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Felelés szerkeszti. Fűszerbe-ztö: Kiadó és léptuUJdonos:

ZRÍNYI KÁROLY. MARG1TAI JÓ Z S E F. STRA U SZ SÁNDOR.

A  J u r á k - p ö r  Í t é l e t e .  Médet- me'v avaü *3 ">aga* " g ä v a i  szó- Tanítókon közgyűlés.
rosan össze nem függve, a hívők egy ré- 0a7

A Jurák-pör érthető érdeklődést keltett szére bántólag hathat, a hívők egyrészél e- A »Muraközi Tanítókor« ez idei köz- 
nemcsak nálunk, hanem másutt is minden- 8Уепе8вп lekicsinyli s igy egyeseket pellen- gyűlését f. hó 7-én Ráczkanizásn tartotta 
felé. Erre való tekintetből a tanuk vallomá- Bérre állítva, őket ezzel megbotránkoztatja, meg. Megjelentek azon: Dr. Ruzsicska Kálmán 
sainak mellőzésével egész terjedelmében Minthogy a vádlottnak már körülirt be- kir. tanácsos, tanfelügyelő, Szenteh Dezső 
közöljük az indokolást, melylyel a tárgyaló szédje nem a vallás magasztosságaiból fa- gazd. szaktanár, Vraná Frigyes muraszent- 
járásbiró a lapunkban már közölt Ítéletet a kadt, nem a hívők költi szeretet és vallás- kereszti földbirtokos, Purics Lukács stridói 
nyilvánosság előtt kihirdette. Hozzuk az ité- erkölcsi érzet istápolását, hanem ezzel ellen- segédlelkész, több kartárs a Murántulról, 
letet majdnem szó szerint, hogy mindenki kezőleg a magyar nyelv, a magyar tanítás tanügybarát és a tanitókör tagjaiból mintegy 
lássa azt a felfogást, mely a járásbíróságot és közvetve a magyar tanító és annak ha- 60 tag.
az ítélet kimondásába vezérelte. tóságai dien gyűlöletet és megvetést célozta, Gyűlés előtt reggel 8 órakor Ivkó Já-

>A közvádló vádlott ellen vádat emelt minth°gY továbbá az 1907. XXVII. te. 18. nos stridói plébános ünnepélyes >Veni Sánc- 
a btk. 191 §-ba ütköző vallás elleni vétség §‘nak 2' lk bekezdése világosan rendelkezik te«-t tartott, melyen a tanitókör tagjai és 
címén azért, mert múlt évi december 1-én az iránl> bogy minden oly népoktatási tan- számos hivő veit részt, szent mise alatt az 
Я fAmnlnmhan Í4fpni НчИрЫ гр n447Pffvíilt intézetekben, a melyekbe az állam nyelve áll. népiskola tanulói magyarul énekeltek; 
horvTt a * u m a g y a r  Allampo^rok^ elf«  a van egyedül, tan,tás, nyelvül bevezetve, s 9 бгаког ped,g Grän Géza gyakorlóiskolai 
magyar nyelv iránti ellenszenv felkeltésére ez az állaPot többé nem változtatható; tanító a magyar beszédre való szoktatás 
irányuló és alkalmas beszédet mondott és in'nlho8V továbbá a vizlszentgyörgyt község, módját mutatta be gyakorlatilag az áll. nép- 
vádat emelt a btk 38 §-ba ütköző állam népiskolában már évek óta a tannyelv ki- iskola I. és 11. osztályában. A mintatanitást, 
elleni kihágás miatt, mert vádlott a vízi- zárbla8 a "1а«УКГ 8 ° da a horvat tan' mf'V mindvégig tanulságos volt, a jelenvol- 
szentgyörgyi elemi iskolában a hittani órák nVe‘v. többé be nem hozható, -  vádlott h,- lak nagy érdeklődéssel és figyelemmel hall- 
alatt az iskolai tankönyveik közé fel nem \ e i t  teba‘ szándékosan megtévesztette, mi- gatták; annak befejeztével pedig kir. tanfe- 
vett illyr nyelvű tankönyvet használt. dö°  .nek,k az‘ mondta hogy a horvát nyelv- lugyelő indítványára a tamtókör jegyző-

nek tannyelvként való behozatala nekik jo- könyvi köszönetét szavazott Grau Gézának 
A bíróság az előadott tanúvallomások gUkban áll: az 1907 évi XXVII. te. 2-ik a bemutatott sikeres és tanulságos gyakor-

alapján a következő tényállást állapította §_nafc \  c pontjában körülirt fegyelmi vét- lati tanításért.
meg: Vádlott 1907. évi december hó 1-én séget követett el, mert a magyar nyelvnek a gyakorlati tanítás után 10 órakor 
a viziszentgyörgyi róm. kath. templomban, törvényben meghatározott alkalmazása ellen Brauner Lajos körelnök nyitotta meg a köz
hajnali misére összegyűlt igen nagyszámú beszélt, s valótlant állított mint pap a val- gyűlést egy rövid beszéd keretében, mely- 
hivőjéhez az oltárról, közvetlen kapcsolatban jás legszentebb helyén, a templomban, miért ben a tanítóságnak nemes hivatása fölött 
a szent beszéddel, a magyar nyelvet, mint is cselekményét, mint a hivatásáról megfe- elmélkedett; majd melegen üdvözölte Ru- 
tannyelvet lekicsinylő, a magyar tanítást iec|kező pap cselekményét, botrányosnak kel- zsicska Kálmán dr. kir. tanácsos, tanfelü-
becsmérlő, s a kormány által nern engedé- |ец megállapítani. gyelőt, Zrínyi Károly tanitóképző-intézeti igaz-
lyezett tankönyvből való tanításra buzdító s Minthogy ezek szerint a btk 291 $-ba 8alót> aki igazgatói minőségében ezúttal elő- 
a viziszentgyörgyi községi iskolába, a mely- ...... « ,??У 8 ®, " l . . .  ?„ S7ÖP ip|pni a jdrá4 köri evülésen anek tannyelve már évek hcvw.i során át a utkozö vallas elleni vétség összes tényalla- szór jelent meg a járás kori gyűlésén, a 
nek tannyelve mar evek nosszu során át a elemeit vádlott cselekménye kimeríti gondnokság és közs. elöljáróság tagjait, a 
magyar, a horvát tannyelv behozatalának JjfKI ®lemei , ™ 10“  C9e/!: „ enye Kimerni, .,  . . . . mpffiplpnt vendé-
követelésére buzdító beszédet mondott, azt ót e bűncselekményben bűnösnek kimonda- ^ ^ гьака1’ valam,nl a megjelent vendé
állitván, hogy hivőinek ezt követelni joguk ni e D . . . , . . ,
van, mi által, az állam által elismert vallás A büntetés kiszabásánál a bíróság, mint Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, 
szertartásaira rendelt helyiségben botrányt súlyosbító körülményt, figyelembe vette, hogy tanfelügyelő meleg szavakkal köszöni meg 
követett el. Ugyanis a vallásosság egyedül vádlott hasonló bűncselekményért már bűn- a Járask0"  el“J k ^Y°bn/ édMme£em f̂ékezését 
az, amelynek mindönki, a legsanyarubb és tetve volt; ezzel szemben mint túlnyomó s lelkes buzdítással kéri Muraköz tanítóit, 
legalsóbb sorsuak is, részesei lehetnek, s igy enyhítőt figyelembe vette, — vádlott részbe- hogy azt a sok jogos reményt, melyet az 
e tényező képes csak arra, hogy a szenve- ni beismerését, fanatizmusából kifolyó, uj népoktatási törvényalkotás kapcsán nem- 
delmek felett uralkodva, álét küzdelmeiben továbbá hevülékeny, izgatott természetét, vé- csak a miniszter és törvényhozás de az 
külön érdekcsoportokra szétfoszlott tömege- gül azt, hogy lelkész s igy a fogság bünte- egész  ̂ társadalom fűz a magyar népiskola 
két a meggyőződés erejével egy erős köte- tésnek legkisebb mértéke is reá nézve oly jovőjéhez, testi és lelki erejük ósszeségéve 
lékkel összefűzze ecvesitse A vallás ilv súlyos lenne, hogy bűnösségével arányban a hazaszeretet nemes rajongásával egy szent

ák- nem állana, mert a bíróság a btk. 92 /п ак  életcél törhetlen odaadásával igyekezzenek 
kor szolgálhat, ha lényegét az egyéni lelkű- alkalmazását indokoltnak találta, a büntetést valósuláshoz juttatni.
letre gyakorolt vonzó ereje, a benső életet pénzbüntetésben állapította meg. Majd Zrínyi Károly tanitóképző-intézeti
teljesen átható tartalma meríti ki. A vallás- A btk. 38 §-ba ütköző állam elleni ki- igazgató köszöni meg a róla való szives meg- 
sosságnak ily tényezővé fejlesztése a lelkész hágás miatt az eljárást azért kellett meg- emlékezést, s lelkes beszéd kíséretében biz- 
hivatása, s a lelkész ezt a hivatását csak szüntetni, mert vádló vádját elejtette. lositja a muraközi tanítóságot, hogy 0 to-
akkor tölti be, ha elsősorban magát távol- . . . . . „ . . .  mi„, vábbra is az marad, aki a múltban volt.
tartva minden szenvedélytől, hivői közt az i  mint '8а28а10 ffinn óhajlJa tarlani a kaP-
egymás iránti becsülést és szereletet istá- wní,t« csolat° l az anyainlézet és a tanítóság kö-
polja, ha mindenütt, de különösen a vallás °?An *  Ó gY é ég zött s ezért a jövőben is ki akarja venni
szertartásaira rendelt helyen, a templomban, ma8a ulan részét a tanitókör. munkásságából, hogy igy
hívőihez minden más célzattól ment, egye- Az ítélet egyéb rendelkezései a rendel- együttesen, a maga erejével s szeretőiével 
dől a vallás-erkölcsi nevelési célzó oktatá- kezö részberl hivatkozott törvény szaka- jSi valamennyien közreműködjünk a haza 
sokat intéz. Miből önként következik, hogy szokon alapulnak.. é8 tanügy szolgálatában,
ez a lelkész részéről kizár minden oly be- --------------  A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelezi-



tésére Polesinszky Emilné és Martincsevics 
Julcsa küldettek ki.

Ezek után a közgyűlés a már lapunkban 
közzétett tárgysorozat szerint folyt le:

1. Tudomásul vette a közgyűlés a vá
lasztmány működéséről szóló évi jelentést, 
a melyet Polesinszky Emil jegyző olvasott fel.

2. Bezenhofer Mihály nagyfalusi áll. ta
nító »A történelem tanításáról« valamint a 
»Tárgycsoport-képek a beszéd- és értelem 
gyakorlatok tanításánál« c. tételről tartolt 
igen érdekes és tanulságos felolvasást.

Bezenhofer kartársnak úgy egyik, mint 
másik előadásához több felszólalás történt, 
majd előadónak a közgyűlés szép és tanul
ságos felolvasáséért jegyzőkönyvileg fejezte 
ki köszönetét.

3. A számvizsgáló-bizottság jelentését, 
mely szerint a f. tanévben 45612 kor. be
vétellel szemben 203*76 kor. kiadás volt, s 
igy a pénztári maradvány mint vagyon 
252*36 kor. tesz ki, a közgyűlés tudomásul 
vette, s a felmentvényt mindkét irányban 
megadta.

4. A folyóügyek kapcsán jelentés téte
tett a következő dolgokról: a) A tanitókör- 
nek F. J. T. H. alapítványa ez idő szerint 
2869 kor. 54 fillért tesz ki. b) Az l906.-ik 
évben szervezett s a tanítókor tulajdonát 
képező könyvtár 31 kötet, füzetből áll.

