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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer
kesztőség nevére küldendő.
K ia d ó h iv a t a l:

Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési magyar
dijak, nyiltterok és hirdetések.
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MURAKÖZ
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Fél é v r e .................... 4 kor
Negyed évre . . . .
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és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. Hirdetétek Jetásy— ■ izáwittatiak.
Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
Nyllttér petHsers 50 Mér.
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Muraközi kérdés.

kérdés gyökeres megoldásához s annak el
intézésében lovábbi halasztást nem tűr. Ne
is engedjen a vármegye; sem opportunítási,
sem politikai tekintelek által ne engedje
magát meglévesztetni. Hanem céltudatosan,
kitartással törtessen előre, mig a Muraköz
elcsatolásál ki nem vivja. Necsak a legfélreesőbb zugban legyenek tisztában a mura
közi kérdés lényegével, hanem az országgyűlés s a kormány is át legyenek hatva
eme igazán nagy kérdés nemzeti fontossá
gától. Lássa be mindenki, hogy itt a derék
muraközi nép megmentéséről van szó. Ar
ról, hogy ezt a derék horvátajku népet ma
gyar érzelmeiben megerősítsük. Arról, hogy
ezt a magyarul érző nemzetiséget a ma
gyarságba teljesen bele olvasszuk.
Az apportunitásl kár előtérbe tolni; a
politikai szempontokra meg hiábavaló dolog
hivatkozni. Se az egyik, se a másik követ
keztében nem lesz barátságosabb a viszony
Magyarország és Horvátország között.
De igenis alkalmas ez a taktikázás arra,
hogy elveszítsük általa az egyetlen nemze
tiséget, mely nemcsak, hogy velünk rokon
szenvez, de bástyája lehet a magyar állam
eszmének úgy dél mint nyugat felé.
Ha a muraközi kérdést kedvezően
megoldjuk, a Muraköz lakosságának is sze
repet juttatunk az egységes magyar nemzeti
állam kiépítésének magasztos munkája körül.
Fel is fog épülni a hatalmas énületnek
egyik bástyája, amelyen belül nemcsak meg
védelmezni fogják a magyarság ügyét a
Mura és Dráva között, de felfogunk fogni
minden támadást, melyet kivülről bárhon
nan is intéznek bármiféle szentségtelen bo
tor kezek a megyar állameszme sérthetetlen
szentsége ellen.

mélyéből gyűlölő, vad, emberi mivoltából
kivetkőzött őrjöngő képes, ki — ha pap —
ezzel is kimutatja, hogy a felebaráti szeretet
magasztos eszméje előtte, dacára lelkészi
állásának — imeretlen.
A gyáva cikkíró dicsőséget vél aratni
e néhány sorával, pedig ezzel csak butaságát
s a magyar törvényekben való teljes tájéko
zatlanságát árulja el.
No de hát lássuk, mi zokogni valója
van a »Medjumurski Hrvat«-nak.
Mindenekelőtt is közleményét azzal ve
zeti be, hogy mivel az »lstina« az összes
horvát vidékekről hoz értesítéseket, nem
lesz talán felesleges, ha valami a mi Mura
közünkből is hallatszik.
Máj igy folytatja tovább:
»Szomorú állapotok vannak nálunk,
Az ember könnyezik, ha meglátja az iskolát,
de még több, ha betekint a községi hiva
talba. — Dacára, hogy gyermekeink horvát
anyatejjel neveltetnek fel, mégis az iskolában
azonnal idegen nyelvet löknek elébök, a
melyet gyermekeink nem értenek. A községi
hivatalban minden magyar, dacára, hogy a
törvény értelmében horvátul kellene hivataloskodni. A község élén egy süket és felfuvalkodolt, megmagyorosodotl tót, Haris községi jegyző uralkodik, s községi elöljárókká
oly egyéneket választat meg, kik egy liter
borért képesek volnának a községet eladni;
és a mit a községi jegyző akar, azt ők neki
helybenhagyják és minden kívánságára
Amen*t mondanak; úgy kell annak lenni,
ha a község mindjárt belevész is. így akar
ták a múlt karácsonykor is bevezetni temp
lomunkba a magyar nyelvet. Ugyanezek az
elöljárók mull év nov. 18-án megválasztot
tak valami Dergovics nevű tisztavérü faj
magyart tanítónak és orgonistának, aki egy
árva szót sem ért horvátul. Kárácsony nap
ján ez a gőgös magyar, magyar énekeket
kezdett nekünk énekelni. Ezért nevezett köz
ség íölzendült ellene és elzárta előle az utat
a kórusba. Mire a járási főnők 14 csend
őrrel kijött, de háromnapi hiábavaló rábe
szélés után elment, mert a nép szilárdan
ragaszkodott határozatához, hogy Dergovicsnak le kell mondania orgonistái állásáról.
Küldöttséget is menesztettünk a szentszék
hez, hogy ne erősítse meg ezt a megvá
lasztott gőgös magyart orgonistái állásában
amit a szentszék ami örömünkre teljesített
is azzal, hogy orgonista nem lehet az, ki
horvátul nem tud. Dicséretet érdemel ma
gaviseletéért Peczek György cimz. kanonok,
ki dacára, hogy magyar, mégis a község
kívánsága érdekében beszélt a szentszéknél,
rnig ellenben a helybeli, horvát szülelésü
plébános, Kendjelió, anyja szomorúságára,
lenyegetődzött a község előtt, hogy két hétig
nem fog istentiszteletet tartani, ha a magyar
orgonista ellen zendülnek. Hogy fog a do
log végződni, nem tudom, mert az egész
ügy át van téve a nagykanizsai törvény-

