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A lap szellemi részére vonat

kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske

dése. Ide küldendők az előfizetési 

dijak, nyiliterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
maoyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
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Fél é v r e ................ 4 kor
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Egyes szám ára 20 fillér.
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S T R A U S Z  S Á N D O R .

A Jurák-pör tanulságai.
Sajátságos egy ország ez a szép Ma

gyarország. A természet remekeitől a leg
nagyobb mértékben megáldva. Termékeny
ségénél fogva tejjel-mézzel folyó Kánaánnak 
uevezték már a legrégibb időkben. Az itt 
letelepedett idegenajku népek a legteljesebb 
szabadságot élvezték mindenkor. Törvény 
védelmezi őket ma is, nemcsak vagyonúk
ban s személyükben, de a legszélesebb ke
retben nyelveket Is gyakorolhatják úgy a 
községi, mint törvényhatósági adminisztrá
cióban, valamint az iskolában —  nagyobb 
mértékben, mint bárhol másutt.

És mindezek dacára mégis van nem
zetiségi kérdés. A nemzetiségek mégis el
nyomatásról beszélnek. S ha szabad folyást 
engednénk képtelen óhajaik megvalósításá
nak, úgy kikezdenék ezt az országot, hogy 
a magyarság számára csak egyes parányi 
szigetek maradnának meg az ország térké
péből.

Ha e helyen politikáról nem beszélhe
tünk is, mégis kénytelenek vagyunk konsta
tálni, hogy a mostani országos politikát tény
leg a nemzetiségi kérdés dominálja. Nincsen 
olyan sarka ennek a szerencsétlen ország
nak, hol burján ne ütné tel a fejét. A he
lyett, hogy a nemzetiségek összefognának a 
magyarsággal és a maguk érdekében is kö
zösen munkálkodnának a gazdasági viszo
nyok javításán, az ország anyagi jólétének 
emelésén, a kultúra felvirágoztatásán, a füg
getlen államiság felépítésén: hol ízetlen alat
tomos aknamunkájukkal, hol meg szemér
metlen nyílt támadásaikkal folytonos aka
dályokat gördítenek a békés fejlődés, a vég
leges kibontakozás elé.

Az ország szekere megfeneklik; a sebek 
nemhogy begyógyulnának, de minduntalan 
újabbak fakadnak, melyek az ország élet
erőit csak gyöngítik !

íme itt a Muraköz is! Habár általában 
kedvezőbbek itt a viszonyok, mint bármely 
más nemzetiségi vidéken, még sincs béke- 
ség itt sem. Nem a lakosság az oka, hogy 
itt is nemzetiségi kérdésről beszélünk. A mi 
jóravaló muraközi népünk szembeszáll min
den ellenséges indulatu idegen befolyással. 
Visszautasít minden tolakodó béavatkozást a 
Drávánlulról. Hű marad az anyaországhoz 
azzal a rendületlen kitartással, mely meg- 
külömbözteti a muraközi horvátságot min
den egyéb hazai nemzetiségtől.

Nálunk az a baj, —  hogy amfíbikus 
életet élünk: politikailag magyar területen 
vagyunk, egyházilag pedig Horvátországhoz 
tartozunk. Ennek a képtelen helyzetnek az
után képzelhetetlen kinövései vannak. Az 
egyházi viszony áldatlan gyümölcsöket te
rem. Akadnak néha lelkipásztorok —  tisz
telet a kivételnek —  kik ahelyett, hogy a 
lelki harmóniát ápolnák ; kik ahelyett, hogy 
az idegennyelvüséget a hazafias érzéssel ősz

szeegyeztetnék, ép az ellenkezőre töreksze
nek: disszonánciát keltenek a fogékony keb
lekben, zavarják a processzus!, mely a ma
gyarosodást a félszigeten lépésröl-lépésre e- 
lőbbre viszi.

Hogy ezt a fájó sebünket ezúttal feltár
juk, a Jurák-pör az indító oka. Egy por, 
mely a hírhedt viziszentgyörgyi lelkészt is
mét a bíróság elé állította. Azért került megmt 
Jurák Zvonimir a tárgyaló terem sorompói 
elé, meri egyházi hivatását nemzetiségi térre 
terelte. Azou a területen próbálkozott ismét 
szántani, ahol jó búzát aratni nem akart. 
Olyan vetőmagot próbált elhinteni, mely csak 
gazt ígért: burjánt, hogy vele a hazafias ér
zést a viziszentgyörgyi nép szivében meg
mételyezze.

A bíróság, mely őt cselekedetéért kér
dőre vonta, vallás elleni vétség miatt mérte 
ki reá a büntetést. Megbotránkoztatónak ta
lálta, mert Jurák Zvonimir az oltárt hasz
nálta fel arra, hogy magyarellenes eszméi 
minél fogékonyabb talajra találjanak.

Mi meg azt találjuk megbotrankozta- 
lónak, hogy ez a lelkész még mindig nem 
ábrándul! ki rögeszméiből: mintha ő neki 
itt missziója volna; mintha ő azért volna 
itt, hogy a népet hazafias érzelmeiben meg
ingassa; mintha azért kapta volna pátrónusa 
kegyelméből jövedelmező magyar plébániá
ját, hogy itt a horvát agitációnak apostolává 
nője ki magát!

igaz, kézzelfogható bizonyítékok nem 
állottak rendelkezésére a bíróságnak, hogy 
állameszme elleni izgatásért őt elitélje —  
elég ravasz és jámbor ő ahhoz, hogy ilyen 
bizonyítékokat a bíróság kezeibe ne szolgál
tasson; de ez a rá nézve kedvező körül
mény nem változtat aina meggyőződésünkön: 
hogy Jurák nem közénk való s hogy Jurák 
csak egy egészségtelen hajtása annak az ál
datlan helyzetnek, mely a zágrábi kapcsolat 
következtében a Muraközben kialakult.

Minek izgat ő itt köztünk ? Minek szál
ka őneki a magyar tanítás abban az isko
lában ? Ha ő olyan kifogástalan magyar, a- 
minőnek az ő bűnügyi tárgyalásai alkalmá
val magát váltig hirdetni szokta: miért nem 
fog kezet a tanítóval ? Miért nem működik 
azzal karöltve az iskola színvonalának eme
lésére s arra, hogy a tanulóifjúság az isko
lai tanítás révén necsak a hittant értse meg 
jobban, de egyéb tudományokban is halad
jon, a magyar hazafias érzésben megerő
södjék !

De Jurák nem ilyen magyar ember ! 6 
a vezetésére bízott jóhiszemű népet nemcsak 
nem védi külső el’epséges áramlatokkal 
szemben, de azok apostolául szegődik. Nem
hogy a nép szivében a hazaszeret t oltárát 
felépítené, de felkavarja hamis tanaival an
nak lelkinyugalmát, hogy az életnek amúgy 
is súlyos terheit még nehezebben, talán elé
gedetlenséggel is viselhesse.

Felvilágosítja a népet, hogy joga van

követelnie, hogy ne magyarul, hanem hor
vátul tanítsanak iskolájukban. Lerántja a 
sárga földig a magyar iskolának a műkö
dését, színvonalát. Lekicsinyli ezzel a ma
gyar kultúrát is a horvát kultúrával szem
ben. S mikor a legszélesebb akció indul meg 
a visszacsatolás érdekében; amikor az uj 
népoktatási törvény a magyar nyelv tanítá
sának tágabb teret akar biztosítani az ide- 
gentannyelvü népiskolákban: akkor ez a 
horvát apostol az ellenkezőre vállalkozik: 
saját iskolájában vissza akarja állítani a 
horvát tannyelvet; a Földet ellenkező irány
ban való forgatásra akarja kényszeríteni; ta
lán a Drávát is el szeretné párologtatni, hogy 
mi se válassza el a Muraközt az ö szülő
hazájától —  Horvátországtól !

Éppen ezért szerencsétlen ez az áldott 
Magyarország ! Nem tekinti se származását, 
se hazáját a jövevénynek, hanem szeretettel 
ölel magához mindenkit. Nyújt neki mindent. 
Nem vonja meg senkitől földjének tápláló 
nedvét, mindenkinek szeretettel biztosítja a 
megélhetést. A jogok kimérésében nem jár 
el egyoldalúan, hanem &i-ki a legteljesebb 
mértékben élvezheti s használhatja ki egyé
ni szabadságát a maga boldogulásának,, jó
létének előmozdítására.

