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Kérelem. ban, hogy más nyelvű hitsorsosaiok is nem rózsás a helyzetük uj hazájukban.
jöhessenek a mi kápolnánkba. Mert mi a Mindenfelől ellenség környékezi őket. Isko- 

K e d v e s  T es tv ére in k , B a rá ta in k ! kápolnát a jó  Isten dicsőségére építjük. Iáikat be akarják csukatni, tanítóikat üldö-
^  , , . ‘Isten előtt pedig mindnyájan egyenlők zik. Nem engedik meg a kivándorlóit

m t “ ” ac község római ka.holikus Vagyunk. magyaroknak, hogy gyerm ekeiket fajuk
gyarsaga po na szándékozik építeni. Édes Testvéreink ! Aminl látják számára megmentsék: horvátokká akarják

apó na oz \a e , e* mar m(-&sze” nemes célra kérjük támogatásukat. Ada- őket tenni. A hatóságok horvát szóra kény-
rez e. i in n oz^eg éli k.it i magyar aján- kozzék kiki tehetsége szerint és a kápolna szeritik őket. A tem plom okban magyar
ékkozott a kápolnára, k.k. lehelsége s z c  lneg|esz. prédikációról szó sincsen. S így otl, ahol
rm . e az oiszegyu t pénz még mindig Szivességükérl, fáradozásukért fogad- kölöiibeu lelki megnyugvást keresnének s
ke ,ч . r jak előre is bálás köszönetünket. találhatnának, felháborodnak bensőkben,

Ó nokhoz fordulunk tehát édes Test* Kreélelovác, 1907. nov. 30. mert sehogy sem tuoják felfogni, hogy mig
vérein k . .. a Dráván innen, magyar földön: a Mura-

A jándékozzanak Önök is rn gyár aza f,s u v z ‘ c a re e ov Cl közben, Som ogy és Baranya vármegyék déli
Haza szabad lakói. Gyűjtsenek Önök is m agyaro neve ie n . részeiben horvátul, németül, tehát édes
ismerőseik és barátaik körében ! Adakoz- Horváth Pál, anyjuk nyelvén hallgathatják a hívek Isten
zék m indenki tehetsége szerint, rn-nden, Molnár Pál. Vezdén György, igéit, nekik Isten ek szent hajlékában ma-
még a legcsekélyebb ajándékért is, mi Szalaji Ferenc, Miseta Márton, gyár szó soha sem nyújthat vigasztalást,
nagyon hálásak leszünk adakozója irállt. \Tvári Ülvén \1п|пмг ftvnrav
Minden búcsú alkalmával a kápolnában MdU Ш Ш Т  ЬУ° Г8У’ Segíteni akarnak tehát magukon. Haj-
lartandó mise-áldozat az ajándékozókért LopariU R József, lékről akarnak gondoskodni, kápolnát akar-
is lesz felajánlva. j «gatgato-tamtó. nak maguknak építeni: ahol magyarul

Önök szabadok az ősi Hazában, de * imádkozhassanak, magyarul énekelhessenek,
ime minekünk megtiltották, hogy iskolá- A legnagyobb készséggel bocsátjuk közre 8 Hh°l magyar szó, legalább rövid időre, 
inkbau magyarul imádkozhassunk. A plé-; a magyar közönséghez intézett esdő szóza- loledtosse el v«*lök, hogy idegenben vannak, 
bánia templomban is görbe szemmel! lot. A felhíváshoz nem kell kommentár.! messze a ,,0l a megszentelt rögtől, melytől 
néznek ránk, ha magyarul merünk éne- Szövegét nem kell magyarázni. Esdő szó- elszakadtak s melyhez szivük minden doh
kelni. Még a vad is saját anyanyelvén zata ez drávánluli véreinknek az anyaor- bánása fűződik.
dicsérheti az Istent, csak minket üldöznek szág magyarságához, hogy legyen magú- Nyújtsuk tehát feléjük jobbunkat segil- 
nyelvűnk miatl. De ha kápolnái építünk kát hol meghuzmok akkor, amikor szivüket ségükre. Mi, akik, mint a sors kegyelljei 
saját filléreink árán, abban nem fog a Mindenhaló előtt kitárni akarják. magyar levegőt szíhatunk, tegyük türhetőbbé
minket bánthatni senki. Kápolnánkban Aki drávántáli véreink helyzetét csak a helyzetei azok számára is, kik mostoha
szabadon fogiuk dicsérhetni a jó Istent némileg ismeri, sietni fog adományával tá- viszonyaiknál fogva édes hazájuktól elsza- 
saját nyelvünkön is. Megengedjük azon- mogatni őket céljuk megvalósításában. Mert kadtak.

T Á R  О  A  í hossz kedve volt, tehát — ivott. — Csak hallgassa goszpon. Tegnap ittuk a
* *  **  ^  * *  • I Mert be kell vallanom, hogy Pável mindig szürke áldomását. Nem ittunk sokat, hiszen látja,

d  л о  л т о  л r* T» jiszik. hogy van még a tizenöt forintból.
A  B A R A T b A u .  (B  arnitieJ  Ha nyer a lován -  iszik. — Amint hazaérek, levelem az udvaron a

Franciából. Ha veszt a lován, akkor még többet iszik, csizmámat, — pedig kutyának való hideg volt,—
LOIILEY. H.inem egyéb hibája azután semmi sincs. mert, — úgy is tudja goszpon, hogy milyen a

Ma rossz kedvéből ivóit a Pável, mert szi- Kala, ha bolond.
Kerek e nagy világon itt varozott is, — tehát pazarolt. — Odamegyek szép lassan az ablakhoz,
Minden csak a Nap egy része. Ha ^  kedvéből iszik, akkor pipál, sőt még |l0gy lássam mi van a Kata mellé készítve, —
Tüske nélkül rózsa nincsen, annál is mélyebbre slilyed, hogy a bor árát igy me-l úgy is tudja goszpon, hogy mindig hozzám
Ä éjnek is van ébredése. némileg ellensúlyozza. dob valamit, mikor bemegyek.
•У minden ágnak zsendülése, — Mi baj Pavel ? — Hat a Kata, — az átkozott, ott ül a
Minden méhnek akad odva, Pável akkorát szippantott a szivaron, hogy sirekás Toncsi ölében és csókolgatja azt a
Minden babnak van morajjá, b torkáig szaladt. halvány kőlyköt.
S menny borul a sirbalomra. — Haragszom goszpon, — dühös vagyok — Pedig még bajusza sincs neki.

. Minden asszony kutya, — de az enyém a leg- — Hál mit mond ehhez goezpon ?
E világon minden, m̂ etl kuhább. — Hát nem vagyok én különb, mint az a
^eSL-kÖb fPP°ntnfeJÍ / V  Rossz vásár vo,t u8i'e l,ável> «zért kutya meztelen szájú?A bimbó a gallyáért él, asszony — Hát van annak ilyen derék, finom bail jóbarát -  szive miatt. a tvata asszony. J

Haller Jenő. _  Dehogy is volt rossz vásárom. Eladtam jusza r . . . . . .
----------------  - szürkét be is csaptam a szenzált avval a ru- Es a Pável olyant rántott a kajla bajuszán,

р л . ш 1 Bös döggel, nyertem is tizenöt forintot. Nézzen hogy a kezében maradt belőle egy csomó.
r a V e l * . ide goszpon -  van is még belőle. , ~  Lássa, goszpon, ennek is az a sárga bo-

,rta: SCH,!AMM BÉLA Ezzel előkotorászolt valahonnét három zsi- M
Vasárnap este el szoktam menni a korcs- ros koronát s odatolta elém. IgaZ| hogy a Pável bajusza fekete, hanem

mába. , — Csak nézze, nézze goszpon. Becsületes jó tll^r  ̂ezt igy hallotta a főbírótól, mikor vele mu-
Idehaza azt mondom, hogy a népet tanul- koronák ezek Hanem a Kata, az a sarga boszor- latolt 

mányozom, — de be nem vallott célja utamnak ^  _  az kutya> Mert Pável tényleg mulatott a főbíróval,
az, hogy megigyam azt a féllitert, melyre va i «ф Láttam, hogy nagy a baj, ha a Pável sárga- mikor a megyére választottunk urakat, 
nekem is kerül. . , . .  nak szidja az asszonyt, — ez lóvén nálunk a Hogy Pável az ajtóban állott a főbíró meg

Olt találkoztam PáveHal, akirő legnagyobb komiszság, amit férfiember az asz- uz asztalnál üli, az mit sem von le a dolog érté-
ludja, hogy nekem testi-lelki jóbarátom -  va p fejéhez vághat. kéből. A fő az, hogy a főbíró a vállát is meg-
sárnap. * _ пггя Pável eldobta a fél szivart, ami nála azt veregette, sőt megkérdezte tőle azt is, hogy mit
nemre“ !  d 'a g la  “  ' jelend hogy 'elmulatom ar ingemet. vágót, móljára a Ka, a a fejéhe, (Fo,y,  Hv.)