Hogy meddig marad még a muraközi
kérdés tengeri kígyója a magyar állameszme
teljes kiépíiésének — a jó Isten a meg
mondhatója! Újra és újra szólal meg ben
nünk a lelkiismeret példátlan közömbös
ségünk mialt, hogy már miért is nem tesszük
lehetetlenné a hidrát, mely a Muraközben
a magyarság szégyenére, mindnyájunk szemeláttára. oly orcállanul garázdálkodik.
De csak lelkiismeretűnk szólal m e g .—
Annál tovább már ném megyünk. Egy kis
felháborodás után az idő szekere megint
csak tovább zakatol és mi ismét visszaes
sünk a hagyományos letargiába, melyből
megint csak újabb és újabb inzultusok ráz
nak fel.
Már évtizedek óta folyik ez a csendes
küzdelem a Muraköz birtokáérl, eminenter
a Muraköznek valamely hazai püspökséghez
való csatolásáért. S ez a küzdelem eddig a
legteljesebb mértékben meddőnek bizonyúU.
Hol opportunítási, hol politikai okok lépnek
homloktérbe, hogy ezt a kérdést egy időre
ismét elaltassák. S ezalatt senki nem szá
mol azzal a félszeg helyzettel, melyben az
itteni magyarság a fennálló viszonyok közepete kínlódik; senki sem mérlegeli azt a
mérhetetlen kárt, melyet a magyar állam
eszme itt azáltal szenved, hogy Muraköz
még mindig a Zágráb felől érvényesülő
horvát egyházi befolyásnak kitéve van.
Mert hogy az itteni áldatlan állapotoknak
kizárólag az egyházi hierárkia az oka, azt
Muraközben mindenki nemcsak érzi, de
tudja is. Hiszen mennyivel másként volna
itt minden, ha egyházilag magyar püspök
séghez tartoznánk! Ha magyar papnöveldék
egészséges magyar szellemétől áthalott pap
jaink lennének, kik a nemzeti ügyet az
Horvát rugdalódzás.
iskolával karöltve szolgálnák. A magyar is
A Zágrábban megjelenő »latinat (Igaz
kola munkája nem lenne izolált. Amit az
iskola kezd, azt a templom tolytatná. Az ság) című képes néplap f. évi 6-ik számá
iskola is eredményesebb munkát fejtene ki, ban »Medjumurski Hrvatt (Muraközi horvát)
ha oldalán ott érezné a templom éltető me aláírással egy közlemény jelent meg, a mely
legét: a magyar állameszme szolgálatában. nek írója kvalifikálhatatlan, durva és csúfo
S mert ezt mindenki érzi, innen az lódó kifejezésekkel illeti a muracsányi elöl
állandó törekvés, hogy Zágrábtól elszakad járóságot, a nép vezetőit, s egyúttal alávaló,
junk s valamelyik magyar püspökséghez hazug állításokkal iparkodik a lap olvasóival
megismertetni a közel múltban lefolyt muratartozzunk.
Most Í3 megint napirenden van ez a csányi kántortanítói választást és az ebből
kérdés. Aktuálissá lett, mert szenvedélyein eredő zendülést.
ket ismét felkorbácsolták s az állameszme
A közlemény Írója, mint muracsáuy
ellen intézett merényletek letargiánkból is muraközi horvát tünteti fel magát, de sorai
mét kihozlak. S nemcsak Muraközben há- ból kilátszik a lóláb, hogy az nem lehet
borognak * e miatt a kedélyek, de a Murán más, mint valamelyik muraközi káplán, aki
túl is; nemcsak Zala vármegyében, de az mindenáron egy kis horvát niarliromságra
egész országban is. Mert ez nemcsak a vágyik. Mert muracsányi ember ily őrült
muraköziek kérdése, de szent ügye azegé^z gondolatokkal, mmő^lhetetlen kifejezésekkel,
nemzetnek. Nem is nyugodhatunk meg addig, mint a minők e közleményben előfordulnak,
mig a Dráva egyházilag is határfolyója nem nem foglalkozik. Ily nyelven a mi derék
muraközi népünk nem beszél, még kevésbbé
lesz a magyar Muraköznek!
Helyes tehát, hogy a vármegye törvény ír. Erre csak egy, a horvát rögeszméktől
hatósága erélyesen hozzá fogolt a muraközt , megiltasull, s a magyar intézményeket lelke
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székhez. Araikor a dolog elintézést nyer, .bizonyára megfeszült a reverenda, faggyúismét jelentkezni fogok. Horvát üdvözlettel gyertya "yn.f -lőtt és e tündéri világosság
me!
h
/и. el ajkain a »Liepa naáa
»Medjumurski Hrvat.«
dóin*
о
•éneke.
»
. Szeinrehányólag tesz említést cikkíró a
Úgy látszik, a cikkíró vagy feltűnési
viszketekségből, vagy pedig Ьогоэ fővel irta muracsányi plébánosnak e dologban való
sorait, mert a helyett, hogy meggyőződött — szerintem nagyon is korrekt — maga
volna a dolgok tulajdonképeni állásáról, ha tartásáról. Az istentisztelet megtagadása
zug, aljas és rágalmazó kifejezésekkel is hazugság, erről nem jól informáltatta magát
a cikkiró.
merteti az egész muracäänyi ügyet.
Hogy pátronusát, Pecek Juraj kanono
Hogy az iskolában a kis muraközi
gyermekek magyarul tanulnak, attól ne kot »premda Magjar« a szentszéknél való
fájjon a cikkíró feje; Muraköz Magyarország közbenjárásáért mágasztalja, ezt értem. —
földje, ez a föld az ő édes hazájuk; hazájá Nagy kilátásai lehetnek ezek után cikkíró
nak nyelvét és nemzeti szellemét minden nak arra, hogy a közeljövőben betöltendő
becsületes embernek meg kell tanulnia, ma opporoveczi püspökségnél a titkári állás
gába szívnia, mert nemzeti életet nemzeti csakis ő reá szállhat.
Hogy miképen íog végződni az egész
nyelv nélkül gondolni lehetetlen. így a kis
muraköziek is, anyanyelvűk minden bántal- dolog, arról legyen nyugodt cikkíró, bizto
mázása nélkül megtanulják magyar hazájuk sítom, hogy újbóli »horvát üdvözlettel« meg
nyelvét, bármiként is rúg — kapálódzik irt sorait az »Istina« olvasói nagyon is fa
nyar képpel lógják olvasni.
ellene a cikkíró.
Kérdem már most azt, hogy ha min
Muraközben a községi közigazgatás te
rén, az írásbeli érintkezés a felekkel és a denáron azt gondolja cikkíró, hogy a murahatóságokkal magyar nyelven történik, de a közi horvátajku nép a drávántuli horváttárgyalás horvát. Vagy azt kívánja a cikk sággal rokonszenvez, miért nem nevezi meg
író, hogy itt is a »Visoki sabore« módjára magát; nyílt sisakkal tessék előállani, hisz
történjék minden? Nem, kedves kis hecc- ezáltal nagy népszerűséget is szerezhet ma
káplánocska, ily eszméről ön ne ábrándoz gának itten.
Végül még egyet! Úgy látom, hogy a
zék; ez részéről egy fejtetejére állított dolog,
egy papája előtt született fiú, mely azonban »Medjumurski Hrval«, dacára annak, hogy
magyar földön termett kenyeret eszik és
halvaszületett.
a dicső Zrínyiek
Az is merő hazugság, hogy a községi bort iszik, nem ismeri
jegyző akarata szerint történik Muracsány- jelmondatát, hogy: »Ne bántsd a magyart!
Hát jegyezze meg magának a rugdaban az elöljárók választása. Ezeket a vá
lasztó polgárság választja, ide pedig mind lódzó cikkíró, hogy fel is ut, le is u t . . . .
azok tartoznak, kik 20-ik életévüket betöl Muraköz magyar föld, népe érzésben, gondo
tötték, adófizetők és két év óta a község latban magyar volt a mullban, s az is lesz
rendes lakói. A jegyző az elöljárók válasz a jövőben. Ezen a magyar földön pedig csak
a magyar országgyűlésen hozott s a magyar
tásában csak végrehajtó közeg.
Piszok, csúnya jellemre mutat az, aki király által szentesített törvények parancsol
másnak nemzetiségi mivoltát csúfolja. Hát nak, nem pedig a zágrábi görbe bot!
____
Servans.
annyira fáj cikkírónak az, hogy a muracsányi
jegyző megmagyarosodott tót! Ugyan, ugyan
Szobrot a nagy Rákóczinak! Minden
kérem, látszik, hogy a história ismeretlen magyar lelkében örökké élni fog a hála és
fogalom ön előtt. Ha végig lapozná a tör csodálat a nagy kurucfejedelem iránt, akit
ténelmet, megláthatná, hogy Magyarországon a Magyarok Istene küldött nekünk, hogy
minden nemzetiségnek megvan a maga kivezessen bennünket a sötét szolgaságból
magyarhazaszerető térfia. A tótok, németek, a szabadság napvilágára.
szerbek, oláhok, sőt még a horvátok között
Csodálatos nagy magyar leikéből me
is. Ne vessen tehát követ ami megmagya- rítették költőink az ihletet, vértanúink halál
rosodolt derék tótjainkra, különbek ők a megvető bátorságot s a magyar anyák a
hazafiságban, mint ön lelkészi hivatásában. gyermekeik szivébe csepegtetett hazaimádatot.
A községi elöljáróságra szórt aljas rá
Elhoztuk immár a legderekabb magyar
galmai csak azt dokumentálják, hogy nem földi maradványait a messze idegenből s
ismeri a muraközi nép lelkivilágát, s a köz átadtuk örök pihenésre imádott hazája föld
ség vezetőinek a lakók érdekében való gon jének. Emeljünk most már nagyságához
doskodását. Tessék csak bepillantani Mura- méltó szobrot is, hogy fenséges alakját büsz
csány nagyközség községi háztartásába, oly keséggel és lelkesedve szemlélhessék késő
dolgokat fog ott látni, melyek büszkeségét utódaink is, mert szüksége van rá sokat
képezhetnék bármely, nemcsak magyarországi, szenvedett hazánknak, hogy fiai az ő szepde horvátországi községnek Í9.
lőtlenül tiszta emlékéhől f.íjszeretetet, önmeg
Ami pedig a kántorlanitó választását tagadást, egymás iránti türelmet és lelkierőt
illeti, jegyezze meg magának cikkíró, hogy merítsenek.
azt nem az elöljáróság, hanem az iskolaszék
Zala vármegye minden nemes és haza
gyakorolja, nemcsak Muracsányban, de más fias ügy iránt lelkesülő közönségéhez emel
hol is, mert igy parancsolja a törvény! Az jük kérő szavunkat!
pedig nagy hazugság, hogy a kántor kará
Hozza meg áldozatát minden magyar
csonykor magyarul énekelt volna a temp ember a legderekabb magyarnak, hogy ércbe
lomban. Sem akkor, sem máskor! Győződ Öntőit (' r л »bkja örökre hirdesse az őri
jék meg előbb cikkíró a valóságról, de ne zeti.
z z • и!
bolondítsa szánalmas közleményével az
b t
i908. február havában.
»Istina« olvasóit.
Hazafias tisztelettel: Andrássy védnök,
Holmi deputációról is megemlékezik Szalay László elnök, Hadik diszelnök.
cikkíró, s örömtelt szívvel fogadja a zágrábi
szentszék azon nagylelkűségét, hogy — Pe
K Ü L Ö N F É L É K
cek Juraj kanonok hathatós közbenjárása
mellett — a Kántortanító megerősítését meg
M irjám .
tagadta.
Találkoztunk.------------------------—
Óh egek, magas egek! E hir vételekor Te özvegyasszny, — őzvegyember én. —

A régi láng lobbant fel szemedben; —
Mikor még lány voltál és én legény.
B eégettün k az elmúlt időkről, —
Mikor először nyilt a rózsaszál. —
S talán-tán titkos vágy is kelt szivünkben. —
— Hisz nincs még ősz, — hisz perzsel még a nyár.
Aztán csak elhallgattunk min^ a ketten. —
S amint úgy néztük egymást hallgatag, —
Én nem tudom, mi futott a szemünkbe.--------------------- Nem tudjuk lásd, megcsalni — »azokat«.

