestersé
gesen plántálják a romlatlan idegenajkú 
nép szívébe, leikébe.

Milyen hatalmas válasz volna a horvátok ok- 
veletlenkedesére a vásárhelyiek részéről az, 
hogy íme: habár elsősorban állunk is a 
tűzvonalban; habár erősen a periférián va
gyunk is s ki vagyunk téve mételyezö 
eszméiteknek: mégse kérünk bolondító masz
lagokból; mégis hűek maradunk a magyar 
hazához !

És mégis, szinte hihetetlen: akadályok 
merülnek fel ennek a megvaló̂ lása elé. 
Az indítványozó egy lelkes tanító; legelső 
pártolója a község fiatal, buzgó jegyzője; 
támogatói a képviselőtestületnek egyszerű 
földmíves tagjai: s a képviselőtestületnek 
legutóbbi gyűlésén az indítvány mégis meg
bukott. Megbukott azért, mert a községnek 
jól meghízott korcsmárosa. ki amellett ser
téskereskedő is, akinek tehát a kettős jól 
jövedelmező foglalkozásánál fogva elég 
módja volt a község zsírján való meggaz
dagodáshoz s aki magát mellesleg a kabá
tosok közé is számítja — feláll, tiltakozik 
az indítvány ellen: mert ennek semmi 
értelme nincsen, megvalósítása pedig sok 
pénzébe kerülne a községnek.

Attól félt a jámbor ember, hogy az ő 
tárcája, mint a község legnagyobb adófize
tőjének, ezzel talán egy kissé meg is csap
panna

Persze, hogy akadlak, akik neki felül
tek. A jó példa síkra szállított másokat, a 
nem kabátosok közül valókat is, akik azu
tán szintén agitállak az indítvány ellen s a 
magyarság szégyenére azt meg is buktatták.

Nagyon sajnáljuk, hogy ez így történt. 
Mert ismerjük és értjük az indítvány inten
cióit. Felemelő diadalát láttuk volna benne 
a magyarság ügyének, ha a varasdi álapos
tolok az utcákon végig karikázva, az egyik 
utcában a Kossuth, a másikban a Petőfi, 
Jókai, Deák, Rákóczi stb. neveket olvashat
ták volna le a jelző-táblákról !

És nemcsak ez. Nevelő hatását* se 
szabad az efféle Intézkedésnek lekicsinyelni. 
Mi tagadás benne, a mi falusi öregeink bi
zony édes-keveset tudnak magyarul, annál

Kiadó és laptulajdonos:

S T R A U S Z  S Á N D O R . *

kevésbé ismerik történeti múltúnkat; nem 
ismerik irodalmi csillagainkat. Kicsoda, mi
csoda volt az illető, milyen korban élt, 
minő emlékek, hőstettek, művek fűződnek
személyeihez?

Mily tanulságosak volnának ezek az 
utcaelnevezések! Mily fenséges alkalmakul 
szolgálhatnának ezek történelmünk, irodal
munk gazdag tárházának feltárására, nagy
jaink megismertetésére !

Sajnáljuk, bogy ez így történt. De nem 
adjuk fel a reményt, hogy az indítvány 
intenciói előbb-utóbb meg ne valósuljanak. 
Magyarázzák meg — ha lehet — az illető 
akadékoskedó alaknak, hogy helytelenül 
cselekedett, amidőn az indítvánnyal szembe 
helyezkedett; ha pedig nem lehet, éreztessék 
vele, hogy amúgy is kevés intelligenciájára 
a község ügyeinek intézése körül egyáltalán 
limes szükségük. Világosítsák fel a népei, 
hogy itt nem ezrekről, hanem csak egy pár 
koronáról van szó s arról, hogy becsületet 
szerezzenek a magyar ügynek s dicsőséget 

lés elismerést önmagnknak.
Vigyék ki az agitációt a hivatalos he

lyiségekből kifelé; csináljanak a hazafias 
ügynek propagandát a nem képviselőtestü
leti tagok között is: s akkor azt hisszük, a 
gyászmagyarok elnémításával nemes tervü
ket megvalósítják; mert a derék drávavá- 
sárhelyiek már sokszor megmutatták, hogy 
derék őrei a magyarság ügyének itt a ha
társzélen !

a .társaskör felélesztése.
Hogy komoly a törekvés Csáktornyán 

a régi t irsaskört életbe léptetni, bizonysága 
az élénk érdeklődés, mely a f. hó 11-én 
megtartott közgyűlés alkalmával megnyilat
kozott. Nem új alakulás volt ez, csak a 
réginek felélesztése s így ugyanazok a 
tisztviselők s ugyanazok a tagok jelentek 
meg az élesztési kísérleten, kik a társaskör 
zászlaját egy szebb és biztosab jövő remé
nyében tiz esztendővel ezelőtt begöngyölték.

Az elnöoi széKet a kör alelnöke, Zakál 
Henrik ügyvéd foglalta el, kinek legelső 
teendője a kör volt elnökének, Ziegler 
Kálmán elhunyláról való kegyeletes meg
emlékezés volt. Éhez a jelenlévők egyhangú 
lelkesedéssel hozzájárultak. Miután a tagok 
határozatképes számban megjelentek, elnök 
jelenti, hogy a közgyűlés összehívását kérel
mező 15 tag révén oly figyelemreméltó 
moggalomról vett tudomást, mely képes a 
társaskört feléleszteni s annak életképessé
gét biztosítani és mert kétségtelen, hogy 
kiterjedt társadalmunknak szüksége van 
egy oly központra is, amelyben arnak 
minden odavaló eleme a társasélet fê vtsz- 
tese céljából egyesülhet: indokoltnak tartja 
a maga részéről is, hogy a társaskör mű
ködését újból megkezdje.
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Gyászmagyarkák.
Hogy mennyire fáj szomszédjainknak, 

hogy a Muraköz nem Horvátország kötelé
kébe tartozik, csak mi tudjuk, akik itt a 
határszélen nap-nap után észlelheljük azo
kat az erőlködéseket, melyekkel az idevaló 
népet a magyar állameszmétől eltántorítani 
törekszenek. Nemcsak nyomtatványokkal 
árasztják el népünket, különösen a dráva- 
menti falvakat, de a személyes agitációtól sem 
riadnak vissza. Ilyenkor aztán kocsikázva, 
biciklizve s az automobilok üléséből agitál
nak kedves horvát lestvérjeink, hogy a 
magyar hazával szemben jó muraközi né
pünkben az elégületlenségeí szítsák.

Hogy eddig nem több eredményt értek 
el, nem az ő agilációjukon múlott. De mú
lott a hazaszereteten, mely a muraközi 
népnek erénye volt mindenkor. Múlott 
egyes ideálisan gondolkodó egyéniségeken, 
akik mint a nép vezetői a lakosság külön
féle rétegeiben ezt az értékes kincset ébren 
tartják.

Hol volnánk, ha ez nem így volna ! 
De mert ez így van, pattog le minden ide
genből jött nyíl derék muraközi népünk 
acélkemény végezetéről.

Hiába szórják szél fércelményeiket; 
hiába árasztják el vidékünket a Naáe Pra- 
vice förmedvényeivel; hiába vegyülnek 
országos vásárok alkalmával a nép közé: 
nem tudják népünket felizgatni a magyarok 
és a magyar intézmények ellen.

És miben nyilatkozik meg népünknek 
eme kipróbált hazafiassága? Belsőleg érzel
meiben, melyek folyton ébren tartják benne 
a tudatot, hogy a Muraköz az anyaország 
integráns területe; politikai telfogásban, me
lyet úgy háborús mint békés időkben min
denkor kitejezésre juttatott; törekvésében, 
hogy a magyar szót elsajátítsa, iskoláinak 
fokozatos magyarosodásában; abban, hogy 
a hazafias akciókból, hazafias ünnepségek 
rendezéséből magát soha ki nem vonja.

A külsőségek eddig ugyan csak a köz
igazgatási jelzésekben domborodnak ki s 
abban a fényben, hogy ünnepélyek alkal
mával népünk csak a nemzeti zászlót látja 
és használja; de azért törekvéseket veszünk 
észre mindenfelé egyéb tekintetekben is, 
amelyek a magyarságot itt a határszélen 
érvényre j .‘látják.

Csáktornyáról már nem is szólunk. 
Erről a városról talán már a legnagyobb 
ultrák se kiabálnak többet, De látjuk az 
igyekezetei másutt is. Igaz, hogy csak spo- 
radice; de biztató jelek ezek, hogy történik 
valami s bogy a kezdet nehézségén már 
túl vagyunk.

Itt van Perlak, mely Csáktornyával 
mindenben lépést tart. Itt is magyar jelzé
seket használnak az utcák elnevezésére. Itt 
van többek között Drávavásárhely is, ahol

most folyik az akció ennek a megvalósí
tására.

S az nagyon helyes, hogy ép ezt a 
községet választották ki, hogy a magyar 
érzést, a magyar hazához való tartozandó- 
ságot külsőségben is kifejezésre juttassák. 
Nemcsak azért, mert Drávavásárhely a 
Muraküz nagyobb és gazdagabb községei 
közé tartozik, hanem főleg azért, mert itt 
van az ütközőpont a magyarság és a bor
válság érdekei között.

Varasdhoz közel lévén, nemcsak a 
vásárhelyiek járnak át sűrűn Varasdra; de 
maguk a varasdiak is eleget keresik fel ezt 
a községet, hogy amit a vásárhelyiek köz
vetlen érintkezés révén önként magukba 
nem szívtak, azt agitáció útján mestersé
gesen plántálják a romlatlan idegenajkú 
nép szívébe, leikébe.

Milyen hatalmas válasz volna a horvátok ok- 
vetellenkedesére a vásárhelyiek részéről az, 
hogy ime: habár elsősorban állunk is a 
tüzvonalban; habár erősen a periíerián va
gyunk is s ki vagyunk téve mételyezö 
eszméiteknek: mégse kérünk bolondíló masz
lagtokból; mégis hűek maradunk a magyar 
hazához !

És mégis, szinte hihetetlen: akadályok 
merülnek fel ennek a megvaló̂ lása elé. 
Az indítványozó egy lelkes tanító; legelső 
pártolója a község fiatal, buzgó jegyzője; 
támogatói a képviselőtestületnek egyszerű 
földmíves tagjai: s a képviselőtestületnek 
legutóbbi gyűlésén az indítvány mégis meg
bukott. Megbukott azért, mert a községnek 
jól meghízott korcsmárosa. ki amellett ser
téskereskedő is, akinek tehát a kettős jól 
jövedelmező foglalkozásánál fogva elég 
módja volt a község zsírján való meggaz
dagodáshoz s aki magát mellesleg a kabá
tosok közé is számítja — feláll, tiltakozik 
az indítvány ellen: mert ennek semmi 
értelme nincsen, megvalósítása pedig sok 
pénzébe kerülne a községnek.

Attól félt a jámbor ember, hogy az ő 
tárcája, mint a község legnagyobb adófize
tőjének, ezzel talán egy kissé meg is csap
panna

Persze, hogy akadtak, akik neki felül
tek. A jó példa síkra szállítóit másokat, a 
nem kabátosok közül valókat is, akik azu
tán szintén agitállak az indítvány ellen s a 
magyarság szégyenére azt meg is buktatták.

Nagyon sajnáljuk, hogy ez így történt. 
Mert ismerjük és értjük az indítvány inten
cióit. Felemelő diadalát láttuk volna benne 
a magyarság ügyének, ha a varasdi álapos
tolok az utcákon végig karikázva, az egyik 
utcában a Kossuth, a másikban a Petőfi, 
Jókai, Deák, Rákóczi stb. neveket olvashat
ták volna le a jelző-táblákról !

És nemcsak ez. Nevelő hatását se 
szabad az efféle Intézkedésnek lekicsinyelni. 
Mi tagadás benne, a mi falusi öregeink bi
zony édes-keveset tudnak magyarul, annál

kevésbé ismerik történeti múltúnkat; nem 
ismerik irodalmi csillagainkat. Kicsoda, mi
csoda volt az illető, milyen korban élt, 
minő emlékek, hőstettek, művek fűződnek 
személyeihez?

Mily tanulságosak volnának ezek az 
utcaelnevezések! Mily fenséges alkalmakul 
szolgálhatnának ezek történelmünk, irodal
munk gazdag tárházának feltárására, nagy
jaink megismertetésére !

Sajnáljuk, bogy ez így történt. De nem 
adjuk fel a reményt, hogy az indítvány 
intenciói előbb-utóbb meg ne valósuljanak. 
Magyarázzák meg — ha lehet — az illető 
akadékoskedó alaknak, hogy helytelenül 
cselekedett, amidőn az indítvánnyal szembe 
helyezkedett; ha pedig nem lehet, éreztessék 
vele, hogy amúgy is kevés intelligenciájára 
a község ügyeinek intézése körül egyáltalán 
nincs szükségük. Világosítsák fel a népet, 
hogy itt nem ezrekről, hanem csak egy pár 
koronáról van szó s arról, hogy becsületet 
szerezzenek a magyar ügynek s dicsőséget 
és elismerést önmagoknak.

Vigyék ki az agitációt a hivatalos he
lyiségekből kifelé; csináljanak a hazafias 
ügynek propagandát a nem képviselőtestü
leti lagok között is: s akkor azt hisszük, a 
gyászmagyarok elnémításával nemes tervö- 
kel megvalósítják; mert a derék drávavá- 
sárhelyiek már sokszor megmutatták, hogy 
derék őrei a magyarság ügyének itt a ha
társzélen !

a .társaskör felélesztése.
Hogy komoly a törekvés Csáktornyán 

a régi társaskört életbe léptetni, bizonysága 
az élénk érdeklődés, mely a f. hó 11-én 
megtartott közgyűlés alkalmával megnyilat
kozott. Nem új alakulás volt ez, csak a 
réginek felélesztése s így ugyanazok a 
tisztviselők s ugyanazok a tagok jelentek 
meg az élesztési kísérleten, kik a társaskör 
zászlaját egy szebb és biztosab jövő remé
nyében tiz esztendővel ezelőtt begöngyölték.

Az elnöoi széKet a kör alelnöke, Zakál 
Henrik ügyvéd foglalta el, kinek legelső 
teendője a kör volt elnökének, Ziegler 
Kálmán elhunyláról való kegyeletes meg
emlékezés volt Éhez a jelenlévők egyhangú 
lelkesedéssel hozzájárultak. Miután a tagok 
határozatképes számban megjelentek, elnök 
jelenti, hogy a közgyűlés összehívását kérel
mező 15 tag révén oly figyelemreméltó 
moggalomról vett tudomást, mely képes a 
társaskört feléleszteni s annak életképessé
gét biztosítani és mert kétségtelen, hogy 
kiterjedt társadalmunknak szüksége van 
egy oly központra is, amelyben annak 
minden odavaló eleme a társasélet fejlesz
tése céljából egyesülhet: indokoltnak tartja 
a maga részéről is, hogy a társaskör mű
ködését újból megkezdje.



Az elnök indítványát a jelenvoltak 
egyhangúlag elfogadták s némi eszmecsere 
után, melyben Wollák, Hajós dr., s elnök 
vettek részt, kiegészítették a választmányt: 
háznagynak Pethő Jenőt, könyvtárnoknak 
Polesinszky Emilt, s rendes választmányi 
tagoknak Cvetkovics Antalt, Hajós Ferenc 
dr.-t és Mencsey Károlyt választván meg. 
Miután az alapszabályok értelmében a 
választmány működésképes lett, elnök in
dítványára meghagyták a választmánynak, 
hogy á tagok felvétele s a helyiség megvá
lasztása iránt a gyűlést mihamarább meg
tartsa, hogy az alakuló közgyűlés 8 napon 
belül megtartható legyen.