A I



Adakozzunk, hogy a kreáMováci szla
vóniai magyarok szive vágya teljesedésbe 
mehessen I

Hadd épüljön fel a magyarok kápol
nája Kreátelovácon !

Segítsünk mi is nekik egy pár percre 
biztosítani egy parányi helyet, ahol magukat 
magyarokul érezhetik!

Mekkája lesz ez a kápolna a szlavó
niai magyaroknak.

Ha megnyugvás után vágyódnak szám
űzetésükben: ez a szent hely nyújt majd 
nekik enyhítő balzsamot.

Ha a pihenésre szánt napokon bol
dogság köszönt be egy-egy percre a szent 
falak közé, szivük hálával gondol majd 
reánk, kik nekik >zt a boldogságot, meg
nyugvást megszereztük. Áldani fognak min
ket, hogy rájuk gondoltunk s segítségünkre 
siettünk, hogy magyaroknak megmaradhas
sanak.

S ez lesz gondoskodásunkért a leg
szebb jutalmunk !

Lapunk szívesen áll rendelkezésére 
drávántuli véreinknek s készségesen gyűj
tünk az ő javukra, hogy kápolnájukat mi
hamarább felépíthessék.

Aki tehát adakozni akar erre a célra, 
szíveskedjék az összeget lapunknak bekül
deni, ahol azt hétről-hétre nyugtatni fogjuk,

Lapunk szerkesztősége öt koronával 
kezdi meg a gyűjtést.

A Nőegylet teaestélye.
Farsang fejedelme, Karneval herceg ő 

fensége folyó hó 11-én fejére tette csörgő 
sipkáját, s újra bevonult a Zrínyi-szálló 
nagytermébe, hogy uralmát folytassa. Jöve
telét a szép leányok, deli ifjak, no meg a 
papák és mamák is szép reménnyel, szív- 
dobogva várták, mert hát legalább egy 
időre feledve lett elöltük a múlt idő buja, 
bánala . . . s most csak a jókedv uralko
dott Karneval országában, a báli teremben

Az idei farsangon a helybeli Jótékony- 
célú Nőegylet is rendezett saját alapja javára 
január hó ll-én tánccal egybekötött tea
estélyt.

Városunkban minden farsangon vannak 
újabb és újabb bálok, a melyek egy-két 
éven át szerepelnek, azúlán elhúzzák fölöt
tük a kis lélekharangot, hogy soha többé 
föl ne támadjanak. A nőegyleti bál — hála 
Csáktornya nemesen gondolkodó intelligens 
közönségének —  nem ilyen. Ez a humánus 
egyesület, mely fönnállása óta oly számos 
jótéteményben részesíti városunk munka- 
képtelen, elaggott szegényeit, a segélyre 
szoruló tanuló ifjúságot, mindenkor pártfo
gásba vétetett; mindenkor akadtak oly 
lelkes, nemesszivü emberbarátok, kik a 
nőegyletet úgy anyagilag, mint erkölcsileg 
támogatták. A jó Isten áldása és oltalma 
kisérje e nemes tettöket, mellyel az egylet 
fennállását biztosítják, emberbaráti tevékeny
ségében segédkezet nyújtanak neki.

A Nőegylet tagjai meg lehetnek elé
gedve a f. hó 11-iki tánccal egybekötött 
teaestélyük sikérével. Igaz, hogy az estély 
nem volt túlzsúfolt, de előkelő közönség 
és fesztelen jókedv dolgában semmi kívánni 
valót sem hagyott hátra. A nőegylet bál- 
rendező-bizoltsága, élén Pálya Mihályné 
úrnővel mindent megtett, hogy az estély 
fényes és emlékezetes legyen.

S az is volt. Egy kaleidoszkopszerü 
világ tárult fel szemeink előtt, amikor a

megjelenteknek rózsa arcú, szép leánykák 
és asszonyok zamatos teát s az egyleti 
tagok, valamint a nőegylet jóakarói által 
készített finomabbnál-finotnabb süteményeket 
szolgáltak fel. A teázás után pedig táncra 
perdült a fiatalság. Az első négyest 30 pár 
táncolta. A forró tea, a jó bor, az édes, 
kedves, babaarcu, piruló leánykák, a szép 
szemek ragyogása, a virág, a pouder és 
parfüm-illat a levegőben, no meg a Sárközy 
hegedűjének édes-bús magyar nótái nem
csak az ifjúságot, de még a mamákat és 
papákat is felvillanyozta, úgy, hogy bizony 
ezen nőegyleti mulatság csak a késő reggeli 
órákban ért végett.

A teaestélyre a következő adományo
zások történtek: a) dr. Bakos Gézáné, Csury 
Anna, Hajas Józsefné, ifi. Premec Miklós, 
özv. Szirley Györgyné és Viasz Néndorné 
teát; b) Ditlrich Jánosné, Tóth Istvánné és 
Viasz Nándomé cukrot; c) ifj. Premecz 
Miklós citromot: d) Csury Anna, Hajas 
Józsefné, Heiszenberger Ferencné, Mihálics 
Ferencné. Pataky Kálmánné, ifj. Premec 
Miklós, Szilágyi Györgyné, özv. Szirtey 
Györgyné, Zakál Henrikné rumot: e) Cvet- 
kovics Antalné, Csury Anna, özv. Hackl 
Kérolyné, Kertész Lajosné, Kraschovetz Jó
zsefné, Mederich Aladárné, Pálya Mihályné, 
Pethő Jenőné, Premecz Miklósné, Szenteh 
Dezsoné, Wrana Győzőné, Zakál Henrikné 
és Zrínyi Károlyné süteményféléket; f) 
Bernyák Károlyné, Dénes Béláné, özv. Ko- 
nyári Mihályné, Morandini Románné, Nuzsy 
Mátyásné, Pálya Mihályné, Plichta Béláné, 
Szilágyi Györgyné tortákat; g) özv. Molnár 
Józsefné szőlőt és birssajtot voltak szíve
sek adományozni.

A leaestély a nőegyletnek tekintélyes 
összeget hozott. A bevétel 524 korona 50 
fillér volt. Felülfizeltek: Imrey Ferenc (Szo- 
botica), Kayser Lajos 10— 10 kor., Hirsch
mann Nándor, dr. Hajós Ferenc 8—8 kor., 
Szalmay József, Simon Lajos, Pálya Mihály, 
Meissner Emil 6— 6 kor., Horvát Antal, 
özv. Ziegler Kálmánné ( udapest), Pethő 
Jenő, özv, dr. Krasovetz Ignácné, Strausz 
Sándorné 5— 5 kor., König Ernő, Zrínyi 
Károly, Lőbl Rezső, Salon Péter, Szenteh 
Dezső, Heiszenberger Ferenc, Kraschovetz 
József, Berlin Ágoston és neje, Scheffer 
Rezső 4— 4 kor., dr. Wollák Béla, Kayser 
Andor, dr. Schwarz Lajos, Graner Henrik, 
Farkas Kálmán 3— 3 kor., Mihálics Ferenc, 
Csury Anna (Szelence), özv. Molnár József
né, özv. Probst Ferencné, Damtz Sándor, 
Dobosi Elek, Kelemen Béla, Pataky Kálmán, 
özv. Baranics Endréné, Bernyák Károly, 
Pollák Gyula, Grits Géza, id. Heinrich Mór, 
Heilig József, Weisz Miksa, özv. Prey Kon- 
rádné, özv. Ziegler Lajosné, Bencsák Stana, 
Pátkai Jakab, Kotzig Károly, Strausz Miksa
2— 2 kor., Czövek István, Bolgár Benő, 
Morandini Bálint, Neumann Salamon, Vajda 
Elemér, N. N., Kalmár J. 1— 1 kor.

*

A rendező-bizottság e helyen a nemes
szivü adakozóknak, íelülfizetőknek, pártó- 
lóknak, nemkülönben a tea felszolgálásánál 
közreműködő ifjú hölgyeknek, a fiatalság
nak, kik az estély rendezése körül fáradozni 
és annak sikeréhez bármily tekintetben 
hozzájárulni szívesek voltak, a szegények 
és elhagyatottak nevében leghálásabb kö
szönetét fejezi ki.

Zavargás a Muraközben. A Muraköz
nek ismét van egy kis nemzetiségi izü 
szenzációja s úgy Játszik, hogy mindjobban 
tért hódit a horvát mozgalom, amelyet 
titkos kezek élesztgetnek.

A legújabb zavargás színhelye Mura- 
csány, amelynek lakossága állást foglalt a 
magyar kántorral szemben. Dergovics Györ
gyöt múlt évi november hó 18-án. sok 
versenytársa közül szótöbbséggel kán torrá 
választották. Dergovics december 1-én fog
lalta el az állást s karácsonyig zavartalanul 
működött. Karácsony 2-ik napján amikor a 
kántor a kórusba akart menni, elállották 
az útját és inzultálták. Ezután már az egész 
község a kántorlanitó ellen fordult s felszó
lították, hogy mondjon le, mert máskép 
kiviszik a határra. Január 7-én megjelent 
Dergovicsnál Czvia Pál, aki ugylátszik elő- 
kolomposa mozgalomnak — s felmutatott 
egy több aláírással ellátott ivet. Ebben az 
írásban az a felszólítás foglaltatott, hogy 
Dergovics azonnal mondjon le, mert más
ként —  kihordják.