II.
Hiszen tudnálak én is, lásd, szeretni. —
Az én szivemben is nyílik virág. —
Az én lelkem is elfogják a vágyak,
Mikor kelepelget az eszterág. —
Van nékem gyöngyöm, aranyom temérdek.
— Hiszen a dal varázsa kincset ér. —
S azt mind, — azt mind odaadnám ón néked.
A lelkemet adnám a szivedért. —
Keletnek minden bűbáját, — varázsát
Elhozná néked az én nászdalom. —
Felednék bánatot, — elmúlt szerelmet; —
— Csak rólad kélne dal a la n tom on .--------------

Tudnálak én is téged szeretni —
De nem lehet, — csak hidd meg, — nem lehet.
Lásd, oly nagyon el volna akkor hagyva
Egy másik asszony gyöngy virágos sírja, —
Ha néked adnám minden kincsem et.-------S ch ra m m Béla.

— Iskolai ünnepély. Megható ünnepély
nek volt a színhelye a helybeli polg. iskola
f. hó 20-án, amikor Pálya Mihály nyug.
polg. isk. igazgatónak Ruzsicska Kálmán dr.
kir. tanfelügyelő, nyugalombh vonulása al
kalmából, miniszter úrnak hozzá intézett
elismerő-levelét — ünneplő közönség jelen
létében átadta. Ez alkalommal nemcsak a
tantestületek gyülekeztek az iskola tanári
szobájában, de jelenvollak az elöljáróság, a
gondnokság tagjai is nagy számban. Az
ünnepély fényét és magasztosságát emelték kir
tanfelügyelő elragadóan szép elismerő szavai,
melyekkel Pálya Mihály érdemeit méltatva,
miniszter köszönő iralát átnyújtotta. A nagy
hatást keltett szép beszéd ulán Pálya Mihály
köszönte meg a nem várt kitüntetést, s bú
csúzott véglegesen az intézettől és a tanári
testület tagjaitól.
— Halálozás. Igaz részvéttel értesülünk
lapunk főszerkesztőjének, Margitai József
tanügyi tanácsosnak fájdalmáról, mely Zsenka
lányának, Farkas Lajos turcs'scsei uradalmi
ispán feleségének elhunytával őt és család
ját oly megrendítően érte. Az elhunyt ked
ves tagja volt Csáktornya társadalmának s
ezért általános a részvét korai elhunyta fö
lött. Temetése tegnap délután ment végbe
a közönség mély részvéte mellett. Nyugod
jék békében!
A halálesetről a következő gyászjelen
tés ad hirt.
Alólnevezeltek a legnagyobb fájdalomtól
megtörve jelentjük, hogy boldogfai Farkas Laj >sné
szül. Margitai Zsenka, életének 26-ik, boldog há
zasságának 3-ik évében, hosszú szenvedés után,
buzgón eleget téve vallási kötelmeinek, a tűlföldi
élet és feltámadás biztos reményével, szeretettje
inek karjai között, e hó 21-én d. e. 8 órakor
jobblétre szenderült. A megboldogult hüli telemét
e hó 22-én d. u. fél 5 órakor helyezzük a hely
beli lóm. kath. sirkertben örök nyugalomra. A
szent mise áldozat az elhunyt lelki üdvéért, f. hó
24-én d. e. 9 órakor tartatik a Szent Ferencziek
templomában. Csáktornya, 1908. évi február hó
21-én. Áldás és béke porain! Emléke sziveinkben!
A viszontlátás reményeivel: boldogfai Farkas Lajos
férje és fia Sanyi. Margitai József, Margitai Irma
szülők. M irgitai Ferenc, Margitai Anna^nagyszülők.
Dékány Mihályné szül. Margitai Ilonka testvér,
Dékány Mihály sóg r s gyermekeik és nagyszámú
rokonság.