És mégis akadnak —  a Jurák eset 
is bizonyítja —  kik ezzel a vendégjoggal 
visszaélnek; kik nem hogy hálásak lennének 
az aayaföldnek, mely nekik kényelmes, gond
talan exisztenciát biztosit: de állásuk tekin
télyével visszaélve egyenesen a magyarság, 
egyenesen a Haza ellen törnek !

No, de ez igy nem maradhat örökké! 
Elvégre is a húr el fog pattanni. S akkor 
majd meg fog nyílni az édes Haza földje, 
hogy kihányja a gyomrából * nem ide való 
elemeket. S akkor Jurák Zvonimirnck sem 
lesz itten helye, ö is fel fogja majd szedni 
a sátorfáját s vissza íog térni oda, ahonnan 
jött. Horvátországban azután csatlakozhatik 
azokhoz, akiknek az a legnagyobb fájdal
muk, hogy Muraköz Magyarországhoz tar
tozik.

Az ő hangja abba a kórusba való. 
De mi akkor sem ijedünk meg, hanem eré
lyesen dolgozunk azon: hogy Muraköz ma
gyar püspökséghez csatoltassék s hogy ad
dig is be fogjuk azoknak a száját, Kik a 
Muraközben Magyarország ellen agitálnak, a 
magyar szó ellen kiabálnak t

A Dimántuli Közművelődési 
Egyesület évkönyve.

А Ц, К. E. X*VU-ik éyi rendes közgyű
lés^ ее évben május hó 80-án és 81-én 
Sopronban fogja Széli Kálmán diszeluök ve
zetése alatt megtartani. A nagy kalturegylet, 
melynek működése az egész országra fon
tos, most számol be legutóbb megjelent év
könyvében működéséről. A ü. К. E. vese-



tését lankadatlan szeretettel és lelkesedéssel ezt a címert, vagy nemzeti lobogót az állam hagyatott. 2. Muracsány község képviaetőtes- 
viszi nagyjelentőségű hivatásában Széli Kál- méltóságát sértő módon használja, illetőleg tütetének r. kath kéntori állás szervezésére 
mán; mellette őrgróf Pallav cini Ede és Rá- alkalmazza, kihágást kövei el és lö  napig vonatkozó határozatától a jóváhagyás meg- 
kosi Jenő állanak a kultúra munkájában s terjedhető elzárással és 200 koronáig ler- tagadtatott, az iskola és ovodn állarnositá- 
legfőképpen nekik köszönhető, hogy sikerült jedhető pünzbüntetéssel büntetendő. E ki- sára vonatkozó határozat pedig jóváhagya- 
a lefolyt évben a Dunántúl hivatott társa- hágások eseteiben a közigazgatósági hatósá- tott. 3. Dráskovec községnek a vásári hely- 
dalmának érdeklődését az egyesület törek- gok gyakorolják a bíráskodást. pénzdijszabályzat módosítása tárgyában ho-
vései iránt fokozottabb mértékben felkelteni. — Iskolalátogatás. Feyér Gyula buda- zott határozata jóváhagyásra ajánltatott. __
Ennek egyik látható eredménye volt két pesti felsőkereskedelmi iskolai tanár mult A 211 pontból álló tárgysorozat közül ak- 
nagy megye kulturforumának életbeléptetése, vasárnap Csáktornyán járt, aki mint szak- tuális fontossága volt a nagykanizsa — lete- 
amennyiben megalakult a »Pécs Baranya- felügyelő az iparostanonciskola tanulmányi nye— alsólendvai vasút ügye, a melynek 
vármegyei Közművelődési Egyesület «gróf viszonyait vizsgálata tárgyává tette. A szak- építésére a vármegye kilométerenkint 6000  
Benyovszky Móric és Ereth János főispánok felügyelő meglátogatta a rajzoló csoportot, koronát szavazott meg. — A vármegyei táv
vezetésével, valamint a »Zalavármegyei Köz- megfigyelte a tanmenetet s megtekintette a beszélő (telefon) hálózat ügyében jigy halá- 
müvelődési Egyesület« gróf Batthyányi Pál kész rajzokat, majd a tanoncok elméleti ha- rozott a közgyűlés, hogy a járásokat a köz- 
főispánnal az élén. Tovább fejlesztette a D. ladása iránt is érdeklődött. A látottak felett ponttal összeköti, s az ezzel felmerülő költ-
к. E. az oly eredményesen kipróbált nép- az egybegyült tantestületnek megelégedését ségeket fedezi.
és vándorkönyvtári intézményt is; kilencven fejezte ki s különös örömére szolgált —  mit _  g|8g Leánykiházaeltó Eavesület 
teljesen felszerelt ily könyvtár terjeszti a mü- nyomatékosan hangsúlyozott is, a tanoncok- r  , , . .  . 1 m*
velődést a Dunántúlon. A magyar nyelv ta- nak a magyar nyelvben tanúsított előmene- * ][erme - s lel )izlo>itó intézet (Buda- 
nitásában kitűnt tanítók és papok segélye- tele, legkivált pedig a haladás, melyet a pe81’ Teréz-körül 4 0 —42. szám. Alapit- 
zésére is fordított 2000 koronát azon össze- nyelv elsajátítása tekintetébe a Horvátország* látott 1863-ban.) — F. év április havában 
gén kívül, melyet a »Somogyvármegyei Fiók- ból ide szakadt tanoncok felmutatnak. — 1.469,300 К értékű biztosítási ajánlat nyuj- 
egyesület« és a Komáromvármegyei Közmű- Feyér Gyula szakfelügyelő Csáktornyára Per- tatolt be és 1.233,400 К értékű uj biztosi- 
velődési Egyesület« ily címen folyósított, lakról jött, ahol a délelőtt folyamin látogatta ,á4Í kxfvxnv R- . :i , . ..
1907 során a tagok létszáma 35 alapiló, meg az ottani iparostanonc-iskolát. laSJ  §k™ y , ^  ÖS9Ze‘
22 pártoló és 2226 rendes taggal gyarapo- — Iskolai vizsgálatok. A helybeli tani- ej en ’ 7 v * fizettetett ki. 
dott. Az egyesület vagyona kitesz az állandó tóképző- intézetben fennálló gazdasági is- 1908. január 1-től április 30-áig bezárólag 
befektetések leltári értékén kívül 158.035 métlő-iskola évzáró vizsgálata junius 10-én 6.285,800 К értékű biztosítási ajánlat nyuj- 
korona 55 fillért; a folyó évi előirányzatban délután 2 órakor, a gyakorló iskola vizsgá- tatolt be és 5.416,500 К értékű uj biztosi 
szerepel ovodasegélyre 4000 korona, nép- lata junius 20-án reggel 8 órakor lesz meg tás, kötvény állittotatclt ki Biztosított össze 
és vándorkönyvtárak létesítésére 10.600 ко- tartva. A tamtóképző-intézeti magán osztály- k íeiében a foIvó xvhpn v  t
róna, tanítói, papi és könyvtárkezelői segé- vizsgálatok nem május 27-ére, hanem ju- f  ,ej. * , yÓ ,fvben Ш ' Ш  K 16 f 
lyezésre 2350 korona, rendes egyesületi ki- nius 19-ére tűzettek ki. és az m ézel fennállása óla 12.938,289 К
adásokra 10 340 korona. — A D. К. E. évi —  Rajz- Ó8 iparkiállítás. Diénes Károly 07 1 fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek
jelentésének közrebocsátásakor oly kéréssel tanítóképző-intézeti rajztanár az intézet nö- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik 
fordul ez utón az ország hazafias társadal- vendékeinek iskolai és szorgalmi munkáiból, a legolcsóbb díjtételek é*» legelőnyösebb fel 
mához hogy csatlakozásával Széli Kálmán, valamint egy külön kis csoportban a gya- té|elek melleit. Bővebb felvilágosítással szol 
őrgróf Pallavicim Ede és Rákosi Jenő irá- korló iskola néhány növendékének hasonló „ _e . . .  • f„.. ... . „  20
nyitó munkásságát megkönnyítse; minden- munkáiból junius 7 és 8-án, a pünkösdi ün- ® ' nyHI ügynökség: H e r h n g e r
nemű adományok és tagdijak a D. К. E. ci- nepek alatt, a tanítóképző-intézet rajztermé- S a n d o r -
mére a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó- ben rajz- és kézimunka-kiállitást rendez. — Ramassetter-szobor Sümegen. Sü- 
bankhoz Budapest intézendők; az alapitó tag Célja a kiállításnak egyrészt beszámolni nyíl- meg város közönség«'a város egyik jóltevő- 
200, a pártoló tag összesen 100 korona fi- vánosan is az intézetnek a rajz- és kézi- jének,— fehérkőaljai Ramassetler Vincének 
zetését vállalja, a rendes tag fizetési kötele- munka terén való munkálkodásáról, másrészt emlékét ércszoborban örökíti meg A pom 
zettsége évi 4 korona. és főként szemléltető formában is dokumen- pásan sikerült szoborművel, amely Ramas-