5. A jövő közgyűlés helyéül Drávavá- 
sárhely nagyközség jelöltetett ki.

6. Az indítványok során elfogadta a 
közgyűlés az elnökség azon indítványát, 
mely szerint kerestessék meg a »Z&lamegyei 
Alt. Tanítótestület« központi elnöksége az 
iránt, miszerint az alapszabályzat 25-ik §-a 
akként módosíttassák, hogy a központi vá
lasztmánynak évenkint egyszer megtartandó 
gyűlései mindenkor a központi székhelyül 
időről-időre kijelölt helyen tartassanak meg.

A három évinél is több hátralékkal ve
zetett hátralékosok tagdijainak behajtása tár
gyában pedig elfogadta és határozattá emelte 
körelnök azon indítványát, hogy minden is
kolai év első negyedében azon hátralékos 
tagoktól, kik három évinél is több hátralék
kal bírnak, az azon ideig esedékes összes 
tagdijhátralék ügyvéd utján hajtassák be

A folyó ügyek kapcsán Dr. Ruzsicska 
Kálmán tanfelügyelő nagyon tüzetes és lel
kes előadás kapcsán irányozta a közgyűlés 
figyelmét a »Zalavármegyei Közművelődési 
Egyesület« magasztos céljai felé. A közgyű
lés, mely az egyesület alapitó tagjai közzé 
is belépett, élénk tetszéssel fogadta királyi 
tanfelügyelő előterjesztését s egyhangú hatá
rozatban kimondotta, hogy az egyesület min
den irányban, a legnagyobb odaadással fog
ja támogatni nagyfontosságu munkásságában.

Majd felhívja kir. tanfelügyelő a taní
tókor tagjainak figyelmét a legutóbb kiadott, 
s az Ifjúsági könyvtárak kezelésére vonat
kozó miniszteri rendeletre. Egyben bejelenti, 
hogy Dienes Károly tanitóképző-inlézeti rajz
tanár az uj rajztanitási módszer szerint el
készített népiskolai rajzokból a pünkösdi 
ünnepek alatt a tanítóképző-intézetben kiál
lítást rendez, ezen rajzkiállitásra, mely kul
turális ünnepszámba megy, előre is felhív
ja a tanítók figyelmét.

Bezenhofer M. áll. tanító két rendbeli 
indítványa: Zalavármegye fali térképének 
kiadása, valamint hogy a kör indítson moz
galmat, hogy a nyugdíjas tanítók és azok 
özvegyeinek segélye a törvényen kívül, — 
mig az uj nyugdíjtörvény meglesz, — emel
tessék, a közgyűlés által elfogadtatott.

Végül a közgyűlés elnök indítványára 
a ráckanizsai elöljáróságnak és tanítótestü
letnek jegyzőkönyvileg fejezte ki köszönetét 
a gyűlés érdekében kifejtett tevékenységéért, 
vendéglátásáért.

A közgyűlésből kifolyólag a tanttókör 
táviratilag üdvözölte a kultuszminisztert és 
Zalavármegye főispánját.

Apponyi miniszterhez intézett távirat 
szövege ez:

»A muraközi tanítói járáskor mai na
pon Ráckanizsán megtartott közgyűlése al
kalmából mély hódolattal üdvözöljük Excel- 
lentiádat s a határszélen lelkiismeretünkre 
bizott nemzeti érdekek hűséges s kötelesség
tudásban soha lankadni nem tudó védelmé
nek szent fogadalmával kérjük Istent, hogy 
Nagyméltóságodat a magyar kultúra törté
netében örök nyomokat hagyó nagy alkotá
sainak betetőzésére, minden magyar tanító 
büszkeségére és boldogságára, áldja meg a 
nemes és hosszú élet áldásával.

A járáskör megbízásából: Dr. Ruzsicska 
Kálmán kir. tanfelügyelő, Brauner Lajos já
rásköri elnök.«

Batthyány Pál gróf főispánhoz az alábbi 
üdvözlő távirat küldetett:

»A muraközi tanítói járáskor mai na
pon Ráckanizsán megtartott közgyűlése al
kalmából a »Zalavármegyei Közművelődési 
Egyesület« munkatervébe leendő beilleszke
dését tárgyalva, mély tisztelettel üdvözli Mél
tóságodban a társadalmi kulturtörekvések 
lelkes zászlóbontóját. Fogadja Méltóságod a- 
zon hő Ígéretünket, hogy az egyesület ne
mes céljait, mint tanítók, mint magyar em
berek s a magyarságnak itt a határszélen 
hű apostolai egyképen odaadással és szere
tettel fogjuk ápolni.

A közgyűlés megbízásából Dr. Ruzsics
ka Kálmán kir. tanfelügyelő, Brauner Lajos 
járásköri elnök.«

A közgyűlés pont délben körelnök lel
kes éljenzésével véget ért, mely után délu
tán 1 órakor 80 leritékü társasebéd volt a 
Kozma-féle vendéglőben. Nem mulaszthatjuk 
el, hogy ezúton meg ne emlékezzünk arról 
a páratlan, s valóban dicséretet érdemlő ki
szolgálásról, a melyet a vendéglő tulajdonosa 
ezúttal kifejtett. A kitűnő ételek, italok, a 
rend, tisztaság mindenkinek meglepetést, s 
teljes megelégedést szereztek.

—  Folyóvizeink szabályozása. Darányi 
Ignác földmivelésügyi miniszter szerdán ter
jesztette az országgyűlés elé azt a törvény- 
javaslatot, amely a viziberuházásokról szél 
s amelynek célja, hogy a korábbi években 
nagy költséggel szabályozott folyóinkon a 
vízi forgalmat ismét helyre lehessen állítani, 
azt a modern igényeknek megfelelően biz
tosítani. Ennek a törvényjavaslatnak közgaz
dasági értéke annyira szembeszökő, hogy a

rövidre fogott javaslatban tervezett munka 
latok puszta felsorolása egy uj pérspektivá- 
ját nyitja meg azoknak a nagyszabású köz
lekedési utaknak, amelyekre hazánk egyre 
fejlődő iparának, gazdaságának és kereske
delmének elkerülhetlen szüksége van. 3. 
§-áoak rendelkezése szerint az engedélyezett 
192.000,000 koronából 1908. évtől kezdve 
évenként 7.500,000 korona lesz igénybeve
hető, vagyis egy esztendőben a már megha
tározott munkaorogrammból csupán annyi 
lesz végrehajtható, ami ennek az összegnek 
megfelel, úgy, hogy az egész vizi beruházás 
az ország anyagi erejének nem túlságos 
megterhelésével válik valósággá, törvényja
vaslat alapján felhatalmaztatik a miniszter, 
hogy többek között a Dráván és a Murán 
vizlefolyási, hajózási egyéb szabályozási mun
kálatokat végrehajthasson. A Dráva szabá
lyozásából Muraköznek nem jut, de ránk 
nézve annyiban bir fontossággal, mert ez
úttal nagy hajók is járnak rajta Zákányig, 
melyeknek csatlakozásuk lesz a fiiumei vo
natokhoz. A Mura magyarországi szakaszá
nak szabályozását a parti birtokosok érde
kei kívánják, de szükséges azért is, mert az 
osztrák folyórészen mozgásba hozott s a ha
lárszakasz rendezése folytán a már kizáró
lag Magyarország területére eső folyórészek- 
re tovasodort s itt megnyugvásba kerülő 
nagymennyiségű hordalék következtében a 
helyzet folyton rosszabbodik. A Murán vég
rehajtandó összes munkálatok költségeit 
8920000 koronában állapították meg.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Eljegyzés. László Béla dr. helybeli 
ügyvéd, eljegyezte Czvelkovics Antal taka
rékpénztári igazgató kedves leányát, Gizella 
kisasszonyt.

—  Vásár. Botlornya községben a jú
nius 8-ra eső országos vásár ez évben ked
den, junius hó 9-én lartatik meg.

—  UtÓállitás. Nagykanizsán ezentúl 
minden hó 5-én tartanak utóállitásokat. A 
sorozásra rendelt ujonckötelesek a sorozás 
napján reggel 8 órakor kötelesek — sze
mélyazonosságuk igazolása mellett — a ka
tonai ügyosztálynál jelentkezni.

—  A főispán köszöneté. A »Muraközi 
Tanítókor« f. év május hó 7-iki, Ráckani
zsán megtartott közgyűléséből táviratilag üd
vözölte gróf Batthyány Pál Zalavármegye 
főispánját. Ezen üdvözlésre a főispán a ta
nítókor elnökéhez a következő táviratot küld
te: »Közgyűlésük alkalmából küldött szives 
megemlékezésüket annyival inkább köszö
nöm, mert a megyebeli tanítói kar hazafias 
és minden kulturális nemzeti eszméért lel
kesülő tábora egyforma buzgóságot és szor
galmat tanúsít a nemzetiségi vidéken is, s 
ezen nemes igyekezetükhöz teljes sikert kí
ván és Isten áldását kéri gróf Batthyány 
Pál.«

—  Köszönetnyilvánítás. Gróf Festetics 
Jenő ur Ö méltósága Csáktornya nagyköz
ség szegényházának ez évben is 7 méter
mázsa rozsot kegyeskedett adományozni,

LeghathatÓsabb és legizletesebb hizlaló és vértisztító szer I
S z á m o s  e lő k e lő  o r v o s t a n á r  é s  s z a k t e k in t é ly  á lt a l  k it ű n ő  a r c d m é n y n y s l  k ip r ó b á lv a  !

f i V f f l K f k f k j l f i  * Sietteti a járást és fogzásl, eloszlatja a mirigyeket és az ólvart —  bizto- 
M J % I • sítja a csontok és izmok ép fejlődését —  javítja és rendezi az emésztést.

P f f l f f f i t f a k t l f l  * Utólérhetetlen vérképző, gyengélkedőknél erősítő és mirigyoszlató szer, —  
I  I *  mellbajosoknál megszünteti az izzadást és elősegíti a gyógyulást. — ----------



melyért a községi elöljáróság ez utón is há
lás köszönetét nyilvánítja.

—  Miniszteri köszönet. Gróf Apponyi 
Albert kultuszminiszter a »Muraközi Taní
tókért-nek üdvözlő táviratára Dr. Ruzsicska 
Kálmán tanfelügyelőhöz a következő sür
gönyt küldte: »A tanítói járáskor közgyűlé
séből kelt üdvözlésüket köszönöm, szívből 
viszonzom és hazafias munkásságukra Isten 
áldását kérem. Apponyi.t

—  Kinevezés. Zalavármegye főispánja 
a murakirályi anyakönyvi kerületbe Kalmár 
Jánost, a tüskeszentgyörgyi anyakönyvi ke
rületbe pedig Kádár Sándor okleveles jegy
zőt nevezte ki auyakönyvvezető helyettessé 
teljes hatáskörrel.

—  Talált tárgy. Csáktornyán a Jókaj- 
utcában egy drb. óraláncra való, arany ke
retű 6 kor. értékű — kis fényképtartó, ka
rika alakú függelék találtatott. A tárgyat 
megfelelő igazolás mellett tulajdonosa a hely
beli főszolgabírói hivatalnál átveheti.