A körjegyző az erőszakoskodásról azon
nal jelentést tett a közigazgatási hatóságnak 
és dr. Sághváry Jenő perlaki főszolgabíró 
14 csendőrrel kiszállott Muracsányban,

Amikor a főszolgabíró odaért, óriási 
tömeget talált a községháza előtt, mely 
zeneszóval, zászlókkal tüntetett, mig Dergo
vics György a községházának egyik szobá
jában aggodalommal várta a történendőket.

A tömeg a csendőrök láttára hamaro
san eloszlott és dr. Ságváry Jenő főszolga
bíró megkezdte a vizsgálatot, egyszersmind 
igyekezett a kedélyeket lecsillapítani. Az 
izgatott emberek azonban kijelentették, hogy 
a kántort nem tűrik meg a községben. A 
főszolgabíró három napi eredménytelen tár
gyalás után, látva, hogy a mozgalomnak 
nemzetiségi színezete van, elhagyta a köz
séget, de gondoskodott arról, hogy a köz
ségben csendőrök maradjanak s a további 
zavargás* »negakadályoztassék. A vizsgálati 
iratok a kir. ügyészséghez tételnek át.

A muracsányiak Peczek Cyörgy c. ka
nonok vezetése alatt küldöttséget menesz
tettek Zágrábba az érsekhez s onnan azon 
instrukcióval tértek vissza, hogy a kántor 
tisztán egyházi funkcionárius, tehát azt csak 
a hívek választhatják.

A muracsányi iskola községi. A kántor- 
tanító a közigazgatási bizottság rendelele 
alapján Kovács Rezső volt perlaki főszolga
bíró elnöklete alatt választatott. A válasz
tásba úgy a plébinos, mint a község meg
nyugodtak, sőt elismeréssel nyilatkoztak 
Dergovics kántori működése iránt. Csak azt 
kifogásolták, hogy az uj kántor nem tud 
horvátul. A kántortanitói állásra kiirt pá
lyázatban a horvát nyelv tudása kikötve 
nem lett. A közigazgatási bizottság a válasz
tást jóvá is hagyta A kántor megerősítése 
érdekében a zágrábi érsekségnél is közben
járlak, onnét azonban az a válasz érkezett, 
hogy miután Dergovics György nem tud 
horvátul, meg nem erősíthető.

Az izgatás szálai Zágrábba vezetnek, s 
úgy látszik, a muracsányi zavargás is egyik 
epizódja a «Za Medjimurje* jelszó alatt meg
indult horvát mozgalomnak.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Megbízatás A m. kir. földmivelés- 

ügyi miniszter a Csáktornyái járás területére 
Mesterich Aladár Csáktornyái lakost a gaz
dasági tudósítói tiszttel bízta meg.



budü zidali kancellariju, pák takaj prez pev- 
nice, — i da veC neje znal kaj povedati, 
kaj mu ja jako z lehka nebi bil mogel po- 
ruáiti, s tém mi stane napré, da se takve 
hi2e v zimi puno te2e kuriju, da su mrzle, 
как led. Anda ona gospoda tam na drugom 
ali na tretjem átoku célú zimu drhéeju od 
zime, v Ameriki pák na 24-lom ili izda na 
viáeáem átoku se onda segurno zmrzneju. 
pák na protuletje se nazaj otopiju. Im je 
je pivnica topla, od nje nejde nikva zima. 
Dakak, ónak zaduáCeno, как vu niski hi2a. 
je ne vu viáeáem kvartelju, nego lepő vu- 
godno loplo i vu takvoj hi2i эй kvarteljniki 
zdravi. Pak ako pevnicu imamo, to nam je 
ravno tak, как da bi si к hi2i dodelali ka- 
kvo stanje, kakvu klet ili komoru, i v zimi 
si moremo joá bolje kaj vu njoj zaCuvati. 
pospraviti, как vu komori ili vu kleti.

Vu naáoj obcini je jedino jedna tak 
zazidana hi2a Kovács Jakabova, óva je vi- 
soka, suha, zdrava. Druge su sve mokre 
vla2ne, makar su как, neátere i 1 meter 
visoke od zemlje).

NeSteri zidari joá prav daju takvim 
ljudem, ki si neCeju pivnice zidati, samo da 
oni fal delo dobiju, ar vu pevnici je segur
no potrebno nekaj cigel i drugoga materi- 
jala, kaj si nemreju tak Cuda raCunati, pák 
joá takvim gospodarom veliju, da je dost, 
ako vu sténe odzgor fundamenta, terpapira 
katranjpapira deneju, onda nigdar nebudu 
vla2ne. No to je ne tak! Как mórt po Casu 
otrdne i jakäi postane, ako je aost vapna 
nutri, katranjpapir ili terpapir pák ravno 
po vremenu sprhne, i prekpusti iz zemlje 
vodu i tak poéneju stene premakati. Veliju 
neáteri, da bi i cement hasnil, ako z njim 
odnutra stene zaliéiju; nego tarn su zato 
mokre uvek stene ar na cementu se na- 
pravi, ravno tak как i na obloku, ávic, ar 
je cement puno zdelneái, как stene. I tam 
ávicaju stene, gde iz kamena zidjeju hize, 
pák makar je dspoda i pevnica, dobro pé
tim, tam vu Vasvarmegiiji u neáteroj obCini 
takve hi2e. Neje anda boláega, ako zdrave 
suhe I vugodne hi2e oCemo imeti, zidajmo 
si nje iz cigla i delajmo pod hi2e pivnice. 
Najmo áparati nit pri stolarskom mt pri

Od Cesa se je tak bojal, to se je i,do- 
godilo.

No da vidimo pojedinice, как je táj 
növi muder birov svojo slu2bo poCel.

Vnogo ljudi su se sa stotinami tu2ba- 
mi vraCali к novorno birovo.

Jedenput, medju viáe toga, dojde к nje- 
mu — poCetka septembera meseca — sa 
velikom halabukom jeden obCinar da, kaj 
hoCeju s njegovim sinekom, zakaj ga navek 
preganjajo. On tak nemre vu ákolu iti, ar 
mu je 2ena bete2ljiva, a on na delo hódi, 
daklem nemre ga dali vu ákolu —  punk
tum. Kaj more, naj radi toga Cini, ali s 
njegovim detetom nebude nitko zapoveda.

— Nije tak barátom Kovács! Cisto dru- 
gaó to ide. To je od njegovoga veliCanstva, 
naáega kralja potverdjeni orsaCki zakón, ko- 
jemu mora svaki ólovek podlo2en bili.

— No vre vám ja poka2em — grozi 
se Kovács — da do te Cas, dók moja 2ena 
ne ozdravi, moj sin nebude hodil vu ákolu 
ar njemu ja darn kruha i opravo.

— Cujete dragi Kovács, odgovori birov 
oátro, nije tu potrebno niti larmati, a joá 
menje groziti se Ako vi vaáega deóaka ne- 
budete redovito vu ákolu poáilali — как 
zakón zahteva — dojdete pod terh átrofa

drugom dugovanju. Visoke öblöké i vrata 
si dajmo napraviti, ar samo vu svetloj hi2i 
je moCi po cele dneve delati i takvu hi2u 
je mod t \zimi dobro i fletno zluftati. S 
óim je treba hi2u pokriti, da nam du2e let 
bude trpéla, i da buderno segurneái od ne- 
sreCe ili kakve kaátige Bo2je, to mislim joá 
od mene svaki bolje zna. »Glavno je samo 
to, zidajmo si hi2u tak, da se vu njoj do
bro buderno Cutili, pák da áto к nam doj
de, da nam véli: »Kak je pri vas lépő!»

KAJ JE NOVOGA?
— Prosimo naSe poátuvane pred• 

plat Ilike, naj nam vu növi in tért alj и 
piedplatne zaostatke óim predi posleju  
i predplate ponoviju.

—  Potvrdjenje. PeCuhska fiákaljuáka 
komora je Szebényi Lajoáa, namestnika po- 
kojnoga Ziegler Kálmána z nova imenuvala 
za namestnika vezdaánjega kr. notarjuáa dr. 
Bállá Émila.

—  Stelinga. Za leloánju átelingu su 
januara 13-ga vlekli cedule v Cakovskim 
kotaru.

—  Zdavanje. Marinovits Ferenc drá- 
vavásárhelyski notarjuá se 18-ga o. m. zda- 
val v Préloku s gospodiCnom Jozetom Haj- 
dinyák. —

—  Tatbina Raáperger Mária iz Er- 
zsébetlaka je v grofovskoj áumi drva vkrala 
do 10 К. 60 fill, vrednosti, zbog Cesa je 
zatu2ena pri obCinskim poglavarstvu.

—  Statisztika Vu Cakovskim kotaru 
se proáloga leta od novembra 1-ga do de- 
cembra zadnjega 286 narodilo a vumrlo 
185. — Po takáim se jih je 101 viáe na- 
rodilo как vumrlo.