Tagsági bejelentéseket a D. К. E. tőtit- tülni az eredmények feltüntetésével az uj- setter! másfélszeres nagyságban, álló hely- 
kári hivatala (Budapest, Akácfa-utca 9.) fo- irányú rajzoktatás mibenlétét úgy a népis- zetben ábrázolja, Istók János ismert nevű 
£ad el. kólái, mint a képezdei xajzoktatás keretén székely szobrászművészünk készítette el. A

• belül. Erre való tekintetből érthető az ér- szoborleleplezési ünnepélyt ma tartják meg
K Ü L Ö N F É L É K .  I deklődés, mely a közönség s a vidéki tani-1 Az ünnepségen számos országgyűlési képvi-

____  ‘ tÓ3ág körében máris nagy mértékben meg- selő vész részt, sőt Apponyi Albert gróf
„. , nyilatkozik, melyet fokoz az a körülmény kultuszminiszter is kilátásba helyezte meg-

, "  m' * r államvasutak is, hogy a kiállítást a megye tanfelügyelője, jelenéséi. A leleplezési ünnepély sorrendié
szombathelyi üzletvezetője Bíró József zala- Ruzsicska Kálmán dr. kir. tanácsos szemé- a következő: 1 Reggel 9 órakor szentmise 
egerszegi máv. hivatalnokot a déli vasút lyesen nyitja meg. a plébánia templomban 2 Felvonulásaszo-
Csáktorriya áHomására a m. kir. áHamvasu- — Tavaszi mulatság. Az Iparosifjak borhoz 3. .Ramassetler emlékezete« Pap 
ak részéről képviselőnek nevezte ki. Egyesülete által rendezendő tavaszi mulat- József vezetésével énekli a Ramassetler Vin-

„ . , * W M *  visszacsatolási Ság a Horváth-féle kertben tartatik meg ce állal alapított községi polgári leánviskola
“gye: István Vdmos dr. szombathelyi me- pünkösd vasárnapján. énekkar.,. 4 ünnepi beszéd. Tart a dr Lu-
gy spuspo átiratot intézett Bezerédj István —  Hivatalos Órák a Csáktornyái m. kir. konich üábor, a szoborbizottság elnöke 5 
dr. főispánhoz, hogy Vasvármegye törvény- adóhivatalban junius 1-től szeptember 30-ig. »A két szobor«. Oda, irta Nógrádv Jenő dr 
hatósága «adakozzék Zalavármegye átiralá- Reggel 7 - 1  ig. Felek részére pénzkezelés előadja: Fürst János dr ti A szobrot átve-’

I. 1  ,i? va8?iia , a ®Iura^oznek » zágrábi 8 12-ig. Ebéd után hivatalos óra nincs. szí: Kiss Antal városbiró 7 A szobor meg
érsekségtől vstó elwakitásáL “  A vármegyeházából. Zalává,-megye koszorúzása. 8 .Hymnus« Németh Jöttél

.. . *  magyar Címer vedelnie. Andrássy törvényhatósági bizottsága f. hó 11-én tar- vezetésével- énekli a Ramasselter Vince ál-
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(adóhivatalokat) arra nézve utasítja, hogy a 
kiutalt bírói letétek felvételénél, ha a bírói 
kiutalásban megnevezett pénzfelvételre jogo
sított, a pénz felvételével más egyént meg
bíz, ettől minden egyes esetben külön kiál
lított és közjegyzőileg hitelesített meghatal
mazást követeljenek. Az ügyvédok által pe
dig helyetteseik vagy irodai alkalmazottaik 
részére pénz, vagy érték felvételre, akár írás
ban, akár szóbelileg adott általános és visz- 
szavonásig szóló meghatalmazásokat el ne 
fogadjanak és ezek alapján kifizetéseket ne 
teljesítsenek. A nagy feltűnést keltő rendelet 
alkalmazását, melyre a gyakori visszaélések 
szolgáltattak okot.

—  Köszönetnyilvánítás. Festetics Jenő 
gróf ur ö  méltósága a helybeli Jótékonycélu 
Nőegylet részére 60 koronát volt kegyes a- 
dományozni. Amidőn ezen nemes lelkű, ke
gyes adományt a nyilvánoság terére hozom, 
egyúttal fogadja gróf ur ő méltósága egyle
tünk irányában tanúsított ezen ujabbi, a 
szegények nyomorának enyhítésére szolgáló 
áldozatkészségéért az egyesület leghálásabb 
köszönetét. Csáktornya, 1908. május hó 21. 
Pálya Mihályné, nőegyleti elnök.

—  Jég- és tűzbiztosításokat legolcsób
ban és legelőnyösebben elintéz BENEDIKT E. 
és FIA cég Csáktornyán, a triesti általános 
biztositó társaság íőügynöksége. A biztosítási 
kötvények azonnal kézbesittetnek.

—  Lopás és orgazdaság. Klemencsics 
János erzsébellaki lakos kárára í. hó 9-én 
d. u. 3—4 óra közötti idöbeu Györgyike 
községben Pintarics Imre ottani lakos korcs- 
máros korcsma helyiségéből Schmidt Artur 
rozsnyói (Gömörvármegye) születésű, legutóbb 
slridói lakos volt segédjegyző egy 72 koro
na értékű kerékpárját ellopta s ismeretlen 
irányban elmenekült; azonban káros időköz
ben megtudta azt, hogy a tolvaj segédjegyző 
Alsólendván tartózkodik, a hová azonnal 
menve, sikerült az ottani járásőrmesterrel 
egyetemben Schmidt Artúrt az ;.Jsólendvai 
vasúti vendéglőben feltalálni. Schmidt tettét 
beismerve, előadta, hogy a kerékpár nincs 
már nála, hanem azt egy ismeretlen nevű 
embernek eladta 6 koronáért. Ezek után az 
alsólendvai járásőrmester a tettessel, vala
mint a károssal együtt Muraszerdahelyre 
menve, hol is az ottani csendőrség közre
működésével sikerült az orgazdát Verbán 
István muraszerdahelyi lakos személyében 
kideríteni, a kinél a kerékpár meg is talál
tatott. Schmidt Arthur, a kerékpár tolvaj a 
helybeli kir. járásbíróságnak átadatott, Ver
bán István pedig orgazdaságért feljelentetett.

—■ Testi sértés. Múlt hó 20-án az esti 
órákban Radek András gyümölcsfalvi lakos, 
korcsmáros Novák György ugyanottani la
kost, mivel az a korcsmában gorombásko- 
dolt, ugv kilökte a helyiségből, hogy az esés 
következtében qz orvosi látlelet szerint 8 
napig gyógyuló testi sértést szenvedett.

— Lopás. Sostarics Dániel stridói la
kostól a múlt hó első felében ismeretlen 
napon záratlan szobájából 1 darab kulcsos 
ezüstóra apró szemű ezüstlánccal, a lán
con piros hordó alakú függelék 24 korona;
2 drb. arany kézelőgomb 16 korona, egy 
arislon 22 drb. hozzávaló lemezzel 46 kor., 
1 drb. kék kelméből készült gépész kabát
3 kor., összesen 89 korona értékben isme
retlen tettes által ellopatott. A csendőrség 
járőre a nyomozást megejtvén, megállapította, 
hogy a fennti lopást a káros szolgálatában 
álló Kunczi Ferenc 21 éves suhanc követte 
el, ki tettét beismerte, s az ellopott tárgya

kat önként eladta. A káros Kunézi megbün
tetését nem kívánta.