—  Adókivető bizottság. Az 1908— 10 
évekre szóló uj időszak III. oszt. kereseti 
adó kivetési munkálatai részben már készen 
is*vannak. Muraközben két adókivető bi
zottság fog működni: A bizottságokba a 
pénzügyigazgató jelöl ki egy elnököt, két 
rendes tagot, kiknek egyike helyettes elnök 
és két póttagot, ezeken kívül a politikai ha
tóság (az alispán) is két rendes és két pót
tagot. Mindkét fórum beterjesztvén a maga 
jelöltjeit, Muraköz két járásaiban a bizott
ságok névsora a következő : Csáktornyán : 
Tóth István elnök, dr. Hajós Ferenc és Cvet- 
kovics Antal rendes, Benedikt Béla és Pet
ries Ignác póttagok. — A vármegye részé
ről Murk István és Kohn Hermann rendes, 
Wollák Rezső és Kornfeind Nándor pótta
gok. — Perlakon: dr. Böhm Sidney elnök, 
dr. Zakál Lajos rendes, Ebenspanger Miksa 
és Meszárics István póttagok. — A várme
gye részéről dr. Tamás János és Platthy Ti
vadar rendes, Hermann János és Spitzer 
József póttagok. Az adókivető bizottságok 
már f. hó második felében megkezdik mű
ködésűket úgy, hogy julius havára a ki
vetési munkálatok be lesznek fejezve. A 
Csáktornyái bizottságban a kincstár képvise
lője s egyben előadója Arany Izor számvizs
gáló lesz. A nyilvános számadásra kötele
zett vállalatok adóit pedig Gyenge Sándor 
titkár fogja referálni.

— TŰZ. Kotorban f. hó 10-én délután 
4 órakor kigyulladt Dolencsics Pál pajtája 
s rövid háromnegyed óra alatt elégett a há
za, valamint Cziczeli Márton háza, pajtája 
2 disznaja, 1 borjúja és Kedmencz Balázs 
nagy szalma födeles háza. — A kár körül
belül 2000 kor. Szerencse, hogy csendes idő 
volt, s a derék tűzoltóság a legnagyobb erő
feszítéssel ellene szegült a veszedelmes el
lenségnek, mert a vörös kakas ép azt a 
helyet kereste ki magának, hol a szalmafö- 
deles házak a gazdasági épületekkel egymás 
hátán vannak. A tűz állítólag gyermek já
tékból eredt.

—  Kinevezés. Zichy Ágost gróf a bel- 
latinczi plébániára Zrínyi Károly szombat- 
helyi egyházmegyéi lelkészt, volt szt. sebes- 
tyéni adminisztrátort nevezte ki plébánosnak. 
Zrínyi Károly legutóbb Északamerikában mű
ködött mint missziónárius s mint ilyen a 
throopi kath. hitközségnek volt a plébánosa.

—  Tűzvész Őrségen. F. hó 13-án nagy 
tűz volt Muraköz egy virágzó községében, 
Őrségen. A tűz délelőtt 10 órakor ütött ki 
Kollárics János őrségi lakos házánál s a 
rendkívüli erős szélvész következtében alig

egy fél óra alatt elhamvadt 6 lakóház, 55 
gazdasági épület, gazdasági eszközök és a 
baromfi állománynak jó nagy része. A kár 
oly nagy, hogy ez még most nem állapít
ható meg. A leégett épületek közül 12 ál
talában nem, a többi pedig 13 ezer korona 
erejéig volt biztosítva. A nyomozás azonnal 
megejtetett, amikor is konstatáltatott, hogy a 
tüzet Kollárics János 8 éves Pál fia okozta, 
ki iskolás gyermek létére sem írni, sem ol
vasni nem tud, s ki az napon apja padlá
sára ment cigarettázni. Nagyon alapos a 
gyanú, hogy a gyermeknek — a tilalom 
dacára — egy ottani szatócs adott gyújtót 
A tűzvész okozása miatt úgy a fiú apja, 
mint pedig a szatócs a büntető bíróságnál 
feljelentettek. A Csáktornyái járás főszolgabi- 
rája az őrségi leégettek segélyezése érdeké
ben rögtön kérelemmel fordult a vármegye 
alispánjához, kérve, hogy a vármegye terü
letén könyöradományok gyűjtése engedélyez
tessék. — Mi is felhívjuk lapunk I. előfize
tőit és olvasóit az őrségi leégettek segélye
zésére. Kérjük, hogy jószívűségükkel és bár
mily csekély áldozatkészségükkel tegyék le
hetővé azt, hogy szegény, s a nyomorban 
sínylődő őrségi polgártársaink jelenlegi пр - 
héz helyzete némikép is elviselhető legyen. 
Egyúttal ismételten felhívjuk Muraköz lakóit 
a legutóbb kiadott tűzrendészei szabályren
delet ide vágó pontjaira, vigyázzanak, kisér
jék figyelemmel gyermekeik napi foglalko
zásait, s ne engedjék, hogy azok felügyelet 
nélkül a háznál legyenek, s tiltsák meg őket 
a legnagyobb szigorúsággal abban, hogy gyu
fát vegyenek kezükbe, avagy hogy cigaret
tázzanak. A szatócsok pedig ily tűzvészt 
okozó áruikkal okosan és lelkiismeretesen 
bánjanak el; hiszen mint a fenntebbi eset 
mutatja, az őrségi szatócsnak tulajdonítható, 
hogy a község jó nagy része a lángok mar
taléka lett. Ami pedig ily nagy tűzesetek 
alkalmával az oltásbani segítséget illeti, fel
hívjuk a körjegyzők és elöljáróságok szives 
figyelmét arra, hogy szerencsétlenségek esetén 
iparkodjanak gyors érlesitésükkel lehetővé ten
ni azt, hogy a nagyobb, s modern tűzoltósze
rekkel ellátott tűzoltó-egyesületek mielőbb 
kivonulhassanak a veszedelem színhelyére. 
Hiszen egymás segítségére vagyunk utalva 
A helybeli tűzoltóság szives készséggel részt 
vett volna a mentés munkálataiban, ha ideje
korán értesül arról, hogy melyik községben 
pusziit a vörös kakas Egy lovasküldönccel 
elejét lehetett volna venni annak, hogy a 
tűz oly nagy arányokban pusztítson. Bizony 
a nagy szélvész által felvert porfelhők min
dent eltakarlak a néző előtt, s így derék tűz
oltóink nem is sejthették, hogy minő óriási 
tűz pusztít a Csáktornyától nem is oly nagy 
távolságban fekvő Őrség községben.

—  Utcáink öntözése. Több oldalról me
rült fel panasz, hogy Csáktornya utcái most, 
amikor oly hirtelenül fellépett a nagy me
legség, s térdigérő porban kénytelen az em
ber járkálni, nem öntöztetnek. Sokan a mu
lasztást városunk tevékeny birájának tulaj
donítják. Utána jártunk a dolognak, s meg
nyugtathatjuk a t. városi közönséget, hogy 
korántsem a városbiró hibás e dologban. 
Ugyanis a két vashordó-formáju öntözőké
szülék átalakítás végett idejekorán felkülde
tett egy fővárosi gyárba, ahonnan az elöljá
róságnak többszöri, részint levélben, részint 
távirati utón való megsürgetésére, — fáj
dalom, — még mai napig sem érkeztek meg. 
Mert, — jegyezzük meg, —  az elöljáróság 
a magas kormány intencióihoz híven min
denben a magyar ipar támogatását tartja 
szem előtt. Nem ő rajta múlik, hogy a fő

városi gyár oly nehezen képes megfelelni a 
község megrendeléseinek.

—  Tavaszi mulatság. A helybeli iparos 
Ifjak egyesülete pünkösd-vasárnapján, kedve
zőtlen idő esetében a rákövetkező hétfőn 
tavaszi táncmulatságot rendez.

— Hirdetmény. Ezennel közzététetik, 
hogy Csáktornya község, továbbá az ide 
tartozó összes majmok, puszták, malmok, 
tanyák és telepeken lakó minden férfi, aki 
magyar honos, a folyó esztendőben legalább 
26. életévét betölti, a magyar nyelvet érti, 
azon írni olvasni tud és évenkint legalább 
20 korona egyenes állami adót fizett — 
amennyiben pedig időleges adómentességet 
élvez, 2 korona egyenes állami adónak 
megfelelő értékű vagyonnal bir, továbbá az 
adózókra való tekintet nélkül: köztisztviselő, 
lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja, tudor, okleveles tanár, ügyvéd, mérnök, 
építész, hajóskapitány, gazdász, gyógyszerész, 
vegyész, erdész, Bányász, tanító, sebész, ál
latorvos, továbbá az, aki a felsőbb művé
szeti vagy más felsőbb szakiskolát elvégezte, 
végül aki a középiskolai záróvizsgát letette, 
f. évi május hó 26 tói 28-ig terjedő napo
kon d. e. 8-tól 12 óráig — az alaplajst
romba való felvétel végeit — a városház 
nagy'ermében székelő összeíró bizottság előtt 
személyesen, vagy meghatalmazott által is 
megjelenhetik. Kelt Csáktornya 1908. május
3-án. Az összeíró bizottság.

—  A Csáktornyái gőzmalom részvény- 
társasággá való átalakulása, mint halljuk 
a részvények teljes lejegyzése folytán befe
jezett tény. A jövő vasárnap tartja a »Zrínyi 
szállót nagytermében alakuló közgyűléséi. 
Városunk ezen tekintélyes és az egész vi
dékre előnyösen kiható iparvállalatának 
megerősödését örömmel vesszük tudomásul. 
Életképességéhez a kedvező körülmények és 
a vezetőség szak- és kereskedelmi képzett
sége elegendő biztositékot nyújt

— Az állami gyermekvédelem. A gyer
mekvédelem állami szervezése egyike a ma
gyar állam legszebb alkotásainak. A társa
dalom azonban alig vesz tudomást arról a 
nagy munkáról, amely a gyermekvédelem 
keretében folyik, jóllehet az intézmény meg
alkotásánál a törvényhozás és a kormány 
nagy szerepet szánt a társadalomnak. — 
Zalaegerszegen a szombathelyi gyermekmen- 
hely telepet létesitett s ezt fokozatosan fej
leszteni óhajtja úgy, hogy a jövőben minél 
több állami gondozásba vett gyermek legyen 
itt tápszülőknél elhelyezhető. L)r. Lévai Ödön 
igazgató főorvos a múlt héten Zalaegersze
gen járt egyrészt azért, hogy a telepet s az 
itt kihelyezett gyermekeket megvizsgálja, más
részt azért, hogy a társadalmi akciót szer
vezze. Érintkezésbe lépett Trsztyánszky Ödön 
vármegyei árvaszéki elnökkel és Dr. Korbai 
Károly polgármesterrel, aki a fővárossal e- 
gyütt meglátogatta a kihelyezett gyermekeket. 
Legközelebb szervéztetni fog a telepbizottság.

— Lopás az állomáson. F. hó 10-én 
éjjel a helybeli vasúti állomáson a váróte
remben Zorián Mária polstraűi lakos kárára 
annak csomagjából mig az aludt egy isme
retlen nő, akire Zorián csomagját bízta, 41 
kor. készpénzt és több ruhaneműt, összesen 
53 kor. értékben ellopta. Az őrs részéről a 
nyomozás megejtetett, tettest feltalálni azon
ban nem sikerült. A nyomozás tovább folyik

—  Az évzáró és tanítóképesitö vizsgá
latok a helybeli áll. tanítóképző-intézetnél a 
következő Sorrendben tartatnak meg. А IV. 
évesek osztály vizsgálata május 25-én, a ma
gántanulók osztályvizsgálata május 27-én, a 
hittani vizsgálatok junius 13-án, az L 11. és



III. évesek osztályvizsgálatai junius 15—17 
tartatnak meg. A tanitóképesitő-vizsgálatok 
Írásbeli része junius 1— 3, a szóbeli része 
junius 22 és következő napjaira van kitűz
ve. Az iskolai év ünnepies befejezése juni
us 13-án reggel történik.

—  Körözvény. Krajceics Magdolna volt 
bikásdi lakos mielőtt egy cselédügyben ki
hallgatható lett volna, ismeretlen helyre tá
vozott. A Csáktornyái főszolgabírói hivatal 
Krajcsics ellen a nyomozást elrendelte.