— Neverno druiince. 2alik Julisku 
su átrigovski 2andari zatu2ili pri kani2kim 
törvényszéku, jer je pri Kelemen Mibalju z 
Ddnje-Bisztrice, pri kirn je slu2ila. pod za- 
klepom jabuCnicu vkrala. I tom prdikom su 
bili zatufceni takaj i Bellái Matyaá, Prejner 
József I S^baher Mihály z 111 diáiriktuáa,

kojega bildete morali podnesti. Morete iti.
Tikom za Kovácsom dojde Horvátova 

dovica s proáujom
— Dragi gospon birov, am najle 2eleti 

moju 11 let staro Marico vu ákolu. Zna ona 
veC zadosta. Pak onda znate gospon birov, 
ja si moram kruha izvan hi2e slu2iti spra- 
lorn i kaj skim drugim poslom i tak mi je 
Marica jako potrebna okolo malih Na koga 
bi pustila sirotice male? Pak si ^poCne suhe 
oCi brisati.

— Draga Horvatica, mi za niCiju vo- 
Iju zakona prestupili* nesmemo, osebujno 
oni, koji su postavljeni zato, da zakonu za- 
dovoljátinu Cimti moraju Upravite si vaáe 
posle как znate, ali Cerka vaáa je zdrava i 
du2na je joá vu ákolu hoditi. No, na vaáem 
staliáo se zaislino smilovati moCi, ali vu o- 
vom poslu vám nemrem pomoCi. Budem 
premiáljaval, da se о vasoj sudnji, pomo- 
guCnosti olehka, nego vaáa Cerka mora vu 
ákolu boditi.

Bog s várni.
Konec sledi.

Pataki Viktor.

jer se zazvedilo, da su ne samo znali za 
ovo tatstvo, nego pomagali njoj v kradjenu 
jabuCnicu zpiti.

—  Bitvina. Repp Ferenc iz Strigove 
tak razkuraZil 31-ga decernbra, da je Lapért 
Vinca na vulici z tukel, tak da je ov vés 
spotrt ostal na bojnom mestu. Zbog toga je 
zatu2en pri Cakovskim kotarskim sudu.

—  Domaci tat — Bratics Mihály iz 
Drávaszentmihalya je za slugu bil pri Viasz 
Nandoru, kotarskom kurámilu. 1 mesto da 
Cuva stvari svojega gazde, on earn je vkral 
proáloga meseca od gazde svakovrstna gos- 
podarska sredstva do 1  ̂ К. 50 fill, vred
nosti, zbog Cesa je gori javljen kotarskomu 
sudu.

—  Tatbina. Balaskó Ferens ulanerpri 
Cakovskoj 3. kompaniji je öve dneve od 
jednoga vahtara ávelare vkral, zbog Cesa je 
kapitanu zalu2en.

—  Buna v Goricanl Vu Zalamegye
zvamh novinah Citamo sledeCe:

»Proáloga leta novembra 18-ga su v 
GoriCani Dergovics Gjuru zebrali za kántora, 
Dergovics je 1-ga decernbra doáel na áta- 
ciju. Do boÉiC-i je lepő v miru 2ivel, nego 
od onda je najvekáoj buni podvr2en. Ovdi 
moramo spomenuti, da DergoviC je Cisti 
magjar, i kakti takov nerazmi horvatski. I 
kajti nezna horvatski govoriti, zato je v cir- 
kvi magjarski popéval. To je tak vu2galo 
GoriuCare, da su se pobunili i na Stefanje 
da je átél ákolnik na koruá iti, su pred 
njega stali, i ne ga pustili gori, -  dapaCe 
joá i inzultirali. Po lem se veC cela obCina 
proti ákolniku postavila i na glas kriCali, da 
naj se zahvali, drugaC ga pod silóm van 
lntiju z kvartira. Januara 7-ga je doáel к 
ákolniku Czvia Pal, koj je vodja celoj buni 
I pokazal ákolniku jednoga arkuáa, na ko- 
jem se jih viáe podpisalo, da ovi oCeju da 
se ákolnik odmah zahvali, drugaC ga jeduo- 
stavno vun hiliju.

ObCinski notarjuá je na to odmah ja- 
vil politiCkomu sudu, kaj se pripeCa v ob
Cini, na kaj Dr Sághváry Jenő preloCki mj- 
dec s 14 2andari vun doáel v GoriCane.
Da se sudec v GoriCane dopeljal, veC je 
straáno Cuda ljudstva naáel pred obCiuskoiii 
kancidlarijom, koji su s muiikum i zasta- 
vami demonátrelali proti ákolniku, a sirn- 
mák ákolnik pak s teäkim srdcem Cakal v 
jednoj sobi, kaj bu ztoga.

Как su ljudi spazili 2andare, odmah 
su se rezpráili i Fágbvary sudec poCel je 
íztra2ivall i s jednim putom liáilje Ijudstvo, 
da naj se nebuni, jer tomu nebu dober ko
nec. Nego spunlani ljudi su jednoglasno iz- 
rekli, da netrpiju ákolnika, i svikak oCeju, 
da se zahvali. — Tri dni je trajala iztraga 
i da je previdel sudec, da tu svaja samo 
zbog jézika, povrnul se dimo, nego za so- 
bom ostavil je 2andare, da paziju na to, da 
se nebude Ijudstvo punlalo. A pisma od iz- 
trage po9lal je v Kani2u к sudbenomu 
stolu.

GoriCanCari su onda pod voditeljstvom 
Pecek Juraja depulaciju poslalí к nadbiá- 
kupu, koj je takvoga odgovora dal, da kan
tor je cirkveui slu2benik, kojega samo púk 
ima pravo zbirati.'

Joá to moramo spomenuti, da plebanuá 
domaCi je opomenul farnike, da naj se ne 
buniju proti ákolniku, jer drugaC dva tjed- 
na nebu njim meáu slu2il meáu svaki dán
redovito.

GoriCanska ákola je obCinska i zato su 
ákolnika poleg naredbe varmedjinske ákol- 
ski zastupniki zebrali, na kojem zbiranjuje
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Kovács Rezső, bivSi preloCki sudec bil kakti 
predsednik. S zbiranjom je tak plebanuS 
как cela obcina bila zadovoljna i joSCe po- 
hvalili Skolnika, da vredu zvröava kantorske 
posle. — Samo to se njim je ne vidlo, kaj 
Skolnik nezna horvatski. Da se mesto raz- 
pisalo, je ne bilo nutri deto v proglas, da 
zebrani Skolnik mora i horvatski znati. — 
Varmedjinska administralska komisija je 
zbiranje potvrdila. Zatim su poslali pisma 
v Zagreb, da ga i duhovni stol potvrdi, ne- 
go odonut je doSlo da Skolnik se nemre 
potvrditi, jer nezna horvatski.

Как se vidi, ovqj báni korén pelja ti- 
jam do Zagreba koj se jako brioi za to, 
da »Za Medjumurje» podignjena nebude 
prez hasna.

Tuliko Citamo vu »Zalamegye» zvanih 
novinah. Nit smo dodeli nit smo oduzeli 
jednu reC, nego je dnostavno registriramo 
on glas, za kojega gori imenuvane novine 
piSeju. Л kaj se naSe miseli tiCe, mi samo 
tuliko reCemo, da ovaj Cin najmenje sluZi 
na diku GoriCan oböini. Ako su farniki ne 
zadovoljni sSkolnikom, zbog toga, jer nezna 
ili moguCe neCe horvatski popevati, moCi to 
njemu dati na znanje po pristojnorn putu, 
a ne nahrupiti na Coveka как na razbojni- 
ka i reöi mu »marS» mi te ne trebamo! 
Skolnik je ne sluga nego diplomeran Covek 
koj je za svoj kruh prelrpel. Uenes veC i 
najzadnje druZinCe brani zakón, da se ne 
sme odmah stirati, a ne uCitelja koj se zvun 
puCkih Skol joS osem let mora truditi za 
svoju diplomu. S lepom reCjom Clovek na- 
vek dalje zajde как s grobijanSCinom. — 
Oni su znali, da Skolnik nezna horvatski, 
zakaj su ga onda zebrali? Spuntali je naj- 
leZi ijudstvo, nego kakove posledice dojdu 
za tim, to je drugo pitanje. — Mi od svoje 
strani preporuCamo GoriCanCarom, da se po 
dobrim putu naravnaju svojim Skolnikom, 
i moreju biti osvedoCeni, da Skolnik bu se 
trsil njihovu Zelju zpuniti, jer mislimo do 
njega, da i on med one ljude spada, koji 
na lepu reC daju.

—  Nocne srake. Vu Drávavásarhelyu 
se veC viSe tjednov Cuje, da pohadjaju gaz- 
de lisjaki na dvema nogaj, i da tu, da tarn 
zvidi se njim CuCika, race, guske s jednom 
reCjom sve, kaj je priliCno v ranjglu deli. 
MuZ i Zena su zadovoljni Cudapul i s cus- 
ravom juhom, a takov galZenjak se traktira 
s njihovorn mladinom Mi preporuCamo onim 
gazdom koji su kvarni mladine, da to pri- 
javiju Zandarom, koji imaju moC i znanost 
za to, da takve srake na zanjku dobiju.