— A pölöskei tüzkárosultak javára vet
— Áthelyezés. A cs. és kir. szab. déli
— A közigazgatási bizottság Illése. |
vasút igazgatósága Laky József hivatalnokot Zalavármegye közigazgatási bizottsága teb- ( tünk dr. Csury Jenő úrtól 10 koronát,
ruár havi rendes ülését Ibikén tartotta gróf Zsganecz Bálint úrtól Mikófa 2 kor. Rendel
Siófokról Csáktornyára áthelyezte.
— Uj körjegyző. Az elhalálozás folytán Batthyány Pál főispán elnöklete alatt Az tetési helyére juttatjuk.
— Adomány. A Csáktornyái Takaréküresedésben volt orehovicai körjegyzői állásra ülés elé terjesztett előadói jelentések főbb
Czira Sándor oki.* jegyző választatott meg adatai a következők. Rendészet tekintetében pénztár Részvénytársaság Igazgatósága a
a vármegye területén bűntett és vétség miatt helybeli Jótékonycélu Nőegylet részére 60
e hó 17-én.
— Folyó hó 15 én tartotta a helybeli feljelentve lett 235 egyén, kik közül 33 koronát volt szives adományozni. Az igaz
izr. nőegylel táncmulatságát, melynek sike- egyén a nyomozás során •letartóztatásba he gatóságnak ezen nagylelkű adományáért ez
réikről beszámolva, bátran állíthatjuk, hogy lyeztetett. Orvosrendőri hullaszemle 4 esetben utón fejezi ki az elnökség leghálásabb kö
ezen est az idei farsang egyik fénypontja teljesittetett. Tüzeset 14 esetben fordult elő. szönetét.
— Halálozás. Rosenberger Dávid volt
volt. Ott volt városunk színe— java, s kik A tűz keletkezésének oka 8 esetben gondat
nem jöhettek, azzal mutatták ki az egylet lanság, 1 esetben gyújtogatás volt, 5 isme helybeli tekintélyes kereskedő f. hó 18-án
iránt érzett szimpátiájukat, hogy az esi retlen okból lámadt. Kir. tanfelügyelő jelen reggel fél hétkor életének 84-ik, házassága
anyagi sikerét támogatták nemes szívű ado tette, hogy ezen időszakban meglátogatta a 42-ik évében elhunyt. Nagy részvét mellett
mányaikkal. — 9 óra tájban zsúfolásig meg muracsányi községi iskolát és kisdedovodát. helyezték 19-én az izr. temetőben örök nyu
telt a terem, s SárkÖzy zenekara rázendített Ezen iskolánál immár négy tanerő működik. galomra. Béke hamvaira
— KéménytUz. Múlt vasárnap este a
egy tüzes csárdásra, mire a tánc megkezdő Mindazonáltal a tanköteleseknek még mindig
dött. Öröm volt látni, hogy a mai gondteljes nagy száma és egyéb helyi viszonyok által Buday-féle ház kéménye kigyuladt s a szom
és fárasztó munkát végző közönség ezen az igényelt államosítás összes adatai úgy az széd lakókat nagyon megijesztette. A kémény
estén elfeledve gondjait vig kedélylyel s ki iskolára, valamint a kisdedovodára vonatko ből előtörő lángok és utóbb szikrák szeren
tartóan mulatott a hajnali órákig. Az összes zólag legmelegebb ajánlattal miniszter úrhoz csére kárt nem tettek.
— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái
bevétel 830 koronát, a tiszta jövedelem felterjesztettek. Meglátogatta a murakirályi
pedig 638 K.t tett ki. A felülfizetéseket melyek elemi iskolát s elnökölt a Csáktornyái állami Takarékpénztár Részvénytársaság Igazgató
ért már e helyütt mond hálás köszönetét a tanítóképző igazgatótanácsi ülésen, melyen a sága a helybeli önkéntes Tűzoltó Egyesület
nőegylet, lapszüke miatt jövő számunkban tanítóképző intézet szertárai felszerelésének részére 100 koronát, a tűzoltói zenekar
s a beteg növendékek részére az épületen alapja javára pedig 80 koronát volt szives
közöljük.
— Köszönetnyilvánítás. Az áll. polgár kívül felállítandó pavillonnak ügye tárgyal- adományozni. A tűzoltó egyesület elnöksége
iskola tantestülete által a növendékek ta tatolt meg. Előkészítette Csáktornya egyik a szives adományért ez utón fejezi ki meleg
nulmányi kirándulásának előmozdítása cél külső községében felállítandó kisdedovoda köszönetét.
— Felhívás. A 6412— 91 és 82343—
jából február hó 8-án rendezett »Cabaret« szervezését. Meglátogatta a Csáktornyái áll.
előadás úgy erkölcsileg, mint anyagilag is polgári leányiskolát s ennek kapcsán meg 902. sz. P. M. rendeletek folytán figyelmez
miuden várakozáson felül fényesen sikerült. tárgyalta igazgatóval egy általa hozzá beter teti Csáktornya község elöljárósága a nagy
Az erkölcsi sikerért az elismerés koszorúja jesztett s a polgári leányiskola mellé felál község közönségét arra nézve, hogy a
azon mélyen tisztelt hölgyeket és urakat lítandó internatusra vonatkozó emlékiratot, kártékony hernyófészkek, lepketojások, va
illeti, kik az előadáson kedves szerepléseik mely ezen internátusba elsősorban muraközi lamint a vértetü és darázsfészkek irtása
kel oly felejthetetlen, kellemes szórakozást és a szomszéd Stájer és Horvátországban iránt annál is inkább intézkedjenek, miután
nyújtottak; az anyagi siker előmozdítói pe lakó idegen nevelő intézetekre utalt magyar ellenesetben az 1894. évi XII. t.-c. 52. §-a
dig Csáktornya nemesen érző, hazafias, szülők leánygyermekeinek elhelyezését cé értelmében az irtást a közs. elöljáróság a
minden szépért és jóért lelkesedni tudó lozza. Az igazgatótól bekivánt konkrét ada mulasztók költségére fogja végeztetni.
— Nyilatkozat.* Igen tisztelt Szerkesz
közönsége. Miért is kedves kötelességet tel tok miniszter úrhoz azonnal felterjesztetnek
jesítünk, am idő' úgy a szereplőknek szives s a szervezés körülményeiről, az ügy fontos tőség! Kérem szíveskedjenek közzétenni, hoy
fáradozásaikért, mint a nagyközönségnek is ságához képest esetről— esetre jelentését b. lapjuk utolsó számában megjelent cik
áldozatkész támogatásáért legmelegebb és megteendi; sőt a fejleményekhez képest a kemben hibásan irt »unoka« szó unokahugáhálás köszönetét mondunk. Az áll. polgári közigazgatási bizottság támogatását is kikéri. nak értendő. Mert papnak (kath.) törvényes
Meglátogatta a kotori községi elemi iskolát unokája nem lehet, csak »unokahuga.« —
iskola tantestülete.
s úgy itt, valamint Muravidon az államosí Szívességüket előre köszönve maradok —
Felülfizettek: Simon Lajos, Prandel Pál (Vá
rasd), Pataki Kálmán 10— 10 K; Heinrich Miksa, tásra vonatkozó adatok begyűjtését ujtbban Magasfok, 1908. febr. 12-én — tisztelőjük
Pethó Jenő, Wollák Rezső 6— 6 K; B^ncsák Stana, is személyesen sürgette. Meglátogatta a szent- Szathmári Sándor^ néptanító.
Dénes Béla, id. Heinrich Mór, Horváth Géza, Mó máriai róm. kath. és nagyfalusi állami ele
* Azzal a megjegyzéssel hozzuk, hogy a nyilatkoza
zes Bernát, Neumann Róbert Pecsornik Ottó, mi iskolát. Az 1908 év január hónapja, a tot már múlt szombaton kaptuk, de technikai okok miatt
már nem kerülhetett lapunk múlt számába.
A szerk.
Rosmann Róbert 5— 5 K; Alszeghy Alajos. Anhalt
csekély változatokbani enyhüléstől eltekintve,
Lajos, Bauman Zsigmond, Bencsák Richárd, Brucker
állandóan
fagyos
száraz
időjárásával
tűnt
ki.
Gyula, Czukor György, dr. Hajós Ferenc, KrasoKöszön etnyilván ítás.
vecz József, Meiszner Emfl, Pátkai Jakab, P.ichta A gazdasági munkálatok januárban is jó
Béla, Strausz Sándor, Scheffer Rezső Varga Wolf formán csak a trágyahordásra szorítkoztak.
Mindazon
tisztelt barátainknak, isme
gang, Zakál Henrik, Zrínyi Viktor 4 — 4 K; Babies A vetések állása, tekintve az előző hónap
rőseinknek és embertársainknak, kik
Gábor (Muravid), Brauner Lajos, Filó Vince (S/.tállapo’
át,
változatlannak
mondható.
A
január
márton), Fischer Endre, N. N., Hirschrnann Leo,
felejthetetlen szegény jó nőm, leányunk,
Martonossy Imre (Viziszentgyörgv), Mesterich Ala havi állategészségügyi viszonyok kedvezők.
testvér és rokon Farkas Lajosné, szül.
dár, N. N., Rosenberg Richárd, Sálon Péter, özv. Ragályos betegségek nem léptek fel s a
Margitai Zsenka elhunyta alkalmával
Szakonyi Zsigmondiig Székely Vilmos, N. N., sertésorbánc és sertésvész esetei is csökken
résztvétüknek adtak кitejezést s temeté
3— 3 K; Bachrach Eb mér, dr. Bakos Géza, Be- tek. A gabona árak e hónapban nagyobb
sén megielenni sivesek voltak, fogadják
zenh"ffer Mihály (Nagyfalu), Boroviák Lajos Domértékben estek. A takarmányárak, tekin
linec Gábriel, Gerstmann Lipót, Griesbach Gabri
e helyen is bánatos szivünkből jövő
ella, Grits Géza, Gút Béla, Heilig József, Heinrich tettel a kisebb keresletre, szintén estek, ám
köszönetünket!
bár
az
ezek
árában
való
visszaesés
nem
Oszkár, Heiszenberger Ferenc, Herzer Izidor, KayFarkit Lajos, Margltal Jéztaf ét családja
ser Lajos, Kelemen Béla, Kohn Sámuel, Kotzig olyan lényeges mint a gabona árakbani
és a rokonság.
Károly, dr. Kovacsics Ferenc. Kreulz Lipót, Lányi változás. Az állatárak tekintetében lényege
N. (Bányavár), Lukovnák Bernát, M -ider Mór,
sebb változás nem észlelhető. Az állatvásá
Mráz Jenő, Nádasy József, ifj. Neumann Vilmos,
Nuzsy Mátyás, Orbán Eiek, Pélerffy Janka, Péter ffy rok forgalma gyenge. A felhajtások mint az
Lujza. Pólyák Mátyás, Rónay Sándor, Rosenberg eladások korlátolt. A haszonállatok egészségi
Köszönetnyilvánítás.
Kálmán, Somogyi Imre, Strausz Miksa, Székely állapota kedvező volt. A megtartott állatvá
József, Vajda Andor, Viasz Nándor, Varga Sándor, sárok közül csupán a keszthelyi volt élénk
Megboldogult családfőnk elhunyta al
(Bányavár), Weisz Miksa 2—2 K; Becsai Albert,
forgalmú, mig a többi közepes, sőt gyenge.
Fejér Jenő, Földes Mór, Fridrich Zsigmond, Hirsch
kalmából
megnyilatkozott
részvétért
sohn Ernő, Mustnak József, Mendel Zsigmond, Igen gyenge volt általában a marharakódó
ezúton mondunk hálás köszönetét
(Drávaszentmihály), Mik Szilárd. Molnár Gáspár, állomások forgalma.
Mráz Kálmán, N. N., Pollák Gyula, Premecz Mik
— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái
Csáktornya, 1908. február 21.
lós, Scheiber Mór, Schwartz Antal, Schwartz Ja Takarékpénztár Részvénytársaság igazgató
kab, Dr. Schwartz Lajos, Vajda Elemér, Verhár
sága a helybeli Iparosítják Egyesülete ré
ö zv. R o sen b erg Dávidné
Márton, Vrana György né, VVamberger Ignác, Weisz
szére volt szives 50 koronát adományozni,
Sándor, Weisz Viktor, Zrínyi Károly 1— 1 K.
é s csa/ádja.
Csáktornyái Villamtelep 10 K, Bencsák Vik mely összegért hálás köszönetét mond az
elnökség.
tor 5 korona.