Értesülésünk szerint ezt a közgyűlést 
kedden d. u. 5 órakor tartják meg a Hor- 
váth-féle kávéházban.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Adományozás. Ö Felsége a király 
Horváth Csongor János pécsi kir.,járásbíró
nak, Horváth Ignác helybeli uradalmi szám
vevő fiának az ítélőtáblái bírói címet és 
jelleget adományozta, ẑ új ítélőtáblái bíró 
vidékünk szőlötte, több %éven kérésziül a 
helybeli kir. járásbíróságnál albírói műkö
désben volt, majd innen Perlakra, később 
Pécsre neveztetett ki járásbírónak. Fényes 
előléptetése alkalmából mi is melegen üd
vözöljük.

—  Állattenyésztési felügyelőség Zala
egerszegen. A földmívelésügyi miniszter 
Zalaegerszeg székhelyivel, Zalavármegyére 
kiterjedő hatáskörrel, nj állattenyésztési tel 
ügyelőséget szervezett, s annak vezetésével 
Flandorfer Ignác kir. felügyelőt bízta meg. 
Eszerint az érdekeltek a jövőben minden 
állattenyésztési ügyben a zalaegerszegi m. 
kir. állattenyésztési felügyelőséghez fordul
hatnak.

—  Fiatal tolvajok Négy domásineci 
fiú, akik közül a legidősebb 14, a legfiata
labb 12 éves, kukoricát loptak, s a lopott 
gabonát eladva, az árán szép egyetértéssel 
megosztozkodlak. Az elmúlt hét folyamáu 
ugyanis Tomásics József gazda padlásáról 
eltűnt másfél métermázsa kukorica A csen
dőrök följelentés folytán kinyomozták, hogy 
Zerna Soma, Frázis Simon, Anderko Iván 
és Gyurkics Iván voltak a tettesek, akik a 
lopott kukoricát Steinberger Simon domá
sineci kereskedőnek adták el.

—  Kortesek a bíróság előtt. Olvasóink 
bizonyosan emlékeznek még a legutólsó 
Csáktornyái képviselőválasztás eseményeire. 
A kerület ugyanis néhai Ziegler Kálmán 
lemondásával megüresedett s néhány napig 
Festetics Pál gróf is jelöltként szerepelt. A 
gróf jelöltségének előzményeit és következ
ményeit fogja felderíteni az a bűnper, a 
melynek tárgyalását f. év december hó 21- 
ikére tűzte ki a nagykanizsai törvényszék. 
Vádlottakként lovag Zolnay Viktor, Zolney 
Béla és Elek vannak perbe híva. A bűnper 
előzménye az, hogy a három Zolnay testvér 
állítólag szándékosan beugrasztotta Festetics 
Pál grófot a jelöltségbe. A vád azt mondja, 
hogy a lovagok szövetkeztek tíaky Miklós 
kunszentmiklósi emberrel és egy Friedmann 
nevű úrral, — ez utóbbit a bíróság még 
mai napig sem tudja feltalálni, — felkeres
ték a grófot, s mint Csáktornyái és perlaki 
polgárok bemutatván magukat, felajánlották 
neki a Csáktornyái mandátumot. A gról a 
legnagyobb Örömmel vállalta a jelöltsége) 
s átadott a deputációnak alkotmányos költ
ségek címén kerek 2000 koronát. A depu- 
táció a pénzzel — hangulat keltés végeit

— lement Csáktornyára. Itt is voltak, jelölő 
gyűlést is tartottak, amelyből Festetics gróf
nak költői szárnyalású üdvözlő telegram, 
mot is menesztettek. A sürgöny alatt tekin
télyes polgárok aláírásai voltak olvashatók. 
Erre újra jött a kortesek számára pénz- 
Rövldesen Festetics Pál gróf személyesen 
jött Csáktornyára, hol is a Hencsey-íéle ven
déglő kerthelyiségében jényes programm- 
beszédet is tartott. Ekkor azonban nagy 
meglepetésre kisült, hogy a polgárok emle
getik ugyan a gróf jelöltségét, de sem a 
jelölő értekezletről, sem pedig a menesztett 
sürgönyről mit sem tudnak. A gróf látva a 
becsapatást, visszalépett s a Zolnay testvé
reket csalásért feljelentette. így szól a vád. 
A három Zolnay testvér azonban tagadja, hogy 
csalárd szándékaik lettek volna. Ök a gróf
tól megbízást kaptak arra, hogy kortesked
jenek, s ezt meg is tették. A főtárgyalás,
— mely e hó 21-én tartatik meg Nagyka
nizsán, — eredményét nagy érdeklődéssel 
várják úgy Nagykanizsán, mint pedig a 
Csáktornyái választókerületben.

-  A légrádi Drávahid. A zalamegyei 
Légrád község régi óhaja, hogy tulajdonát 
képező s vámszedési joggal felruházolt 
olcsó Dráva-rév helyett a kormány állam
költségen végleges jellegű hidat építtessen. 
Ebben az ügyben a légrádiak üobrovics 
Milán letenyei orsz. képviselő vezetésével 
eljártak a kormánynál, a kereskedelmi mi
niszter azonban még október hóban értesí
tette Zalamegyét, hogy a kérést nem telje
sítheti. A kormány leiratának e része így 
hangzik:

«Bármennyire méltánylom is a kér
vényben felsorolt indokokat, mégis, sajná
latomra nem vagyok abbau a helyzet
ben, hogy a kérelmet teljesíthessem, mert 
egyfelől ezen célra fedezet nem áll ren
delkezésemre, másfelől pedig mindaddig, 
míg az országos jelentőségű és fontos
ságú középdunai áthidalások nem létesít- 
tetnék, más, kevésbbé általános közérdekű, 
de nagy költséget igénylő hidak építését 
kilátásba nem vehetem».

E leirat folytán rém marad más hátra 
mint hogy a hidat a légrádiak kormány
támogatás nélkül megépítsék Ez szándékuk
ban van, mert a hid megépítését felelte 

! szükségesnek tartják. Dobrovics képviselő 
ebben az ügyben Pallós Ignác vasutépitészi 
vállalkozóval tárgyalt, ki hajlandó a hidat 
aránylag méltányos költséggel megépíteni. 
Pallós még a jövő hét folyamán leérkezik 
Légrádra, hol a tárgyalásokat folytatja és 
helyszíni szemlét tart.

— Testületi tisztelgés. A «Muraközi 
Tanítókor» azon alkalomból, hogy a Csák
tornyái áll. tanítóképző intézet igazgatói 
állására Zrínyi Károly képzőintézeti tanár 
neveztetett ki, f. hó 8-án délelőtt 11 órakor 
testületileg üdvözölte az igazgatót u| állá
sában. Az üdvözlésnél Brauner Lajos, kör
elnök vezetése alatt Muraköz különböző 
jellegű népoktatási tanintézeteiből mintegy 
lő kartárs vett részt. Brauner Lajos a 
tanítókor elnöke, lelkes szavakkal adott 
kifejezést azon öröm felelt, mely a kör 
egyik legrégibb kartársát, igaz barátját és 
tevékeny tagját érte ezen kitüntetés alkal
mából. Ezen örömben osztozkodnak ők is, 
mert ebben a kitüntetésben megtisztelve és 
felemelve látják a tanítóságot, a népoktatás 
ügyét is. Majd híven ecsetelve, mint a kör 
tagjának a kör felvirágoztatása érdekében 
28 éven át kifejtett tevékenységéi, lelke 
melegéből kéri az uj igazgatót, hogy nehéz, 
de magasztos állásában szeresse továbbra

is a tanítóságot, mint ahogy ők szeretik. 
Végül hogv Muraköz tanügyének s mind
nyájunkkal' a közös magyar nemzet, kul
túra jövőjének emelésére, biztosítására s 
Mvirágoztatásara szentelt áldásos munkában 
lölthesse el mindvégig napjait: hosszú életet 
s az Isten áldását kívánja nehéz pályáján. 
Zrínyi Károly tanítóképző intézeti igazgató 
meleg szavak kíséretében fejezte ki köszö
netét a megjelent tagoknak ezen szives 
megemlékezésért, s egyben biztosította úgy 
a jelenvolt, mint a távoli kartáisakat, hogy 
ő továbbra is megmarad a tanítóság, kar
társai előtt az, aki a múltban volt. Busz 
keség tölti el a lelkét, valahányszor az 
emlékezet réven visszagondol egykori nép
tanítói működésére, s ő csakis ezen a réven 
juthatott el oda, ahova jelenleg a magas 
tanügyi kormány helyezte. Kéri a kartársa
kat, hogy ajándékozzák meg őt továbbra is 
szeretetűkkel, bizalmukkal, a melyre min
denkor büszke lesz, s a melyre mindenkor 
édesen fog visszaemlékezni. A jelenvoltak 
lelkes éljenzéssel fogadták Zrínyi Károly 
igazgató őszinte és szívélyes szavait. Az 
üdvözléshez táviratilag fejezték ki csatlako
zásukat: Tihanyi Lajos ráckanizsai áll vezető 
tanító és az alsódomborui s a kotori közs. 
tanítótestület.

— Meghívó. A «Csáktornyái Jótékony- 
célú Nőegylet» a helybeli fiatalság közre
működésével saját alapja javára 1908. évi 
január hó 11-én a «Zrínyi»-szálló nagyter
mében tánccal egybekötött zártkörű leaes- 
télyt rendez. Kezdete 8 órakor. Belépti dij 
személyenkint 2 korona.

— Kérelem. A helybeli Jótékonycélu 
Nőegylel jövő év január 11-án tánccal 
egybekötött zártkörű teaestélyt rendez. A 
mulatság fényesnek Ígérkezik, az előkészü
letek nagyban folynak. Akik e teaestélyre 
tévedésből meghivót nem kaptak, s arra 
igényt tartanak, szíveskedjenek a rendező- 
bizottság elnökéhez Pálya Mihályné úrnőhöz 
fordulni.

— TŰZ. Folyó hó 9-én a délutáni 
órákban Szelencén Králics Bálint ugyanot
tani lakos telkén egy szalmakazal meggyul
ladt és csak a lakosság erélyes közremű
ködésének köszönhető, hogy nagyobb sze
rencsétlenség nem történt. A leégett kazal 
biztosítva nem volt. A kár meghaladja a 
00 koronát. A tűzet Stankó István 6 éves 
és Rumlin Tamás 7 éves gyermekek kö
vették el, kik a kazal körül valószínűleg 
gyufával játszoltak.

— Halálozás. CtiarmalzjJónás a Mura
közi takarékpénztár igazgatósági tagja, az 
izraelita hitközség templomgondnoka f. hó 
12-én éjjel fél 1 órakor, életének 76-ik 
évében hirtelen elhunyt. Özvegye, két fia és 
kiterjedt rokonsága gyászolják. — 13-án 
délután 2 órakor helyezték nagy részvét 
melleit örök nyugalomra. Béke poraira ]

— Meghívó. A «Csáktornyái Kisdedóvó 
Egyesület» ez évi közgyűléséi ma délután 
fél 3 órakor tartja meg saját helyiségében 
a következő tárgysorozattal: 1) Az elnök 
lemondása és uj elnök választása. 2) Elnöki 
lelenlés. 3) A jelen iskolaévre szóló költ
ségvetés. 4) A számvizsgáló bizottság jelen
tése. 5) Óvónő jelentése. 6) Az óvó álla
mosítása. 7) Esetleges indítványok. — A 
közgyűlést déiulán 2 órakor választmányi 
ülés előzi meg. A tisztelt tagokat minél 
nagyobb számban való megjelenésre ez utón 
is kéri az elnökség.

— Balatonfüred megvétele. Balaton- 
füredröl írják, hogy ott a Beucés-tanitórend 
tulajdonában lévő fürdőintézet megvétele



és fejlesztése céljából mozgalom indult meg 
részvénytársaság alapítására. A tervet min
denfelé igen kedvezően fogadták. A moz
galom élén állanak Esterházy Ferenc gróf, 
Kétly Károly és babarci Schwarcer Ottó 
egyetemi orvostanárok, Kautz Gyula, Palotay 
Ferenc dr. veszprémi nagyprépost és mások.

— Dr. Székely Kornél fogorvos rövid 
időre városunkba érkezett és a Zrínyi
szállóban tartja rendelését. Összes eddigi 
tartózkodó helyeiről a legnagyobb elisme
rés sikerével távozott, igy a lapunkban 
ma közölt hirdetését a legmelegebben ajánl
hatjuk b. olvasóink figyelmébe. Valóban 
ideje lenne, hogy egy lelkiismeretes fogorvos 
ideszoktatásával, a fogművesek működését 
lehetetlenné tegyük.

— A  L in im e n t  C a p s ic i co m p., a 
Horgony-Pain* Expeller Igazi, népszerű háziszerré 
lett, mely számos családban már sok év óta min
dig készletben van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, 
köszvény, csuznál stb.-nél a Linimenttel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek 
elő; sőt járványkórnál, minő: a kolera és hányó
hasfolyás, az altestnek Linimenttel való bedörzsö- 
léssel mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
háziszer jó  eredményül alkalmaztatott bedörzsö- 
lésképpen az influenza ellen is és üvegekben: á 
80 fillér, l kor. 40f. és 2 korona a legtöbb gyógyt. 
kapható; de bevásárlás alkalmával tessék határo
zottan: Ricster-féle Horgony-Linimen tét (Horgony- 
Pain-Expellert) kérni, valamint a »Horgony« véd
jegyre és a Rikhter cégjegyzésre figyelni és csak 
eredeti üveget elfogadni.

—  A megyeházából. A f. hó 9-én 
megtartott vármegyei közgyűlés rendkivü 
nagy érdeklődéssel folyt le Zalaegerszegen 
A közgyűlés a következő Muraközt érdeklő 
fontosabb pontokat intézte el: a) Filipils 
Lajos, a Csáktornyái választókerület ország- 
gyűlési képviselője, drávavásárhelyi plébános, 
továbbra is a közigazgatási bizottság tagja 
marad, b) A központi választmány tagjai 
lettek a Csáktornyái választókerületből Mól 
nár Elek, dr. Tamás János és Filipits Lajos. 
c) Foglalkozott s egyúttal megállapította a 
közgyűlés a korcsmák, sörházak és pálinka- 
mérések záróráját is. Az alispán előterjesz
tése szerint a járási székhelyeken nyáron 
este 9-ig, télen 8-ig lehetnek nyitva és 
nyáron reggeli fi, télen 7 óra előtt ki nem 
nyithatók. Vasárnap és egyéb ünnepnapo
kon égetett szeszt, pálinkát egyáltalában 
nem szabad eladni. Bort, mustot és sört is 
csak eélelött A1 órától kezdve nyáron este 
8, télen este 6 óráig. Az italmérés, üzletek
ben való zenélést eltiltják. Az alispán meg
jegyzi, hogy mind ennek csak úgy lenne 
értelme, — ha a közgyűlés bizottságot kül
dene ki a fogadók, vendéglők és kávéházak 
szabályréndelelének módosítására, mert a 
törvény szerint vendéglő az, melyben étele
ket is szolgálnak fel, tehát a korcsma s 
vendéglő. — Koller István bizottsági tag a 
javaslat módositására nézve azon indítványt 
terjeszti elő, hogy a korcsmák vasárnap és 
ünnepnapokon zárva legyenek. A közgyűlés 
ilyen javaslat és szabályrendelet elkészíté
sével bízza meg az alispánt.