Pesma od slaviőka.
SlaviCek se Zeni, zbukovinog grada, 
Njegva zaruCnica slaviCica mlada.

Orlin stareSina, sokol deverina,
Zeba izebrana, gospa podsmehalja.

LastaviCka mlada bila podeklicka, 
Zastavnik zebrani, bil je pak gizdavi!

ViteZka perSona, palCeka gospona, 
Njega su poslali svatom za kaprola.

Pisani detel se pak v kitje zmletel, 
Gospi sokaCici pevce je donesel

Bela golubica zmoZna sokaCica,
Drva njim prinaSa, siva jastrebica.

Kafka doletela mlinCenjaka zela, 
Strnatka pak zelje i Curke na deva

HarjuSviCe zdalko: de nam je koSarka? 
Prepelica rekla: Pri meni je balta!

GerliCica siva, kutane podbriva,
Labud vodu nosi sve poredu vmiva.

Vrana kruha peCe, svakoga v peC meCe, 
Zerjav pak se zvrCom vu pevnicu SeCe,

Sto bi se joS zmogel, kaj bi na stol dvoril, 
Strk je sim tarn hodil, sam je ponudil,

Stinglec se oglasi: tu smo muiikaSi! 
KukovaCa bajzar, i drugi kontraSi.

Stinglec i kos mali mblo mu pregyari, 
Ako SkvorCek dojde on nam viZu skvari

DoSel je Skvorjanec, on se pustil vtanec. 
Zanjim pak vrabica, ujegva tancarica.

DoSel je i zajec doSla i zajica,
Pak se lepo к muZu svojemu dosmica.

DoSla je i srna, gosle je potrla,
DoSel je i jelen gosle lepo skelel.

DoSel je i köziek, imel dugo bradu,
Po svoj hiZu delal veliku paradu.

I na zadnje je on gori na stol skoCil, 
Pak je svo paZle v tenfanje namoCil

SloZil: Pistay Pavel.

Leto m.m je lepo razvijeno,
Á mi tuZni tarn vu Litiji delamo.

Kre bitije bistra Sava teöe,
A nas pak junake Zarko sunce peCe.

V Kranjski zemlji je Stiri sto ljudi,
Ali da je zato mesec jako dugi.

Na sred Graca visoke su göre,
Leli mi ftiCica v malu Medjimurje.

Leti Itica v malu Medjimurje,
Glasa mi donesi od gerlice moje.

Gospon dragi pustite nas dimo,
Da se doma z gerlicami veselimo.

Nisam mogel subotu Cekati,
Moral sam sr predi dimo otpeljati.

Dajmi rubca kaj si oCi zbriSem,
Kaj ti lepSe draga lisleka napiSem.

Zabadav ti listeka pisati,
Da se nemrem itak stobom spominati

Protuljetje ruZica«*se vija,
Da se зато moja posuSila.

Nikaj zato Ci se posuSila,
Morti Bog da, kaj bu nazaj ozdravila

Da bi papir zelen listek postal,]
Nebi moj golubek za soldata ostal.

Dabi tenta vodica poslala,
Moja draga nebi zavu Zalost znala.

Pod oblokom zvezdice igraju,
A mu gerliCicu suzice blevaju.

Daj mi ruku i Cerlena lica,
Kaj te ja skoSujem iz svojega serdca.

Ovu pesmu jen deCko spiduval,
Ki je svoju dragu naveke skoSuval.

Kovács István, Drávavásárhely.

Nekaj za kratek бав.
Jedino sigurno mesto.

Teleki Sándor gróf je kakti general slu- 
Zil vu magjarskim Seregu, i do smrti svoje 
bil je navek dobre volje i Sálén Clovek. Na- 
vek je norije Ural, a srdce mu je kipelo za 
slobodu naroda, a osobito za slobodu Ma- 
gjarske domovine.

Po Zalostniin 67-nim letu kakti emi
gráns prepuloval je celu Europu i vnogo 
poznaucov si spravil. I nigdar se ne gizdal 
stom, nego se veselil, ako su njegovo ime 
s kakvom Salom donesli skup.

Jedenput se Pulszky Ferenc, magjar 
ziSel Znjim v Sziciliu. To je jeden otok bli- 
zu Taljanskoga. — Naravski da su sejako 
raduvali obedva ovoj priliki.

A kaj je tebe doneslo sim? — pita ga 
Pulszky.

Idem Garibaldiju. —
Pak koga vraga iSCeä onda v Siciliji ?
Teleky se v tek nasmeje i veli:
ZnaS, to ti je jedini orsag, de nitijed- 

noga nevidim, komu bi bil duZen, i ista 
moja ljuba koju sam ostavi nezna za me 
— To me veseli. Jedino tu sam siguren da 
me niSCi ne najde.

Konvencia inSpektorova.
Na Alföldu Zivel je nekakov Józsa 

Gjuri zvani magjar, koj je bil prosti muZ, 
ali straSno bogát. Taj Józsi se odpravil je
denput v PeStu, i krej Duuaja se poCel Se- 
tati. Med tern toga spazi, da okolo njega 
Slapka vnogo stopihlebov. Najbolje se mu 
je dopal jeden fino obleCen mladi Covek, 
koj je na jednoj stolici sedel, i vés zamiS- 
ljen tikvine korSice hrustal.

Jó napot atyafi! — pozdravi ga Józsi. 
Kak se mi vidi, vi preveC Sparate т о  oStks.

Je, vera Sparam.
No ViSte mladi gospone, ran takvoga 

kostoSa bi ja trebal Hole kmeni za iSpek- 
tora, bute vidli da vám nebu Zal.

Ali den za dnevom prehaja, prez toga, 
da bi seSto brinul za koStu naSega inspektora

Suhi kruh Irdi sir i hladna voda: to je 
doSlo najveCkrat na stol. Niti ga da gospon 
zove к sebi к obedu, niti mu da kakov de- 
putatum. — Je bogme, tak je ne moCi Zi- 
veti! S praznim terbuhom i spraznim Zepom 
je malo kojemu volja delati, spravi se anda 
naS inspektor к JóZiju i veli s pokornim 
glasom:

Domine Spektabilis! Lepo delo je tikvine 
koSCice jesti, ali samo negda— negda. A ja 
sam tu kakti kva inspektor dominaliS i pro
tim, da prama tomu dobim svoju koStu i 
deputatum. —
A jako mudro je to reCeno, amice inspektor 
odgovori Józsi mirno. Ta cela stvar je pred 
menőm bogatell. Znate kaj? V Nagy-Horto- 
bagyu kre orsaCke ceste imam jednu Cardu 
tak ju zoveju Medgyes. — PreSeCite se svaki 
den ta i stojte jen Cas kraj puta. Vu onu 
Cardu hodiju svaki den foringaSi pit Dok 
budu oni v Cardi ruZili s litrom, te Cas vi 
ite konjom i polegnite svakomu z repa par 
Zinj. S ovimi Zinjami si lovite vrane ili 
srake, как se vam vidi. To bu vaSa kon- 
vencija.

Gospon inspektor je joS onu noC sko
Cil od JoZija.
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—  A magyar kultúra Muraviden. Egy

Zalavármegyébcn megjelenő lap múlt számá
ban a muravidi kultúráról a következőket ol
vastuk:

«Muravid murakőzi községben az 
ottani két tanítónak január elején be
szüntették a fizetését, amire azok akként 
válaszoltak, hogy nem tanítanak tovább. 
A szégyenletes dolog előzménye a követ 
kező: A 322 tankötelessel bíró község
nek kéttanitós róm. kath. hitfelekezeti 
iskolája volt, de az iskolafentarló-felekezet 
megelégelvén a terhet, iskolafentartói 
jogáról lemondott, amit be is jelentett 
annak idején úgy a megyének, mint az 
egyházi hatóságnak. A polgári község 
pedig tudván, hogy ezek után ő köteles 
községi iskolát fölállítani, küldöttségileg 
kérte a kultuszminisztert az iskola álla
mosítására, mivelhogy a község nem 
rendelkezik semmiféle más iskolai alap
pal, —  mint a kivetendő öt százalékos 
iskolaadóval, amely pedig összesen nem 
tesz többet évi 350 koronánál. Tessék 
ebből 322 tankötelesnek megfelelő iskolai 
állapotot teremteni. Ez ideig semmi nem 
történt; a íelekezet nem fizeti tovább a 
tanítókat, a község képviselőtestülete 
pedig szintén nem fizet, mivelhogy várja 
a felsőbb intézkedést, mely csak nem 
akar megjönni, ilyenformán a tanítók 
húzzák a rövidebbet, amennyiben télviz 
idején családostól pénz és kenyér nélkül 
hagyták őket a magyar kultúra nagyobb 
dicsőségére, mig mértékadó helyen talán 
azon tanácskoznak, hogy a zágrábi érsek 
jóváhagyása nélkül élhet-e egy íelekezet 
törvényes jogával.»