valjanostjom velikoga kvara napravi. Как
su pri nas neátera mala spla, ako samo
Pák smo dobili jednu zapoved od g. 2— 3 nemarni gazdi ne pobereju gosenice,
sudca, как i svako leto, da si naj oberemo onda je ravno tak, как da célo selo nebi
iz sadovnoga drévja gasonice; i áto ne zvrá bilo obralo, ar na prolulelje i v leti se goseovu zapoved, bude kaátigan. Ov dodatek mce po nőéi v hladu po svem drévju raz
samo one ide, ki su tak léni, da si segurno gmaziju, i onda se Cudimo, odkud su nam
nebi zvráili toga posla, da se nebi bojali gosenice doále, im smo na prutuletje s Cista
átrofa, kaátige. Как sam véé s drugam pri- obrali gnjézda, pák i ve svaki den preglelikom rekel, marljivim ljudem su ne pot- davamo po drévju i obiramo gosenice, pák
rebne takve naredbe, takva opominanja, oni zato jih je nazaj puno svaki den. Gosenice
i prez nji sve tak napraviju, как je naj- samo po hladu v nőéi se seliju, gmaziju
bolje; pák njim se i pózna. »Ka, nam jeza dalko iz jednoga dréva na drugo drévo.—
öve druge«, bi morti neáteri rekli, »как si Zato opominam poglavarstvo, naj si zemeju
áto gospodari, tulko si i prigospodari!« Так tuliko vremena, pák naj dobro s pregled
nesmemo nit govoriti, nit misliti. Ar ovi neju posud, ali jesu si svi gazdi s Cista ob
nemarljivi su iz svojom lénostjom ne samo rali po drévju goseniéina gnjézda.
Kaj je glavno vu torn posla? To, da
sebi, nego i drugim ljudem na ákodu, na
veliki kvar céloj okolici. Pak, ako je nebi ne samo po sadovnom drévju, nego, kakvo
s opominanjem, s navuki ravnali, po éasu god drugo drévje imamo na gruntu, i iz
bi takva céla familija tak nemarna postala; ovi je treba dati goseniéina gnjézda dőli
pák bi bila ovak obéini uvék na terh, a ne obrati. Как sam predi rekel, gosenice si
na pomoC, na hasén, Je, za ove je i vezda uvék iáéeju drugo mesto, uvék se premeáéavaju; ako neoberemo iz takvoga divjega
vun dana óva naredba od g. sudca.
Naj imaju ov posel obéinski poglavari dréva goseniéina gnjézda, od onud se se
malo na brigi; naj pregledneju vrte, dvore gurno razáiriju po svem drévju, posud po
sadovnjake, i budete vidli, za par lét budu svi vrti.
ljudi velikoga hasna imali iz nji. Ako bi
Nakaj su nam na vrtu seée?— Nakaj
áto samo ónak ’z vekáega obral gosenice, s imamo divjaée hruáke i jabuke vu áevica,
tém je níkaj né napravil. Pák tak se gose vu ápaléri i na gruntu? Nakaj nam je tam
nice ne samo po njegvom drévju nego i hrastovlje i drugo áumsko drévje? — Nebi
po drugoga i tretjega suseda drévju i joá mogli imeti tam drugo hasnovito, sadovno
dalje razgmaziju, i tak ovim s svojom ne- drévje, kaj nam viáe hasna nosi, pák átérő

Od sadovnjakov.

z а в A v A.
Tri zanimive.
1. Logicno.
Vrlo uéeni professori su veéinom raztreáeni u svojih éinih. Oni se za nikaj drugo
nebrinu, véé jedino za svoju znanost, prama
svemu su hladnokrvni, kaj goder nespada
u njihov znanstveni predmet. Tako je n.
pr. professor filozofije u svakom sluőaju
jedino filosof, njega nezanima tko bude za
ablegata izebran niti tko bude ministrom
postal. On samo 2ivi u svojoj filosofiji, govori i dokazuje sve svojom filosofijom i to
tak logiéki, da bi Covieka, koj nije podpuno
upuéen zavesti mogel, da bi i najdvojbenije
stvari za pravu pravcatu istinu dríati moral.
Takov filosof si prije sve logiéki promisli,
nego li stvar ozbilno poprime.
Takovo jedno logiéko razmatranje hoéu
vám ovde prikazati, kako najme takov uéenjak svoje izgubljenje oéale trafci.
Professoru su anda zginule oéale i on
nezna jeli su mu ukradjene ili pák ih je
gde zametnul, pák su skrite. Ali on je neiáée, véé hoée logiéki dojti do toga, da za
nje sazna. 1 on sad sam s »bom govori:
»Tko krade? — Tat krade. Ako tat
ukrade oéale, tak je ili kralkovid ili nije.
Ako je kralkovid. onda ili ima svoje oéale

ili ih néma, Ako véé ima svoje oéale, kCemu
mu onda treba joá i mojih. Ako pak nema
svoje oéale, onda i ónak moje nemre najti,
jer je kratkovid. Ako pak nije kratkovid
kőemu treba onda oéa le?— Anda tat nema
moje oéale, oni nisu okradjeni, véé su negde
zametnuti. — Dakle sam je zametnul! Ali
ako Coviek koju stvar zametne, onda mora
i to mieslo videti gde je zametnul. A ja
vidim, da ih ovde nema. Ako pak ja nekaj
vidim, onda moram oéale na oéih imati, jcr
bez njih nemogu nikaj videti. Dakle moji
oéali niti su ukradjeni niti su zametnuti veC
moraju, logiéki, biti na mojem nosu.«
I tako je bilo!
Anda taj professor je svoje zgubljene
oéale naäel, ne iskanjem, véé logiéki i
filosophiom.

2 Neobicna spodoba.
Niekog dana bude Napoleonu I. trän
cuzkomu cesaru dojavljeno, da se u Parizu
nieki Coviek nabadja, koj mu je u veliéini
jela i u licu tako spodoben, pa bi ga moéi
á njim zamieniti i ako bi si taj Coviek uniformu obiekel, kakovu Napoleon nosi, da ga
nebi bi Io moguée od njega razluéiti.
Napoleon znatiÉeljan na tu sliénost
dade toga Covieka pred se pozvati 1 izbilja,
kad je ovaj pred Napoleona slupil, bil je
cesar iznenadjen, jer je izbilja videl samoga
sebe pred sobom slab. U torn iznenadjenju

nam po éasu i tuliko drv da, как álero god
drugo divje drévo. Za bruákovo, éreánjovo,
slivovo, orehovo steblo si pák 3 — 4-put
tulko drv moremo kupit ako ga prodamo.
Pák sadovno drévo itak malo bolje na
brigi imamo; svaku jesen malo pognojimo,
v leti zaljévamo, da nam bolje rodi; a tak
i bolje sporno zraste, как áumsko drévo.
Zakaj bi anda trpeli kakvo god divje drévo
na gruntu, morti zato, da nam se gosenice
na njern povaju? !
Znam ja, da neáleri véli, da ako su
mu negda jako potrebna drva, ovak vu sili
si lehko pomore. Pák i na nekvu potrebocu,
na uruZje ili na kaj drugo mu je negda
kakvo drévo potrebno. Kaj, morti pák iz
slivovoga, ili iz orehovoga dréva, kaj tak
jako sporno zraste, si nebi mogli tak svakojaóke stvari napraviti, как i iz bresta,
tupola ili iz mladoga hrastiéa?! lm velike,
stare hraste je nit ne moéi videti, sve samo
male hrastiée, átéri su segurno zato 20— 50
lét stari, pák átéri nam samo kvariju grunta
i kvara delaju vrtu. Pák makar bi bili i
veliki hrasti, ako su na vrtu, je je treba
podreti, ar njivo korenje zemlji jemlje moé,
vrh pák na velikom falatu dela hlada, i
ovak duái drugo drévje. — Pák áto bi iáéi
po tak velikom, visokom drévju gosenice
obirati! ?
Najbolje je éloveku 2al, da skorom pred
svakom hi2om, ili skorom na svakom gruntu
ili na vrtu je moéi najti i videti érenslovo
dal je tomu spodobnjaku uniformu obleéi
kakovu on sam nosi i sa ovak obleéenim
je stupil pred svoju Äenu i cesaricu, koja
se iz poéetka nije mogla znajti vidiváa dva
Napoleona pred sobom, ali kasnije se je ta
komedja u obéi smieh pretvorila.
Kad ga je onda cesar zapital za njegovo ime i staliá, odgovoril je ov, da se
zove Latouche (izgovori Latuá) le je trgovaéki pomoénik u jednoj pariÉkoj trgovini
svilom, ali tim svojim staliáom nije zadovoIjan te nema к njemu nikakovo veselje i
hotel bi to svoje trgovaéko zvanje kojim
drugim zamieniti, ako bi to bilo moguée.