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága közhírré teszi, hogy a zalaeger
szegi m. kir. pénzügyigazgatóság által érvé- 
nyesittetési 1908. évi tőkekamat s járadékadó 
kivetési lajstrom f. hó 17-ik napjától f. hó 
26-ik napjáig Csáktornya községházánál 3. 
sz. alatt 8 napi közszemlére kitéve lett. 
Csáktornya, 1908. évi május 16-áu. A köz
ségi elöljáróság.

—  Anyakönyvi statisztika. Születtek: 
1908. ápril 7. Varga József urod. cseléd és 
neje Modrinyák Teréz fia József. — Ápril
7. Petries István cs. és kir. uhlános őrmes
ter és neje Szternát Julia fia Rudolf. — 
April 12. Koszér András selyemteny. felü
gyelő és neje Czechmeiszter Ilona leánya 
Rózsa. — Ápril 16. Vidovics János szoba
festő és neje Megla Viktória leánya Paula.
— Ápril 23. Magdalenics István földmives 
és neje Tkalcsecz Teréz leánya Mária. — 
Május 1. Nádasdi Nándor fodrász és neje 
Hirschsohn Malvin leánya Anisia — Május
4. Závodszki Katalin szakácsnő fia János.
— Május 6. Jánosics József csizmadia mes
ter és neje Golenkó Ilona leánya Ilona. — 
Halálozás: Ápril 5. Özv. Verbáncsics Márk- 
né szül. Lesnyák Apollónia 88 éves. — Apr.
6. Czeczár Viktória tanuló 13 éves. — Ápr.
7. Varga József egynegyed órás — Ápr. 17. 
Vábecz János földmives 83 éves. — Ápril 
19. Koszér Rózsa 7 napos. — Ápril 21. 
Pollák István földmives 87 éves. — Ápril 
26. Robb Juliánná 4 éves. — Ápril 29 Go- 
dec János polg. isk. tanuló 15 éves. Ápril 
29. Dervarits Erzsébet házicseléd 19 éves.
— Május 4. Verbánecz Ferenc 19 hónapos.
— Május 5. Vidovics Paula 18 napos. — 
Május 5. Kengyer Mária 9 hónapos. — Má
jus 9. Özv. Heisig Ferencné szül. Mitterstil- 
ler Erzsébet magánzó 79 éves. — Május 10. 
Özv. Pintarics Balázsné sz. Végh Teréz 77 
éves. — Házasság: Kövesi Kálmán szatócs 
Hirschler Gizellával.

Alsólendva —  muraszombati vasút. 
Alsóiendvától Muraszombatig vezetendő va
sul érdekeltsége újból mozgolódik, hogy ré
gi tervét valósíthassa. Gróf Batthyány Zsig- 
mond elnöklete alatt értekezletet tartottak, 
amelyen megalakították az előkészitő bizott
ságot. A vonat 32 kilométer hosszú volna, 
amelynek kiépítése 3.200,000 koronába ke
rülne. Ebből 548,000 kor. fedezne az állam,
192,000 kor. remélnek Zala- és Vasmegyék
től, 358,000 kor. az érdekelt községektől és 
magánosoktól.

Kőomőmeinyilvánltáa.
Mindazok, kik felejthetlen jó édes anyám  

•Ihunyta alkalmával akár szóban vagy írás
ban, akár a temetésen való személyes meg
jelenésükkel mérhetetlen fájdalmam enyhíteni 
kegyesek valának, úgy az adóhivatal tiszti
kara a küldött koszorúért, fogadják ez utón 
hálás köszönetéin.

Csáktornya, 1908. május 16.

Heisig Ferenc.

C S A R N O K .

Aurea mediocritás.
—  Horatiusz. —

L icin iu sz! úgy élsz caupAn helyesen,
H a nem rem egsz, elkényszeredetten, sem  

A zért a tengeriül, m ivel olya n lm ély ;
Éa, ha nem irtózol tőle szorongva  
A zért ae, ha viharzik hAborogva.

K i az arany középszer fele hajlik,
A z  elkerülte úgy az ósdi hajlék 

UtAlatos mocsokJAt, valamiképp 
HiJAval van a ronda konclesöknek: 
Nyugalm as udvara a józa n  főknek.

Zegernye förgeteg m a g a s  fenyőnek.
Gyakrabban ront neki. S  ha romba dőlnek, 

Szörnyűbb robajjal omlanak a tornyok.
S  ha hogy le s i jt  netán a röpke villAm :
A z  is a nagy begy ormokat veri Am.

A z  óvatos kedély rem él a bajban,
S  remeg, ha ked vező viszon y között van, 

Aggódva fél A sors szeszélyeitől.
De Juppiter bajt viszontagság közé  
S  ugyan ő  azt időben m eg is űzi.

Ha m ost ebü l: örökké igy se lesz majd.
Azonban szóra ösztökéli a lant 

A  szótalan, a hallgatag M úzsát is.
S  —  Liciniusz 1 — ne feledd, hogy Apolló 
Sem ajbza mindig idegejt mint dalló.

Ha néhanapján rád szükség köazöntne,
Fogadd szilárdan azt s  vígan kößzöntve.

Ha pediglen fölötbe kedvezően  
Lengne-lobogna szélben a vitorlád:
Csak vond be bölcsen duzzadó vitorlád1 !

Haller Jenő.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.

Ny i Ittér.*)
Tekintetes Szerkesztőség !

Kérem a mellékelt nyilatkozatoknak a nyílt- 
térben való szives közlését.

A »Zalai Közlöny« legutóbbi számában »Hős 
tisztek« címmel megjelent cikk arra kényszerít, 
hogy ügyemmel én is a nyilvánosság elé lépjek.

Nem tudom felfogni, hogy mily adatok alapján 
vedlett át a »Zalai Közlöny« kuruc buzogánya 
lágy pamaccsá, holott alig néhány hete még »vad 
haraggal« utasította vissza a »hős tisztek« abbeli 
kertelését, hogy az őket felmentő és engem a pi
szokba taszító hadbirósági Ítélet alapján szívja 
vissza februári láva-cikkét.

És nyolcadik világ-csodaként mégis megtör
tént a második »Pálfordulás« is, mert bizonyára 
oly csengő, vagy lengő adatok tárattak kardhegyén 
elébe, amelyek őt nemcsak hogy meggyőzték a 
»hős tisztek« ártatlansága felől, hanem még arra 
is késztették, hogy fenkölt érzületükre dicshym- 
nuszt zengjen.

Node végiére is megkel lett a visszaszivásnak 
történnie, mert a »hős liszteknek« bőrük épség
ben tartása miatt úgy látszik feltétlenül szükségük 
volt, no meg aztán hazánknak is szüksége van az 
ilyen hősökre, borulj hát porba cibil bagázs !

A hivatkozott hadbirósági Ítélet, mely csak 
megkeresésem folytán adatott tudtomra, szószerint 
a következőleg szól :

»Cs. és kir. 13. hadtest-parancsnokság. 882. 
ein. szám. —  Novák, összetűzés katonatisztekkel. 
—  Tekintetes Főszolgabírói hivatalnak Csáktor
nyán. —  Zágráb, 1908. évi április hó 28-án. —  
Szíveskedjék Novák Károly ottani takarékpénztári 
hivatalnokot a f. hó 9-én ide küldött beadványá
ra, a mely ; arról tudósittatni, hogy a véghezvitt 
bírósági vizsgálat megejtette, miszerint nem 6 volt 
a megtámadott, hanem Sertic Hármann százados 
és Heinzel Vilmos hadnagy. —  Miután ezek a tisz
tek az ellenük intézett támadásokat csupán vissza
utasították, és az önvédelem határait át nem lép
ték, nem lehetett őket a törvény határozványai 
szerint Novák Károly megsérülése végett felelős
ségre vonni. —  Aláírás. — «

Miután mindezek dacára fentartom azt, hogy 
én nevezett tiszteket sem előzőleg, sem azon éj
jelen, semmiféle módon sem bántottam meg, még 
kevésbé állott akkoron szándékomban egymagám
ban kettőjük ellen támadólag fellépni és az ösz- 
szes beidézett tanuk is az alábbi nyilatkozatok 
szerint akként látták és vallották az esetet, hogy 
azok alapján kétségei kizárólag lett volna meg
állapítható azon tény, hogy én —  társaim elszé- 
ledése után magamra maradva és menten minden 
védelmi eszköztől —  anélkül, hogy támadóimmal 
szembe kerültem volna, hátulról, vagyis orozva 
bunkóztattam le : részemről az ügyet befejezett
nek nem tartom, hanem a hadbirósági ítéletet 
megfelebbezve a legmagassabb fokig is elmenendek 
a méltó elégtétel elnyerése végett.

Megjegyzem még, hogy az esetemet követő 
5 napig vártam a feljelentés beadásával azon hie
delemben, hogy az inzulláló tiszt rájövend téve
désére, vagyis arra, hogy engem talán —  másva
laki helyett —  teljesen ártatlanul bunkózott le és 
hogy ennélfogva keresés nélkül is megadja ré
szemre a tisztességes elégtételt, de ehhez már 
ugylátszik hiányzott az erkölcsi bátorsága, miért 
is nyilvánvaló orvrámadás forogván fenn, a lova- 
gias eljárás helyett a törvények előtt elégtétel
keresést kellett választanom.

Csáktornya, 1908. május 15-én.

No vük Károly
takarékpénztári tisztviselő.

Nyilatkozat.
Alulírottak, kik Novák Károly takarékpénz

tári tisztviselő ur, úgy Sertic Hermann százados 
és Heinzel Vilmos hadnagy között 1908. február 
6. napján lefolyt a tiszturak részéről történt tá
madásnak részben-részben szemtanúi voltunk, ezen
nel kijelentjük, hogy a hadbíróság kiküldöttje előtt 
telt vallomásunkat, melynek alapján Novák Károly 
ur ártatlansága és nevezett tiszturak részéről tör
tént orvtámadás minden kétséget kizárólag meg
állapítható lett volna, továbbra is fenntartjuk s 
ezt esküvel is bizonyítani bármikor hajlandók va
gyunk. Kijelentjük továbbá, hogy a »Zalai Köz
löny* megjelent »hős tisztek« című közlemény 
minket is érintő azon része, melyszerint a tiszt
urak útját átlőttük volna, szemen-szedett valót
lanság, azonrésze pedig, mely dicshymnusokat zen- 
gedezik, Pékár kitűnő művének »Pénz Ö Felségé
nek« egyik szomorú jelenete.

Csáktornya, 1908. május hó 14.

Verhár Márton s. k. H ln íy  Béla s. k. Sray György s. k. 
Ifj. Szirk Frigyes s. k. Hepp Eduird s. k.

Himfy Győző s. k. Takács György s. k,

Nyilatkozat.
Melyszerint alulírottak, mint folyó évi feb

ruár 6-ára való éjjelen szolgálatot teljesített ren
dőrök kinyilatkoztatjuk, hogy Novák Károly taka
rékpénztári tisztviselő urat ért insullus alkalmá
val a zárda tájékán tartózkodva a nyilván a ká
véházakból egymást 10— 30 lépésnyire követő 
csoportokban hazatérők előttünk való elvonulása 
közben sem szóváltást, sem pedig összetűzést nem 
észleltünk; alighogy az előhaladó csoportoka volt 
Neumann-féle sarokháznál eiszéledtek, minden ész
revehető előzmény nélkül onnan ütlegeléseket hal
lottunk, és a helyszínére sietve nz egymagára ma
radt és minden védelmi eszköztől ment Novák 
Károly urat ütésektől kezével a fejét fogva jaj
gatni hallottuk, a nyilván a Novák Károly urat 
segítségére siető Himfy Viktor urat pedig a földön 
heverni találtuk, mire Novák Károly úrral volt 
társaság néhány tagja és más arra haladók is a 
helyszínére sietlek, de közbenlépésünk folytán már 
mitsem tehettek. A  hadbiróság előtt ez volt val
lomásunk s ezt esküvel is bizonyítani bármikor 
hajlandók vagyunk.