—  Csavargótolvaj. Drávavásárhely köz
ségben f. hó 5-re virradóra ifj. Magdalenics 
István ottani lakos zárt kamarájának besze
gezett ablakját ismeretlen tettesek befeszitet- 
ték s azon át a kamrába hatoltak s onnét 
160 korona értékű sertéshúst és zsírt ellop
tak. A helybeli csendőrség a nyomozást meg
ejtvén, a lopás elkövetésével gyanúsított 
Semlics Mátyás stájerországi csavargót el
csípte s a büntető bíróságnak átadta.

—  Helyi tolvaj. Lukács György Csák
tornyái lakos I. hó 8-án éjjel Horváth Rózi 
helybeli lakosnő Kárára annak záratlan kony
hájából egy 5 kor. értékű ébresztőórát es 
egy 2 kor. értékű szoknyát lopott el. Lu
kács a helybeli kir. járásbíróságnak felje
lentetett.

—  Libatolvaj. Knekli Antal III. hegy
kerületi lakos úgy gondolkodott, hogy az uj 
saláta mellé a jó Isten libát is teremtett; 
neki ugyan talán salátája volt, de mit ér a 
saláta libapecsenye nélkül. Fogta magát ő 
kelme, s f. hó 3-án délután a ráckanizsai 
Hbalegelőn Lisztják János ugyanoltani lakos 
kárára I drb. 1 korona értékű libát lopott. 
Közvetlen a lopás után azonban Knekli meg 
lett csípve, s a liba tőle elvétetett és a tu
lajdonosnak visszaadatotl. A líbatolvaj a hely
beli kir. járásbíróságnál feljelentetelt.

—  Kérelem. Azon tisztelt gazdákat, kiknek 
az idei vetésnél alkalmuk volt az időküiönbséget 
az impregnált és a nem impregnált takarmány
répamag kikelése között megfigyelni, felkérjük, 
szíveskedjenek eziránti tapasztalataikat, akárhon
nan szerezték is be a nem impregnált répamagot, 
közvetlenül Mautner Ödön magkereskedésével, Bu
dapest, Rottenbiller-utoa 33. közölni. Miután az 
idei pontos megfigyelésedre a Mautner cégnek úgy 
« tiszta igazság, mint a közérdek szempontjából 
szüksége van, nagyon kéri, előzetez köszönetének 
hálás kifejezése mellett, a tényleges adótokat 8 
nap alatt akár levelezőlapon is, vele tudatni.

— Tolvajlás. Zserjáv Imre zalaujvári 
lakos kárára bezárt kamarájának ajtaját m. 
hó 28-ról 29-re menő éjjelen ismeretlen tet
tesek fejsze segélyével befeszitették s a ka
marában egy favéudelyben vágotl zsír közé 
lerakva volt 50 klgr. sertéshúst és zsírt 100 
korona értékben elloplak és ezután elmene
küllek. A csendőrség a nyomozást megej
tette, de eredményt mindezideig nem sike
rüli elérnie. A további nyomozás folyamat
ban tartatik.

—  Idegen ajkú iskolák jutalomkönyve.
A magyar közművelődési egyesületek, sok 
évi megfigyeléseik ulán, arra a tapasztalatra 
jutottak, hogy az idegenajku elemi iskolai 
tanulók az eddig szokásos »jntalomkönyvek« 
helyeit szívesebben fogadják és olvassák a 
gyermeklapokat, a melyeket, hetenkint vagy 
kéthetenkint megismétlődő jutalmazásul, a 
kulturegyletek számukra előfizetnek. A kir. 
tanfelügyelők és a tanítók is szinte egyhan
gúan elismerik ezeknek a jutalom-gyermek- 
lapoknak a magyar nyelv terjesztése szem
pontjából való nagy jelentőségét és kiváló 
fontosságát. A gyermekek meleg érdeklődés
sel és szeretettel olvassák s türelmetlenül 
várják azt a napot, a mely meghozza nekik 
a várva-várt képes magyar újságot. A gyer
meklap legtöbb helyen a fél talut bejárja, 
mindenütt nyomot hagyva az olvasók szi
vében —  lelkében. A F^M К. E. kezdésére 
most a magyarországi közművelődési egye
sületek együttes fölterjesztést intéztek We- 
kerle Sándor dr. miniszterelnök, Apponyí 
Albert gróf vallás- és közoktatási Andrássy 
Gyula gróf belügyi és Darányi Ignác dr. föld
művelésügyi miniszterekhez, hogy Pósa La
jos »Éh Újságom« cimü gyermek lapját, tár

cáik terhére, az ország összes nemzetiségi 
vidékein és nyelvhatárain (önálló iskolák 
legjobb idegenajku gyermekei számára fizes
sék elő.

—  Halálozás. Fájdalommal és igaz rész
véttel kell hirt adnunk Horváth J. Csongor 
haláláról, ki f. hó 21-én éjjel 48 éves ko
rában hirtelen elhunyt Horválh Csongor leg
utóbb Pécsett működött, mint vezető kir. já- 
rásbiró Törvénykezési működését szülővá
rosában, Csáktornyán kezdte meg, majd Per
lakon folytatta mint al árásbiró, innen Pécsre 
nevezték ki törvényszéki bírónak s megbíz
ták a kir. járásbíróság vezetésével. Ebben az 
évben nyerte el a táblai bírói címet és jel
leget is. Horváth Csongor minden téren ki
váló ember volt. Talpig gavalléros modorá
nál fogva a társadalmi körökben közszere
tetnek örvendett. Hivataloskodásában min
denkor pontos és lelkiismeretes volt s ezért 
fölötles hatóságainak nagyrabecsülését érde
melte ki. A Csáktornyáink, mint a város 
szülöttjéről, szeretettel emlékeznek meg róla. 
A perlaki társadalmi élet mozgatója volt, a- 
hol távozása után sokáig pótolhatatlan űrt 
hagyott maga után. Pécseit is jelentékeny 
szerepet játszóit, ahol nemcsak hivatalnok- 
társai szerették, de népszerűségnek örven
dett egyéb körökben is. Halála váratlanul 
jött. Szívszélhüdés döntötte sírba a javako
rabeli életerős férfiút. Halálát neje s három 
gyermeke siratja. Kihűlt tetemét hallomás 
szerint Csáktornyára hozzák. Itt temetik a 
néhány hónappal azelőlt szintén hirtelen 
halállal kimúlt édesatyja mellé. Nyugodjék 
békében !

—  Elvesztett melltű. Múlt kedden este 
egy fehér gyöngyökkel kirakott ériékes arany- 
melltü veszett el a Rákóczi-ulcában vagy az 
Erzsébetiére!). A szives megtalálót a szer
kesztőség készségesen igazítja útba, hogy a 
káros félnek a megtalált tárgyat áladhassa.

—  Elítélt adóügyi jegyző. A hivatali 
sikkasztásért letartóztatott Szondy Béla volt 
Csáktornyái adóügyi jegyző ügyében szerdán 
volt meg a nagykanizsai kir. törvényszéknél 
a végtárgyal is. A tárgyalás során a kir. tör
vényszék Szondy Bélái egyrendbelí hivatalos 
sikkasztás bűntettében mondotta ki vétkes

ek s ezért 3 havi fogházbüntetésben és 1
évi hivatalvesztésben szabta ki büntetéséi. 
Az ítéletben a vádlott megnyugodott, de a 
kir. ügyész súlyosbításért íelebbezett.

—  A tanítónő kisasszonyok férjhez me
hetnek. A kultuszuliszter egy rendeletben a 
felekezeti tanítónőkre nézve kimondotta, hogy 
a választási jegyzőkönyvben foglalt az a kikö
tés, mely szerint a megválasztott tnnitónő férj
hez menetele esetén állásáról lemondani kö
teles, mint törvényes alappal nem bíró, ér
vénytelen.