Pri torn spomenku je Napoleon opazil
da njegov spodobnjak baá nespada med
najpametnije ljude, i da spada u prvu toCku
od onih osam blaSenstvih, о kojoj kafekizmuá govori, da je njihovo kraljestvo nebesko.
Kad pak ga je iz audiencije odpustil, ponudil mu je, da si neka nekaj zaieli, koju
áelju éemu dal onda izpuniti, ako bude sa
mo moguée. Latouche na to odgovori, da bi
on jednu unutarnju tajnu 2elju imal, ali
se n^uta, da bi mu ju cesar| hotel izpuniti
— on bi najme 2elel postati и |ancierregirnenti lajtnantom. I nut, — Napoleon mu je
toj Äelji udovoljil te ga je i odmah lajtnan
tom и reéenom regimentu naimenoval, а
pri lom mu rekel опак и Sali: »Kaj budu

Morebiti da bude jói menjáa porcija,
drévo. Veliju, da érenslo, érenslin sad jel как je ve, ar onda se véé gene vu ovom
jer Wekerle ministerpredsednik je dal pred
moéi jesti, pák da drugoga sada némaju,je drévju mézga.
Anda, joá jedenput vas opominam, da orsaéko spraviáée zakonsku osnovu, poleg
i ov dober. Samo poglejte, kuliko goseniéin
gnjézdov je po tóm drevju, pák je nigdar ne samo iz sadovnoga drévja, nego iz sva- kője bude se siromaákim ljudem jako poniáée neobere. Nebi bilo bolje, da bi si na koga drévja morate gosenice obrati, ili как lekáalaporcija. Kakvidimo narodna se vlada
mesto takvoga dréva drugo kakvo sadovno sam vám rekel, divje drévje obseéite, ar jako trsi da Cim viáe dobrih zakonov na*
drévo posadili, ili bi maline nasadili pred nazaj bude raslo, pák barem nebude raslo pravi i za sirumaáki narod.
hiZe, ako mislite, da sad nebi imel tam tak visoko, i tak nebudu imele gosenice
mira. Na malini se nigdar nikve gosenice mesta, gdé bi se povale i skrivale.
Dobro volna opomina i dober navuk.
Obéiriski poglavari imajte na to brigu,
ne zadrZavaju.
Minula je oátra zima, narav se oée
Ako vre joá od negda imate kakvo i dajte gosp. sudcu priliku na to, da vas prebuditi, i élovek Boga hvaleé ide van, oi
vaáu
obéinu
pohvaliti
hudeju
mogli.
*
divje drévje po grunti, ili po vrti, podente
koli grunta, na polje i senokoáe, ali nebi bi
je, ili obseéite njim vrha, da se nebudu
lo kaj gdé popraviti, kaje zima, ili vu zimi
mogle tarn gosenice povati. Kak je treba
druge okolnosti bi bile pokvarile, poáemerile
Politiőki pregled.
takvo divje drévje obseéi i to vám povém.
— Idete i vun na senokoáe glet, pák koga
Vi imate navadu как negdi vidim, gdé
tam najdete: veselu, igrajuéu decu, koji se
ljudi vrbe, tupole (jegnjedej, gacije, maline
Dakle véé se zna kada budu izbori vu takaj veseliju lépomu ugodnomu vremenu
imaju, da как ruka debele, ili izda debleáe Horvatskoj. Ovoga meseca 27-ga i 28-ga как male émelice, áteru su celu zimu как
svrZi, kitje éisto pri s teblu odprlite, ili, kaj bude zbiranje. I to február 27-ga vu 56 v reátu zaprte bile. — Nego nas ne gene
je joá hujáe, odseéete. Da рак nazaj zraste kotari a fabruara 28-ga vu 32 kotari.
ono veselje, kaj deca imaju, vi se nemrete
nekvo kitje, opet éisto blizu stebla dőli poÍzbori vu Horvatskoj budu jako zani z njimi skup veseliti, nego je pretirate od
seéete. Takvo steblo poéné onda v sredini mivi, jerbo je sve slraáno jako napeto. Pre- onud, ar mislite, da vám kvara delaju da
v jedri prhnuti, s jednoga ili s drugoga mislite sí dragi ljudi vu Horvatskoj se 10 te vám pokvariti zemlja senokoáju. —
kraja se suáiti, i tak, da bi véé steblo na slrankah bori jedna proli drugoj. PremisNe. da nam pokoraviti neéeju, nego
nekov naéin hasnuvati mogli, onda je znutra lite sí kaj sve obeéaju ondi gde jih 10 li- vám velikoga hasna napraviju stem, da
prhulad ili je véé áuplasto.
ciléra ?! Так je i vu Horvatskoj. Ima i tak- senokoáu zagaziju. — Zima gori potegne koDrévu je ovak treba vrha zeseéi: Prvi- vih dosta, koji nebesko kraljevstvo obeéuje- renje silju, i tak ako se dőli neprestisne, se
put, dók je joá drévo mlado, je mo< i vrha ju svojim izbornikom, jer viéeju, da bude posuái. Pák, ako se senokoáa zgazi, gusteáa
éisto blizu pri steblu obseéi Drugiput da kleát- svaki on proklet, koj na drugu stranku daje irave raste na njoj, ar ovak se sfonda merimo, je treba glavne 3-4 svrZi malo viáe odpiliti votuma, как na njihovu.
hnje po njoj. Ja se uvek dopustim deci na
a ne éisto blizu stebla. Tretjiput pák viáe
Íz svih stranih dobimo pisma iz Hor- senokoái igrati, skakati do majuáa meseca,
i tak svakiput, da éistimo, ili kleátrimo mai; vatske. Straáen kip je pred nami. Prestavi- pák svako leto dvaputkosimo tam, gdé su
viáe, onda steblo zdravo i éelo ostane, i ako mo si, da kuliko je trezneái naá medjimur- otavu nigdar ne dobiti. U vasvarmegiiji, u
smo ga véé trpeli na onom mestu, bar so ski narod. Pri nas nepriliku néma toga, da Szteleku plebanuä dopusti, da na njegvoj
ga onda, gda ga poseéemo, budemo mogli. bi jeden opangjar stupil gori ili jeden áoá- senokoái trgovci átante podigneju, da ovak
na nekov hasén preobernuti, ili pák prodatii ter za ablegata. Ali vu Horvatskoj je i ta- ljudi senokoáu dobro zgaziju. Uvek lepa krma
Как sam vas véé v jesen opominal,da kvi sluéaj, da je rafonkerar stupil gori. Na raste tam. — Opominam vas, da ako do
imajte brigu na sadovnjake i sadite s éim rod se buni, Bog zna kaf bude joá stoga i bre senokoáe oéete imeti, dopustite, da se
viáe sadovnoga drévja, ve vas opet opomi- jeli budu dobili jeden put pravu pamet oni tam deca igraju, éisto do majuáa meseca.
Ki budete duhana sadili, im znam da
nam na ov posel. Ar znate, da nam par koji su na toliko dopeljali siromaäki horsvi budete, ki imale priliku, (najtena nikve
dobri sadovni drév véé hasna da na leto, vatski narod. —
Kak éitamo iz novinah, delegacije su protivnike i mudrijaáe sluáati), priredite si
как velika mekota dobre zemlje. — Vezda
je treba saditi cempere, ili presaditi iz vr- savráiie svoj posel. Magiarski delegati su grede véé ve, gde budete duhanovo seme
éaka cépe, mlado drévje. Ako imate za éepiti dobro prereáetali skupne ministre, te su jako posejali (ravno tak, как pod glavaticu) vu
éreánje, viánje, maruijice, síivé, laápanje, nje proti stali, da se zbog soloaékih poslov vréaku v takvom mestu, gde kokoái nemje véé ve treba cépiti, ar potlam se véé ne vékái teret nameée na narod. Niti ne bude reju gréde razbrcati. Pognojite zemlu, kam
budete potlam duhana presaditi, da se zatoga
prime, prém ako tak lépő vréme ostane,— vekáa porcija, как je bila.
sad moji soldati rekli, kad cudu dva Napoleona a samo jednom glavom videli!?«
Ov Latouche, koj se je poslie »Baron
de la Touche nazival, ostal je u francuzkoj
armadi do godine 1814 te se pripoveda, da
je Napoleon viáe krat pod stanovitom pazkom rabil u svrhu, da je njegovu rolu ргеuzimal, osobitü kod pregledavanja jeli su
sve sstraZe u redu, tak, da je poslie straZa
pripovedala, kako je sam Napoleon doáel
knjoj te ju je radi njezine toénosti pohvalil,
a u istini je doäel samo Latouche.
Spodoba je bila tim veéa, jer je Lato
uche navadno nosil uniformu sliénu onoj
Napoleonovoj. U svojoj bedastoéi se je osobito na to gizdal. SluZbu je riedko kad vráil,
ier ktomu nije bil sposoban, a puno putsu
ga i ostali soldati bockali i draZili. Viáe krat
su si naéinili áalu, рак kad je med nje bo
áéi, su mu vikali: »Vive Г empereur!« kaj
je on i gizdavo prijel, как da ga to ide.
Kada je Napoleon bil na otok Elbu
prognan, bil je Latouche svojim sliénostju
po mnogih Salivdjijah u nepriliku postavIjen i uzrujavan, jer su ga upuéivali, da ga
oblasti hoéu prijeti, poáto se je bezdvojbeno
saznalo, da on sam pravi Napoleon, a on
koj je na Elbi, je lajtnant Latouche. On siromak je to sve vieroval te uvijek u nepnliki i strahu Zivel.
Radi toga se viáe krat i po mesec dm