Csáktornya, 1908. május 15-én.

kín á lni Ferenc t .  k. rendőr. k. i .  Tu rk  Káraié
K e rt e m  létrán s. k. nárlrá.

•) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőiéget a 
szerkesztő.
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xxy. Csáktornya, 1908. majuáa 17-ga. Broj 20.

Sve poöiljke se tiöoö zadríaja 
novinah, naj se poSiljájo na 
imé, urednika vu 'Csáktornya

Izdateljetvo:
knjiíara S t r a n s z  S a n d o r a  

kam se predplato i obznane 

pofiiljaju. *

i horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druítveni, znastveni i povucljivi list za púk 

Iz la z i s v a k i  t je d e n  j e d e n k r a t  i t o :  s v a k u  n ede lju .

Pr»Uplift (мм Jt:
Na celo leto.......... 8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na 6etvert let л . . .  2 kor. 
Pojedini brcji koötaju 2 0 fii.

1 : *'i '• *- * i »

Obznane •• poleg poftdbe i fa

Odgovorni urednik:

R H O S Ó C Z Y  E L E K

Uíiteljska sednica.
Vu proálim broju smo na kratkoma 

spisali, da su uöitelji medjimurski 7-ga o. 
m. obdráali svoju redovitu sednicu vu Rác- 
kanizsi. Koj je joS ne bil na onom kraju, 
on nepozna lepotu naSega Medjimurja. Mo- 
remo reöi, da ga né mesta v célim Med- 
jimurju, kője bi vu lepoti moöi bilo prispo- 
dobiti к Strigovi. — Veö od sv. Martina 
proti Strigovi zdiáeju se Z léve strane mali 
bréZuljski, kője da őovek gledi, vidi se mu 
как da bi jednu prelepu kartu imel pred 
sobom s raznóvrstirimi farbami. Tu se zeleni 
jedna tabla samum páenicüm, poleg nje 2ilo 
ili proluletna sétva, pod bregom lepe seno- 
ko3e s jós lepáim sadovnjakom. — Z léve, 
z désne stranjke samo drévjé, sami sadov- 
njaki i öve v cvétu. Covek se nemre dosta 
nagiedati ovoga cvétnjaka tak je lépi. Samo 
dé*—dé je videli na bregu praznu liniju, na 
znamenje da je tarn pred kratkim vreme- 
nom jóé rumeno Vince raslo, ali nesreöna 
filoksera s fundala je rodovite gorice. Veö 
su prekopane i denes veö je amerikanska 
loza prekzela mesto, ili pák drugo silje vi- 
dimo mesto trsja. — Cim dalje idemo proti 
Strigovi, stim je lepáa okolica. Prije, как 
bi doáli v Rackanizsu, z desne strani zas- 
véti se nam nekaj pred oömi. Kaj je to, 
pita putnik, kojemu je joá nepoznata okolica. 
Mura —»■ öuje se odgovor. Ona se vija sim 
i tarn, как da bi nam álela reöi: i mene je 
Bog postai sim, da povekSavam lepotu ovo
ga prelépoga kraja.

Po takovoj panorami putuvali su naái

z А в A v А.
Zakopani kinő.

Hajdari Matek je imel jednoga gruntiöj, 
male gorice i poleg jeden falat, s detelom 
posejanu zemlju.

Na poöetku hladne i deZdjovne jeseni 
je stari Hajdari sbete2al. К sebi je dozval 
svoje dva sine, Petra i Miáku pák njim 
ustmenoga teátamenta prédái.

Stareöi Peter, kojemu je bila 2ena Jana, 
je dobil gorice; a Miäka je herbai deteliSöe.

Drugi dén posle smrti staroga Hajdaria 
ide Peter jutrb rano Vu gorice, kője riisu 
daleko od sele bile. — DoSavái tahi i ogle- 
dava se, vidi, da njegov brat Miska s mo- 
tikum na pleöi, mu se pribllZavtt.

— Kaj délaSMak rano t u ? — zapita ga.
— Neboj se, neöem ti grozdje pojesti.
—  Kaj si tak rano tu s motikom delal ?
— Vidiá? Sem ja povedal — odgovo-

ri Miska.
Kaj?

— Ni sem zadovoljen sa zadnjum vo- 
Ijum naSega otca. No, kaj me tak éudno

Glavnl ureJnik:

B E Z E N H O F E R  M I H Á L Y
ImdaUiJ i vlM tnlk:

S T R A U S Z  S Á N D O R .
.-» ■ .■ ■ i - i . M I . .  11.1 ■■ Í< ■ ■ . 1. I

uöitelji v Rackanizsu, — de je veö bilo sve 
priredjeno za goste, koji su zdalekoga puta 
doSli sim. Vjutro ob pol 9 vuri je Ivko Já
nos, Strigovski plebanuS sv. meSu slu2il v 
rackanizkoj kapeli. Po meSi su svi uöitelji 
odiSli v orsaöku Skolu, koja je bila ov dén 
sva nakinöena Tu moramo pohvaliti i druge 
oböinare koji su na öast gostom zastavími 
nakinöili svoje hi2e. — Veö od Szt.. Martona 
poőemSi je de god, z léve desne strani ple- 
hetala magjarska narodna zastava. Как vu- 
godno je kaj takvoga videli na granici, к 
tomu med takvimi ljudmi, kojim je mate- 
rinski jezik slovenski! Ona zastava pokazala 
je nam, da i tu ima Magjarska domovina 
svoje verne sine, svoje vrédne Medjimurce, 
koji su gizdavi na svoj orsag Magjarski, 
veseliju se, da se moreju zvati sini Magjar- 
ske domovine, koju átujeju, koju ljubiju, 
dók bu njim srdce tuklo.

Vu orsaökoj Skoli — как smo veö to 
spomenuli jenput, — je Grau Géza vuöil 
decu, da pokaZe, na kakov naöin je moöi 
Medjimursku decu najle2i navőiti na ma
gjarski jezik. Za tim se poóela sednica, na 
kojoj je Bezenhofer Mihály prédával, как 
se imaju upotrébiti kipi, kője je on sam 
risal, pri vqöenju magjarskoga jezika. Na- 
zadnje su na predlog predsednika izrekli 
navuöitelji, da budu к letu svoju redovitu 
sednicu vu Drávavásárhelju dr2ali, de bu 
se Skolska zastava blagoslavljala.

Po sednici su se odpravili uöitelji Koz
ma baöiju na obed. Koj je samo jen pogled 
hitil tu na stol, éteri je bil priredjeni za 
goste, veö si je mogel napré zraöunati, kakve

glediá? Naé otec ti je imel tajnosti, kője je 
nam né mogel povedati. Glej! On ti je na vek 
marljiv ölovek bil, pák smo nili jednoga 
filléra ni herbali vu penezi. On ti je moral 
pencze ili vu tvojih goricah, ili na mojem 
deteliéőu zakopati, zato sem s motikum tu. 
Vidiá da sem kopal.

— Zato si doäel tak rano da je naj- 
deá? — zapita ga jalno Peter.

— Zato. Vidiá, naé pokojni otec je bil 
straho tatom, zató je Sam hodil vun. Mo- 
guöe, da je peneze tu skril.

Peter preihiálava.
— No? zapita Miáka.
—  Morti imáé prav — odgovori Peter. 

Ali zakaj si mi né predi povedal. To moram 
i Zeni Jani povedati.

— To mi je tak naglo doálo na pamet. 
Znaá kaj, idi po ávojii Zenu, a )a budem 
dale kopal, ako kaj najdem budemo se 
bratinski delili.

Peter se Zűri dimo. Na kralkoma pové 
svoji Zeni kaj je öul od brata.

Zen a ga sa odprtimi vustmi posluáa i 
sili muZa, da nebi pre kesno doáli na lice 
mesta.

hrane dojdu gori. De se tak lépő prestira, 
как tam, ondi nedojde pred gosta prosti 
»gulyás« nego nekaj fineáega. 1 tak je bilo. 
S izvrstnim obedom i s finim vinom öakal 
je Kozma rédke goste, koji su od poöetka 
do kraja dobre volje bili. 1 как svigde, de 
se kaj takvoga pripravlja. tak i tu öule su 
se napitnice. Ruzsicska Kalman кг. inspek
tor nazdravil je Apponyi Albert grofa, kul- 
tusministra, Zrínyi Károly direktor öakoske 
preparandije gróf Batthyány Pál íöispana, 
Danitz Sandór átrigoski tiőitelj Brauner 
Lajoáa, kakti predsednika uöiteljskoka druát- 
va, Ruzsicski Kalman Zrínyi Karoly direk
tora, Rhosócy Elek Margitai Jozefa, biváega 
direktora öakoske preparandije, Belec Ede 
átrígoski notarjuá sve uöitelje, Tihanyi uöi- 
telj kr. inspektora. Med oslalimi zdigel se 
gori Purics Lukaő, Strigoski kapelan i vu 
magjarskim jeziku lépi govor dráal, vu ime 
sveőeniölva. S ovom prilikom mogel je g. 
kapelan videti, na kuliko poátuju naái uöi
telji jednoga sveöenika, kojemu na srdcu 
leZi dobro Magjarske domovine. Ako on tak 
öuti как je govoril, — vu öem nebi radi 
dvojili — onda s ákrljakom dőli. Takov sve- 
öenik je vréden da ga átujemo i ljubimo, 
kakti rodjeno déte slavnoga Medjimurja. Ar 
on je pravi Medjimurec, v Hodoáani rodjen 
i kakti takov nemre niti nesme biti népri- 
jatelj naá. Barem njegove réöi to kaZeju da 
se neöe oddruZiti od onih, koji s teZkim 
trudom slnZiju i deje, plemeuite eile Magjar
ske domovine. 1 ako bi i da dal zrok na 
to, da ga Sumljivim okom gledimo, mi mu 
radi oprostimo öve pogreáke, samo da bu

— Tu su dve molike, hódi, da ue 
zamudimo.

Obedva 2uriju se ta. Miáka кора nada- 
Ije na svojem deteliáöu, a Peter рак Jana 
poöeju gorice kopati.

Vu najvekáem poslu poöne Jana.
— Glej Peter, Miska ti boöe bogatoga 

Haramjje köer vzeti za $enu, pák sigumo 
oöe nekakvoga lepoga dara kupiti svoji za- 
ruönici. Veruj on ti nas bude vkanií. A za- 
kaj né si vu jutro sam doáel vun.

— Ietinu govoriá.
Obiaki sve bolje zakriju uebu i poöne 

hladen de2dj cureti. Miáka bez réöi motiku 
dene na rame i Zűri se pod suáu.

Peter рак Jana pohlepno dalje kopaju. 
Kad spaziju, da Miáke nega, o^ $kul]aju 
se na Miákovo deteliáöc, da pogledneju kaj 
je kopal.

— Miáka bolje кора jiak mi — véli 
Jana. DeJidj sve bolje curi, dók su do ko2e 
mokri postali morali su dimo pobéöi-

Drugi,- tretji den i viáe tjednov su ko- 
pali dók je Miska svu deteliáöe na opak 
obernul, a Peter рак Jana su sve trsje sfondali.

Vnogi su se njim smejali, a vnogi pák 
s njimi zaufali.



vu budilénosti пай prijateij i borii se za 
ono, kaj potrebuje od jednoga takova zakón 
i domovinb Magjarska.