—  A s z e n tilo n a í o rs z  v á s á r. Az
idei, t. hó 22 én megtartott szentilonaí or
szágos vásárra, tekintve a kedvező időjárást, 
felhajtatott mintegy 5600 drb. ló és szar
vasmarha, a melyből 1214 drb. lelt eladva. 
A lovak ára rendes volt, a szarvasmarháké 
azonban, tekintve a nagy szárazságot, leesett. 
E vásáron Ő Felsége jencsi (Csehország) ura
dalma részére 66 drb. muraközi ló vásárol
tatott, egyúttal az intézőség részéről kilátás
ba helyeztetett, hogy ő  Felsége többi ura
dalmai számára is még mintegy 500 darab 
muraközi ló tog beszereztetni.

—• Nagy amerikai Royal-kinematograf 
első magyarországi kőrútjában e héten Vá
rosunkba érkezik. Csütörtökön este tartja a 
Zrínyi szálló nagytermében első előadását. 
Bővebbet a falragaszok.
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Kak je moft éuda marhe imeti i 
hraniti?

Néga gazde, siromaka ili bogataöa, ki 
si nebi 2eljel to, da bi s óim vise marhe 
mogel dr2ati, ar zna, da najvekSega hasna 
od marhe ima. Samo onda si lehko obdela- 
va polje, ako ima dobru voznu marhu; 
reSi se duga ili si more sve naplatili, ako 
si more svako leto kakvo 2ivinde prodati. 
Samo s polja kiveti nebi mogli, ar onda 3ve 
kaj nam obrodi bi morali prodati, gde nám 
je onda 2iviS? Zato se ni treba poSpotavati 
iz gazdaric, kad se one tak s protuletja 
trsiju, da bi pun dvor svakojadke mladine: 
гас, 2ibekov, picekov nahranile, ar stoga one 
mnogiput silne groSe moreju vun zneti i 
dostput na takve tajne stvari preobrnuti, kaj 
mora biti, a na kaj gazda nebi rada moSnju 
odprl. — Svakojadku 2ivinu je vrédno dr2ati 
i povati, ar ako drugo ne, barem naS trud 
nam platiju, pák z nedim se itak moramo 
pri domu baraviti

NajvekSega hasna nam nosiju marha: 
konji i к rave. Morém redi lak aj i svinje, 
nego zbog pogibelji, zbog betega smo duda- 
put i kvami. — NajrajSí dr2imo rogatu 
marhu. Nego zarad gmajne i zbog paSe 
niSde ved néma tuliko как su negda mogli 
dr2ati, da su célo leto v gmajni pasli. Ve 
je treba duda krme ved v leti pohraniti, s 
óim bi v zimi mogli hraniti. Zato si niSde 
neufa viSe marhe ostaviti, как misli, da bude 
mogel od brige hraniti. Istina, ovak je i treba. 
Nego как velim, s takvim putom nigdar 
nebi mogli hraniti 3teru glavu i za trgovinu, 
kaj nam pák je jako potrebno. Ljudi si sa
mo ovak probaju pomoői, da malo bolje 
mrSavu ili jalovu kravu ili telicu kupiju, 
pák da je breha, ili da ju malo popravijp, 
onda ju nazaj prodaju za neéteru kurunu 
dobiőka. Nego kaj ima od toga hasna? Ve 
da je krma stalno dost draga! Tuliko, da 
si delo vóini iz svojom marhom, a ne da 
bi mu Sto za plaóu vöinil. Tuliko ima hasna. 
Ovi, ki stalno trgujeju s marhom, ovim se 
joS najbolje to splaóa. Nego za poljodeíavca 
je najbolje, ako si sam pripova voznu 
marhu i hrani tuliko, da svako lelő more 
nekaj i prodati.

Как bi bilo to moöi? Так, ako dost 
krme ima na zimu. Velim na zimu, ar v 
leti, makar je treba negda i izgotovom, za 
zimu potrebnom krmom hraniti, zato uvek 
nabereju gazdarice i deca tuliko draóa., da 
v leti lehko zdr2ava marhu.

Séna, detelje i takve krme se svaki 
trsi, da si dost pripravi. Nego ^ak je modi 

•Sparati s krmom? Так, ako i obrok a daje- 
mo marhi, onda si trelju stran krme priSpa- 
ramo. Za obrok je рак najbolSa burgunda, 
как vi velite cukonca.

Ako Sto fertalj mekote posadi tam mu 
s cukoricom zraste 5— 6 vozov; to je dost

pa obrok, skup s sedkom, kaj iz 5— 6 kri- 
2ov ritka se nareZe. To je dost 2— 3 kra- 
vam célú zimu na dén dvaput. Ako pol 
mekote dobre, —  gnojne zemlje zaseja- 
mo s cukoricom onda moremo 5— 6 glav 
od brige hraniti delu zimu. To vám sve 
morém preporuCati zato, ar sam ja sam to 
sprobal. Pak ne samo da si prehranimb 
marhu, nego i za mesafa je moremo pop- 
raviti, s piftati. Pak ne samo sedkom, nego 
iz svakojadkimi plevami skup moremo hra
niti. Pleve pak vi svi na gnoj hitite, ovak 
je pak pohraniti morete. V zimi ves den 
kurite. Ovak morete uvék jeden lone s ko- 
sane cukorice skuhati i z njom vu Cebru 
piipravnu sedku ili pleve poparite, fletno 
zmeSate i pokrijete. Kaj v jiiiro poparite iz 
onim na veder, kaj veder poparite iz onim 
v jutro hranite, i budete vidli, как malo 
druge krme bude vam onda potrebno. Ja 
imam z rende rhekolu zemlje, nikaj vise 
orane zemlje némám, pak sam jeden falat 
s cukoricom zasadil; samo zato, da poka- 
2em, как sam negda tarn doli, как je treba 
s cukoricom zahajati. Vidim, da si i tu йене 
posadiju malo cukorice, nego samo lutiko, 
как naprimer Salate; i tak gusto. Ondä njoj 
zraste za Skaf, za dva po prst ili как mark- 
va tenke cukorice, i to par dni lehko poh- 
rani. Ako si pak redovito, как je treba po- 
sadt barem fertalj mekote, onda celo leto 
more brati listje za svinje i za mladinu, kaj 
je takaj veliki hasén, pak ima na zimu za 
marhu tini, jako dober obrok. Kak je treba 
saditi, ili sejati cukoridino seme? Na rede, 
pak poleg mogudnosli jako zaran s protu
letja, odmáh как se snég ráztáli,i makar 
onda joS ^edenput snég opadne na njega. 
Zato je potrebno zemlju ved v jesen ^rip- 
raviti, prirediti. Na proluletje, da zemlju 
drugod obrnete, to je modi u Ijednu vdiniti 
seme samo odzgora kraj sake druge, ili ako 
su brazde jako Siroke, makar Kraj sake 
brazde malo bli2e как kuruzu spuSdate je 
treba podmetati, i iz molikom, ili iz zuba- 
dami malo zemlje na rije potegnuli. Záto 
yélim je treba zaran se ati, ar je onda 
zemlja joS mokra, vlaina. Ako nebi vteg- 
nuli zaran na protulelje sejati, nego kesneje, 
onda je dobro seme na 2— 3 dni vu ákáfu 
vu vodu namoditi, ar vu suhi zerrilji nem
re ’siti.

Zvun duhana, nikakvo silje neda tuliko 
hasna как cukorica. To pak saki gazda 
more probat^ pak bude videl, da se ta stvar 
povati jako splada. Delo z njom je skorom 
ravno takvQ как s kuruzom. Pfvu кор за
т о  med redi drada spléjemo, da se redi 
poznaju. Drugu kop ju preredimo i prepu- 
demo, gdé je morti gusto siSla, i gdé tali, 
tarn presadimo. Ako je joS potrebno, tak 
koli 2etve, da se drugoga segá posla reSimo, 
ako je smetna, onda ju joS jedenput oko- 
pamo. Vidite neSteri, Stere sam nagovarja!, 
ove tretje kopi su se samo bojali. Pak kaj

je to pol mekdte zemlje okbpáti. Makar bi 
jedé'n Sftth délki, ako se ddbro na zajtre- 
kuje, potlam dobro na obeduje, od jutra do 
vedera sam lehko vdihi toga pdsla. Pak ve- 
rUjte mi, ovak bi mogli ved marhe dr2ati i 
óvák bi mogli Ie2e do pendz dojli i sve 
napladke od bríge spladati.