— Csalódni emberi dolog, de nem ok
vetlenül kell. Ha e névre «RETHY» figye
lünk, úgy nem csalódunk, hanem eredeti 
Pemetefű-cukorkát kapunk fiO fillérért, még 
pedig egy kedvelt régi magyar háziszer, 
mely köhögés, rekedség és hurutos bántal- 
mak sok ezer esetében oly kitünően bevált. 
De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a «RETRY» 
név.

— Elveszett pénz. Fundák Mátyás 
kotori lakos a f. évi november hó 25-én 
megtartott Csáktornyái vásár alkalmával a

vásártér és a pályaudvar közötti útvonalon 
78 koronát tartalmazó bőr bugyelárisát 
ismeretlen módon elvesztette. Tartalmazott 
2 drb. 10 koronást, 9 drb. 5 koronást a 
többi forintos és koronás volt.

— A karácsonyi ünnepek alkalmából figyel 
meztetÓ8 a postát igénybe vevő közönség érdeké
ben. Minden egyes küldemény a tartalomnak 
megfelelően, de minden esetre jó  anyaggal és 
tartóan becsomagolandó. Élelmiszerek, játékok, gyü
mölcs szövet, kalap, ruha, fehérnemű, külön-külön 
burkolandó. Ezüst- és aranynemüeket, továbbá 
pénzt a tennebb felsorolt tárgyakkal együvé 
csomagolni nem tanácsos, mert esetleges kártérí
tésnél figyelembe nem vétetnek s már a nyomo
zásnál a tényállás kiderítését hátráltatja. Éhez 
képest: Jelentékenyebb értékű tárgyak 'kivált, ha 
nedvesség, dörzsölés, nyomás vagy ütés által 
könnyen megsérülhetnek pl: csipkék, selyemkel
mék stb. és oly küldemények, melyek nagyobb 
távolságra és kivált tengelyen szállíttatnak, érté
kük, terjedelmük és súlyúkhoz képest megfelelő 
módon közönséges, vagy fonákjával kifelé fordított 
viaszos vászonba, bőrbe, szükség esetén vászonnal 
körülburkolt dobozba teendők és jól körülkötö- 
zendők, vagy jó szerkezetű erős faládába csoma- 
golandók. Ékszerek, drágaságok tokban elhelyezve, 
azonfölül vászonnal körülburkolva, erős fadobozba 
vagy faládácskába zárva, jól körülkötözve és 
lepecsételve adandók fel. Csekélyebb értékű tár
gyak csomagolásához elégséges, ha jó  minőségű 
és többrétű ssomagoló papírba burkoltainak és 
egy darabból álló erős zsineggel többszörösen 
körülköttetnek. Csomagolás nélkül csak bezárt 
utazótáskák, bőröndök, jól abroncsolt hordók, 
erősen beszegezett ládák; továbbá már nem vérző 
е8У"еЙУ darab vad adható fel. Több darab vad 
pl: nyúl. fácán, fogoly stb csakis csomagolva 
adható postára. Bécs városba és annak környé
kére szóló hal küldemények göngyöltére, könnyű 
felismerés céljából egy negyedrét vörös papír ra 
gasztandó. Ily csomagokat célszerű még egy má
sodik címkével is ellátni, hogy azon esetben, ha 
az egyike leszakadna, a kézbesítés mégis aka
dálytalanul eszközlöhető legyen. Célszerű egy cim- 
irat másolatot a küldeménybe legfölül elhelyezni. 
Hogy a küldeményeket még az nap biztosan 
tovább küldeni lehessen: igen kívánatos, hogy a 
küldemények feladása a délelőtti órában történjék.

Közoktatásügy.
A z id e g e n a jk u  g y e rm e k e k  

szo ktatása, hogy az isk o lá n  k í
v ü l is  m ag u k  közt m a g y a ru l b e 

szé lje n e k .
Felolvasta Szoboticán a »Muraközi Tanitőkör< rendes gyűlésén 

B ezenhofer Mihály.
(Folytatás.)

Sajnos, ez az előbb idézett németesítő kor
szakban szintén nem a magyarság előnyére tör
tént, de ma már mások a viszonyok ott is. 
Nagynardán, egyik vasmegyei horvát községben pl 
maga a plébános hozta be a magyar isteni tisz
teletet; Bozsok, Tömörd községek már megma- 
gyarosodlak; s több község a legjobb úton van e 
tekintetben. Oroszlánrésze van ebben az önzetlen 
néptanítói karnak, a szinmagyar középiskoláknak.

Muraköz e tekintetben teljesen iskoláira van 
utalva. És épen ez okoknál fogva nem olyan 
könnyű itt a tanító működése, mint az előbb 
említett vidéken. Hogy mégis célt érünk, ez lég
ink tbb a nép hazafias érzésének, az intelligencia 
és atanult osztály támogatásának és főképen a 
legutóbb fellendült és megélénkült Muraköz keres
kedelmének és iparának köszönhető. Csáktornya, 
Perlak lakóinak példája különösen buzdítólag hat 
az egész környékre.

Hogy népünk megmagyarosítása rövid időn 
belől okvetlenül bekövetkezik, ezt garantálja kir. 
tanfelügyelőségünk következetes, pedáns eljárása s 
a most már többségben levő községi és állami 
iskolák tevékeny részvétele. S ha majd a többi 
néhány iskolát is, — ami szintén rövid idén belül 
okvetlenül be fog következni, mert eredetileg 
minden muraközi iskola községi jellegű volt — 
függetlenítik, akkor minden alattomos gáncsos- 
kodás megszűnik, s közoktatásunk e vidéken is 
eléri a teljes győzelmét.

E bevezető sorokat kénytelen voltam azon

támadások cáfolatául felhozni, melyekkel a szom
szédban a politiknsok, különösen az egyháziak 
bennünket minden alap nélkül meggyanúsítanak s 
erőszakos magyarosítással vádolnak. Ezzel némi- 
képen meg akarom világítani, hogy közoktatásun
kat se azelőtt, se dicső Eötvösünk óta sohasem a 
politika, annál kevésbbé az erőszakos magyaro
sítás vezette, ellenkezőleg inkább az ideálizmus, 
a független-liberális elvek, s a magyar nép vele
született testvéri jóindulatánál fogva a nem zeti
ségek a honfogla'ás óta, a később bekövetkezett 
gyászos idők alatt is mindig testvéreinek fekintette, 
akikkel nemcsak a jogokban testvériesen meg 
osztozkodott, hanem kulturális intézményeiket is 
mindenkor előmozdította, istápolta.

Ezek után pedig rátérek felolvasásom tulaj- 
donképeni tárgyára, a magyar beszéd intenzivebb 
kultiválására és terjesztésére.

Adataimat, melyeket részint a saját tapasz
talataimból, részint az én jó  és derék kartársaim 
munkásságából merítettem, pontokba, fejezeteibe 
foglalom össze és szólok magáról az iskoláról 
ebben a funkciójában; majd a népről, akinek ér
dekében működünk s végül a tanító teendőiről, 
ha sikert akar elérni.

I.
A z  e le m i is k o la  n e m z e t is é g i v id é k e n .

Témám megválasztásánál nem az ötletsze
rűség vezérelt. Mindenki közülünk, aki a nemzeti
ségi vidéken való működésben örömét leli. okvet
lenül már maga is megpróbálta, vagy meg is 
tette azt, amiről én a késői utód most beszámolok; 
természetesen a magam tapasztalatairól feljegy
zett, de a gyakorlatban kipróbált tapasztalatokról.

A népiskolának az első és főfontosságú fel
adatai közé tartozik a hazafias és vallásos irányú 
nevelésen, továbbá az elemi ismeretek terjesz
tésén kivül az állami magyar nyelvnek a megta
nítása. Úgy az állam, mint a nép jól felfogott 
érdeke kívánja ezt.

Tanítványainkat már az első osztályban 
meg lehet tanítani magyarúl és pedig kevés jó 
akarat mellett nagyon könnyen.

Az én tanításom alapja, amit sohasem 
szűnök meg hirdetni: a gyermekek szeretete. 
Módszerem a szemléltetésen alapúi és a kérdve- 
kifejlő tanalakot használom minden osztályban 
és lehetőleg minden tantárgynál.

A tanítás nyelve a magyar.
Mindjárt az év elején arra törekszem, hogy 

a tanulók hangosan feleljenek. Magam a szavakat 
messzehallhatóan ejtem ki. Ha ez eleinte term é
szetellenesnek tűnik is fel, de ez okvetlenül 
szükséges a szavak helyes megtanulása végett. 
Persze, az iskolában tanulja meg a tanuló az 
összes magyar kifejezéseket, azért beszéd- és 
értelemgyakorlat alapján kell tanítanunk mindent, 
amit a gyermek maga körül az iskolában, otthon 
és künt lát, s a mit a tankönyvek fel nem ölelnek.

Nagy szolgálatot tesznek a készség elérésére 
a játékok.

A gyermekek szeretnek játszani. Egy híres 
megfigyelő és utazó szerint, ezen hajlamukat 
tekintve, a gyermekek mindenütt egyformák. Ha 
a gyermeket valamire meg akarjuk tanítani, vagy 
valaminek az elvégzésére rá akarjúk bírni, több
nyire ahoz a szenvedélyéhez folyamodunk, mely 
teljesen uralkodik felette. Én a játékszenvedélyüket 
használom fel arra, hogy az iskolán kivül is ma
guk közt magyarúl beszéljenek.

Az új állásom elfoglalásakor azonnal meg
figyeltem, mit játszanak a gyermekek maguk közt 
legszívesebben? A nyerészkedő játékot megtiltom, 
s tanítok számos más játékot, amelyet mindig 
szívesen játszanak, közben természetesen magyarúl 
beszélnek, mert most tanulták ezeket a játékokat. 
Legjobban lehet a leányok sütés-főzés, (lakodalmas 
s az ezzel járó boltos játékot kihasználni. Azért 
fontos ez, mert ezen játékukban kis testvérkéik 
is részt vesznek. Ez az 6 gyermekkertjük. Ezáltal 
már a kicsinyek is megtanulnak kissé magyarúl. 
Csak az tudja ennek az erkölcsi eredményét 
méltányolni, aki olyan helyen működik, ahol 
t*uire-—óvoda, vagy menedékház.

Folyt kör.

Szerkesztői üzenetek.
C* . . . Névtelen közleményekre nem reagálhatunk. 

Legalább velünk közölje a nevét. Anélkül a legértékesebb 
közleménynek sem szoríthatunk helyet lapunkban.

Főmunkatársi Brauner Lajos.



Az elnök indítványát a jelenvoltak 
egyhangúlag elfogadták s némi eszmecsere 
után, melyben Wollák, Hajós dr., s elnök 
vettek ré9zt, kiegészítették a választmányt: 
háznagynak Pethő Jenőt, könyvtárnoknak 
Polesinszky Emilt, s rendes választmányi 
tagoknak Cvetkovics Antalt, Hajós Ferenc 
dr.-t és Mencsey Károlyt választván meg. 
Miután az alapszabályok értelmében a 
választmány működésképes lett, elnök in
dítványára meghagyták a választmánynak, 
hogy á tagok felvétele s a helyiség megvá
lasztása iránt a gyűlést mihamarább meg
tartsa, hogy az alakuló közgyűlés 8 napon 
belül megtartható legyen.

Értesülésünk szerint ezt a közgyűlést 
kedden d. u. 5 órakor tartják meg a Hor- 
váth-féle kávéházban.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Adományozás. Ö Felsége a király 
Horváth Csongor János pécsi kir.,járásbíró
nak, Horváth Ignác helybeli uradalmi szám
vevő fiának az ítélőtáblái bírói címet és 
jelleget adományozta. ±z új ítélőtáblái bíró 
vidékünk szőlötte, több %éven keresztül a 
helybeli kir. járásbíróságnál alhírói műkö
désben volt, majd innen Perlakra, később 
Pécsre neveztetett ki járásbírónak. Fényes 
előléptetése alkalmából mi is melegen üd
vözöljük.

— Állattenyésztési felügyelőség Zala
egerszegen. A földmívelésügyi miniszter 
Zalaegerszeg székhelylyel, Zalavármegyére 
kiterjedő hatáskörrel, nj állattenyésztési tel 
ügyelőséget szervezett, s annak vezetésével 
Flandorfer Ignác kir. felügyelőt bízta meg. 
Eszerint az érdekeltek a jövőben minden 
állattenyésztési ügyben a zalaegerszegi m 
kir. állattenyésztési felügyelőséghez fordul
hatnak.

— Fiatal tolvajok. Négy domásineci 
fiú, akik közül a legidősebb 14, a legfiata
labb 12 éves, kukoricát loptak, s a lopott 
gabonát eladva, az árán szép egyetértéssel 
megosztozkodtak. Az elmúlt hét folyamáu 
ugyanis Tomásics Józset gazda padlásáról 
eltűnt másíél métermázsa kukorica A csen
dőrök följelentés folytán kinyomozták, hogy 
Zerna Soma, Frázis Simon, Auderko Iván 
és Gyurkics Iván voltak a tettesek, akik a 
lopott kukoricát Steinberger Sünön domá
sineci kereskedőnek adták el.

—  Kortesek a bíróság e lő tt Olvasóink 
bizonyosan emlékeznek még a legutólsó 
Csáktornyái képviselőválasztás eseményeire. 
A kerület ugyanis néhai Ziegler Kálmán 
lemondásával megüresedett s néhány napig 
Festetics Pál gróf is jelöltként szerepelt. A 
gróf jelöltségének előzményeit és követkéz 
ményeit fogja felderíteni az a bűnper, a 
melynek tárgyalását í. év december hó 21- 
ikére tűzte ki a nagykanizsai törvényszék. 
Vádlottakként lovag Zolnay Viktor, Zolney 
Béla és Elek vannak perbe híva. A bűnper 
előzménye az, hogy a három Zolnay testvér 
állítólag szándékosan beugrasztotta Festetics 
Pál grófot a jelöltségbe. A vád azt mondja, 
hogy a lovagok szövetkeztek tíaky Miklós 
kunszentmiklósi emberrel és egy Friedmann 
nevű úrral, — ez utóbbil a bíróság még 
mai napig sem tudja feltalálni, — felkeres
ték a grófot, s mint Csáktornyái és perlaki 
polgárok bemutatván magukat, felajánlották 
neki a Csáktornyái mandátumot. A gról a 
legnagyobb örömmel vállalta a jelöltsége) 
s átadott a deputációnak alkotmányos költ
ségek címén kerek 2000 koronát. A depu- 
táció a pénzzel — hangulat keltés végeit

— lement Csáktornyára. Itt is voltak, jelölő 
gyűlést is tartottak, amelyből Festetics gróf
nak költői szárnyalású üdvözlő telegram, 
mot is menesztettek. A sürgöny alatt tekin
télyes polgárok aláírásai voltak olvashatók. 
Erre újra jött a kortesek számára pénz- 
Rövldesen Festetics Pál gróf személyesen 
jött Csáktornyára, hol is a Hencsey-féle ven
déglő kerthelyiségében jényes programm- 
beszédet is tartott. Ekkor azonban nagy 
meglepetésre kisült, hogy a polgárok emle
getik ugyan a gróf jelöltségét, de sem a 
jelölő értekezletről, sem pedig a menesztett 
sürgönyről mii sem tudnak. A gróf látva a 
becsapalást, visszalépett s a Zolnay testvé
reket csalásért feljelentette. így szól a vád. 
A három Zolnay testvér azonban tagadja, hogy 
csalárd szándékaik lettek volna. Ök a gróf
tól megbízást kaptak arra, hogy kortesked
jenek, s ezt meg is tették. A főtárgyalás,
— mely e hó 21-én tartatik meg Nagyka
nizsán, — eredményét nagy érdeklődéssel 
várják úgy Nagykanizsán, mint pedig a 
Csáktornyái választókerületben.