Nazadnje nemremo prepustiti, da ne 
pohvalimo naSega iskrenoga, dragoga prija- 
telja, koj nam je к srdbu priraSéen, i to je 
Cinzek tótvan uéitelj. Так verno dvoriti, ka 
je on svoje kollege dvoril? — no, to je 
rédko da videti. Neznam, jeli on keiner v 
»Grand Hotelu« dvori tak povoljno svoje 
goste, как je ov svojem prijateljom. Ne ga 
bilo v onoj grozovito velikoj sobi éoveka, 
kojega nebi on pred svojimi oémi dr2al, 
jeli je podvrjen опак, как mora' biti. Trudil 
se neprestano, — bez toga, da bí on sam 
jel ili pil — зато da se nebudu njegovi 
prijatelji tu2ili, da su ne bili dobro podvor- 
jeni. — I ne зато on, nego s jednum réé- 
jum svi, koji su okolo njega bili, zasluíili 
su si, da nje pohvalimo za one trude, kője 
su podnesli on. dén, зато da vugodneSe 
uspomene odneseju sobom gosti к svojemu 
domu. I naj budu osvedoéeni, da Medjimurski 
uéitelji nebudu tak hitro pozabili Rackanizsu.

Politiéki pregled.
Magjarsko orsaéko spraviSée je opet 

skupa. Sada raspravljaju orsaéki proraévun 
i to véé po novim poslovniku, jer se ob- 
strukcija jako grozi redovitomu miru. Hor- 
vatski ablegati bi jako radi opet nemir 
napraviti. Ali to jim nebude tólo po rukom, 
jer ih nije dosta. Med horvatskimi ablegati 
je govoril i Supilo magjarski. Vu svojem 
govoru je spomenuval, da magjari hoéeju 
poplaviti celu Horvatsku. Dragi medjimurci, 
vi dobro znate, da kuliko slobode imate vi 
tu, vu obéini govorite megjimurski, vu cirkvi 
megjimursku svoju réé éujete, a oni siro- 
maki magjari koji su vu Slavoniji i vu 
Horvatskoj, akoprem jih je éetiriput vise, 
как vas vu Medjimurju, nesmeju magjarski 
Boga moliti, nemoreju se magjarski spové- 
dati, nesmeju magjarski popevati vu cirkvi, 
a popi navék proti njim prodekujeju. I takvi 
popi su je koji bi radi zagiftale magjare. 
No onda samo gledite dragi medjimurci, 
da tko vise trpi ili magjari ilí horváti? Ja 
znam dobro, da vas vise pózna Horvatsku 
i Slavoniju. Tam gde su vlahi pred petde-

MiSka je 2aloslen bil, ar su mu penezi 
potrebni bili za 2enitbu. Zato je marljivu 
vun hodil na zemlju pak je kapal, ali sve 
zabadavo. — Pod veéer ide ves zamiSljeni 
dimo i sastane se s Maricom, koja mu Iju- 
bezno vu óéi gledi i tu2no pripovéda, da 
su njeni roditelji joS ni prevoljili к 2enitbi. 
—  SiromaSki MiSka nije mogel réti zmoéi 
da ju obatrivi ar je peneze nikak né mo
gel zmoCi.

Так je tuguval célú zimu. Spoéetka 
protuletja se Miska okura2i, lépő se obléée 
рак ide vu ime Bo2je к Haramiji, de su 
ga véé éekali, ar mu je put zaljubljena Ma- 
rica napravila.

Po navadnim pozdravu i proSnji veli 
Haram ij a;

— No sinek, vu песет imaS prav, gda 
naSu kéerku prosiS. Morém reCi, da nesi si 
hudo zebrái. Onoga kinCa, kojega nési mogel 
skopati ve prinas iSéeS vu Mariéini osobi.

2ena Haraminka se nasmejala. Marica 
se zaéerlenila рак s boka srame2ljivo pog- 
ledne na MiSku. Miska na nju 2alostno, a 
onda obedva zamisijeno na pod.

Za kratek éas si Miska premisli, kura2a 
ne zapuetime, ve ali nigdar.

set Ijetmi svinje pasli, tarn sada magjari 
orjeju i raste glasovito silje. Vlahi su pogi- 
nuli, jer nisu hoteli delati, a magjari su se 
obogatili, jer marljivo kréiju, obdelavaju 
zemlje. JoS i den denes nebi vu Horvatskoj 
béli kruh jeli, da nebi se ta doselili magjari. 
Vi znate dobro dragi medjimurci, kakve 
hi2e imaju zagorci te jeli su ove hi2e Ciste. 
Ja vám morém reéi, da su te hi2e joS pa- 
laée prama onim, koje vlabi imaju. Svinja 
Clovek kokoS sve skup staouje vu jednoj 
kolibici.

Magjari su donesli svetlo med te narod. 
Magjari su bili Apostoli. Kréili su delali su 
znojili su se i ovo sada i vu Slavoniji lépa 
pSenica raste. Vidite zato su srditi horváti 
na magjare. Sto je leni, on je naveke hud 
na marljivoga.

Supilo, koj sada tuliko govori proti 
magjarom, je prije dva Ijeta do neba dicil 
magjare. 1906-ga leta aprila 16-ga je pisai 
vu »Magyarorszagu«-u jednu molbu, к ma
gjarom, da naj njega i njegove pajdaSe po- 
moreju zebrati za ablegate Magjari su to 
naéinili, jer nesu joS poznali one ljudi, koji 
su okolo Supilo. Pak i zato jer je onda 
Supilo vu novinah proti JelaCiCu pisai, za- 
tajil je lak rekué, da je horvat a sada ga 
vidite как je zahvalen magjarom. Vezda bi 
progutal magjare, ako bi mogel. Так vam 
je zahvalen táj vitéz magjarom. a ravno tak 
su zahvalni oni drugi vlahi, magjarom 
zato, jer su je delati navéili.

I to je znameníta stvar, da su jednu 
magjarsku äkolu zaprti hoteli horváti. Vu 
KreStalovcu je takaj magjarska Skola, kam 
samo magjarska deca idu i glej, horváti bi 
radi, da ovi magjari, koji su sini malo vek- 
Scga naroda malo vekSe zemlje как je hor- 
vatska i koji su vu Horvatskoj ravno tak 
doma как vu Magjarskoj jer su pod ma- 
gjarskom svetom korunom, pa da ovi ma
gjari postaneju horváti. Hvala magjarskoj 
vladi, da pod obrambu zeme magjare, jer 
drugaé bi je horváti pojeli

KAJ JE NOVOGA?
—  Vreme. JoS né tak zdavnja tu2ili 

smo se na vréme, da je mrzlo i podjedno 
curi dé2dj. Misi ili smo, da niti nebu véé

— Zato sem doSel dragi Haramija, da 
budem znal obéem sem. — Ja pak Marica 
smo se véé naravnali, samo oéemo znati 
vaSe nakanenje. Kinéa véé donese marljivi 
posel i blagoslov Bo2ji.

— Dobro govoriS sinek. Vidim da ti je 
na dobrom mestu pamet, odgovoi Haramia. 
Daklem vi dva ste se véé naravnali i to 
2eliS, da se ve ja uek odluéim? No, Marica 
ve mahom obini MiSku pred tvojim olcom 
i materjom. Posten je deéko

Marica si je ne dala dvaputa reéi, nego 
se hiti na Siroka prsa MiSkova i sladko ga 
skuSuje.

Za kratko vréme je célo selo saznalo 
da su pri Haramiji zaruki bili i vnogi su 
éestitali MiSki, ar su ga radi imeli.

Samo Peter je muéal Ni je hotel ve- 
ruvati, da to bogatu pucu njegovomu bratu 
daju za 2enu.

Jana na padne Petra.
— No vidiS, sem rekla da ju bude 

zadobil. Morti je MiSka itak nekij naSel.
— No pak kaj bu ve? pita Peter.
—■ Bedak si, znaS! — klamfa Jana.
— Bedak? To je lehko reöi.
— MiSka ti mora priznati koliko je

protuletja, tak je nevugodno vréme bilo. Jen 
i drugi zdihaval si je, daj Bog donesi jen- 
put toga majuSa, da se reSimo zime i v2i 
vamo lépoga protuletja. DoSlo nam je. Ali 
как ? S velikum suSum. Od jutra do veéera 
puSe topéi jug, tak da se sve suSi. Osobito 
protuletna sétva trpi od toga jako vnogo i 
vrti. Jeömeni, zob i povrtelje se veö pari 
od velike suSe. Ali kaj moremo proti tomu? 
Nikaj. Jedino gospodin Bog more proti tomu 
pomoéi, éovek né. Osobito v polju. Doma 
véé je moéi pomoéi. Malo je takovih hi2, 
de nebi bil zdenec. Zalévajmo onda drévje, 
povrtelje neprestano, ako oéemo, da nam 
protuletno delo nebu zaliman. — Napunimo 
vjutro kad ili kakovu drugu posudu s vo- 
dum, pustimo éez dén stati, kaj se malo 
stopi i s tim zalévajmo. Najbolje je v jutro 
zalévati. Koj je v jesen ili letos na protu- 
letje sadil drevje, on nesme niti jeden dén 
prepustiti, kaj nebi zaléval. S tim se brani- 
mo doma proti suSi, dók se nam Bog smi- 
luje i podeli vugodnu rosicu.

—  Poreznim uredu je od majuSa 
15-ga poéemSi do septembra 1-ga od 8 vu- 
re v jutro do 1 vure popoldan odprt. Po 
1 vuri véé niSéi nemre obaviti svoj posel 
vu uredu.

—  V nedelju ne smeti voziti z 
kolodvora. Kossuth Ferenc, trgovaéki mi
nister je oStru naredbu poslal к írgovaékim 
komoram, da od aprila 1-ga poéemSi se ona 
roba, koja z vagonov vun zmeéeju nesme 
po nedeljaj dimo voziti.

—  Krvolocnost v ruskih resti, lz
Pétervara javiju, da su se v simferopoliékim 
reStu reStanti zcunili i ravnitelja, njegovoga 
pomoénika, dva pavitalje i doktora zaklali 
i zatim vuSli. A v Jekaterinoslavu su reS
tanti bombu hitili vu onu hi2u, de sluSbe- 
niki stanujeju i delaju. Bomba je eksplode- 
rala i od velike sile je zid, koj je zazidan 
okolo reSta, pocii. ReStanti su nad ovu po- 
kuju Steli vujti ali stra2ari su nje spazili i 
strelali na nje. Deset njih je odmah mrtvih 
ostalo na mestu.

—  Juraka su odsudili. Jurák Zvo- 
nimira, plebanuSa sv. Jurske fare je éakoski 
kr. sud zbok puntarije na 300 korun odsu- 
dil. — Jurák je proti tomu appeleral.

A nam néhotoce dojde na pamet ono

naSel i mora polovicu nam dati. Ne! vekSu 
stran, ar si ti stareSi.

Ov hip stupi vu hi2u MiSka sa rez- 
prestranemi rukami, da od veselja ogerli 
svojega brala. Ali Peter se ste2e, a Jana 
éevkeée i od jala srdito vikne na svaka:

— Kaj si napravil?!
— Zaruéil sem se s Maricom, to oéem.
— A penezi? koSe Jana dalje.
— Peneze? Kakve peneze? pita zaéud- 

jeno, vrhu takvim ponaSanju, MiSka. Kaj 
mislite, da sem za istinu naSel?

—  Glej samo Peter, как se tvoj brat 
dobro zna zatajiti!

Ve zgrabi rnu2a za pruslek, pak ga 
potegne pred MiSka. Peter je kipel od srdca 
i ruéi nad svojim bratqjn:

— Polovica je moja, znaS, ja sem stareSi.
— Kaj ste obnoreli? — odgovori mirno 

MiSka —  lm su vam znam né za istinu 
pamet vzeli oni penezi?

— JoS ti vupaS govoriti? zazdira se 
serdito Jana, pak iSée koliéa.

MiSka gledi jeden éas némo to bedariju, 
oberne se, pak jih bez pozdrava ostavi i odide.