Ogenj vu Gardinovci.
NaSá najvekSa nésfeda je vélika nemar- 

nost i lahkoumnosl, da se sami po svojoj 
muki i te2kodi nedemo о potiti, i Vivienje si 
poleg pravice i reda pobolSati; nego biva 
sve dalje tak как je bilo: préz reda, od 
brige. Svaki se samo rada didi, hvali, ter 
neprestalho к varka, как kavran. »Ja sam 
svoj gazda, ono delam, kaj Odern! Nije isii
na! Mi svi srno pod Bogom v druátvu. Do- 
movina, orsag je dru2tvo, как redem obitelj 
Svaki dián ili kótrig övoga dru2tva se mora 
podvrdi onim zakonóm, onim nkredbam, po
leg Sterih orsag, obdine, familija obstati, i 
svoj imetek, slu2bu, i tak svoje dobro ob- 
raniti more. Kaj bi bilo onda iz svéta, da 
bi svi tak rekli, как neSteri lampaki imaju 
navadu, Stere zlodesíoga srca ljudi, tak zvani 
farizeusi na to nahecaju!? Dajte dragi! Najte 
se suprod-staviti dinovrtikom, voditeljom va- 
Sim, poáluhnite nje, i zvrSite njive opomene, 
budete vidli, da nas nebude dragi Bog po- 
hodil, tak nemilo i lak gustoput iz svojirni 
oStrimi kaStigami, как vezda.

Evő nam je példa opet Gardinovski 
strahóvili ogeílj. Zabadava prepovéda v Skoli 
Uditelj, da deca Sibice v ruku prijeti nesmeju, 
ako njim otec, mati i puSiti dopustiju. Glejle 
samo, da od Sv. Krí2a ali od drugud iz 
proSdenja dimo idejű, как puSe i popévá v 
red s о сот  njegov 10— 12 lét stari sínek 
JoS mu se krivo vidi, da ga Clovek opomi- 
nja, как more to détetu dopustiti ?! Ali glejte 
gosti. Svi, kuliko jih je god, mali i veliki, 
svi pored puSiju. Otec, mati mu da p:neze 
na cigariju ili na cigarelline. Gda je pak 
doma, da mu otec neda peneze, kaj onda 
napra vi? Kqruzu. graha jejee proda, da si 
veliku, bete2nu Éelju odvrne, pak skrivedki 
puSe gdé za kozlicom, ili gdé drugdi. Rodi- 
telji, roditelji, sto je pokvaril vaSu decu? 
Ako se kakva nesreda prf̂ éVf, ÍSto je kriv? 
Ali je rnödi ovu nésredu na dobro vdiniti? 
Ne, nigdar né! V ékólu na havuk samo zato 
pusti déle, ar se káStige bo]i. Dóma pred 
decom kune i pSuje, zbog desa je to potreb
no, zakaj mu se tuliko vhdlt, im nebude 
fiskárijuS, nit stldec. Yidite dragi, na takvi 
roditeljov déídu svi triorate brigu imeti; kaj 
roditelji öökvariju, iz opóminanjem, iz Iju- 
beznosíjum poptóvíte vi, ar koji vu jednoj 
obdini skílp 2ivirrio, kák da bi jedna fami
lija bili, morarrio skup dr2atix i jeden-drugomu 
iz naVükóin i íz dlnotn tribratriö na pomoC 
biti. Samo tafeVa fáttillía ima poötenje pred



célom obCrnom i pred evem a ljudmi, átera 
je Boga bojeCa i jeden drugoga fltujeiu, sta- 
reáim i roditeljom se pokoravaju. Samo ona 
obCina i on orsag more napreduvati, gde 
etanovniki átujeju zakone i zadrkavaju na- 
rédbe átere su za njivo dobro vun dane.

Zato vi rbditelji i poglavari sami mo- 
rate uvék dobra példu i primer kazati vu 
familiji, vu obCini, prvi morate vóiniti ono, 
kaj od drugi potrebüjété. Nego oátro i mar* 
ljivo pazite nato, da ono, kaj ste zapovedali, 
da ono zvrSiju. Velim, onda se nebude 
mogla nesreCa ták s nenadja pripetiti, как 
ov veliki i slrahoviti ogenj u Gardinovci.

13-ga ovoga meseca dopoldne ob 10-ti 
vuri se je v'üZgalo pri Kollarics Jánoáa hiZi. 
Va onom velikom, как viber jakom vetru 
u kratkoj pol vuri je zgorelo 6 hiZ, 55 gos- 
poaarski stanja, mnogo i mnogo oru^ja i 
duda mladine. Vu ovoj velikbj nesr&i su 
siromaáki ljudi ki na polju, ki vu Cakovcu 
na pijacu bili. Kvar je tak véliki, da joá nit 
preäarcati ni bilo modi. Kaj je siromakom 
pak ne zgorelo, to su njim niávrédrii lopovi 
pokrali. Ve si premislite ovi ljudi, ovl siro- 
makov veliku 2alóst. Célo Vivienje se za to 
bori i skrbi, da bi si pod starost na svojem 
imetku mogel glavu na poCinek deti, a vez- 
da je u jednom hipu prez sega ostal. Nit 
falaCec kruha nemre si dati deCici, nit op- 
ravicom nje omotati.

Gospodin sudec je odmah moljbenicu 
pisai VicekomüSu, da bi se slobodno za ove 
siromake pogorelce vu ime BoZje bralo.

Dragi priatelji! Smilujte se ovim siro
makom! Budite njim na pomoc, gda su tak 
nemilo i tak neduZno kvaruvali. Svaka ob- 
Cina, svaki gazda tu u Medjimurju ki s 
menjáim, ki iz vékáim darom, ki s penezi, 
ili s hranom, opravom, krmom naj bude na 
pomoC siromaäkim pogorelcom, átéri su ve 
vu jako velikoj sili i teZkoCi.

Opominjamo i za vaáe dobro vas pro- 
simo, dajte si sve sekurirati; Bog nedaj, da 
bi pogoreli, nego za ov mali intereá ili seku- 
raciju, kaj je treba svako leto platiti, ipak 
se ne mora dlovek tak velikoga straha v 
Zivati; ako bi pak pogorel, bar ima nekvu 
pomoC, prvu podporu, s Cém more svoj ve
liki kvar bar malo popraviti. Posluhnite, 
dajte si sve sekurirati.!!

Politiöki pregled.

Kaj Magdié hoce ?

Morebiti bude mi na to netko odgovo- 
ril da Magdid Petrica hode, da bude takva 
pravica, da njega nebudu mogli odsuditi 
nigdi na svetu. Jer on se ima najviáe boja- 
ti od suda, jer znate dragi megjimorci áest- 
najst tuZbah leZi proti Magdídu. Gde zagorke, 
gde zagorci ga tuZiju, da jim je poátenje 
zel, a druge opáanil. Táj veliki apoátol, koj 
sebe drZi za najmudreáega dloveka na svétu, 
как negda Petrica Kerempuh, bi Vám zvun 
toga joá i nekaj drugo rád. Doálo mu je na 
pamet, da bi on moral postati drugi odku- 
pitelj medjimurcov, da bi je odkupil za onu 
ápárkasu vu VaraZdinu, kojoj je i on jednra 
léva ruka.

Ali naj Jbude kraj áa!i. Sluáajte me 
dragi medjimurci, kaj Vám hode naá mili 
Magdica. Ön je govor drZal vu orsadkim 
saboru i rekel je »Dajte nam naáu Fiurnu. 
Dajte nam nazaj naáe Medjimurje«.

Cujte Pelricu ! Fiurnu je on prodal po 
drugiput Magjarskoj kada je podpisal fíums- 
ku rezoluciju. Kaj onda iádé Fiurnu, koja je

ved i predi pred stotina Ijetmi magjarska‘ 
bila, pak je to i priznal i on vu rezoluciji. 
A kaj hode sa Medjimurjem? Nikaj menje, 
как da bi Medjimurje к Zagorju rad pre- 
klopiti. On bi rad bit zagorski kralj, как 
negda Petrica Kerempueh.