nije iz svog stana na ulicu iziti podufal,
jer se je bojal, da nebi njegova osoba revoluciju u prilog Napoleonu prouzrokuvalai
On je umro godine 1847 sedamdeset.
devet godinah star vrlo siromaáan u jed
nom parizkom ápitalu i dok je umiral, bila
mu je zadnja rieé: »Napoleon«.

zloéincov i gde se isti sve na tucete na
vieáala vleéu!«
»Sire« — odgovori Howard hladnokovno — »Ja biradje u Engleskoj bil obeäen
nego u Vaáega Veeliéanstva vuzah Ziv!« —
Cesar si je grizel vustnice, a kasnije je
prama jednom drugomu Englezu rekel:
»Vaá mali zcmljak nije baä nikakav laska3. Dobrocinitelj.
Nieki englez John Howard, koji si je v e c !« —
Odmah poslie toga odredi cesar, da se
zadaéom svog Zivota vzel, po cieloj Europi
putovati, dosvuda tamnice ápitale, ludnice, zatvori i tamnice nekak po éoveéanski usirotiáta pregledati, u njih se njih se naha- rede, za da nebudu, njegove, baä zadnje
djajuée falinge odkriti i svojim uplivom do zmed svih, kojih je Howard videl.
Odavle je Howard dalje odputoval, u
popravljenja istih dovesti, doputoval je takodjer u Béé. To je bilo za vladanja cesa- Marseille, Genu, Napulj, Siciliju, Maltu, Vera JoZefa И-a, i taj cesar je na Howardovu neciju, Corfu, Smyrnu i Stambul (Konstantimolbu zapoviedal, da mu se svi zatvori, nopiys). Posvorle se je podvrgel puatantani
äpitali, tamnice i kaj ée véé videti Zeljeti, i posietil je uvigde okuZenu bolnicu ili baraku, niti nemisleéi na pog.belj, kojoj je u
otvore i pokaZu.
Kada je Howard sve beéke reäte, ta naruéaj letel. Zalim se je povrnul u Eng
mnice i äpitjle preglednul pozval ga je ce lezku, te je izdal svoju glasovitu knjigu о
sar JoZel pred se, te ga je zapital za nje- ápitalih i inihzdravstvenih zavodih Europe*
Ali tim joá nije bil zadovoljan. Ou je
govo mnienje о njih.
»Ja tamnice i zatvore joá nigde nisam poduzel godine 1789 novo putovanje preko
u takovom neredu i neéistoéi naáel, kák u Ptrograda i Moskve u Orient, za da moZe
glavnom varaáu Vaáega VeliCanstva« — re- svoja opazivanja na kugi nastaviti, ali je
doáel samo do Cherosona, gde se je ono
kel je Howard odprto cesaru.
»Kako to gospodine« — odvrne cesar izpunilo: *Tko se silóm u pogibelj hitéé
nezadovoljno — »zar sie vi moje kaZnjive sigurno pogine«, I Hoútrda je zahvatila ta
zavode naäli u tak nevaljanom stanju, Vi straána bolest kuga, te je onde dne 20 jaEm. Kollay.
jedan englez, u éijoj domovini sve vrvi od nuara 1790 umro.