Peter se luti, hiée svakojake reéi na 
2enu, a ona, kakti fina klamfarica, ne mu



pitanje: Da bu jenpu* kraj tomu? Da bu 
jenput mir 8v. Jurskoj fari? To je itak 
straáno!

—  Nova ieljeznica. Med Alsó-Lendva
1 Muraszombat kaniju novu 2eljeznicu de- 
lati. VeC se gibleju pod voditeljstvom grofa 
Batthyány Zsigmonda, da poSleju molbenicu 
к ministeriumu. Zeljeznica bi 32 kilometre 
bila duga i koStala bi po priliki 3 milljone
2 sto jezer korun. íz toga bi orsag platil 
548 jezer korun, 192 jezere se nadjaju do- 
biti od Zala- i Vasvarmegjije, a 358 jezer 
pák bi one obCine platile, Cez kojih bi prék 
iSla ieljeznica.

—  Reguliranje. Darányi Ignác, mi
nister zemeljskih poslov, je veC predloiil 
növi zakón őrs. spraviSCu gledeC reguliranja 
vode. — Za ovaj eil je ne menje как 192 
milljonov korun zelo gori. Z ovih straénih 
penez od 1908. leta poCemSi svako leto 7 
i pol milljonov zahasnuju Dravu budu tak 
regulirali, da budu mogli parobrodi hoditi 
tijam do Zakana, a tam svu robu prék daju 
drZavni ieljeznici. Za reguliranje Mure je 9 
milljonov korun zeto gori.

—  Tuáa. Vu ovoj velikoj vruCini se 
ne moCi Cuditi, ako za luCu dobijemo glas. 
Z najjakSe zime smo preskoöili najenput v 
najvekSu vruCinu. Toplomer 24— 25 gradu- 
Sov (C) toplote kaié v eunci. — Íz Zalalövő 
javiju, da je tam najpredi veliki viher nas- 
ta), a zatim gusta tuCa curela, koja je v 
polju i v sadovnjáki veliki kvar zrokuvala.

—  Dobri sogori. Schaffer Kalman je 
tak rad imel svojega Sogora, Tompa Karolya, 
da mu je proSli tjeden glavu preljuknjal, 
tak ga je zbil.

—  Blagoslavlanje sv. Kriza. Lépa 
sveCanost se obdriavala majuSa 10-ga vu 
Felsővidafalva oböini. Najme KranjCec Jakab 
i njegova 2ena su lépi kri2 dali postaviti, 
kojega je denes tjeden blagoslovil Robert 
Rozman, gvardian Cakoskoga kloätra. S njim 
je doSel vun i pater Gabriel, vikárius. Naj
predi je iSla processija na lice mesta, de 
kri2 stoji, kojega jc gvardian blagoslovil. 
Po blagoslavlanju je gvardian lépi govor 
drial. Po prodiki su se odpravili svi vu 
cirkvusv. Vide, de se sv. meSa sluiila na Cast 
sv. Joiefu. Zatim je bil obed pri Kranjéecu, 
koj je kriia dal postaviti. Zvun patrov je

je du2na ostala i tak se je célo selo vrho 
njih smejalo.

Za nekoje vreme se Miska o2enil.
Miska je bil dobra duSa. Marljivo je 

obdelaval zemlje, nije bil pijanec i zato ga 
je svaki podtuval.

Na jesen se svaki pripravljal na bratvu. 
Miska nije imel gorice i tak na manjkanju 
drugoga posla je njega zgrabila 2ela za pe- 
nézi. Jeden dén mu na pamet dojde, da bi 
dobro bilo joS jedenput kopati. Vzeme si 
motiku, pák ide na deteliSCe, Tam poéné 
opet kopati deteliSCe kre Petrovih goric.

Drugi dén dojde vun Peter i Jana, pák 
kruto kriCiju na Miska, da njim zemlju na 
njihove gorice hiCe.

Miska samo dalje кора. Na jedenput 
mu se motika zaseCe vu jeden kamen koj 
je na komadiCe Sirom letel. JoS nekoji put 
mahne, nekaj se vruhne i Miska vidi jedno 
kmiCno prelo pod sobom. Ve se le2e na 
Crevo pák gledi vu to luknju i vidi nekaj 
se 2ulo svéti nutri. DrhtajuC segne s rukom 
nuter i vun potegne dva 2aklece sa cekini.

Ve veselo kriCi.
— NaSel sem kinCa

do trideset gostov bilo pri njem kője je on 
lepő, podvoril. Popoldan ob 3 vuri je pater 
vikárius sv. blagoslov slu2il. Svi gosti, kője 
je pri jel к sebi KranjCec, se nemreju zadosta 
nahvaliti, как fino gostuvanje je priredil 
hi2ni gazda, koj se opet raduje, da je imel 
sreCu svoje prijatelje pri svojoj hi2i videti. 
Naj slu2i ov plemeniti Cin na diku bo2ju, 
radost i Cast hi2nomu gazdi, i na veselje 
svim vernim kerSCenikom.

—  Statistika. Vu proSlim fertalju 
leta, как to javi varmegjinski aliSpan, se 
njih je v Cakoskim kotaru narodilo 513, 
vumrlo je 361; v preloCkim kotaru se njih 
je rodilo 419, vumrlo 324. TakviSe se njih 
je narodilo v Cakoskim kotaru 152, v pre
loCkim 95, v célom Medjimurju anda 247.

—  Za Pölöske I Pötréte pogorelce sledeCih 
su daruvoli :

Kristoffalva. Toplek Antal 1 K. Hutinec K a 
talin 1 K. Novák Andás 1 K. Csucsek Iván 1 K. 
Vugrinec Iván 1 К  Mikolaj György 1 K. Vugrinec 
György 1 K. Bedics Flórián 1 K. Mikolaj József 
80 f. Kozol Mihály 1 K. Kovacsics Mihály 20 f. 
Kovacsics György 20 f. Kovacsics Ferenc 20 f. 
Horváth János 20 f. Bodies Tamás 40 f. Mrazo- 
vics Iván 40 f. Novák András 20 f. Prekszavec 
Jakab 40 f. Mikolaj György 40 f. Mikolaj József 
ifj. 60 f. Bedics Iván 20 f. Dobranics Györgyné 1 
K. Toplek József 60 f. Járni Flórián 30 f. Mikolaj 
Antal 30 f. Horváth Bertalan 40 f. Kusztec Margit 
40 f. Járni Antal 40 f. Radikovics Iván 40 f. Vug
rinec István 60 f. Mikolaj Imre 80 f. Dolovice Márk 
40 f. Járni Iván, 30 f. Toplek Iván, 60 f. Szternad 
Vince 40 f. Mikics Mátyás 40 f. Toplek Jakab 30 
f. Fanzsol István 30 f. Mikolaj Tamás 20 f. Miko
laj Mihály 60 f. Mikolaj István 40 f. Malekoci 
Iván 40 f. Tkalec István 60 f. Mikolaj Mihály 40 
f. Vinkovics Flórián 601. Okresa Imre 40 f. Kvasz 
Pál 50 f. Dolovics Iván 10 f. Dolovics Ferenc 10 
f. Mikics István 30 f. Se skup 25 kor. 70 fill.

Zsedény. Dobranics József 40 f. Dobranics 
Ignác 50 f. Jambrosics Ágota 20 f. Vurusics Iván 
40 f. Kralics Boldizsár 50 f. Vugrinec András 40 
f. Pocsekajec István 20 f. Mungyar József 1 K. 
Scsuri Mária 1 K. Tomasics Lőrinc 60 f. Pecik 
Péter 40 f. Szerpak Vince 10 f. Goricsanec Pál 
2 K. Jalsovec Iván 30 f. Novak Éva 20 f. Kralics 
Mihály 20 f. Petkovics Pál 20 f. Goricsanec Imre
1 K. Ratajec Mihály 40 f. Novak Róza 40 f. Scsuri 
Tam ás 20 f. Vidovics Klek 40 f. Kiszelak Ádám
2 K. Salari Teréz 20 f. Gunyics Katalin 20 f. 
Ratajec Bálint 20 f. Szakács György 2 K. Dobra
nics Ilona 40 f. Zadravec Margit 1 K. Radikovics 
Balázs 30 f. Vidovics Iván 60 f. Marcsec Boldi
zsár 4Ö f. Se skup 18 kor. 30 fill.

Na ovo krikanje dobej2iju susedi, Peter 
i Jana.

KinCa, KinCa, gde je? pita svaki.
— Tu je, véli Miska.
— Peter odmah zgrabi jednoga, Jana 

drugoga.
—  A ne tak, véli Miska ja sem naSel.
—  No Pák naj ti bude ov, véli Jana, 

pák si vekSega zeme i s Petrom mahom 
dimo se 2uriju.

— Putern gríze Jana svojega tovaroSa.
— Ti si stareSi, vekSe je tvoje.
—  Budi tiho Jana, idejű za nami.
— Nőre! mermra Jana Miska je mlajsi 

pák je ve bogateSi как ti.
Jeden Cas idejű zamiSIjeni i veselo je

den kre drugoga.
— ZnaS kaj, poCne Jana, mi zatu2imo 

MiSku, как se podufal naSu meju bantu
val bez naSega dopuSCenja.

Peter postoji i premiSlava. Na jedenput 
vudri 2ena po pleCi i reCe:

—  Ti 2ena imaS pamet! Miska mora 
jamu zakopati, meju zravnati i sve vu red 
staviti. Naj troSi!

Májúd.
PosluSajte draga brat ja 
Kaj Cu vám povedat ja 
Как lépő i vu veselju 
Nam je doSla dóba ta.

Sad je doälo protuletje 
То veő anda znamo svi,
Da se vsakim vrtu ru2a 
Vu majuSu őerleni.

Zato anda draga bratja,
I sve mile sestrice,
Ja vám oCu podeliti 
Vuzmene pisanice.

Так najpredi vi junaki 
Pisanicu dajem vám,
I veselje v ovoj dobi 
Svega srca 2elim vám.

A vi mlade devojőice 
Koje para némate,
VeC se najte 2alostiti,
Pisanica vaSa je.

I vi bute draga bralja,
Pisanicu dobíli,
Koji ste vu hiíni zakón 
More biti stupili.

V i sneSice, Sogorice,
Pisanica vaSa bu,
Veselte se i radujte,
Vu mesecu majuSu.

Vi starCeki i stance 
Pisanicu dam i vám 
Sveti Jo2ef obranilelj 
Neka bu na pomoC vám.

Так i vi mala deCica,
Koja v Skolu hodite 
Jednu lépu pisanicu 
Vu majuSu dobite.

MajuS mesec как si lépi,
Как si lépi cvetaCi ?
Po Sumicaj i po gmajní 
Mi spévaju ftiCeki.

I ribice ke vu vodi 
Gorí dőli plavaju,
I vu ovoj lépoj dobi,
Veselo se igraju.

Sve zverine i ftiCice 
I Crveki pod zemljum 
V ovim majuSu mesecu 
Vesele se med sobum.

S l o i i l :
Andrasecz Florian.

В. M. Nagyfalu. Beküldött cikkét helyszűke miatt 
csak jövő héten közölhetjük.

Drugi den idi Peter к bratu i potrebuje 
odujega, da mu tam novu gradju napravi i 
sve vu red stavi.

— Sem napré znal! odgovori Miska. 
Nemreá ti bez toga biti, da se ne bi serdil 
name. NeCem se stu2avati. Ako oöeS se 
naravnamo. Koliko oCeS?

Peter nije Stel verovati, da je Miska 
tak veleduSen i reCe da se oCe predi s Ja
nóm spominati.