Medjimurje je samo dve Ijeta spadalo 
к VaraZdinu. Cez jezero Ijet je navek к 
Magjarskoj spadalo, ali i VaraZdin je spadal 
pod Magjarsku, jer negdaánja Horvatska je 
tarn bila, gde su sada lidani i dalmatinci. 
Turopolje je bilo joá magjarsko i turopoljci 
su joá i dén denes magjarski plemenitaái. 
Pak ipak deues gospodinu Magdiéi dojde na 
pamet, da bi iz Medjimurja rád zagorce 
stvaral. r r  Zakaj? da se njegov Zep puni, 
как negda sa onimi amerikanskimi penezi. 
Jer MedjimuJje je malo premoZneáa zemlja 
как Zagorje, pak ako MagdiCa za Medjimur
je boli glava nije dado, jer i vol ima rajáé 
boláu paáu, как liüjáu.

Mi bi samo radi enali, koj medjimurec 
bi bil tak bedast da bi svo jom  voljom vu 
vuze iáéi. Jer pod Magdidovim kraljeslvom 
bi sigurno mu hűje bilo как mu je sada 
da z magjari vu miru Zivi. Cez jezero Ijet 
je medjimurec oátal, govor svoj jezik, naj- 
viée jih govori i magjarski i nikaj mu ne- 
fali. Ali kada bi pod MagdiCove ruke doáel 
onda bi se moral navCdi lérski a nazadnje 
bi moral vlahom postati, jer как Cilamo vu 
novinah vu céloj Horvatskoj se sada buni 
narod, jer bi ga radi prisilili takva gospoda, 
как je MagdiC, da naj prestupi na vlaáku 
veru, tojest naj se к Serbiji preklopi.

Ali ipak koj bi to rad zmed naáih med
jimurcov, da se on nézővé viáe medjimorec 
nego zagorec síi vlah, onda si lehko more. 
Naj samo proda sve tu, pak si naj kupi 
grűnta vu zagorju ili vu podravini, bude, 
vre videl как ga izpreáaju.

Mi neverujemo, da bi bil takov medji- 
moree. Morebíti Jurák, ali on nije medjimu
rec, on je miámaá, jer on je veC i to rekel, 
da je magjar, a drugiput pak punta proti 
magjarom. Zato ga bude MagdiC sigurno 
pilal, kultko je dobil.

MagdiC pazi se!

KAJ JE NOVOGA ?

—  Zaruki. Dr. Lászlrt Béla Cakovski 
fiákariuá si je zaruCil gospodiCnu Gvetkovics 
Giziku ljubeznu kCer áparkasse direktora 
Cvetkovics Antu na.

—  Sejem. V Podtumu svako leto na 
juniuá 8 spadajuCi sejem je ovo leto na 
juniuá 9 preneáeni.

—  Vlzita. Ki su zbog kakvoga zroka 
vizitu zamudili, budeju v NagykaniZu poz- 
vani, gdé svaki mesec ívga, jutro ob 8-mi 
vuri se budeju morali pri soldaCki komissiji 
javiti.

—  Ogenj. V Kotoribi 10-gi ovoga 
meseca se je vuZgel Dolencsics Pavla áke- 
denj, od ovoga se je vuZgala i zgorela 
njegva hiZa, takaj joá dve hiZe, ákedenj, koci, 
átala, 2 svmje, 1 tele. Kvar je popriliki 2000 
knrun veliki. Ali kaj je ov kvar prama 
onoj velikoj tugi i Zalosti, kaj vezda ovi 
siromaáki ljudi imája! Как se éuje, ovu 
nesreCu su nepazljiva, samoladna deca zro- 
kuvala. Ej, ej roditelji;» zabadav su lépe ákole 
i ovoda, ako decu rajéi za Zibeki ili na paáu 
poáiljate, как tam.

—  Tatbina. Zorian Mara iz Polstrave 
se je átela na Cakotskim átacijonu malo 
ipoCirmti. Med tém je jedna nepoznata Zena 
Stera je njejnoga pakleca Cuvala iz ovoga

41 kurun penez i nekaj oprave vkrala, i в
tém zginula. Zandari ju iáCeju.

—  Sednica varmegjinske admi
nistrate kom isije. Iz med velikoga broja 
administralski poslov ove sednice imenuje- 
mo ove: Vicekomuá je javil, da je vu var- 
megjiji bilo spisano 12347 deCkov na fite- 
lingu. Na vizitu je ni doálo 2324. Na 3 
leti je oatalo 1482, za rezervráte 436. Sve 
skupa 1918. Gosp. kr. ákolski inspektor je 
jtvil, da je u viáe mesti s obcinskimi pog
lavari sednice drZal, gdé se budu obCinske 
ákole orsagu prékdale, ili na novo orsaCke 
ákole podigle.

— Varmegjinska sednica ne do-
puáCa Muracsány obCini kantorski posebni 
staliá otemeljili. Ovoda i ákola Ce biti orsaCka

— Növi penezi. Juniuáa 22-ga bude
ju novu lormu 20 kurun papirnati penezi 
vun dani.

—  Nepazljivi Poljar. Kele Antal i 
Hervai István nagykeoizki pojjari, как su 
kraj Principaliá zvane vode iáli, su spazili 
Cuda divji гас. Hervai prime puáku, da med 
nje streli, nego uesreCa se je pripetila; ar 
как — как ne Kele Antona je v hrbet 
strelil kojega ve v ápitalju vraCiju. Hervai 
je javljeni к sudu.

—  Pijanscina je kaátiga Bozja
Zanatí János vu Csehi kraj Siimega bi bil 
moral jednoga glibokoga zdenca Cisliti; nego 
nesreCen Clovek je pijau bil. Рак как se je 
spravil vu védro, da te ga doli pustiti, Zor
ne se vun i opadne outer vu 9 klaftrof 
gliboki zdenec. Mrtvoga su ga vun potegnuli. 
Vdovica s trema sirotaim tuguje za skrbite- 
Ija i odhranitelja svoje deCice.

—  íalostno pripecenje. Vu Lenda- 
vi su se rád imeli Simonka István i Cum- 
ka Yelica. Nego pucin otec je nikak ni átél 
dopustiti, da bi se veuCali bili mogli, i pre- 
povedal je deóki da bi к njivoj hiZi (lohad
jál. Puca si je to tak jako na srce zela, da 
je smrtuo zbeteZala. Nemili otec je ve na 
smrtnoj postelji dopustil, da su se zeli. 1 
sirota mlada sneha je od veselja iz suznimi 
oCmi zaspala navéke.

—  Najdjena stvar. U Cakovcu u 
Júkai-vulíci se je naála jedna od Zepne vure 
zlala, krugla medalija za fotogratiju. Cija je 
je, more si ju pri kotarskomu sudcu prék zeli.

— StreliI se je. Íz Hohenembsa nam 
naá domorodec Jánkovics Izidor piáé, da se 
je tam varaáki glasoviti doktor strelil — 
inajuáa 15-ga. Kaj ga je na ov Zalosten Cin 
genulo, né moCi znati. 2enn i 6 dece je vu 
najvekáoj Zalosti ostavil.

—  Sluzbene vure vu C akosk im  po- 
reznim  uredu budu  se obdrZavale  od ju n i
uáa 1-ga do 30-ga septem bra v ju lro  od 8 
do 12 vure. — Popold in je ured zaprt.

— V topleno déle. Jako nesreCno 
je pobodil v Liget falu zvanoj obCini Mlina- 
riC Elek, 11 lét slari deóec 22-ga aprila se 
odpravil к Muri, koja blizo teCu — igrat. 
Na bregu se moralo igrati siromaáko déle, 
da se mu poäkliznula noga i on je v Muru 
opal, koja ga najenput pod se spravila. Sta- 
reái su ga pod veCer, da su vidli, da ga od 
nikud ne, iskali po célom selu, ali zabadav, 
niáCi je né znal povedati, de je njihov glu- 
honémi sinek. 24-ga aprila je 2iZek Peter 
iáéi do Mure i tam kre brega spazil, da Со- 
veCja ruka stoji vun iz vode. Najenput se 
odpravil к Spiclin JoZetu, kojemu je prédái 
kaj je videl, i onda su obedva odiáli na 
ono mesto i s jednimi zubaCami vun po- 
tegnuli v toplenika, v kojem su spoznali, 
da je to Mliaarics Elek, kojega stareái veC 
dva dni iáCeju. —  Céla stvar je prék bila
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IidnUlj i vlMtalk:
S T R A U S Z  S Á N D O R

Kak je moői öuda marhe imeti i 
hraniti?