— A légrádi Drávahid. A zaiamegyei 
Légrád község régi óhaja, hogy tulajdonát 
képező s vámszedési joggal felruházolt 
olcsó Dráva-rév helyett a kormány állam
költségen végleges jellegű hidat építtessen. 
Ebben az ügyben a légrádiak Dobrovics 
Milán letenyei orsz. képviselő vezetésével 
eljártak a kormánynál, a kereskedelmi mi
niszter azonban még október hóban értesí
tette Zalamegyét, hogy a kérési nem telje
sítheti. A kormány leiratának e része így 
hangzik:

«Bármennyire méltánylom is a kér
vényben felsorolt indokokai, mégis, sajná
latomra nem vagyok abban a helyzet
ben, hogy a kérelmet teljesíthessem, mert 
egyfelől ezen célra fedezet nem áll ren
delkezésemre, másfelől pedig mindaddig, 
míg az országos jelentőségű és fontos
ságú középdunai áthidalások nem létesít- 
tetnék, más, kevésbbé általános közérdekű, 
de nagy költséget igénylő hidak építését 
kilátásba nem vehetem».

E leirat folytán rém marad más hátra 
mint hogy a hidat a légrádiak kormány
támogatás nélkül megépítsék Ez szándékuk
ban van, mert a hid megépítését felelte 
szükségesnek tartják. Dobrovics képviselő 
ebben az ügyben Pallós Ignác vasutépitészi 
vállalkozóval tárgyalt, ki hajlandó a hidat 
aránylag méltányos költséggel megépíteni. 
Pallós még a jövő hét folyamáu leérkezik 
Légrádra. hol a tárgyalásokat folytatja és 
helyszíni szemlét tart.

— Testületi tisztelgés. A «Muraközi 
Tanítókor» azon alkalomból, hogy a Csák
tornyái áll. tanítóképző intézet igazgatói 
állására Zrínyi Károly képzőintézeli tanár 
neveztetett ki, f. hó 8-án délelőtt 11 órakor 
testületileg üdvözölte az igazgatót u| állá
sában. Az üdvözlésnél Brauner Lajos, kör- 
elnök vezetése alatt Muraköz különböző 
jellegű népoktatási tanintézeteiből mintegy 
15 kartárs vett részt. Brauner Lajos a 
tanítókor elnöke, lelkes szavakkal adott 
kifejezést azon öröm felelt, mely a kör 
egyik legrégibb kartársát, igaz barátját és 
tevékeny tagját érte ezen kitüntetés alkal
mából. Ezen örömben osztozkodnak ők is, 
mert ebben a kitüntetésben megtisztelve és 
felemelve látják a tanítóságot, a népoktatás 
ügyét is. Majd híven ecsetelve, mint a kör 
tagjának a kör felvirágoztatása érdekében 
28 éven át kifejtett tevékenységéi, lelke 
melegéből kéri az uj igazgatót, hogy nehéz, 
de magasztos állásában szeresse továbbra

is a tanítóságot, mint ahogy ők szeretik. 
Végül, hogy Muraköz tanügyének s mind
nyájunkkal a közös magyar nemzeti kul
túra jövőjének emelésére, biztosítására s 
felvirágoztatására szentelt áldásos munkában 
lölthesse el mindvégig napjait: hosszú életei 
s az Isten áldását kívánja nehéz pályáján. 
Zrínyi Károly tanítóképző intézeti igazgató 
meleg szavak kíséretében fejezte ki köszö
netét a megjelent tagoknak ezen szives 
megemlékezésért, s egyben biztosította úgy 
a jelenvolt, mint a távoli kartársakat, hogy 
ő továbbra is megmarad a tanítóság, kar
társai előtt az, aki a múltban volt. Busz 
keség tölti el a lelkét, valahányszor az 
emlékezet réven visszagondol egykori nép
tanítói működésére, s ő csakis ezen a réven 
juthatott el oda, ahova jelenleg a magas 
tanügyi kormány helyezte. Kéri a kartársa
kat, hogy ajándékozzák meg őt továbbra is 
szeretetűkkel, bizalmukkal, a melyre min
denkor büszke lesz, s a melyre mindenkor 
édesen fog visszaemlékezni. A jelenvoltak 
lelkes éljenzéssel fogadták Zrínyi Károly 
igazgató őszinte és szívélyes szavait. Az 
üdvözléshez táviratilag fejezték ki csatlako
zásukat: Tihanyi Lajos ráckanizsai áll vezető 
tanító és az alsódomborui s a kotori közs. 
tanítótestület.

—  Meghívó. A «Csáktornyái Jótékony- 
célú Nőegylet» a helybeli fiatalság közre
működésével saját alapja javára 1908. évi 
január hó 11-én a «Zrínyi»-szálló nagyter
mében tánccal egybekötött zártkörű teaes
télyt rendez. Kezdete 8 órakor. Belépti dij 
személyenkint 2 korona.

— Kérelem. A helybeli Jótékonycélu 
Nőegylel jövő év január 11-án tánccal 
egybekötött zártkörű leaestélyt rendez. A 
mulatság fényesnek Ígérkezik, az előkészü
letek nagyban folynak. Akik e teaestélyre 
tévedésből meghívót nem kaptak, s arra 
igényt tartanak, szíveskedjenek a rend°ző- 
bizoltság elnökéhez Pálya Mihályné úrnőhöz 
fordulni.

—  TŰZ. Folyó hó 9-én a délutáni 
órákban Szelencén Králics Bálint ugyanot
tani lakos telkén egy szalmakazal meggyul
ladt és csak a lakosság erélyes közremű
ködésének köszönhető, hogy nagyobb sze
rencsétlenség nem törtéül. A leégett kazal 
biztosítva nem volt. A kár meghaladja a 
60 koronát. A tűzet Stankó István 6 éves 
és Rumlin Tamás 7 éves gyermekek kö
vették el, kik a kazal körül valószínűleg 
gyufával játszottak.

— Halálozás. Charmatẑ Jónás a Mura
közi takarékpénztár igazgatósági tagja, az 
izraelita hitközség templomgondnoka f. hó 
12-én éjjel fél 1 órakor, életének 76-ik 
évében hirtelen elhunyt. Özvegye, két fia és 
kiterjedt rokonsága gyászolják. — 18-án 
délután 2 órakor helyezték nagy részvét 
mellett örök nyugalomra. Béke poraira !

— Meghívó. A «Csáktornyái Kisdedóvó 
Egyesület» ez évi közgyűlését ma délután 
tél 8 órakor tartja meg saját helyiségében 
a következő tárgysorozattal: 1) Az elnök 
lemondása és uj elnök választása. 2) Elnöki 
jelentés. 3) A jelen iskolaévre szóló költ
ségvetés. 4) A számvizsgáló bizottság jelen
tése. 5) Óvónő jelentése. 6) Az óvó álla
mosítása. 7) Esetleges indítványok. — A 
közgyűlést délután 2 órakor választmányi 
ülés előzi meg. A tisztelt tagokat minél 
nagyobb számban való megjelenésre ez utón 
is kéri az elnökség.

— Balatonfüred megvétele. Balaton- 
füredröl írják, hogy olt a Beucés-tanitórend 
tulajdonában lévő fürdőinlézet megvétele
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és fejlesztése céljából mozgalom indult meg vásártér és a páJyaudvar közötti útvonalon támadások cáfolatául felhozni, melyekkel a s»m- 
reszvénylársaság alapítására. A tervet min- 78 koronát tartalmazó bőr bugyelárisát szádban a politiknsok, különösen az egyháziak 
denfelé igen kedvezően fogadták. A moz- ismeretlen módon elvesztette. Tartalmazott bfTn ? * *
galom élén allanak Esterházy Ferenc gróf, 2 drb. 10 koronást, 9 drb. 5 koronást a képen mtíg akai.om világítani, hogy közoktatásun- 
Kétly Károly és babarci Schwarcer Ottó többi forintos és koronás volt. kát se azelőtt, se dicső Eötvösünk óta sohasem a
egyetemi orvostanárok, Kautz Gyula, Palotay ~ ~  “ politika, annál kevésbbó az erőszakos magy&ro-
Ferenc dr. veszprémi nagyprépost és inások. т < .лГ 7 \  sítrás vef Ue* е|1епкегЛ,е8 inkább az ideálizmus,

— Dr Qzékelv Kornél fogorvos rövid ? в2*еЙ8 ? pos 1 '86"УЬ® vev<5 közönség érdeké- a független-liberális elvek, s a magyar nép vele-
а ^®rnel l°gorvos rövid ben. Minden egyes küldemény a tartalomnak született testvéri jóinduiatánál fogva a nemzeti

időre városunkba érkezett és a Zrínyi- megfelelően, de minden esetre jó anyaggal és ségek a honfoglalás óta, a később bekövetkezett 
szállóban tartja rendelését. Összes eddigi tartóan becsomagolandó. Élelmiszerek,játékok, gyű- gyászos idők alatt is mindig testvéreinek tekintette, 
tartózkodó helyeiről a legnagyobb el isme- mölcs szövet, kalap, ruha, fehérnemű, külön-külön akikkel nemcsak a jogokban testvériesen meg 
rés sikerével távozott, igy a lapunkban b^rk^andó Ezüst- és aranynemüeket továbbá osztozkodott, hanem kulturális intézményeiket is

»* “ *  “■ *«*»* j r - t n . a *hatjuk b. olvasóink figyelmébe. Valóban tésnél figyelembe nem vétetnek s már a nyomo- douképeni tárgyára, a magyar beszéd intenzivebb 
ideje lenne, hogy egy lelkiismeretes fogorvos zásnál a tényállás kiderítését hátráltatja. Éhez kultiválására és terjesztésére 
ideszoktatásával, a fogművesek működését k^Pest: Jelentékenyebb értékű tárgyak 'kivált, ha Adataimat, melyeket részint a saját tapasz
lehetetlenné tegyük nedvesség, dörzsölés, nyomás vagy ütés által talataimból, részint az én jó  és derék kartáreaim

A . . : ' _  . . könnyen megsérülhetnek pl: csipkék, selyemkel-1 munkásságából merítettem, pontokba, fejezetesbe
U D ^ т , ™ ег]* CaPs,cl ..с ОГп р ‘* a ,nék stb- és oly kü,demények. melyek nagyobb; foglalom össze és szólok magáról az iskoláról
Horgony-Pain-Expeller Igazi, népszerű haziszerré távolságra és kivált tengelyen szállíttatnak, érté- ebben a funkciójában; majd a népről, akinek ér- 
lett, mely számos családban már sok év óta mm- kük, terjedelmük és sulikhoz képest megfelelő dekében működünk s végül a tanító teendőiről, 
dig készletben van. Hátfájás, csipőfajdalom, fejfájás, módon közönséges, vagy fonákjával kifelé fordított ha sikert akar elérni, 
köszvény, csuznál stb.-nél a Linimenttel való be- viaszos vászonba, bőrbe, szükség esetén vászonnal
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó hatást idéztek körülburkolt dobozba teendők és jól körülkötö- I.
elő; sőt járványkórnál, minő: a kolera és hányó- zendők, vagy jó szerkezetű erős faládába csórna- Az elemi iskola nemzetiségi vidéken, 
hasfolyás, az altestnek Linimenttel való bedörzsö- golandók. Ékszerek, drágaságok tokban elhelyezve, Témám megválasztásánál nem az ötleteze-
léssel mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő azonfölül vászonnal körülburkolva, erős fadobozba rűség vezérelt. Mindenki közülünk, aki a nemzeti- 
há^szer jó eredményül alkalmaztatott bedörzsö- vagy faládácskába zárva, jól körülkötözve és ségi vidéken való működésben örömét leli. okvet- 
lésiiéppen az influenza ellen is és üvegekben: á lepecsételve adandók fel. Csekélyebb értékű tár- lenül már maga is megpróbálta, vagy meg is 

? л k°u‘ kor?n? a legtóbb gyógyt. gyak csomagolásához elégséges, ha jó minőségű tette azt, amiről én a késői utód most beszámolok;
kapható; de bevásárlás alkalmával tessék ha táró- és többrétű ssomagoló papírba burkoltainak és természetesen a magam tapasztalatairól feljegy- 
zottan: Ricster-féle Horgony-Limmen tét (Horgony- egy darabból álló erős zsineggel többszörösen zett, de a gyakorlatban kipróbált tapasztalatokról
Pain-Expellert) kérni, valamint a »Horgony* véd- körülköttetnek. Csomagolás nélkül csak bezárt д népiskolának az első és főfontosságú fel
jegyre és a Rikhter cégjegyzésre figyelni és csak utazótáskák, bőröndök, jól abroncsolt hordók, adatai közé tartozik a hazafias és vallásos irányú
eredeti üveget elfogadni. erősen beszegezett ládák; továbbá már nem vérző nevelésen, továbbá az elemi ismeretek terjesz-