Nem füzünk bővebb kommentárt e 
hírhez, csak fájlaljuk, hogy az illetékes 
tényezők a magyar népoktatás ügyével itt 
Muraközben oly keveset törődnek.

—  Helyreigazítás. Az Iparosinak Egye
sülete báljának felűlfizető névsorában özv. 
Hackl Károlyné úrnőnek négy korona felül- 
fizetése tévedésből két koronának szedetett. 
Azt az egyesület elnöksége ezennel tisztelet- 
teljesen helyreigazítja.

—  Eljegyzés. Heinrich Tilda urleányt 
Darányból eljegyezte Gút Béla Csáktornyáról.

—  Esküvő. Marinovits Ferenc, dráva- 
vásár’.Hyi községi jegyző f. hó 18-án es
küdött örök hűséget Hajdmyak Józsa kis
asszonynak a perlaki fára-templomban.

—  Halálozás. Stöger Józsefné szül. 
Waldhauser Teréz f hó 15-én, életének 
46-ik, boldog házasságának 26 ik évében 
hosszas szenvedés után elhunyt. Férje, kél 
leánya és egy fia gyászolják. 16-án helyez
ték a helybeli izr. temetőben örök nyuga
lomra. Béke hamvaira !

—  Gyászhir A kaszás megint kegyet
lenül végzett: kiragadta körünkből a ked
ves Náci bácsit, kit mindnyájan annyira 
szerettünk. Aggkora dacára fiatalos, ruga
nyos megjelenésében mindenki gyönyörködött. 
Humorját mindenki élvezte Vallásossága 
tiszteletreméltó volt. Hazafiságát mindenki 
nagyrabecsülte. Hiszen a mi Náci bácsink 
48-as honvéd is volt, még pedig a javából, 
azok közül való volt, akik Komáromot véd
ték a német ellen, s kegyelemre magukat soha 
meg nem adták! Büszke is volt rá, de nem 
dicsekedett el vele. Csak egyszer melegedett 
fel a szive emlékein s hozakodott elő ko
máromi élményeivel: 1898-ban, amikor a 
függetlenségi harc íélszázados évfordulóján 
rendezett banketten ő is részt vett, mint

48-as honvéd. Mily szép est is volt e z ! 
Mekkora figyelem vette őt körül akkor este. 
Mennyi szeretett árasztotta el azóta, hogy 
megtudtuk: ki volt ő, mi volt ő 48-ban I S 
most elköltözött másvilágra. Itt hagyott min
ket. A jó apának, a gyöngéd öregapának a 
szive megszűnt dobogni. A grófi uradalom 
tapasztalt tisztiét a társadalom kedves tag
ját s a Haza kipróbált hü fiát vesztette el 
benne. — A nagyszámú család a következő 
gyászjelentést adta ki:

Alulírottak mélyen szomorodott szívvel je
lentik, szeretett, felejthetetlen atyjuk, illetve apó
suk és nagyatyjuk Horváth Ignác uradalmi szám
vevő, folyó hó 17-én éjjel szivsz.élhüdés követkéz 
lében, 74-ik évében történt gyászos elhunytát. — 
A megboldogult hült teteme f. hó 18 án délután 
3 órakor fognak a drávaszentmihályi róm. kath. 
sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az en
gesztelő szent mise áldozat f. hó 20 án d. e. 10 
órakor a helybeli plébánia templomban az Urnák 
bemutatni. — Csáktornya, 1908. január 17-én.— 
Béke hamvaira. — Horváth Árpád, Horváth Zol
tán. Horváth Csongor, Horváth Dénes, Horváth 
Délinké gyermekei. Horváth Csongorné szül. 
Szauer Clarisse, Horváth Dénesné szül. Walter 
Carolina menyei, Horváth Izabella, Horváth Mar
git, Horváth Csongor, Horváth Mici, Horváth Lincsi 
unokái.

— Hirtelen halál. Zdácsek György 
helybeli mezőőr f. hó 12-én lakásán össze
esett és hirtelen meghalt. — A megejtett 
orvosrendőri vizsgálat szerint nevezeti ha
lálát szivszélhüdés okozta.

— Árlejtés eredménye Nagyíalu köz
ségben a körjegyzőilak és iroda helyiség 
építésére 11,337 kor. 64 fillér előirányzattal 
mull év december hó 28-án árlejtést tar
tottak. — A benyújtott ajánlatok közül 
Goricai Péter drávavásárhelyi kőmivesmes- 
ter ajánlatát fogadta el a községi elöl
járóság

—  Körözések. Dovecsei György keres
kedő, volt lyubescsicai lakos a helybeli 
főszolgabírói h'vatal által egy megyei sza
bályrendeletbe ütköző esetből kifolyólag 4 
kor., Verbnyák János drávavásárhelyi illető
ségű gyári munkás pedig kihágás miatt 10 
kor. péuzbűnlelésre ítéltetett Nevezettek 
azonban az ítélet végrehajtása előtt isme
rőien helyre távoztak. — Köröztetésüket a 
Csáktornyái főszolgabírói hivatal elrendelte.

— Nőegyleti közgyűlés. A Csáktornyái 
Jólékonycélu Nőegylet a mai napon délután 
3 órakor a kisdedóvoda egyik termében 
rendes évi közgyűlés tart. A közgyűlés 
tárgyai ezek: 1. Elnöki megnyitó. 2. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére 2 lag kijelölése. 
3. Titkár jelentése az egylet 1907 évi 
állapotáról. 4 Pénztárnok jelenlése. 5. A 
számviz-igáló-bizotlság jelentése. 6. Az 1908 
évben segélyben részesülők névjegyzékének 
összeállítása. 7. Jelentés a nő gylet javára 
í év január hó 11-én rendezett leaestélyről 
8. Indítványok. — Csáktornya. 1908, jan. 
15-én. —  Pálya Mihályné elnök, Brauner 
Lajos titkár.

—  Közgyűlés A Csáktornyái izr. nő 
egylet ma délután 2 órakor tartja az izr. 
hitközség tanácstermében rendes évi köz
gyűlését Az egylet számadásából látjuk, hogy 
az egyesület a múlt évben 1554. koronái 
fordított szegények segélyezésére és 160 
koronát adott kiházasitási segélyül. Összes 
bevétel volt 2168.47 kor. Az egyesület va
gyona: takarékpénztári betétben 5083 71 К 
egy alapítvány 1000 koronáról Erzsébet 
királyné emlékére és 4 drb. sorsjegy. Tag
jainak száma 105.

— Korcsolyaverseny A Csáktornyái 
korcsolyázó egyesület kedvező időjárás ese
tén ma délután 3 órakor korcsolya ver

senyt rendez. 50 fillér befizetése mellett 
nem tagok is részt vehetnek benne.

— A Csáktornyái torna- és vivi-klub
gyakorló órái: hétfőn és pénteken este 6— 
8-ig, szerdán este 8— 10-ig. — Mint halljuk 
az e^yesüjet egy vivó-lanárt hozat 6 hétre 
a tagok tanítására.

—  Megfagyott koldus. Folyó hó 9-én
Belica község halárában a közlegelőn egy 
koldusnak látszó, ismeretlen — körülbelül 
50 éves — férfi hullája találtatott, a ki a 
megejtett orvosrendőri vizsgálat szerint 
ittas állapotban megfagyott. —  A hulla 
személyazonnoságának megállapítására a ha
tóság a kellő intézkedéseket megtette.

—  Anyakönyvi statisztika. Születés: 
1907. dec 22. Domitrovics Pál uradalmi 
kőmives és neje Potocsnyák Katalin leánya 
Viktoria, dec. 23 Kolmánics János cipész- 
mester és neje Hunyák Anna fia István, 
dec. 25. Fejér Jenő takarékpénztári főköny
velő és neje Grohmann Irma fia László, 
dec. 26. Szabó Pál postaszolga és neje 
Herczeg Mária leánya Irén, Feriin István 
kőmivessegéd és neje Okresa Teréz leánya 
Anna, Győry Cecilia házi cseléd fia József, 
dec. 31. Horváth István lakatos mester és 
neje Megla Józefa leánya Paula. 1908. jan.
2. Magdalenics Mihály földmives és neje 
Zserjáv Teréz leánya Mária, Perstec Sándor 
csizmadia mester és neje Kolarics Mattid 
leánya Mária, jan. 3. Peszek Dorottya házi
cseléd fia Rudolf, jan. 4. Megla István 
csizmadiamester és neje Gáspárics Mária 
leánya Juliánná, jan. 11. Hanzsél Béla 
asztalos mester és neje Horváth Zsófia 
leánya Mária. — Halálozás: 1907. dec. 29, 
Hartmann Ádolf 64 éves, dec. 30. Kopjár 
Mária 18 hónapos, dec. 31. Munczi István 
14 napos, 1908 jan 2 Dobsa Bálintné sz. 
Samu Anna 25 éves, jan. 10. Kancsó Re
zső nyolc hónapos, jan. 11. Kúszik Mária
28 éves, jan. 12. Zdácsek György 67 éves, 
jan. 14. Premus Györgyné szül. Koros Ve
rona 31 éves, özv. Übel Józsefné szül. 
Semiitsch Mária 77 éves. jan. 16. SlÖger 
Józsefné szül. Waldhauser Teréz 46 éves, 
jan 14 Sípos Ferencné szül. Kovács Maliid
29 éves. — Házasságot kötöttek: 1908. 
|an 4. Turk István közs. rendőr és Dokién 
Regina, jan. 9. Matijevió Péter m. kir. posta- 
és távirdatiszt és PopoviC Krisztináján 11 
Miczek Imre fazekas segéd és Slando R» 
zália. Meszárics Balázs földmives és Téplek 
Mária, Novak Bálint háziszolga és В «lecz 
Anna, |an. 12. Kerznár Antal cipész nieste» 
és Kos Mária.