skim popom, da se vu Skolske stvari ne Citelj s voljorn delovati? Cast, poátenjeonim
sveéenikom, koji svojimi uéitelji vu najlepmeSaju. —
Zatim se zdigne gori Pecek György Sv. áoj slogi 2iviju — ali 2ali Bo2e — da je
Gjurgyski plebanuS, da se brani proti ob- takovih jako malo. — Najvekáa slran se
tuSbi, s kojum ga'pojedine novine potvaraju. nagraía navuéitelju. da ga-vnogiput zbog
»Mene su zbantuvali vu domoljubnom Cus- male pogreáke zatu2i pri nadbiékupu. I koj
lvu« poéné govoriti — na kaj od sve slrane pózna odsude Duhovnog Stola, on se naj
kriéiju proti njemu: v éterim Custvu ? V ménje more nadjati da bude proti sveCeniku zadobil pravo. Mesto da jakéi brani slaKAJ JE NOVOGA ?
horvatskim? — Vu magjarskim Custvu —
biáega, jóé ga podkapa i diéi se, da je ovovéli Pecek s témnim glasom, kakda bi se
mu ili onomu prevzel kruha, za kojega je
zahlíkaval.
Kakti
rodjen
magjar
(Ez
a
legTajna ljubav.
on poéteno pretrpel. Так to je ta ljubav
szómorúbb a dologban! Urednik.) sam za
prama bliSnjem koju sveéeniki prodekuju z
Ljubila sam tri leta veC Stefana,
céloga svojega Sivljenja trsil se, da vu ma
gjarskim duhu odhranjujem medjimurski produkalnice? NaáZveliCitelj je najveksim
Nije znala moja mati ni njegva.
zloéincom odprostil gréhe, a med njegovimi
púk i vu svojoj plebaniji sam ja vpeljal v
Nego samo viánje nebo nad nami.
cirkvi magjarsko prodeátvo i magjarske pésme. nasíjedniki se najde takov, koj preganja onoga. s kojim bi mu bila duÉnost v najlepPák jóé óva Crna zemlja pod nam i!
Zatmi je povedal, kaj se pripetilio v
áoj slogi i ljubavi áíveti ? To je vera dosta
Goriéani i rekel, da je to né istina, da bi on
— Zaruki. Luttar István átrigovski Goriéanőare pred nadbiákupa vodil. On je Zaloslno! — Poleg toga smo doéli na to da
ákolnik si je zaruéil gosp. Kriszt Ilonku, Cer zbog Cista drugoga posla iSel v Zagreb, da se dén-dénes véé leca Covek i onoga, koj
je mirnoga srdca, odpustljive naravi i iskren
Kriszt Janoáa, vlastelina iz Martonhalom.
je Goriéanska deputacija doálazanjim. Ovi
— Imenuvanje. Ravnateljstvo m. kr. su njega doma iskali, i da su zazvedili, ad prijatelj uéiteljstva. Ako oéemo v miru i
slogi kiveti, onda moramo jen drugomu odpoáte u PeCuhu je Varga Gizellu imenuvalo je on odputoval v Zagreb, odpravili su se za
praáöati i pred óéi si deli onu vekiveénu
za poátaricu v Hodoáane.
njim. Nazadnje je tajil, da bi se GoriCanistinu: da se ne rodil nit se nebu takov
— Na Krestelovacko kapélicu su Cari zato pobunili proti ékolniku, jer nezna Covek, koj bi bil prez lalinge.
daruvali znova: Varga Ida navuéiteljica z horvatski, im su veC dva takve Skolnike iNaj slu2i ov sluéaj na példu svim meMuraszilvágja 1 K, — Alszeghy Alajos Vizi meli, koji su niti reő né znali horvatski, djimurskim sveéenikom, da se vu buduénoSztgyörgy 3 K., Szilágyi Gyula 2 K., Kayser da su ta doéli.
sti kaj takvoga viáe nepripeti.
Lajos 1 K., Morandini Bálint 2 K., Pataki
Vu tom se jako vkanjuje g. Pecek —
— Odsuda Egerseéki sudbeni stol je
Kálmán 2 K., Zakál Henrik 2 K., Dr. Bállá piSeju dalje novine — kajti na krajugovoodsudil öve dnevi jednu goreznu bábu, W in
Emil 2 K., Bertin Ágoston 1 K., Brauner ra njegovoga je főispán predloíil, da naj se
ger Antala 2enu, jer se zazvedilo, da je TaLajos 1 K., Strausz Sándor 2 K., Margitni preéitaju svi oni listi i pisma, koja je Pecek
kaé Kati, koja je poleg greáne ljubavi posKároly 2 K.
vu toj stvari od nadbiákupa dobil. Z ovih tala noseéa — takvu vraCtvo dala, skojim
— Osuda. Februara o-ga je bil pred pismah se zazvedilo, da su proti ékolniku si je puca pretirala déle od sebe. — Poresudom v Kanizsi Skvorc Pál, 20 lét star takvu tu2bu postavili, pa nezna horvatski, 2na baba je zbog toga na poldrugo leto redeéko Sv. Jurja, zato da je jednu íenu na a proti njegovoj osobi nemaju kaj pokazati. áta bila odsudjena. —
Da je Pecek najménje mogel dokazati
smrt oranil. Veliki sud ga je zbog toga na
— Pazimo na peneze! V Zalavarpol drugo leto reáta odsudil, od kője kaéti- svojim govorom, da je nedűben, vidlo se megjiji su na viáe mesti hamiáne péneze
ge se odraéunaju oni 4 meseci, kaj je v iz toga, da za njim se najnnput zdigel naáli i to pet korun.
Koller István Clan komiáije, i rekel, da je
Kanizsi sedel, dók je iztraga trpela. —
— Suha zima. Letoénja zima je tak
— Tezka kastiga. Novak Eleka Se Zalostna takova domoljubav, koju obkoli od suha, da se véé jedni tuSiju, da su njim
svih
strani
sumnja,
i
koja
je
podvrSena
na iz Dragoslavec je jedenput svojim mu
presuáili zdenci. I sétva pózna ovu suéu,
Som na krovu imela delo, da su zidali. S pranju. —
lakó da ako nebu dovoljne vlage, za Cas,
Zatim se opet branil Pecek i rekel, ako vub, slabu Zetvu imeli. V Egerszegu je potóm prilikom se je Sena s muSom posvadila, i na jenput je tak srdce obletelo, da moreju dokazati, da je on né dobar domo- lulimaj takov prah, da su öve dneve moraje sekiricom vudrila svojega muSa po feli, rodec, onda veC nigdar neprestupi praga i poclévati. —
na kaj se ov Cez ror odmah mrtav zruáil varmegjinske hi2e. —
— Buna med kvartirniki. V Pesti
dőli. — Zbog toga je veliki sud Senu na
Jen Cas je mir naslal, onda se stane se dénes Ijeden blizo 500 kvarlirnikov po12 lét teSkoga reáta odsudil. — Kraljeski Dr. Tamás János, Pecekov negdaénji dijak bunilo proti gazdom, jer su preveé na vifiákuá je proti tomu apellaciju dal nutri.
i ran s Pecekovim sluéajom je dokazal, как sokomu zdigli plaéu, tak da siromaákeái te— Ogenj. Februara 7-ga odveéer ob vfcalostnim polo2aju je Medjumurje samo 2aki nemreju do kvartira dojti. — Так du
4. vuri se Neznanovics Petrova slamnata radi vérski okolnosti. Medjumurskl sveéeni- gó kriCali po vulicaj, dók je ne doélo 30
hiSa vuSgala v Dragoslavcu. Sva gospodar- ki su prisiljeni dvém gosponom slufciti: pro redarov, koji su teáake reztirali.
ska stanja su zgorela i vés cely; к tomu ti Peáti moraju pokazati, da su dobri do— Necemuren otec Török Jenő G é
4 svinje 5 kokoái sve skup do 1179 К. morodci, a Zagrebu pák, da su dobri pod- za kuéuá z Peáte je pijan doéel dimo z
vrédnosti. Ognju je zrok Neznanovicsa 7 lét lofcniki. — Proti tomu ga ne druge pomoéi, jedne krCme. Doma ga je 12 lét star sínek
star deéec, JoSek. —
как prikapéiti Medjimurje к jednoj magjar- nekaj zapital na kaj se otec tako razsrdil
A 11-ga februara odveéer je v Pötréte skoj biékupiji.
da je zgrabil jen veliki noZ i na viée stra
zvanoj obéini bil straáno veliki ogenj. Tu
Nazadnje je izrekla sednica jedno glas- ni spikal vlastovito dete. DeCeca su odpese jedna átala vuSgala i od toga — kajti no, da gledeé öve stvari ponoviju pri mi- Ijali v épital, a otca pák odegnali v reál.
je veliki veter puhái — na fletnoma zgo- nisteriumu onu proánfu, koja spada na ti,
relo 24 hise Stale, Skednji, zrnje itd. Sto da se Medjimurje odkapéi od Zagrebaéke
— Z « k rc m n re i g o s U o n a r e ix v л
je zrokuval to nesreéu né znati. VeC po nadbiékupije; — na predloábu Peer Leo ka- d a k p r o p /s n u r e d b e , d o b iv á s e na
céloj varmegjiji nabiraju podporu za siro- nonika su jóé к tomu dodeli, da budu pisai i
d e b e iin o p a p ír и p r ik e ie n o k o m á d 70
maSne pogorélce. —
svakoj varmegjiji prek Dunaia, da nje vu tillé r l k osta , k o d S t r a u s x S a n d o r a
— Varmegjinska sednica. »Zala- tóm poslu podupira. — A E tner Zignond
k n jizarn im s tá vú n и и C s á k to rn j
megje« zvane novine sledeée piSeju:
őrs. ablegat je proponiral, da naj pod vodiFebruara 10-ga je drSala varmegjinska teljstvom íőispana i orsaCkih ablegatov célé
komisija redovitu sednicu na kojoj se naj- varmegjije j^dnu veliku deputaciju poáleju
viSe govorilo od bűne v Goriéani i od pun* v Peétu, к Сети sednica jednoglasno priV Zu Io ú jv á r obcin i x v a tanja Jurák Zvonimira, sv. Jurskoga plebadu- voliila i izrekla, da tak dugó nedű mirni,
na H a iu p k a j a k o p riiicn n xa
Sa proti Skolskom zakonu. —
dók s ■varmedjinska proénja ne spuni. —
кегбто, hiza 2 s o b e , p iv n i cn, к uh nja, s ta le к о с /, v e i/ к /
Varmegjinska sednica je podpunoma po
Tuliko od sednice.
sk e d c n :i p a r m e / y u h n a j e d 
tvrdila sve one odredbe, kője je adminisA mi od svoje strane samo tuliko do
na m e k o ta o r a n ic a s e n r o tralska komisija vu toj sívari poéinila. — dénemo к tomu, da bi najrajéi deli na stran
d a jé.
A naj vekéi viher je naslal onda, da je ko célú sivár, da nebi poznali one Zuhke posHerman M ária
misija javila, da bude proSnju postavila к ledice, kője poleg takvoga Cina nekoji uCiZalaujvár.
Apponyi Albert grofu, minislru Skolski i telji moraju podnesli. De se kaj takvoga
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vérski poslov, da naj prepové medjimur- pripéCa, как v GoriCani, как more tam uzemlja vCini. Kak je fűti po svi sela jesuse dali gazdi zapisati, da budeju sadili. 0vak Се se naáé male Medjimurje opet pomalem — pomalem iz velike teÉkoée potegnuti i как je naáe ljudstvo negda, u bolSi red dojti. Bog daj, da bude tak. —