—  A megyeházából. A f. hó 9-én W-egy darab vad adható fel. Több darab vad tésén kívül az állami magyar nyelvnek a megta- 
megtartott vármegyei közgyűlés rendkivü. pl,:, nyúb ^ cánV,/°g0l;í slb csakis csomagolva nítása. Úgy az állam, mint a nép jól felfogott 
naov érdeklődéssel folvt le 7-.1яеоегя7еоеп adható poslara- Bérs városba és annak környé- érdeke kívánja ezt.
д . .. Г°  У „ * Z< , aeg 8 8 ké,e szdló hal küldemények göngyöltére, könnyű Tanítványainkat már az első osztályban
A közgyűlés a következő Muraközt érdeklő felismerés céljából egy negyedrét vörös papír ra meg lehet tanítani magyarúl és pedig kevés* jó-
fontosabb pontokat intézte el: a) Fi I i pits gasztandó. Ily csomagokat célszerű még egy má- akarat mellett nagyon könnyen.
Lajos, a Csáktornyái választókerület ország- s°dik címkével is ellátni, hogy azon esetben, ha Az én tanításom alapja, amit sohasem
gyűlési képviselője, drávavásárhelvi plébános, egY'ke leszakadna, a kézbesítés mégis aka- szűnök meg hirdetni: a gyermekek szeretete. 
továbbra is a közmavvatási hivő I s L  b e in  da,ylalanul eszközlöhető legyen. Célszerű egy cim- Módszerem a szemléltetésen alapúi és a kérdve- továbbra is a kozigazgatasi bizottság tagja jpat m4solalol a küldeménybe legfölül elhelyezni, kifejtő tanalakot használom minden osztályban 
marad, b) A központi választmány tagjai Hogy a küldeményeket még az nap biztosan és lehetőleg minden tantárgynál, 
lettek a Csáktornyái választókerületből Mól tovább küldeni lehessen: igen kívánatos, hogy a A tanítás nyelve a magyar,
nár Elek, dr. Tam ás János és Filipits Lajos, küldemények feladása a délelőtti órában történjék Mindjárt az év elején arra törekszem, hogy
c) Foglalkozott s egyúttal megállapította a = _ E=_ _ e  a tanulók hangosan feleljenek. Magam a szavakat
közgyűlés a korcsmák, sörházak és pálinka- messzehallhatóan ejtem ki. Ha ez eleinte tenné-
mérések záróráját is. Az alispán előle rjesz- K o Z O k ta ta S U g V . szükséges a szavak helyes megtanulása végett,
tése szerint a járási székhelyeken nyáron ö  Persze, az iskolában tanulja meg a tanuló az
este 9-ig, télen 8-ig lehetnek nyitva és д 2 jd e g e n a jk u  g y e rm e k e k  összes magyar kifejezéseket, azért beszéd- és
nyáron reggeli fi, télen 7 óra előli ki nem hnerv a ?  ick n lán  И _ értelemgyakorlat alapján kell tanítanunk mindent,
nyithatók. Vasárnap és egyéb ünnepnapé- S Ä k K Ä  b e -  ГкоЛ «  m l
kon egetett szeszt pálinkát egyallalaban s z é l je n e k . Nagy szolgálatot tesznek a készség elérésére
nem szabad eladni. Bort, muslot és sört is a játékok
csak eélelött A1 órától kezdve nyáron este Felolvasta Szóbeliéin. -Muraközt TanitékUr. r™de.„ílé.én д gyerme|(ek 32erelnek ját82ani. EgJ hfres
8, télen este 6 óráig. Az italmérési üzletek- Bezenhofer Mihály. meg6gyelő és utazó szerint, ezen hajlamukat
ben való zenélést eltiltják. Az alispán meg- ° ' a ' tekintve, a gyermekek mindenütt egyformák. Ha
• __• . л °  Sajnos, ez az előbb idézett németesítő kor- a gyermeket valamire meg akarjuk tanítani, vagy
j 8У2 » b 8У 1 d ennek csak úgy enne szakban szintén nem a magyarság előnyére tör- valaminek az elvégzésére rá akarjúk bírni, több
értelme, ha a közgyűlés bizottságot kül- télit, de ma már mások a viszonyok ott is. nyíre ahoz a szenvedélyéhez folyamodunk, mely
dene ki a fogadók, vendéglők és kávéházak Nagynardán, egyik vasmegyei liorvát községben pl. teljesen uralkodik felette. Én a játékszenvedélyüket 
szabályréndelelének módosítására mert a mag“ a plébános hozta be a magyar isteni tisz- használom fel arra, hogy az iskolán kívül is ma
törvény szerint vendéglő az, melyben étele- teletel; Hozsok Tömörd községek már megma- guk közt magyarúl beszéljenek 
két i4 47nloálnak fel tehát я кпггчтя я gVaros°dlak; » több község a legjobb utón van e Az uj állásom elfoglalásakor azonnal meg-aei is szolga пак lei, lenai a Korcsma s tekintetben. Oroszlánrésze van ebben az önzetlen figyeltem, mit játszanak a gyermekek maguk közt 
vendéglő. Koller István bizottsági tag a néptanítói karnak, a szinrnagyar középiskoláknak, legszívesebben? A nyerészkedő játékot megtiltom, 
javaslat módosítására nézve azon indítványt Muraköz e tekintetben teljesen iskoláira van s tanítok számos más játékot, amelyet mindig
terjeszti elő, hogy a korcsmák vasárnap és utalva. És épen ez okoknál fogva nem olyan szívesen játszanak, közben természetesen magyarúl
Ünnepnapokon zárva legyenek. A közgyűlés köí!,nyd a ta[lító működése, mint az előbb beszélnek, mert most tanulták ezeket a játékokat.
ilven javaslat és szabnivrendelef olkészíté e,nl,telt Vld<*en. Hogy mégis célt érünk, ez leg- Legjobban lehet a leányok sütés-főzés, [lakodalmas 
ilyen javaslat es szabályrendelet eiKeszue- jnktbb a nép hazafias érzésének, az intelligencia s az ezzel járó boltos játékot kihasználni. Azért
sével bízza meg az alispánt. és alanult osztály támogatásának és főképen a fontos ez, mert ezen játékukban kis testvérkéik

— Csalódni emberi dolog, de nem ok- legutóbb fellendült és megélénkült Muraköz keres- is részt vesznek. Ez az 6 gvermekkertjük. Ezáltal 
vétlenül kell. Ha e névre «RÉTHY* figye- ĵ de!mének és iparának köszönhető. Csáktornya, már a kicsinyek is megtanulnak kissé magyarúl. 
lünk úgy nem csalódunk hanem eredeti P < ,akómak példája különösen buzditólag hal Csak az tudja ennek az erkölcsi eredményét
шик úgy nem csaioüunK nanem eredeti az egé8Z kürnyékre. méltányolni, aki olyan helyen működik, ahol
Pemetefű-cukorkát kapunk bO fillérért, meg Hogy népünk megmagyarosítása rövid időn nincs óvoda, vagy menedékház. 
pedig egy kedvelt régi magyar háziszer, belől okvetlenül bekövetkezik, ezt garantálja kir. ’ Kolyt kör
mely köhögés, rekedség és hurutos bántál- tanfelügyelőségünk következetes, pedáns eljárásas 
mák sok ezer esetében oly kitűnően bevált. ? .raÍJ?1 4má[. löbb!$gbe?, ,,ev5 küZ9é#‘ és á,la/?j
De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka néhány iskol4t Ц _  ami szintén röviJd iden be,„, Szerkesztői üzenetek.
minden darabjan rajta legyen a «RETHY» okvetlenül be fog következni, mert eredetileg C.  . . . Nívielen keneménvrtre nem re«ilb.tunk 
hév. minden muraközt iskola községi jellegű volt — Legalább velünk közölje a nevét. Anélkül a legértékesebb

_ Elveszett pénz* Fundák Mátyás ^ 8getlenítik, akkor minden alattomos gáncsos- közleménynek eem szoríthatunk helyei lapunkban.
г а • * и ix n- x kodás megszűnik, s közoktatásunk e vidéken iskotort lakos a f. évi november hó 2o-én eléri „ teljes győzelmét. "  ------ -----111

megtartott Csáktornyái vásár alkalmával a E bevezető sorokat kénytelen voltam azon Főmunkatárs: Brauner Lajos.
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Sve poöiljke se tifaö zadrZaja 
novinah, naj se poöiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya.

Izdateljetvo:
knjiáara S t r a u s z  S a n d o r a ,
kam se predplate i obznuna na horvatskom i magjarskom jezíku izlaieéi druitveni, znastveni i povucljiví list za púk 

pofiijjaju. Izlazi svaki tjed en  je d en k ra t i to : vu svaku nedelju.

Predplatna oena ja:

Na celo l e t o ..............8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor. 

Pojedini broji koátaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fa 
raöunaju.

Odgovorni urednik:

R H O S Ó C Z Y  E L E K

Nije у redu!
Mi tu u Medjimurju na tak lepoj rav- 

nici imamo svoje polje i zemlje, da ako sa- 
mo malo bolje orjemo, jako dobroga hasna 
nam doneseju. Pák i presiljeni smo zemlje 
bolje delati, ar ljudstvo tu samo ztoga Zivi; 
ljudstvo se uvek povekőava, а к tomu tu 
blizu, za sve ljudi, reőimo i za Zenske, za 
vezda joä nit ne moői drugo delozmoői.Ar 
bile su tu veő i fabrike, naprimer cukor- 
fabrika u Cakovcu, svilna fabrika u Prilogu 
nego sve se je zdoölo, ar za ono vreme su 
ljudi v obilju Ziveli. lmeli su svega dost, 
nesu bili pretrucani, pák su nit ne Steli vu 
fabriki delati. Sbmo tak, da bi na Case bilo | 
moői, onda je. Da je kakov osvetek, onda 
bi veő radi dobri ostali, na proáőenje, ali na 
sejem к Sv. KriZu, u Prilog, к Sv. Jeleni, 
v Nedeliáőe, v Csáktornya i Bog zna joS na 
átera mesla sikak mera iti, ar ako drugoga 
zroka néma, véli da zagovora ima; a nikaj 
drugo ga ne vabi tam, как ona deteőja,be-1 
dasta Zelja, da tám prez reda i na nepo-j 
trebne stvari IroSiti more. Nego fabrika nem-j 
re tak zestati, ako bi denes bili teZaki, a j 
zutra pák ne. Vidite zato nemremo mi tak 
dugó dojti do toga, da bi se i prinas fab
rike napravile. Istina, jesu zato i verni, mar- 
Ijivi, strplivni i poSteni teZaki, koji od dne- 
va do dneva marljivo delaju, i Steri si ne 
samo tuliko sluZiju, da dobro Ziviju, nego 
к tomu si joS I lepe peneze preSparaju. ( 
Pák ravno tak dobro i lepő Ziviju iz svo-' 
jóm familijom, как Steri god drugi gospo- 
dar, Steri ikak veliki imetek ima.

Nego vezda vas na jeden drugi, silnil 
posel oőem opominati, od őesa ste veő vi- 
Seput navuka őuli. Vidite, как nas dragi 
Bog rád ima, как dugu i lepu jesen nam 
je daruval. Pák kaj vidimo ? Da si ljudi 
svoje zemljiőke, — Stere nas hraniju, Stere 
nam kruha daju, i iz Steri si sve naplaőke 
i druge potreboőe prepovali moremo, — 
neznaju ili zbog nemamosti neőeju tak pre- 
delati, как bi morali, da öve zemlje zase- 
gurno svojega dobroga ploda donesle. Sve 
je samo nato ostavljeno: »Ako Bog da.»

Istina, dragi Bog nam sve da, ako smo 
toga vredni, samo к tomu i delati n.oramo: 
— poleg moguőnosti dobro i marljivo. Ar 
na takvom poslu je i blagoslov bozji.

Kaj anda vidimo, da po célom Medji
murju joS viSe как pol orane zemlje, kaj 
je ne zasejano, da je joS ne zorano. Dragi 
moji, to je ne v redu! Gda se őlovek po 
cugu pelja, z jedne i druge strani vidi joS 
kuruzinje, как se beli.

Pák mora őlovek stranske daleSnje Iju- 
de sluöati, Steri se ovud peljaju, da se med 
sobom spominaju, i veliju, da su tu itak 
nemarni ljudi, ki si ve neőeju zemlje zo- 
rati, da je tak duga i lepa jesen. No dragi 
prijatelji, vu tóm vas niti mi braniti nem
remo, nit neőemo, nego vas joS opominaj-

Qlftvui surednik s

B E Z E N H O F E R  M IH Á L Y

mo, dajte, na vaSu hasén bude, ako si zem
lje joS ve, pred jakom zimom zorjete. Naj te 
nikoga drugoga sluSati, prem kakve klepe- 
taste, brbraste ljude, Steri vám letos ovak, 
kletu pák ónak govoriju. Poglejle takvi ljudi 
delo i gospodarstvo, Steri ne s jezikom kraj 
kupice, ili pred hiZom na klupi, nego s mar- 
Ijivim i redovitim delom zvrSavaju svoje 
posle. Ovi negovoriju őuda, nego dobro 
delaju.

То sami znate ako zemlje v jesen z 
orjete, na protuletju rapeje, joS pred Gjur- 
gjevom morete posejati. 1 to znate, kaj se 
raneje seja, ili sadi ono je uvek lepSe i 
őeleSe i mnogo veő sada donese, őuda viSe 
beremo. То рак takaj znamo, da v jesen 
gliboko zorana zemlja, i vu suSi duZe fajt- 
na ostane, ar v zimi bolje preprhne, pák 
vise dezdja i sneZne vode vuse prime. Vu 
takvoj zemlji v leti negda, da je suSa, ne 
sfali nikvo silje, i neposuSi se tak fletno.

Kaj anda őekati? Morti i to bi vám 
morali poglavari, ili g. sudec zapovedati?! 
2eljeli ste si lépu jesen. Ve je tu. Pak kaj 
bi radi joS? Segurno blagoslov BoZji: puné 
kuruZnjake do novoga kruha.

Как ste to veő sami spazili, v kuruzi, 
tak na betvi, как na lati kuruzni kukec, 
mojj jako őuda kvara napravi. Spreje betov- 
Ije pák ga onda veler lehko prelomi, pote- 
re. Ov kukec, molj, se na zimu v zemlju 
skrije; tojest lutke ovoga metulja su kroz 
zimu v zemlji. Ako zemlju zorjel̂ , stem i 
öve kukce fondate. Pák kuliko kvara nam 
delaju vec ovi S Crvi.

Tu u Medjimurju ta reC hódi: »Neda 
se z Medjimurja, как nit perika ne.» Anda 
ako periku, Stera pol hrane iz zemlje vun 
potegne, pák őudaput zaduSi drugo silje, 
ako ju íz zemlje S őistiti kanite, onda zem
lje vecput gliboko zorati morate. V jesen 
sikak. Kak teZko je tam delati, gde se jen- 
put perika zakoreni, i как bolSa zemlja je 
lam, gde ju s fondaju. То drugac ne moői 
dostiői, как s lem da si v jesen zemlje do
bro i gliboko zorjemo. Uvek to velim gli
boko, ar gliboko more biti zemlja prhka, 
predelana, onda bude segurno i dobro ro- 
dila.

Na tem moramo bili, da nam zemlja 
duplik hasna bude dala, ar joS jedenput 
viSe ljudstva mora zdrZali i prehraniti, как 
je pred neSterimi leti, Vezda nam je jako 
lepa prilika lu ovo dostiői. Как znate, do- 
puéőeno je opet vu Medjimurju duhana po- 
vati. Kaj smo tak teZko őekali, do3lo nam 
je i fast onim, ki su se za to pobrinuli. 
Nego mala falinga je opet i pritom. Ravno 
oni nesmejn duhana povati, Sieri su ga predi 
povali, gde je i prveSa vremena najbolje 
rasel, v Dolnjem Medjimurju. Tu pri nas v 
Gornjem Medjimurju, nit su ga onda jako 
povali, samo koli Belice i Podturna, pák i 
to bolje tam dőli spada, ve ga joS menje 
budu. NeSterim gazdom samo pák se to

IidatelJ i vl&stnik:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

ne splaőa, ar onda kraj svakoga betva bi 
morali straZana imeti. Kaj bude anda stoga? 
To bude, da zgubimo opet dopuáőenje, i 
Bog zna gda, morti onda veő nigpar nedo- 
bimo engedélya duhana saditi. Zato svaki 
gazda tu v Gornjem Medjimurju makar na 
как malom íalalu, makar samo vu vrőaku 
bude sadil, naj se da zapisati vu kancellá
réi, pri g. notariuSu, bar bude mir, i ljudi 
za par Ijet se budu opet privőili, ar budu 
pripoznali, как veliki hasén nosi povanje 
duhana. —

Ja budem poval z rende sam si zel
pol mekote samo za to.

Svoje domorodce, naSe prijatelje pák 
u Dolnjem Medjimurju opominamo, naj i- 
deju obőinski poglavari к varmedjinskim 
odbornikom g. Kovács Rezső sudcu, i g 
Dr. Tamás János fiSkalijuSu, Steri su se 
do vezda za to tak radi pobrinuli, naj se 
skup iz Zalavarmegjinskim Gospodarskim 
DruZtvom ope! pomoliju к visokom minis- 
terstvu, naj dozvolji, da bi po célom Medji
murju sadili duhana, ar ravno po Dolnjem 
Mediimurju su i predi sadili najviSe, gde su 
najfineSe zemlje zati kraj.