Külön értesítés helyett.
Csukát húr пег Ilonka Pollák Oszkár

Drávarsánу Varaid in
jegyesek.

1908. január hó.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen, megbol

dogult nőm, illetve anyánk elhunyta 
alkalmából részvétüket nyilvánították 
vagy a temetésen megjelentek, fogadják 
ez utón Í9 hálás köszönetünket.

Csáktornya, 1908. január 18.

Stöger József és családja.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.
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Sv« poSiljke se tiéiié zadriaja 
novinah, naj se poöiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiiara Strausz Sandora
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PrtdpUtna MM je:
Na celo l e t o ............8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor. 

Pojedini broji koSlaju 20 fii.

ОЬхмпе se poleg pogodbe i fa 
raöunaju.

Odgovorni uradaik:

R H O S Ó C Z Y  E L E K
GUmi sored nik:

B E Z E N H O F E R  M IH Á L Y
IsdatelJ i vlaetnik:

S T R A U S Z  SÁNDOR.

Dobro stanje.
Minula su ona lepa vremena, gda su 

naái slarci joá na velikom i prestranom 
gruntu podigali i delali hi*e i druga stanja 
iz brvénja. Lehko je bilo onda! Sume i 
gmajne su bile onda tam, gde mi vezda 
oranja imamo. Nesu morali jako áparati s 
drévom, ar ga je dost bilo; nésu rezali, за
т о  tesali su gréde. Straáne poceke vidimo 
joá i ve pod lak starim neáterim stanjem. 
Gda se ve vnuki déliju vu takvom stanju, 
dost dreva imaju za dve-tri hi2e za hruát, 
pák se joá neáteru zimu i grejeju pri nji, 
kaj njim z viáega ostane. Óva lepa vreme
na su véé minula, nega nji, pák nji véé 
nit nebude. —

Kud po seli hodim, svigde vidim na 
viáe grunti, da se ljudi к zidanju priprav- 
Ijaju. Pred hifcami, po dvori na kupé Ie2i 
drevo za hruát, i pesek za mórt. Je, povek- 
áava se ljudstvo; to je dober znak; ar zdra- 
vo, Boga-bojeée ljudstvo se pomnoftava i 
ima juáa se obstati i vladati. Misiim, da ne- 
budem zabadav pisai, ako vám neátera reé 
povem, как si morate stanje zidali, da vu- 
godnoga i zdravoga kvartelja budete imeli. 
Kud-god hodim, ako se s takvim gazdom z 
idem, átéri si bude hi2u dal zidati, svaki se 
boji velikoga stroáka. Segurno, svaki si naj 
lak zidje, как mu njegov raéun shaja, rajái 
naj bude zadovoljen s malom hiaiőkorn, ne- 
go da bi s zeaduíil; зато na to ipák тога

paziti, da si lak zazidje hi2u, da mu ne за
т о  zvuna kredna bude, nego da bude iz 
dobroga materijala dobro napavljena, ar 
svaki 15— 20 lét si pák nemre hi£u pre- 
meniti, ili drugaé zazidati. —

Gde se élovek najveé zadríava? Vu hi- 
ti. V hifci je Clovek den i nőé. Vu zimi i 
dela nutri, ar vuni je ne moéi biti. Gde je 
vcliki obitelj, éuda dece skupa, как nezdra- 
va je v takvom mestu mala, niska Ыйа, к 
tomu, ako su joá stene vlafcne. Vu lakvoj 
hi2i se niSCi ne zadr£ava rád doma. Svaki 
ide v selo: Mati i deca к teci, к vujni ili 
к susedu, otec pák najviáeput vu krému. 
KuIíko poslov ovakvi ljudi zamudiju, kuliko 
vremena i lépi dnevov potepeju prez dela. 
Samo da je treba jesti iti, ili da spati idejű, 
onda se zideju. Moji dragi, ve je ne moéi 
samo s toga kiveti, kaj nam zemlja hasna 
da, ar je premalo. Ve si mora gazda i svaki 
pri hi2i joá i poleg nekvoga posla najti i 
marljivo joá i drugo kaj delati, ako oée, da 
ga ne pretiraju iz grunta, da mu ne zru2i- 
ju iz bubnjom na gruntu. Zato trsimo se 
da si grunta malo v red postavimo, da bu- 
demo nekvo veselje imeli pri domu se za- 
drSavati, da nam se svoja hi2a bolje bude 
dopadala как niója druga, pák da se rajái 
budemo doma zadrZavali, как god gdé 
drugdi.

Ja uvek opominam svoje priatelje i 
póznance, gde sam véé bil gda zidati ho- 
öeju, da si hi2e naj malo viáe zidjeju, как 
su navadno tu Ы2е. Ako bi neáteri lak za-

poéeli, vre budu onda i drugi tak delali, ar 
budu pripoznali, da je takva Ыйа puno vu- 
godneáa i zdraveáa.

Prinas je pod zgornjim funduáom, pod 
péskom navadno Suta zemlja, ili 2uti proj, 
áléra zemlja nepusü prek vodu, da bi glib- 
lije nuter iála, nego vu pésku teée dalje 
doli, prama ishodu, kam Medjimurje visi. 
To je moéi vu naái zdenci poznati: Gdajse 
zdifce voda vu Ternavi, onda se takaj i vu 
naái zdenci zdifce. Anda, ako nemre de2djo- 
va ili sneina voda gliblije prek ili kroz 2utu 
zemlju, nego se po njoj s cédja prama iz- 
hodu, segurno tak visoko vudri vu hiíne 
sténe, как visoko Ie2i okolica prama zaho- 
du. Zato imajmo to na pameti, i zidajmo 
si tu na Medjimurskoj ravnici hiíe tak vi
soko, da hiíni pod po priliki tak visoko 
dojde, как visoka je bliánja okolica.

Poleg starinske navade, —  gda ?u ne 
zidali pod hiíom pevnice, nego su si na- 
pravili kiéti, komoré i kajkakva stanja za 
hifcom, sve pod jednim krovom, — naái 
ljudi si nit ve nedaju pevnice zidali pod 
hiáom, a to bi jedino segurni naőin bil, ako 
to oöemo imeti, da nam hi2e zdrave i suhe 
budeju Vu svakoj obéiní jesu véé takve 
hi2e, pod áterom su pevnice. Pogledajte si 
nje, i osvedoéiti se, da vu takvi hifca se 
neskvari tak zrak, nesu tak zaduáéenc, — 
kmiéne, как niske i one pod álerimi je ne 
pevnica. Zbog toga sam se véé i s jednim 
gosponom moral átricati, — ar pri nas ve

Z  А  в A  V  A .

Muder birov.
Balogh J. je srednji gazda poljodelavec 

bil Murahalas zvanoj obéini, koj je bormeá 
znojom svojega lica i tezkom műkőm odr
iv a l  svojo mnogo brojno familio. Gda je 
posla svráil, nije iáéi vu krému politizirat 
i okrepit, da zatem doáavái dimo, raztira 
mariive émelice i рокаде — sa navadnom 
reéjom — ja sem glava prí hi2i, svoju vr- 
hovno oblast, ili pák si pipu zapuái, da sí 
zlu volju pretira vu nevugodnih oblakih ta- 
tarskoga .dima, nego, ako i trudno, s raz- 
veseljenom duáom stupi tried svoju deéicu, 
da ga ona zapilaju:» Kaj sie nam donesli 
dragi japa?»

— Malo kruha, draga deéica, kojega 
su vám Bo2je ptiőice ostavile — i razdeli 
njim ostanjke iz one siromaáne torbe, vu 
kojoj njim je negda-negda leánjake, borove 
hruáke i druge igraée donesel, da se njego- 
vi mali razveseliju.

Jeden mali smeh mu je viáe vredil, 
как kakov goder kiné na zemlji i nebi bil 
menjal sa najvekáim blagom drugih bogata-

áov, ar je jako ljubil svoju íamilijo, akoprem 
je izvan 2ene 8 drobno deéicu imái. —

Hej! jega tam posla i skrbi, gde za tu- 
liko gladnih vust svakdeánjega kruha, opra- 
vu, obuéo i viáe toga treba dán na dán 
skrbeti sa dvema rukami.