Dojde dimo i predstavi to 2eni.
A ona poCne larmati, da su se svi 

susedi zbej2ali.
— Zato tak govori, ar nas je okral.
Peter ide nazaj.
— Jezero cekinov oCem, véli serdito, 

drugaC te vreSt zapreju. -
— Nikaj ti nedam, JanV* ,-c reka, da 

smo jo ok rali. Dobro je. Ve ti nikaj nedam, 
znaS Peter. Nikaj!

— Pák naj bude, véli Peter i odide dimo.
Peter doma pové sovji 2eni как je shodil.
— Так je nejbolje! Naj bude pravda! 

Sve peneze potroSim, ali i on. Barem mi 
bude mirno duSno spoznanje!. . .

Pataki Viktor.
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I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré te

szi, hogy Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd 
mint néhai Vutsák Miksáné szül. Zagorszki 
Amália követeléseinek behajtására kirendelt 
ügygondnok végrehajtatónak Matosa Mihály 
és neje Golubics Erzsébet felsömihályfalvai 
lakos végrehajtást szenvedett elleni végrehaj
tási ügyben az árverést az 1881 évi LX. te. 
144, 14-6 és 147 §§. alapján elrendelte, mi
nek folytán végrehajtatónak 1000 k. tőke, 
ennek 1902. dec. 24-től járó 8®/o kamatai, 
70 k. 80 f. perköltség továbbá 260 k. tőke 
ennek 1902. dec. 27-től járó 8%  kamatai 
54 k. 90 f. perköltség, valamint 407 k. tő
ke, ennek 1902. dec. 4-től járó 8%  kama
tai, 8%  késedelmi kamatai, 60 k. 20 t. per
költség, 40 k. 20 f.-ben megállapított árve
rés kérelmi költségekből álló követelése ki
elégítése végett a nagykanizsai kir. törvény
szék és a csáktornvai kir. jbiróság területéhez 
tartozó a murasiklósi 259 sztkvben 349/b 
hrsz. szántóföld 1 hold területű az 1881. 
LX. te. 156 §-a alapján egészben 94 k. becs
áron, a murasiklósi 379 sztkvben 418 hrsz. 
szárltófold 1184 négyzetöl területű a hivat
kozott te. 156 §. alapján egészben 98 kor. 
becsáron, Murasiklós községháznál

1908. évi június hé 2 . napján délilőtt 10 érikor
a felsőkirályfalvi 3 sztkvben 4 hrsz. 69 nép- 
sorez. ház, udvarral, 188 Dől területű a hoz
zátartozó aránylagos legelő és erdőilletőség
gel 360 k. becsáron, a felsőkirályfalvai 103 
sztkvben 243/b hrsz. szántóföld 721 d ő l te- 
rületö 160 k. becsáron, a felsőkirályfalvai 
186 sztkvben 3/c hrsz. gyümölcskert 48 dő l 
területű a hiv. te. 156 §. alapján egészben 
14 k. becsáron, a felsőkirálytalvai 63 sztkv
ben 292 hrsz. ingatlanból 1380 d ő l terü
letű a hiv. te. 156 §. alapján egészben 318 
k. becsáron, a felsőkirályfalvai 276 sztkvben 
292 hrsz. szántóföld 316 d ő l területű 38
k. becsáron, a felsőkirályfalvai 329 sytkvben
l. 603/b hrsz. rét 160 d ő l 506/b hrsz. kert 
623 d ő l területű 180 k. bejáron, a felső
királyfalvai 322 sztkvben 3/b hrsz. gyü
mölcs 47 d ő l területű a hiv. te. 156 §-a 
alapján egészben 14 k. becsáron, a felsőki
rályfalvai 332 sztkvben 144 hrsz. rét 191 
d ő l területű 24 k. becsáron4 a felsőkirály- 
taivai 335 sztkvben l. 154/a hrsz. rét 213 
d ő l 503/a hrsz. rét, 162 d ő l 506 hrsz kert 
622 d ő l 243/a hrsz. szántóföld 721 dől 
364 k. becsáron a Felsőkirályfalva község- 
házánsl

1908. évi június hé 2-án M u t á l  3 érakor
a VII. hegykerülelí 178 sztkvben 381 hrsz. 
gyümölcs és szőlő 1300 d ő l területű ingat
lanok a hiv. te 156 §. alapján egészben 
497 k. becsárban a VII-ik hegykerületi köz
ségházánál

1908. évi junlus hé 3-án délelőtt 10 érakor

Árlejtési hirdetmény.
Domasinec község képviselőtestületének határozata folytán a teljesen 

átalakítandó

i s k o l a  é p í t é s i  é s  f e l s z e r e l é s i  m u n k á l a t a i r a
Domásinec község bíró házánál / .  évi mAJna hó 21. napjának d. e. 9
órájára nyilvános szóbeli versenytárgyalás hirdettetik.

Kikiáltási ár 19735 korona 30 fillér, melynek 10 százaléka bánatpénz 
fejében leteendő.

Az építkezési feltételek a dekánoveci körjegyzői irodában betekint hét ők. 
Kelt Domásinecen, 1908. május hó 5,

Brenner Mihály Dominkó György
körjegyző. 757 2— 2 bíró,
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B ádo go s: Férfi szabók: M észáros: V á szo n k e re sk e d ö :
Hübsch Manó, (fauénraktár) Csáktornya ivaceice Ignác? Cnáktornva Nuzsy Mátyás, Csáktornya Szivoncsik Antal, Csáktornya

0<,n,er S4ndor ” ó rá s  és é k sze ré sz: V e n d é g lő k :
S ö rk ere sk e d ő : Férfi és női d ivatáruk : . V a r a i n

Máyer Testvérek, Csáktornya Zrinyi Viktorj Csáktornya P e z s g ő g y á r  S Hajas József, Csáktornya

Bo rbély és fodrász: Füszerkereskedések: pe»*«gy*r, сшотуа »
Nádasdi Nándor, Csáktornya Schwarz Mór kereskedő Drávavásárhely Pék : Becsey Albert
Mik Szilárd, „ Todor R. utóda, Csáktornya Stolczer József, Csáktornya Horváth M ihály (Fehér galamb) "

Gráner Testvérek, „ Horváth Géza
B u to rra k tá r: Mráz testvérek,^  „ Szobafestő és m ázoló: Kelemen Imre, ”

Schwarz Lipót, Vanad in  & » и п с “ р ^  ’ Perlak Vidovic‘  J4" ° '  Caiktornya

Н о г Ж п кОРОГ8“ ог„у. Szeiverth Testvérek ^ошЬ.:Ье,у S Záliitó ÓS d e szk a k e re sk . “ g Ä T ’ ”
Kávéházak: Löbl Mór és fia, Csáktornya M ihálics Kerencz „

C z Í f > é S Z :  Hajas József, Csáktornya T « i « t  é o  t e > it , a r m é lo a | < í» t  о  vendégló a  vasúthoz
Masztnak .’«zsef, Csáktornya Horváth Géza, Te je t eS te jte rm ék e ke t Singet Salamon, Siobot].:»

Gerstmann Lipót ’ Csáktornyára házhoz szállít Kalchbrenner Ferencz, Stridó

D iva tá ru h á z: Kékfestő: Bányavári gazdaság. Szabadalaazott „Kristály“ borsziirö j|lr:
Herzer Izidor, Csáktornya Scheiber Mór, Csáktornya P p r C Z e l l á n k e r e s k :  Herczog Sándor vasúti vendéglős

Liszt é, Brodnyák, Stridó Kőfaragó és sírkő k é szítő : ™ ° r. . V lÓda’ M * , l ( A h l . C*4kl0r"ya
EredeU S inger v a rró g é p e k : Tersztenyák Bódog, Csáktornya “  a » f K n o Z ^ l y  v i v ő j e  Szenti,on.,

Singer Co., Arpád-utcza Csáktornya L ik Ö rg y á r’
, Hochsinger M. és fiai Csáktornya V askereskedés: Zongora készítő, hangold és raktáros:

Épület eS mUlakatOS: késziti a hires »Glória* sósborszeszt Prostenik Gusztáv, Csáktornya Wogrincsics Ferencz, Nagykanizsa
Rosenberg Sándor Csáktornya 12 üveg bérmentve 6 korona Bernyák Károly, utóda „ Erzsébet királyné-tér 10

Kőnyv-papir- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Strausz Sándor Csáktornya.
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Ш  ' И  Ceáfctornyaí Gőzmalom Ф
л К
дфк folyó bó 24-én délután 2 órabor tar t/a meg a ^

{„ZRÍNYI“ szálloda nagytermében íV l
W

(^ to rn y a i Gőzmalom (s VfllamtcUp JtfszV hytáfsasággá $
Ц  való Щ

2 ÁTALAKULÓ K Ö Z G Y Ű L É S É T |
s >

<50 melyre a t. c. szövetkezeti tagok, valamint az uj részvényaláirók ezennel w
Ж  meghivatnak. I f [í
< S >  £
w    W
f ó t  <A>
w  TÁRGYSOROZAT г g
Ж  W f
iVk 1. Jelentéstétel a szövetkezeti üzletrészek átcseréléséről és a további részvényalá-
w  Írásról és a történt befizetésekről.

W  2. A Csáktornyái Gőzmalom Szövetkezet igazgatósági tagjai mint alapítók által f. w
ж  évi ápril hó 12-én kibocsátott tervezet, úgyis a szövetkezeti vagyonbetétre vonatkozó ж  
и л  elszámolási alap jóváhagyása feletti határozathozatal. ^

3. A szövetkezeti igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése és a felvett mérleg
V  megállapítása és jóváhagyása. ‘ W

4. Megállapítása a szövetkezeti üzletrészek után adandó részvények számának és
további vagyonbetóte ellenértékezési módozatának. Ц

# 5. Az elszámolás megejtése végett 6 tagú, felére szövetkezeti igazgatósági tag és á g t  
felére uj részvényesekből álló bizottság kijelölése. д

w  6. Alapszabályok megállapítása. w

w  7. A Csáktornyái Gőzmalom Szövetkezetnek 3 0 0 ,0 0 0  koronás alaptőkéjű részvény-
^  társasággá való átalakulása feletti határozat. ^

8. A Grünwald Ignác és fiai és Grünwald Sándor tulajdonát képező a Csáktornyái | Á  
2  1044. számú telekjegyzőkönyvben 462|a|2|a|l hrsz. a. felvett ingatlan, a rajta levő gőz- 2
W  malom és vülamtelep és összes ingóknak megvétele feletti határozat.

$  9. A keresk. törvény 183. §. szerint már kinevezett 7 tagból álló igazgatóságnak
^  2— 4 uj tag választása által való kiegészítése.

át* 10 . A felügyelő-bizottság megválasztása. ngk

/ л  11. Az alapítók részére felmentvény megadása iránti határozat. ^

^  Csáktornya, 1 908 . május hó 16-án. k H z  a la p ító k . Ж

—

W
K e re s k . tö r v é n y  1 5 5 .  § . A z a la k u ló  k ö z g y ű lé s  h a tá r o z a tk é p e s n e k  a k k o r  t e k in te t ik ,  h a  a b b a n  s z e m é ly e s e n ,  a k á r  k é p v is e lv e  

W  le g a lá b b  h é t o ly  a lá í r ó  v a n  je l e n ,  k ik  a z  a la p tő k é n e k  le g a lá b b  n e g y e d ré s z é t  k é p v is e lik .

E  g y ű lé s e n  m in d e n  a l á i r t  r é s z v é n y  eg y  s z v a z a to t  á d , d e  t iz  s z a v a z a t n á l  t ö b b e t  s e n k i s e m  g y a k o r o lh a t .

A s z ö v e tk e z e t i  m é r le g  a z  é rd e k e lte k  á l t a l  a  s z ö v e tk e z e t i  ir o d á b a n  b e te k in t h e t ő  7 6 8

#  w

Nyomatott Fischet Fülöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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