To je ne isiina da je u Dolnjem Me- 
djimurju zemlja ne za to. Zakaj je рак pred- 
fini i dober Tatar rasel?! Koli Palinovca, 
TurőiSőa, DrZimurca pák i jako fini duhan. 
Ki je toga navuka dal visokomu minister- 
slvu, on je rnislim samo, iz Skolski knig 
vun Citál, da je tu, gde je ve Medjimurie, 
negda morje bilo, pák da je ve ta zemlja 
sam mlaj, i tak rnastna da tu nit gnjjiti, 
skjrom nit orati nije treba, da tu preveC 
bu|o raste sve silje. Kuliko jezero-jezer let 
je veő tomu! Kuliko ljudstva se je veő na 
tóm falatu zemljo premenilo samo od par 
jezer let! Ovi su segurno ne tam veő piS- 
kore «оvili, gde ste vi duhana povali, i ku- 
kuruzu sadite.

Mismo vám dali navuKa, i sami prosi- 
mo gori s poslenjem imenuvanu veleőast- 
nu gospodu, takaj preőastnoga gospodioa 
naSega ablegr.ta, naj budu tak dobri, ako 
je moguőe, naj ne őekaju, da bi je obőine 
prosile, ar naSe ljudstvo neje vuőno takve 
stvari shajati. lm как őuda su bili kvarni, 
da su pred tem dopuSőenje zgubili, pák su 
strplivno őekali, i dalje bi sigurno tiho bili. 
Zato naj se vu ime svi obőin pomoliju vi- 
sokomu ministerstvu, joá ve, da se ljudstvo 
javiti i zapisati bude moglo dali, pák da si 
jós ve po zimi se stvari, su slogu, kaj je 
к tomu potrebno, pripraviti bude moglo. Mi- 
slimo, da zbog toga naá oátri minister ni
koga za Őimko nebude mogel zvati, ar stem 
ne jednomu őloveku ili — sebi hasniti — 
kaniju nego celomu Medjimurju stem po- 
moői hoőoju



Odprost soldato? koji su skoőili 
у ^íeriku.

Novembra 26a su P‘sa*e honvedske 
novine, da je JekfalussY> minister honvé- 
dov naredbu da*vun> da P0,e8 odluke Nje- 
govoga VeliCan?a 9e ima odprost dali svim 
soldatom, koji a skoCili od soldaCije i od- 
pusti se njim,va kaétiga, koju su si zbog 
toga zaslû ili Piáeju novine, daova odprost 
spada na sv one soldate, kője su do 2-ga 
decembra 0̂7-ga leta odsudili, ili kője su 
pod iztrag zeli. — Ovo je kralj veC juni- 
uöa 8-ga — na dan jubileuma odluCil i 
magjarsk ministerium je za ono vreme pre- 
poruCil .̂ jegvomu VeliCanstvu, da odprost 
da sóletom na kője Caka gori spomenjena 
kagtiga Takaj i soldaCki sud je zel ovu 
stvar iapre, ali poleg betega Njegovoga Ve- 
liCanJva je ovo ne moglo za ono vreme 
izpiniti. Nego ve, da je kralj ozdravel su 
njr opet zeli napre, i tak je bila dana vun 
ruredba novembra meseca. Óva naredba 
spada takaj i na austrijanske soldate. Troje 
»rilike su zrokuvale, da je ova naredba bi- 
ia  vun dana, i to; juniuá osmi, da je bil 
korunjen naá kralj, onda ozdravljenje nje- 
govo i december drugi. Na ov den, 1848-ga 
leta decembra drugoga — su Ferenc JoZefa 
v Olmützu postavili za austrijanskoga ce- 
sara. Na spomenek ovih tri dnevov je iziála 
odprost. Vnogo je takovih regrutov, koji su 
samo zato, da nemoraju svoja leta odslu- 
íili, skocili v Ameriku. Na takove, как to 
dobro znaju oni, koji su bili soldati, oátra 
kaátiga Caka, da se vloviju. Vnogi i vnogi 
samo zbog kaStige je ostal v Ameriki. Ve 
se ovi slobodno povrneju nazaj, bez toga 
da bi se morali boiati, da nje i najmenjáa 
dostigne, ako se povrneju dimo.

Svim onim, koji su zbog soldaCke slu- 
2be ili od svojih regimentov skocili i zbog 
togá odsudjeni bili ili pák pod izUagom sto- 
jiju, odpusti se kaátiga, ako se do decem
bra 31-ga 1908-ga leta javiju z nova. V o- 
vom sluCaju bu se njim v raCun zelo ono 
vreme, kője su v Ameriki prebavili tak, как 
da bi pri soldaCiji bili. 1 niti jeden nebude 
moral duze sluZiti, как je veC prepisano. 
Ova amnestia sluZi na hasén najviáe Dal- 
maciji, odkud je na stotino i stotmo sko- 
Cilo vun v Ameriku, da se reáiju átelmge.

Denes, da veC svi znamo, kakva pre- 
menjba se pnpetila v Ameriki, da tabnke 
na jezere i jezere teZakov puáCaju vkrej, 
ovi siromaki su podvrZeni najvekáoj nevo- 
Iji. Delo nedobiju, a prez toga moraju slra- 
dati kruliä, glad se áiri med njimi straho- 
vito. Zbog toga presiljeni su nazaj poiskati 
onu zemlju, koju su ostavili. — JVloremo 
si onda misliti, kakova radost nastane med 
onimi, koji pod ätelingom ili soldaCijom slo- 
jiju, da budu Citali da se slobodno povrne
ju nazaj, bez toga, da bi se radi svoje po- 
greáke i najmenáe kaStige morali bojati. —

Ali ne samo v Dalmaciji, i pri nas v 
Medjimurju je dosta takovih, koji su pred 
ätelingom skocili v Ameriku. Svi oni sta- 
reäi, koji imaju takove sine v Ameriki, slo
bodno piäeju njim, da se prez svakoga stra- 
ha povrneju nazaj. A kaj su takovi na da- 
Ije CineCi, to budu veC Culi doma, svaki pri 
svojoj obCini. —

Hodte anda rekruti dimo!

Politiöki pregled.

Так je i nadalje как je bilo. Horváti 
govoriju i govoriju a dnevi preideju. Ali i

predsednik orsaCkoga spraviáCa se je razsr- 
dil i poCel je strogo hasnuvati proti hor- 
vatom poslovniku. Kak se koj samo malo 
oddali od predmeta, taki mu odzeme reC i 
reCe mu naj si sedne. Так je doálo do to
ga da je generálná raspr.iva gotova od ov- 
lastbenog zakona i sada dojde red na äpe- 
cialnu razpravu. Ali i to bude na hitroma 
gotovo, tak da se moremo nadjati, da za
kón, koj zemlji mir osegura, bude predno- 
vim Ijetom gotov.

Horvatsko spraviäce su na ovoga me
seca 12*ga skup zezvali Dok mi ove reda- 
ke piäemo, veC se je i otprlo horvatsko 
spraviäce, ali как to neznamo joá, od toga 
buderno vu sledeóim broju pisali.

Jeden nekái Novak spiáuje vu horvat- 
ske novine, te ae cudi zakaj su medjimurci 
verni svojoj dornovini Magjarskoj? Na to 
bimo lehko odgovorili.

Vu Medjimurju se svaki Clovek naj- 
prije svojega dela drZi, skrbi simirnosvak- 
daánji kruh, ljubi Boga i svoju domovinu, 
nije revolucijonaá, nego trezen pameten Clo- 
vel. Vu Horvatskoj je to ne tak, tam nitko 
nikaj ne dela, svaki bi samo veliki gospon 
rad bil, pák i to se je pripetilo, da je pri 
proälim zbiranju vu Ludini jeden opangjar 
(koj opanke dela) átél biti za ablegata. — 
Da bi horváti tak marljivo nucali pluga i 
motiku, как znaju jako marljivo nucati svo
jega jezika, onda bi jim sigurno bolje bilo.

Zvun toga mi medjimurci nismo tak 
prevzetni как oni. Oni viCeju da »Bogi  
horváti!» tojest da je Bog samo horvat- 
ski, zato jer je horvatov samo jeden i pol 
milijuna. Niti magjarski niti nemáki niti tál
ja nski nije Bog, samo je horvatski, kojih 
ga malo i svi razmeju politika a delo ne, 
a magjari kojih ga Cuda í trezno delaju, 
muCiju se, te mi svi joá horvatom pomaZe- 
mo plaCati njihove duge, ej nas nije Bog.

KAJ J E  NOVOGAV

— Novi ured. Za one domorodce, 
koji su odputovali v Ameriku i ve se pov- 
raCaju к doma, je Darányi mioislér odredil 
vu Fiumi növi ured. Ovaj ured se ima po- 
brinuti za lo, da oni ljudi, koji se povra- 
Caju nazaj, dobije delo, da ne budu morali 
Cez zimu kruha stradati. Zato je opozival 
minister sve magjarske gospodarske, i ruko- 
tvorske urede, как í pojedma druZtva, da 
ako bi trebali tezaki, naj daju t<> na zna- 
nje v temeljenomu novomu uredu vu Fiu
mi, da on poále njim leZake.

— Zaljubljeni zandar. V Tarnovu 
se pripetilo, da je jeden Fahler zvani Zan
dar strelil Nikovski János sokaCa, zato da 
mu je ne dal svoju kCer za Zenu. Fahlera 
su po torn od varaáa na dva kilometre dal- 
ko naäli, all niáói je ne vupal kujetnu ili, 
jer se se svakomu zaĝ ozil, da ga streli. 
Nazadnje su jednu kompan ju soldatov pos- 
lali za njim. — Zandar, da je videl, da 
nemre vujti, naperil je svoju puáku к glavi 
i strelil se.

— Cudna konferencija. Den denes 
svako vrstni ljudi drZiju konferencije, dase 
dogovoriju как bi mogli polekáati svoj sta- 
liá. Ali za takovu konlerenciju, de bi se 
bogci ziáli skup, je joá nigdar niáCi ne óul. 
Naravski, da se kaj takvoga samo v Ame
riki more pripetiti. V Kumberlandu se pri
petilo, da su se jen den sami bogci skup, 
ziáli, da se dogovoriju, как bi mogli ljude 
na vekäu milosrdnost genuti, pokehdob je 
poznato, da je po varaáih zabranjeno pro-

siti. Na ovoj koníerenciji su se bogci dos- 
pomenuli, da budu s tajnim znamenjem 
zaznamenuvali one hiZe, de se nadjaju, da 
najdeju milosrdne ljudi, koji nje nestiraju 
vun, da dojdu prosit. Ali kaj je najCudno- 
viteáega vu stvari, da su ovi bogci ne tak 
veliki siromaki, как bi to mi mislili. Vnogi 
med njimi ima viáe penez как on, kojemu 
dojde prosit. — Stanovniki onoga varaáa i 
redarstvo je sumljivim okom gledalo tokon- 
ferenciju, i od sada budu joá bolje pazili 
na bogce, как do ve.

— Statistika. V proálim fertalju i to 
v augustu septembru i oktobru mesecu se 
njih je vu Medjimurju narodilo 971 a vu- 
mrlo 411. 1 to: v Cakovskim kotaru se njih 
je rodilo 444, a vumrlo 203; v preloCkim 
kotaru se njih je narodilo 527 a vumrlo 
208. — Razlika je vu CakoveCkim kotaru 
241, v preloCkim 219, a v celim Medjimur
ju 560. — Tojest tuliko viáe se njih je ro- 
dilo, как vumrlo.

— Kortesi pred sudom. Joá se do
bro séCamo na ono zbiranje, da je Landau
er stupil gori za kandidata v Cakovskim ko
taru. PrviC su se boriit Landauer i Ziegler 
i zbiranje je tak poCilo, da je Ziegler s ve- 
likim brojom bil izebran za ablegata. Po 
vremenu se Ziegler zahvalil i onda je na 
njegovo mesto stupil gori grot Festetics Pal. 
Ali как? Knjému su se postavili tri ávind- 
leri i to Zolnay Viktor, Zolnay Béla i Zol- 
nay Elek. TuZba tak véli, da su se ovi dos- 
pomenuli s Baky Miklósom iz Kunszentmik- 
lósa, i odiáli к Festeticsu. К njim se pri- 
druZil joá í nekakov Fridman zvani gaval
lér. Ovi su poiskali Festeticsa i njemu se 
prikazali kakti CakoveCki purgari i ponudili 
mu mandata. Feátetich je к tomu privoljil, 
i dal njim jé 2 jezere korun za korteáiju.

Deputacija je odiála onda s térni pe- 
nézi v Csáktornya, da rezraáiju zbiraCe. — 
Konferenc ju su drZali pri Pecsorniku i to
boz dogovor drZali, koga bi kandiderali. A 
zatim telegramma poslali Festetichu v Peá- 
tu da su njega kandiderali i napre su mu 
gralulirali. Pod telegrammom su najpogla- 
vi.eáa gospoba Cakovska bila zapisana. Na 
to su opet veC penez dobili za korteáiranje. 
Grot Festetich se pollam sam dopeljal v £a- 
kovec i onda se zazvedilo, da je istina bila 
reó za njegovu osobu, ali od sednice i te
legramma je niti jeden purgar ne znal ni
kaj. Gróf, как je to zazvedil, da su ga na- 
rezali, odmah se zahvalil a ove gavalléré 
рак к sudu javil.

21-ga decembra bude kanizki sudbeni 
stol rezpravljal ovu stvar, koju znatiíeljno 
Cakaju svi zbiraCi Cakovskoga kotara. — 
Svi tri Zolnayi tajiju, da bi oni vkaniti átéli 
grofa i veliju, da je njim gróf sam dal pu- 
nomoö, da idu sím korteáuvat i to su oni 
napravili. Za kratko vreme bumo veC Citali 
как je vudril vun sud.

— Kaksa bude letoSnja zima ?  
Tojest ovák bi morali pitati; kakovu zimu 
imamo? Jer istina, da je prvi zimski den, 
december 21 joá ne tu, ali zato veC kuri- 
mo fest i jeden i drugi se rád teáci peCi. 
A naái muZkarci se od jutra do yeCera se- 
Ceju sekiricami, s Zagom. Da ga Covek pita; 
kam idete? — svigdar je odgovor ov: vgaj 
ili v áumu drva seC. Mrzlo je moramo ku- 
riti. NesreCna zima, svaki se te bojil Da 
nikaj dobra nedoneseá! Terjaju na sve etrani 
a Zep je prazen. — A Covek si itak misli: 
no, morti bu mi ve bolje! prodam na lu- 
ciiskim semu bikera pák se reáim ove iii 
one skule, — samo daj Bog zdravje i — 
lepu zimu. A da bi Citali Brügel pismo i



zvezdoznanca kolendara, onda bi se drugaC trpeti takov Covek, da se prebudi, to nam ov sveti dan more Ц vur v fcelezju biti. 
spominali. On véli — ako je véé moéi pis- nejbolje svedoéi nesreéa jednoga mesara iz Neknji pák ima sreCu â sj hlaée ili blúza
moznancom veruvati — da bu v ovoj zi- Drezde. Mesar je vumrl, i rodbina misleéi krpa. Je bormeä baka;e ne samo baka.
mi jako Cuda kritiénih, tojest nesreénih dne- da se véé nigdar nebu stal, spravíla ga v Negda je öiärnar, ili áo^ sabol, borber i. 
vov. I to najbolje se moéi bojati 3-ga ja- kapuru, da ga potlam zakopaju. Nego me- t. d. No kojega pák rav«, v nedelju бека 
nuara. A zatim dojdu njegovi pajdaäi, как: sár je v nőéi к sebi doáel, poéné popela- draga na veéerju, njemu * smiluje kapitan 
18 januar, — 2. február, 17. február, — 2, vati okolo sebe i dosegne do jednoga dru- pák mu neda urlauba za un jtj Так vám 
március, 18. március, — 1., 16., i 30 ápril. goga mrlvoga, koj je kre njega Ie2al. Na je to decki »cesar» neda a0 §est krajca- 
— 16., i 30., majuS. — juniuä 14. i 28 tője gori skoéil z rake i poéel na vés glas rov na den, da se mu ljud.p0 varaSu po- 
Kak vidimo ne samo v zimi, nego i vletu kriőati. Dugó je kriéal, dók su poéuli noőni tepleju
se moramo bojati nesreőnih dnevov, s lem straáari i vun pustili z kapure trepeéega Do sem smo doSli, da j naä Miska
bolje, jer njih je 13, — a to je med ter- mesara, koj je od öve strahote na tuliko elabnisa (Erlaubniss) prosil, da*nest0 deve-
minu broji najnesreéniái. zbeteáal, da su ga morali v Spital spravit te vure slobodno ob jedenajsti 0jde dimo.