Uelal je teáko ali s veseljem Balogh, a 
2ena — Kata, kakti dobra |i skrhna gazda- 
rica — razdelila si je zaslufcbu svojega do
broga tovaroáa i pomnoSila ju je sa ápara- 
njem.

tíalogho je najvekáe veselje bilo da se 
je svojemi malemi razgovarjati mogel. P0 
veéerji ili svetek njim je pripovedal, tolna- 
éil ili pako Citál iz hasnovitih knjigah. Nje- 
gova fcena, deca svi su ga rado posluáali 
ali ipák najbolje mali Janoá, koj se je vu 
razumu na skoro odlikuval vrhu svojih 
bratjah i od otca raztepeno seme je za 
kratko vreme doneslo lepi sad.

Janóé je vu ákoli prvi dijak bil itak 
vu vuéenju, как vu ponaáanju. Svojega na- 
vuéitelja je jako rád imel i njegove navu- 
ke je marljivo vu se primal, Kak Omelica 
sladki med lepoga cvelja.
Sa odliénom pobofcnostjom je posluáal ve- 
ronavuka i éutljivo srdce napunilo mu se 
je s Boáanskemi lepotami. VeC kakti Cetrto- 
ga razreda vuéemk si je évrsto odluéil vu

sebi da nebude po ludski navuki slepo blu- 
dil posveto, nego svako reó, svaki Cin bude 
po peldi onoga istinitoga Meátra upravljal, 
kői je svoj íivot i smeri za dobro ljudih 
alduval. —

Magjarskoga jezika se je osebujno mar
ljivo vuéil, da pisma, novine sam bude mo
gel preéitali i dobro razmeti.

Dober dijak je bil, ali ipák je poljode
lavec ostal, na pomoé svojih starih rodite- 
Ijih, jerbo nisu ga mogli dalje ákolati.

Ali od Boga dobljenom sposobnostjorn 
se je po vremeno za lak finoga muíkarca 
razvijal, da je svaki s poátivanjem ákerlak 
pred njim zdigel i g. plebanoá, osebujno 
njegov navuéitelj su se sveseljem ánjim 
razgovarjali a Janoá je s veseljem njihove 
navuke sluáal.

Po smerli svojega dobroga otca je Ja
noá gospodarstvo prek vzel a naskorom su 
ga jednoglasno za obéinskoga birova zebrali

Obée je bilo veliko veselje, da je biro- 
vo Cast takov vreden élovek vu ruke dobit 
Samo slaromo gospono notarjuáu se te re 
doviti i pameten élovek ne videl i bojal se 
je, da te novo zebrani birov — Balogh Já
nos sve stare navade bude preobrnul 
kojem su bili véé svi privéeni.



' A Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság v

1908. febr. 22-én délután 2 órakor, saját üzlethelyiségében tartja meg >

I XII. rendes (közgyűlését, €
' a melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. \

'  Tárgysorozat: К
' 1. Megnyitó.
n 2. Két részvényes megválasztása, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére. t£

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése. 
л 4. 1907. évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása; a nyereség felosztása. ÍZ
f 5. Igazgató, aligazgató, 2, esetleg több igazgatósági tag és a felügyelő bizottság megválasz \
I  tása 2 évre. ß
" 6. Esetleges indítványok. \
/ Csáktornya, 1908. január 13-án. w
к Az igazgatóság. Л
F Kivonat az alapszabályokból.
I  40 g. £
^ Minden egy részvény tulajdona jogot ad közgyűléseken való jelenlétre és a határozat hozatalára való befolyásra; két részvény két szavazatra jo-
к  gosit és igy tovább eg*>sz fiO-ig, ennél több szav tzat azonban sem sa át személyére, sem meghatalmazottja nevében egy személyben nem egyesülhet, bár- A
я  mennyi legyen is részvényeinek száma. V
r  41. §. ^
Я A tan4c4k0Z48i és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, avagy meghatalmazott ugyancsak részvényes által gyakorol- A !
f  hatja, de ezen jog gyakorolhatására megkívántaiig hogy úgy a megjelenő s a meghatalmazó, mint a meghatalmazott részvényes nagykorú legyen és részvénye W
к a közgyűlés előtt legalább 4 hét ót.i a részvénykönyvben az ő nevére legyen beírva, végre hogy a megfelelő szelvényeket tartalmazó részvénye a közgyűlést g t
■  3 nappal megelőzőleg az intézetnél letétbe helyezve lett légyen. L
W
к  A törvényes képviselők vagyis gyámok és gondnokok kivételével, a meghatalmazott ebbeli minőségét szabályszerű meghatalmazással tartozik igazolni Л

Gabona árak. —  Cieua titka
mmázsa 1 m.-cent, kor. fill

Búza Psenica 22 00 —
Rozs Hr* 20 00 —
Агра JeCmen 15 00 —
Zab Zol) 16 0 0 -
Kukoricza uj Kuruza nova 14.00 — 
Fehér bab uj Grab beli 15 0 0 —
Sárga bab » *uti 14 00 —
Vegyes bab »  zméían 14 00 —
Kendermag Konopljenoseme 22.00 —
Lenmag Len 22 00 —
Tökmag KoáCice 22 00 —
Bükköny Gra hurka 16 00 — ! MEGHÍVÓ. I

I 0
I A „Perlaki Takarékpénztár Részvénytársaság Perlakon“ 0

J КЮХ. évi február hó W-án délután 2 ó rak or  0
I az intézet helyiségében tartandó A

; III. RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE |
I a társaság tisztelt részvényesei meghivatnak.

I Tárgysorozat: §

* /. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. 0
* 2. Az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak az 1907. évre vonatkozó Я
* jelentése, a zárszámadások előterjesztése, mérleg megállapítása, a nyereség tel- 0
I osztása iránti határozathozatal és a felmentvények megadása. 0
I 3. Az évi osztalék folyósítási idejének megállapivása. 0
* 4. Igazgató, aligazgató, 4 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság meg- Я
I választása. Я
I 5. Igazgató és aligazgató fizetésének megállapítása. 0
) 6. A felügyelő-bizottság tiszteletdijának megállapítása. Я
I 7. A társaság hivatalos lapjának kijelölése. 0

Csáktornyán, a Kisfaludy Csáktornyán, a Széchényi 
!utczában levő utczai 354 sz.

2 házamat h á z a m a t
(egyenként is) szabad kézből
eladom. (2 lakás, i műhely) eladom.

JVeumann Vilmos, bérkocsitulajdonos. m er z  And r á s .



j A  Csáktornyái Takarékpénztár Rész vén у társulat Й
j t. ez. részvényesei, 1908. február hó 15-én délután 3 órakor, Csáktornyán a társulat Й
j saját házában tartandó »

j xxxvi. r e nde s  k ö z g y ü l é s r e  |
; tisztelettel meghivatnak. fi

I Tanácskozási tárgyainak sorrendje г f i

I a) Elnöki megnyitás. f i
} b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. В
I c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi száma- j j
! dások és a felmentvény feletti határozat. В
I (1) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt. f i
! e) Igazgatósági tagok és felügyelő-bizottság megválasztása.
I /) Alapszabály 2. §. módosítása. f i

g) Esetleges indítványok. В
I Csáktornyán, 1908. évi január hó 4-én. ÍQ

ig a zg a tó s a g . i>
37. $. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen, vagy törvényes meghatalmazottja (36. §.) által gya! o’  V j  

rolhatja; de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye^a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat köny" 
vében az 6 nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a kö zg y ű lé st 3 na p p al m egelő ző leg, a z a z  190g. évi feb ruár hő 12-ig  a z  in tézet p é n ztá - IQ
rába letétessék. « 5

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.  ̂ Í v
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése, a társulat űz’eti helyiségében a közg ülést 14 nappal meg- IQ  

előzőleg a részényesek által betekinthetők. aS|

> <

A Csáktornyán székelő <

JMurak özíCakarékpe'nztár Részvénytársaság
1 9 0 8 . é v i f e b r u á r  h ó  2 0 - á n  d é lu t á n  3  ó r a k o r  s a já t  h e ly i s é g é b e n  '

• i

xxvii. rendes közgyűlését ;
t a r t ja , m e ly r e  a  t. r é s z v é n y e s e k  t is z t e le t t e l  m e g h iv a t n a k .  <

Tárgysorozat: <

1. A gyűlés megnyitása az elnök által. 1
. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése. i
' 3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése. 4
1 A zárszámla beterjesztése és az e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok á
' meghatározása és a felmentvény megadása. \
► 5. Az elnök, igazgató, aligazgató, öt igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása*) л
' 6. Az alapszabályok 52. §-ának módosítása. \
► 7. Esetleges indítványok.

\ Az igazgatóság. *
, .. *} 8- A tanácskozási és szavazati jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, vagy meghatalmazottja által gyakorolhatja de ezen ^

► jog gyakorlására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 ^ves és részvénye a közgyűlés előtt legalább^ hét óta a társaság könyveiben az. d  nevére le-
t gyen beírva és végül, hogy a részvény a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letétessék. 4

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatok ki. 4

1

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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