HrftQlan пя niiяги W Antwpr da íe za neSteru vuru P° drugoó vumrli Pokehdob pák je njegvo seno redo bilo,
DenaTavHu da se na varaäkim oiiacu né a" ve za ' dobil Je Pism0’ da slübodno oslar* vuni.P . J  j ’ . . . »j T lm ako si malo premislimo, Miska jesvakdaSnji dogodjaj pnpetil. Na St.-Jeame ------------- л L llSK• • и I «I • 0 . .. ravno ne nucal toga elabniSa. On e takpnacu je ran seiam bil i blizo 2 jezero lju- x . , « , _  ? , , ,
dih se zislo skup. — Z jednoga zveriujaka- öestltka. ma og a v^ni zaos a » a . enes Pa k̂o niti
. . . . . . . .  K . V. . . . J ne mogel. éerno je to naivekSi zrok bil da
koj je blizu pijaca postavil svoje -»tore je Uecember tfetrti denek nam dohadja, mu j e 2eP pun bil kmicc, neje imel p,neze
skoőd vun jen oroslan svojim mladim Mla- vkojem svako leto ov god se nahadja, Koj je soldat bil, jemu je ne potrebm to
doga su policaji prez svaké teikoée vlovili Naj mre Ferenc sveli ozvani Xaveri, tolnaóiti, kaj znamenuje to.
I nazaj odnesli v kerletku, nego oroslan je Anda v„t0 ime |a sem pritj Veri. Miska je salno p0|eg postenja proúl
beáal dalje, ravno na pijac. Moremo sí mi- j ., ffnHpr HhiHp пи ami ^ргрпр л AIJ . F K J  л  ^ ll
süti kakov strah je nastal na pijacu. Filar- 0®0 meK i v a n a L » eH !  , ’ " V T  Ы SV1 zn!,"
ke su ostavile svoie «atore iViZale как £  • menl,blva ,la pame" ' . как stoji on v Zepu. To pak nemora svakiке su osiavue svoje saiore i d jzaie как pa imam susecja blizo v svojem kraju, vrabec znati Dosla velika kuea ie in akn
nőre, i ostale Zene koj.h je bdo najv.Se na Kak l0 isvi drugi DubroCani znaju. én sam zna
pijacu su se rezprSile na sve sve strane, sve(0g Ferenca nosi krstno ime, т eD0 se je SnUcal i da su izosooda fi
tak, da za kratek Cas je Cista prazen pos- Vreden ie da ovu eratulariiu nrime • L P A P A\ . U 8°?tal Diiac Da ie oroslan videl ov bec oos- " J t gratulaciji primê  reri , stra2ameStri vidli, kaj je vredo deókotai pnac. ua je orosian viaei ov otg, pos »Medjimurjat stari predplatmk vec biva, П|1Ч»;п sll ea vun s»om kondiriinm da oh
tal je na sredinu pijaca. Da je veC Cista , rirkveni otec istma ie%.va pustm su ga vun siom kond cijum da ob
prazen postai pijac, onda se obrnul v jed- z { 2 ,im v-novine nosíati jedenajsti vun mora domaj biti.
ml vnlini dp цр 7i<!Pl q ipdnim mladim ein- , 0 2 , v помпе posiati, Franc kaprol, koj je ravno reSta imel,nu vulicu, de se ziSel s jedmm mladim Clo- ü a  predlatniki moreju to znati: ca  ie ÜOtrpDtal do hrbto i velimo-
vekom, koj je ran onda vun doSel z jed- D takov medJ niimi nah-.dia 8 J po repiai po nrDto i velimo.
noga Stacuna. Oroslan je skoCil na njega »Mediimurie« koga nâ ki list pohadia ’ tu J  ozdra,Vimi Kallcu* .. .i hitil зл dnli All dalip ea no bantuval up- ,MeaJ,murle< k08d naski lisl potiadja, MiSka pred vrati postoji i premiSljava

“ ! ,g“ , 1L ,A . ga ,,e Ddiiiuvdl, ne K ,ia ov got| löti imendana slavi, sj ka w. se obrnul ierbo ie ne nai leoáe
go odbeial dalje. Na to su se skupa ziSli , « «tannvnik ip vn Dnlnvi Hnhravi ’ K D,. se 0Dniu|, Je™o je ne naj lepse
redari koiim чр nridrn îl i ien mesarski l  j  slanovrJ,k *e vu ио1пУ| Dubravi se gpancirati povaraSu prezpenez. kak si
detiC i Steli su ga priieti Prvió su mkai SV1 PredPlaln,ki zmenom skup misle6i lak premiálava, zeme si koraka proti »birSli detic i Sie N su ga prijeli. PrviC su mkaj lskriknite njemu ovak gOVOreCi , nratoni< Tam ie rinailám| verkli i dmffP
ne skonóali 2njim, i detiCa koj je drota Stel 7яппЛпртл nip(f4 prateru<. lain je rmgiispil, verklec i druge
hititi na njega je leZko oranil Nego drugoc Hvâ nT ,H iTe87n« r L r é ! dmé , svakojaéke zabave. Vu takovim mesti se
411 si donpsli iakn vnfp nanravili yanikn n»  ̂" Va 611 bud zuS 1 barija  mali, moöi komot malo »unlerhaltati« prezpenez.su SI donesli jako voZe napravi i zanjku na Naj B pozive vnoga sreöna leta, Komai sUne „ar korakov zide se svoiin.njem I hitih oroslanu na Sinjak, a zatim I \ r „ ®  ivornaj siane par кигако\, ziue se svojim
hitro zamotali okolo ipdnoea drpva Npim1 Vradosl ’ veselju naj se vZiva sveta, domorodeom AndraSom, koj je kanonér bil
o S a n  se tak t k i  cukaT da t  vote Z 1‘° " Ш íe,im0 od viSnJega Bo«a -  Serbus M.Zka! krici Andraä.
gel Steli su ga Zivoga prijeti ali ve sn pre- J[Tll0g0 krat *oä slavd lme'ldana svot?al — Serbus András! odgovori Miáka.
vidli da je sve zehman Onda su zeli vun mu^a*MmriÄ J e S f  ? МапЪ 8'Р ’ 0v8J kanonér Je bil on Vnterkanonér
revolvprp i noreli na nipaa strplali Oroslan ^udl mu na PomoC J^zuS I Marija, Andreas Pongrác, koj je s Miékom skupa
je  od velike boli viSekrat skoCil, da na jed- ^  ! [ " f  s v n ^ a r Í S n  rukoval V jRSeU JoS bol' e se 'e ra2Ve8e,il-
noga da na drugoga i tezko nje orand. üa !  kaé bude sunce é a z a 7 z a h a d r íé  kada mu A'.draS priine prepovedaji, da ve
su Ceterdeselu kuglju puslili vu njega, onda ka 7 «  -1  , ?  ravno Je b"  Prl" J " n stlc- ko) Iе 1 2 a M,äko
se sruáil. Ali niti onda je ne verkel, dok ,! 1 * J  í  fm lt»  ? 'л  „ pozdrav donesel z jedm m  lorinlom  skup.
su ga ne preboli s jednom sulicom. Z m ed (c '  , ц . c ” ’ ,0  sv ' ki*k  dobri glaa Od pozd-
redarov ie ieden na tuliko oranim i da sn ? V , 8kUp ,n 1 Ze,imo novo ,eto sreCno. ravlenja vidi Clovek, da su se domaj joä 

Ä  ,  S S  ’  ’ W «  L N  K r « .«  . . . . .  . Д ы м ;  .  fu „„., o„ i .  jo ä  n .g d .r
. . Dostoj se pri Bogu za njega zavzeti, bolSi hip doletel, kak vezda.

— Grozoviti cin. Z Genua varaSa Ter isprosi njemu gréhov oproSCenje, Vreme se je hitro razvedrilo v и Miá-
javiju da se tam grozovita nesreóa pripetilo A po smrti pako duSno zvelióenje, kovim * ;pU. Taki si je kupil takovu cigaru
Jeden Bianci zvani kondukter je na aren- Po Ferencu svetom naj bude Bog hvalen, koja je predi slamo pogutnula i odmah si 
du dal svoju hi2u KvadrukCiju, koj se nutri Na nebu i zemlji na sve veke Amen ju zaSge. Tak si je nnslil ako Clovek nekaj
zaselil svojom йепот. V subotu je Bianci Ovo su slo2ili KraziC i Selina, im.d̂ naj { jrygj Vidiju.
opomenul svoje kvartirnike, da mu platiju Bog njim daj napiti staroga se vina! ’ Ve su obedva isii proti birSli prateru
arendu zbog fesa je velika svaja nastala ------------- tarn su laki previziterali, koja hiZa ima
med njimi. KvadrnkCi je na to tak razsrdil, 7  A R  A \7 A cenjgara
daje Biancija njegovu Zenu, a i malo ce- A V A .  Miäka je flelno spazil to hiZiCko, koju
catno dele prebol s jednom Spicom, tak, . . . . .  , . , , r> _ su Steli malo odsnutra previziterati. Odsvuna
da su tak. duäe spustih. Ovu krvoloCnost Medjlinurskl bakii VU Веби. Je ima,a napisa: MuZika der.es i svaki dan 
su gledalä Biancijova troja deca i kak su Niti nedelja je ne najizvrSneii dan pri Hin. Ako je Clovek mladi, ktomu pe- 
vmli svoje stareäe mrtve leíati, poCeli su .̂|kj Makar je i né treba vunrukovati, itak neze itna nemora si Cuda premiälavali. 
knCati I plakati. AKvadrukéi i njegova 2ena su j e svakoiaCki drugi posli, koji nedaju Veli Andraä: No? — Kajpak, da no!
nitiju se na to na nje, i zatukli sve tri. mjra deCkom, da su vu unitormiäu Tak Neznam ali stoji joä ova krCma vu
VCi |SU i f 6 1 P? Jedn°i vulici vujti, ali na naprjmer v nedelju popoldan svakojaCki bräliprateru, gde je za deset fillerov bilo 
vehki knö ziäla se liudstva vnogo i za Caä |jU(ji sa zvezdami viziteraju, jeli je pod tak smeli jedenput tancati. Dosta je to, da za
v ovm krvoloCmke. Ran onda je po onoj jJe|j j g|acjek, kak je tabla za tésto mesili Miäkove soldaöije je joä trdo se drfcala, jer-
vulici iáéi villamos, na kaj Ijudi pograbiju Xakodjer v nedelju popoldan je pilanje, kak bo ako nebi bila na svetu, onda nebi bil
njega i nju i nitiju pred koéiju, koja je se tituleraju svakojaéki generali, poCemäi od mogel Miäka od tretje vure do veéera tam
nje na falaté rezdrapala. kaprola. Pitaju na dale, zakaj ima bubnjar tancati. S jednim forintom nije moCi dugo

— Nesreca m esara. Veékrat se postelju pri vrati; kuliko grammov govedine Bog zna kak veliki gavallér biti, prem ako
pripeti, da za mrtvoga mislimo, da je za ide jednoga bake na papiro, ali né na la- za svaki tanec groäeka tre dati.
islinu vumrl, — a more se pripetiti da je njéro. Zvun toga pak i druge zadaée su (Drugiput dalje.)
samo zamrl. Kak grozne rnuke mora pre- joä. Naprimer nekoga sreCa postigne, da na I Sráy Ferencz
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G a b o n a  A r a b .  — C i e n a  t i t k a .

I mrnásea 1 ш.-cent, kor. fill
■ I  I “  ! "  íj

! Búza I PSeniea 22.00 —
! Roza I Нгй 21 00—

Árpa JeCmen 15.00 —
Zab Zob 16.00—
Kukoricza uj Kuruza nova 12 10 
Fehér bab uj Grab beli 16 00 —
Sárga bab » 2uti 14 00—

í Vegyes bab » zrnöäan 13 00—
Kendermag Konopljenoseme 22 00—
Lenmag Len 22 00—
Tökmag KoSCice 21.75—
Bükköny Grahorka 15 00—

és rét podroba dűlőben, 346/a/2 hrsz. szán- 4? i 'í*
tóföld Stuk Poljave dűlőben, 96/2 hrsz V ^ C l á S Z O R  ilC fV C IIT lC D C *
szántó Szamarat Podboba, 171/4 hrsz. rét
karabincsica 140//2 hrsz. szántB Vobcsák ^  - - -
podruka 616 a/2. 16 b. hrsz. legelő Strelski jCQyVCTCR9 FCVOlVCFCR
gaj 72|a2. hrsz. szántó pod Iluskom Zlater- А Л  F "  Л
nac nevű részletek 582 K. és pedig a 96/2 J l l ___ Ц |  I
és 171/4 hrsz. részletek a C 14 sorsz a- . 1 1 |“ П  I  I  OZfg ^ a i g W K a t  
lati Radorés Katalin özv. Horváth Györgyné w  w  \ ß  W  -
javára bekebleyelt kikötmányi jog tentartá- olcsóbban kaphatók nálam, m intha
sával s a paloveczi 88 sztkvben jogialt másutt részletfizetésre vásárolna.

Í T i U 1 « ? ! :  m S :  Щ  •s®« )яи1«
»и. и  I . .. .  . . » m -  i  >̂ * » «  й i , í b

Palovecz ugyanaznap d. e. 10 és tél órakor щшт mm m m m
Derzsimorecz községháznál Dr. Та más János Ь  f B  I  áOb ^ 2  I
ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével meg- И V  Ш Я Л  W  Я н  В
tartandó árverésen a becsáron alul is ela-1 fegyver ós sportcik ekk üzlete.
datni fog. Budapest, II. Rákóczy-ut 6 .

„  Ä S Ä  W T 2 Ä S  » m  m  « * *  «nt«.
tási ár 10 е/.-üt bánatpénz fejében letenni 20 koronán aluli ren d elések , c s a k i s  a pénz, 
kötelesek. 4̂_ 52 

A kir. járáshiróság, mint tkvi hatóság 
Perlakon, 1907. oki. 15 napján. Ili8

Árlejtési hirdetmény.
NAGYFALU község által építendő

körjegyzői lak- és iroda munkálataira
a községi elöljáróság /. évi deez. hó 4H-án d. e. 10 óm k or  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.

Kikiáltási ár: 613 2—2
/ .  Kőm űves munkű latra 0409.64
II. Ács .. 4104.60
I I I . Tetőfedő .. 716.60
ÍV. В  Adó ff os  „  467.60
V. Asztalos, lakatos, mázoló és

Я ve ff es munkálatra 4076.
összesen: 11667.04

Az építési általános és részletes feltételek, tervrajz és költségvetés a nagyfalui 
körjegyzőségnél a hivatalos órák alat bármikor betekinthetök

NAGYFALU, 1907. decz hó 5-én

Simon István körjegyző, Fic János községi bíró.

-HL .  Hl

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

ftrifaili kőszén
kicsinybeni elárusitásra nem jön forgalomba.

Tisztelettel

JCIein Vilmos
a trifaili köszénbányák 

591 6—10 képviselője.
NAGYKANIZSA.

~ n r " ■ --------------- = r

4489 tk 906.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járáshiróság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Horváth Mihály j 
Csáktornyái lakosnak — Szlanek Lőrincz 
sztreleci lakos elleni végrehajtási ügyében 

. • 150 kor. töke után 1907 évi julius hó 13 
napjától a tőkének megnem jelölt kifizetése 
napjáig járó 6*/0 kamatai 33 kor 05 f. ed
digi 18 kor. árverés kérvény költség behaj
tása végeit a nagykanizsai kir. törvényszék 
a perlaki kir. járásbíróság lerüleléu fekvő 
Derzsimorec községi 52 sztkvben foglalt 61/a/3 
hrsz ház 4 a. sz alatt az 1881 LX. I ez 
166 §-a alapján egészben legelő és erdőillet- 
mény nélkül 84o К az u. о 59 sztkvben! 
foglalt 134/a hrsz szántó Bregpodrata dű
lőben, 66/b/2 hrsz. szántó za kovácsnicom 
Zlatemaczban, 77/a/2 szántó pod Hruska 
dűlőben 92/a/2 hrsz. szántó Szamarad Zla- 
temica dűlőben, 98/b/2 hrsz szántó Szama 
rád Zlaternica dülőbeu, 131/b/2 hrsz rét 
verbo Zlaternica dűlőben l61/b/2 hrsz. rét 
duga zenokora karabicsica 168/a/2 hrsz. rét 

* » » 165/a/2 » szántó
és rét duga zenokoza » 214/b/2 » rét Po-
Í®ve dűlőben, 363/a/l hrsz rét pod verhe zz 
Poljave dűlőben 331/a/l szántó sztrelszka j



noknak a számadások gondos vezetéséért tactott ülést, melyen több, a teaestélyre vo- mekeik gondolkodásához sem bírnak felemelkedni, 
jegyzőkönyvi köszönetét nyilvánította. A natkozó dolog nyert elintézést. hiszen azokat az iskolában oktatják, nevelik. Azért
jövő évi költségvetés több mint 1500 kor. _  Dr Székelv Kornél focorvos rövid 0lUí°? "■!"! enge,dík meg nekik a szabad >Mkot' 
hiányt tüntett fel mely összee fedezésére »мл» , , » • .  ̂ . . .  лИх szaladgálást, amit a gyermek természete megkíván;“ , T » , , y USaZeK ieaezesere ittléte alatt is bebizonyította, hogy méltó az inkább büntetik miért szacoati» a mháiát Ewt
az egyes e megfelelő államsegélyért folya- iránta megnyilatkozott bizalomra. Bírjuk nyitva legyen az iskola údvara a gyermekek szá- 
m° ' л \  ®8Yesulet óvójának államosítását, ígéretét, hogy ezenlul minden félévben mara» amely hely úgy is a legkedvesebb nekik; 
f e.I».Tx .ceÄiktornyai 8 eey buzási óvó ellátogat hozzánk. Ez igazi nyereség lesz |?gye" az A Z * »Mi^mak; hadd játszanak ott 
felállítását fogja kérni s mindent elkövet, városunk közönségére, melyet eddig kontár ^ T m e Y e u 'и öníLT их '«,önk- А‘
hogy ezt a kérdési a jövő évben dűlőre fogművesek csaptak be évről-évre. Dr. Szé-
)U assa. Jelenleg az óvóba 60—70 kisded kely karácsony után folytatja működését a teret az iskola mellett, úgy építették <xia az is- 
jar tel rendesen. Zrínyi-szállodában. ko,át» a tervezőt vagy az alapitót okvetlenül az

— Facsemete tolvaj. Murasiklós község _  Д Csáktornyái Társadkor amelv f humánus, deegyuttal paedagógiai cél is vezérelte: 
tulajdonát képező és annak határában levő M i -kai «л ' а » » л» ul ,egyen a gyermekeknek játszóterük. Előfordul,
közös faiskolából ismeretlen tettes még az ? . k.Ödf k. “'l*0 . V.a ó me8kezdesét hó ho*l a. n’W «  iskola ellenségei különféle keűe- 
mQ7 fniuamin A u •. ,,ll-iki közgyűlésével kimondotta, nagyszámú metlenkedéssel akarják a tanítói boszantani: ne
!  L  tag részvételével szerdán tartotta meg ren- engedje magát befolyásoltad; az ilyen csipke!

11 .? . . 0r  ̂ ér ertékben des közgyűlését, amelynek főtárgyát az álla- dést;k ,nem irthatnak neki; ha védekezik, csak a
ellopott. A csendórség a nyomozást meg- |ános tiaztuljtás kénezle Met-válaszlallak- szenl ugynek árt vele- mert a gyermekek észre-
ejtvén, megállapította, hogy a lopást Szovár önöknek ZaÍa íenrik a le ln ö k n e k n v í "°*l "emc3ak,,°,Uhon nem azabad játsza-Bálint murasiklósi lakos követte el kinek f ^ 0KneKL ^аКа1 Нег)г,а> alelnoknek Zrínyi niok, de még a lamtóbácsinak sem engedik meg, 
hirfnkíShan q t  oii™ »» I» л i J . ’ u 6 k  Károly, háznagynak Pethő Jenő, pénztáros- hogy bárhol engedje őket játszani. *  I
H . »про», un » и ° Vá^ ° kbÓ1 harom nak Pólyák Mátyás, ügyésznek Hajós Ferenc Gyakori jelenség, hogy egyébként gyenge 

*0 g aiaitatot dr., könyvtárosnak Polesinszky Emil, titkár- lanulók nagyobb hajlandóságot tanúsítanak a
Г 7  Legnemesebb karácsonyi ajandek: nak Fejér Jenö; választmányi rendes ta- L?gI kaibê '1аГе' Aa elmarado‘lság,uk“a|‘ "*“> ők 
Családunk javára szóló életbiztosítás, minőt gükká: Balla Emi, (lr, Cvetkovics Antal, stü k Y W jlsY ^  S '

Benedikt°E és Fia^^Tnesb ^ '"biztosító  К*у8еГ Laí°s’ Meslerich Aladár- NuzsV Má- -.ál mint rendezőket alkalmazzuk őket. A félénk Ben d kt E és Fia a Triesti ált. biztosító tyás< Pataky Kálmán, Petries Ignác és Simon természetüknél fogva bátortalan gyermekekre
társaság (General) helybeli képviselője. Lajos; póttagokká: Czövek íslván és Godina klilönösen ügyeljünk, nehogy a játékból kivonják

T  Visszavont följelentés. Lapunk múlt Miklós Továbbá elfogadtatott a választmány magukaíj « Jó gyerraekképe» behúzódjanak a
számában részletesen közöltük annak a á,tal előterjesztett helységbérleti szerződés; ^  a
bdnp? T  ar'ya*át’ melynek tárgyalását e az alapszabályok reformálása a választ- többiek: gyermekesen vígakPés bátrak. ’ I
hó 21-éré tűzte ki a nagykanizsai kir. tor- mányra bízatott, végül megállapittatott a Az egytanitós iskolánál a tanító meghagyja
vényszék. restetics Pál gróf feljelentést tett költségvetés és ennek keretében megjelöltet- az idősebbeknek: mivel velük sokat, de szívesen 
ugyanis Zolnay Viktor lovag és társai ellen, tek a megrendelő lapok. A társaskör való- f ^ 020«- '»őst Ilyenek viszont ők neki segit- 
mert a vád szerml ezek magukat Csáktornya szjn{i|eg Szilveszter naDÍán nvilia mea séfé,e; ezért e.ngedl m.e* neklk' ho8í bármiko 
járásbeli polgároknak adták ki, a grófot rá- ünnepélyesen m ilL ésé ^  miről a tagok ,0heS* nek “  ^  » — »• 
bírták arra, hogy a kerületben országos idején értesittetni fognak.
képviselőjelöltnek lépjen föl és nagyobb _  Ambru8 2o|tán.Ma tár< A Kévai C S A R N O K .
összeg ere,é.g megkárosították A tárgyalás. Teslvérek lrodalmi lntézet £  ,T. ez alalt a ------
azonban, mivel Festetics Pál gróf a főijeién- сЬ)) alaU adta kj ,  Révaj Kalénd4rjum . . .
tést visszavonta, elmarad, s így egy különös , y0g évi f0|yamál g ezenlul évről-évre c?°fás bűvös éjszakája
bunpor aklál végre a lomtárba kerülnek. ’ * . ■ . . • . Nyitva, kitárva van az ablakom . .  .

___ д  cgáktnrnvai manánhivatalnok 1 ltozü  ̂ e8V”e8Y tonlos irodalmi mozzanat- Az éjm  harang hívó szavára 7 *  I
.... , '  tz magann vaia ;|h0Z fűződő lesz a cim. Annak a törekvésnek Eljosz-e hozzám? — Várlak angyalom.
Wr , b an f- hó 12-én tárgyalta az ottani akartak a kiadök ezzel kifejezést adni, hogy л kis karácsonyfát mir elkészítőn,.
eskudtbiróság Gerlilscb Janos lb eves irodai , ....... , ,  . .......... ■ , ,  .  ' Fiunk, leányunk immár elpihent,
alkalmazottnak híinÜBvél aki főnöke Neu- CZt párat,anul kedvelt llaptart (okozollabb -У álmukban is sövárogv. várják,alkaimazotinak DUnugyét, aki Iónoké JMtu mértékben állítsák a jeles irodalmi alkotá- Hogy megmondjam, -  jéiuskánk mit izent.
mann Miksa helybeh gabonakereskedő kárara sQk gá|ásának a szolgálatába. Az
opast követett el. A bdnbeesett fiatal ember Anbrue Zo|lán.Naplár olvasmány, része S f Ä . T Ä Ä

Varasdon megismerkedett egy nyilvános le|jeeen Ambrus Zoll;ln ,ról egyéniségének H o g /n Z  j ö  m e g - t f & V g ? s T e ^ k /я
házban S ipa Elzával és bele is szere e . a méltatásával foglalkozik. Az olvasmányi óh jö jj -  hát jö jj. -  ne hagyj sokáig v á m , I
Gerlltsch ki akarta szabadítani a leányt a . . imdilmn hő ismertető ieuv- Ямх nyitva van m a az ég a jtaja .bűnből s hoBV 300 koronánvi tartozását magyar irodalom nő ism-.rlelö |tgy- M& elJohet a f6 mennyoy s % gbó,
punooi s nogy óuu koronany iart°zasdt zéke követi. A napiár külső kiállítása jó K it v issza v ár k is lánya -  k is Ha.
kiegyen ühesse, egy feladásra kapó .  e z e  ̂ ízlésre vall s ily kiadványoknál meg nem ! Óh jer s lehelljed csókod homlokukra,
koronás pénzesleyelet elsikkasztott. A fiatal 3zokollaM eWkelő Az Ambrus Zoltán-Naplárt f " » •**** _  ,
lolvaj kedvesével Zágrábon keresztül Buda- # kiadóhiva,al _  yill., Üllői ül 18 -  И Г 1''
pestre s onnan Grácon át Wienbe u azo t. ingyen küldi meg azoknak, akik levelező- s a kis karácsonyfa szegény pompáját
Amikor azután elfogyott a pénzük, Gerlich |a kérik Sokkalta szebbnek látja majd ssrmők,
jelentkezett az ügyészségen. A vádlott a _  Öngyilkosság. Soslerics Pál perlaki Itt volt náluk — látták, velők*
tárgyaláson beismerő vallomást telt s kije- kereskedö f hó 20-án Budapesten a Hun- É.
lentette hogy őrulésig szerelmes v°ll a gárj;i fürdőben főbe lőtte magát. Tettének * 1‘.я * • •
teányba s valósággal kábultságban élt. Az oka Í8mPreílen. l / « Ä t  t A  iT s f- -  -
esküdtek egyhangúlag nemmel feleltek a _  Erte8Íté8> A helybeli m. kir. posta ----------------------------------------------  L
föltett kérdésre, mire a bíróság fölmentő 8з (ávirdahivatal értesíti a közönséget, hogy ЯЦваг-е Mt? . . . .
Ítéletet hozott A * . Г, , Vágyva vigyázom künn az szakát. fI UUZUIL . rna egesz nap rendes postai szolgalat van; Vájjon szeretsz-в még, — amint mi téged . I

A Nöegylet kórébó l A «Csáktornyái Karácsony első napjáig (dec. 24.) este 9 Eijösz-e kedvesem------------eijösz-e hát? . . .  L
Jótékonycélu Nőegylet» f. hó 18-an Pálya van csomagkiadás. Kéri a hivatal a Schramm Béla. 1
Mihályné elnökiele alatt választmányi ülést kÖ2Önséget, hogy az érkező csomagokat ------  4
tartott, melynek tárgyai a következők voltak: min(jen esle 9 órálg elvigye. Főmunkatárs: B r a u n e r  L a jo s .
1. Tudomásul vette a választmány a titkár _  ___ ' .............
jelentését a karácsonyi segélyezés címén, a . . . .  , ,  н
szegény tanulóknak adományozott téli láb- K ö z o k t a t á s ü g y .  K ö s z ö n e tn y ilv á n ítá s .  I
beli kiosztását. 2 A nőegylet 1907. évi ------  МаякАЫпnn„ ГЛ . , V Л
számadásainak átvizsgálására számvizsgáló- A z id e g e n a jk u  g y e r m e k e k  elhunyta alkalmából ’ m e g n y i t o t t  I

s - ^ t á s a ,  h o g y  az  is k o lá n  k i -  I
úrnőket. 3. Az ez évi rendes közgyűlés v u l ,s  m a « u k k ? z t  m a g y a ru l b e -  e jt t  " » T «  r“ bta Hitközségnek, а I  
megtartásának idejéül 1908 január hó 19- s z e l je n e k .  mr^vaf i.r n ö Ä ,  í  f ' Cs4k* I
ik napját tűzte ki. 4. Összeállította az 1908. Kivo*lal- Bezenhofer Mihály értekezéeéből, melyet a , ... * , e ne ezu on mon* I
, , r  J , . . . .  , ... . szerző Szobotuán a <Mura«özi Tanitókör» rendes gyűlésén QUIlk KOSZÖlietet. ■
évben tmv, segélyben részesulendők név- felolVMoU. Csáktornya, 1907. dec. 20, I
jegyzékét, mely jóváhagyás végett a kozgyu- (Folytatás.) ií 1 ’ J ■
iés elé lesz terjesztendő. A választmányi Csalt a lanolt ember ludja a gyermekeket ° z v - I
Ülés ulán a vigalomrendező bi/Ottság is igazán szeretni. Az egyszerű szülők még a gyér-
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