Néga gazde, siromaka ili bogataáa, ki 
si nebi 2eljel to, da bi s dim viáe marhe 
mogel drSati, ar zna, da najvekáega hasna 
od marhe ima. Samo onda si lehko obdela- 
va polje, ako ima dobru voznu rriarhu; 
regi se duga iii si more sve naplatiti, ako 
si more svako leto kakvo íivinde prodati. 
Samo s polja kiveti nebi mogli, ar onda sve 
kaj nam obrodi bi morali prodati, gde nam 
je onda 2iviá? Zato se ni treba poápotavati 
iz gazdaric, kad se one tak s protuletja 
trsiju, da bi pun dvor svakojadke mladine: 
rác, Zibekov, picekov nahranile, ar stoga one 
mnogiput silne groáe moreju vun zneti i 
dostput na takve tajne stvari preobrnuti, kaj 
mora biti, a na kaj gazda nebi rada moánju 
odprl. — Svakojadku áivinu je vrédno dríati 
i povati, ar ako drugo ne, barem naá trud 
nam platiju, pák z nedim se itak moramo 
pri domu baraviti

Najvekáega hasna nam nosiju marha: 
konji i krave. Morém reöi takaj i svinje, 
nego zbog pogibelji, zbog betega smo duda- 
put i kvarni. — Najrajáí dr2imo rogatu 
marhu. Nego zarad gmajne i zbog paáe 
niáde ved néma tuliko как su negda mogli 
dráati, da su célo leto v gmajni pasli. Ve 
je treba duda krme ved v leti pohraniti, s 
dim bi v zimi mogli hraniti. Zato si niáde 
neufa viáe marhe ostaviti, как misli, da bude 
mogel od brige hraniti. Istina, ovak je i treba. 
Nego как velim, s takvim putom nigdar 
nebi mogli hraniti áteru glavu i za trgovinu, 
kaj nam pák je jako potrebno. Ljudi si sa
mo ovak probaju pomodi, da malo bolje 
mráavu ili jalovu kravu ili telicu kupiju, 
pák da je breha, ili da ju malo popravijp, 
onda ju nazaj prodaju za neáteru kurunu 
dobidka. Nego kaj ima od toga hasna ? Ve 
da je krma stalno dost draga! Tuliko, da 
si delo vdini iz svojom marhom, a ne da 
bi mu áto za pladu vdinil. Tuliko ima hasna. 
Ovi, ki stalno trgujeju s marhom, ovim se 
joá najbolje to splada. Nego za poljodelavca 
je najbolje, ako si sam pripova voznu 
marhu i hrani tuliko, da svako lelő more 
nekaj i prodati.

Как bi bilo to modi? Так, ako dost 
krme ima na zimu. Velim na zimu, ar v 
leti, makar je treba negda i izgotovom, za 
zimu potrebnom krmom hraniti, zato uvek 
nabereju gazdarice i deca tuliko drada., da 
v leti lehko zdríava marhu.

Séna, detelje i takve krme se svaki 
trsi, da si dost pripravi. Nego как je modi 

•áparati s krmom? Так, ako i óbroka daje- 
mo marhi, onda si tretju stran krme priápa- 
ramo. Za obrok je рак najboláa burgunda, 
как vi velite cukorica.

Ako áto fertalj mekote posadi tam mu 
s cukoricom zraste 5—6 vozov; to je dost

qa obrok, skup s sedkom, kaj iz ö — 6 kri- 
2ov ritka se nareáe. To je dost 2—3 кгк- 
vam célú zimu na dén dvaput. Ako pol 
mekote dobre, —  gnojne zemlje zaseja- 
mo s cukoricom onda moremo 5— 6 glav 
od brige hraniti celu zimu. To vám sve 
morém preporudati zato, ar sam ja sam to 
sprobal. Pak ne 8$шю da si prehranimb 
marhu, nego i za mesafa je moremo pop- 
raviti, s piftati. Pák ne samo sedkom, nego 
iz svakojadkimi plevami skup moremo hra
niti. Pleve pák vi svi na gnoj hitite, ovak 
je рак pohraniti morete. V zimi vés déri 
kurite. Ovak morete uvék jeden lone s ko- 
sane cukorice skuhati i z njom vu debru 
pripravnu sedku ili pleve poparite, fletno 
zmeáate i pokrijete. Kaj v juíro poparite íz 
onim na veder, kaj veder poparite iz onim 
v jutro hranite, i budete vidli, как malo 
druge krme bude vám onda potrebno. Ja 
imam z rende rhekotu zemlje, nikaj viáe 
orane zemlje némám, pák sam jeden falat 
s cukoricom zasadil; samo zato, da ppka- 
2em, как sam negda tam dőli, как je treba 
s cukoricom zahajfeti. Vidím, da si i tu iene 
posadiju malo cukorice, nego samo tuliko, 
как naprimer Salate; i tak gusto. Ondä njoj 
zraste za ákaf, za dva po prst ili как mark- 
va tenke cukorice, i to par dni lehko poh- 
rani. Ako si pák redovito, как je treba po
sadi barem fertalj mekote, onda celo leto 
more brati üstje za svinje i za mladinu, kaj 
je takaj veliki hasén, pák ima na zimu za 
marhu tini, jako dober obrok. Kak je treba 
saditi, ili sejati cukoridíno seme? Na rede, 
рак poleg mogudnosti jako zárán s protu
letja, odmáh как se snég ráztáli,i makar 
onda joá 'jedenput snég opadne na njega. 
Zato je potrebno zemlju ved v jesen ^rip- 
raviti, prirediti. Na protuletje, da zemlju 
drugod obrnete, to je modi u tjednu vdiniti 
seme samo odzgora kraj sake druge, ili ako 
su brazde jako áiroke, makar Kraj sake 
brazde malo bliáe как kuruzu spuádate je 
treba podmetati, i iz motikom, ili iz zuba- 
dami malo zemlje na nje potegnuli. Záto 
yélim je treba zárán se ati, ar je onda 
zemlja joá mokra, vlaána. Ako nebi vteg- 
nuli zárán na protuletje sejati, nego kesneje, 
onda je dobro seme na 2— 3 dni vu ákafu 
vu vodu namoditi, ar vu suhi zemlji nem
re ’siti.

Zvun duhana, nikakvo silje neda tuliko 
hasna как cukorica. То рак saki gazda 
more probali, pák bude videl, da se ta sivár 
povati jako splada. Delo z njom je skorom 
rávno takvo как s kuruzom. Pfvu köp sa
mo med redi drada spíéjemo, da se redi 
poznaju. Drugu köp ju preredimo i prepu- 
demo, gdé je morti gusto siála, i gdé fali, 
tam presadimo. Ako je joá potrebno, tak 
koli 2etve, da se drugoga segá posla reáimo, 
ako je smetna, onda ju joá jedenput oko- 
pamo. Vidite neáteri, átere sam nagóvarjal, 
öve tretje köpi su se samo bdjali. Pák kaj

jé to pol mekóle zemlje okbffoti. Makar bi 
jedén sam detai, ako se döbro na zajtre- 
kuje, potlam dobío na obeduje, od jatra do 
vedfera sam lehko vdihi toga pösla. Pák ve- 
rUjte irii, ovak bi mogli ved rtiarhe dráati i 
óvak bi mogli léié do penéz dojti i sve 
napladke od brige spladati.

Ogenj vu Gardinovci.
Naáá najvekáa nesteóa je véüka nemar- 

riöst i lÄhkoumnost, da se sami po svojoj 
muki i teikodi nedemo о potiti, i Vivienje si 
poleg pravice i reda poboláati; nego biva 
sve dalje tak как je bilo: préz reda, od 
brige. Svaki se samo rada didi, hvali, tér 
neprestalho kvaika, как kavrah: »Ja sam 
svoj gazda, ono delain, kaj odem! Nije isii
na! Mi svi smo pod Bogom v druátvu. Do- 
movina, orsag je drufctvo, как redem obitelj. 
Svaki dián ili kótrig övoga druÉtva se mora 
podvrdi onim zakonöm, onim nkredbam, po
leg áterih orsag, obdine, familija obstati, i 
svoj imetek, sluibu, i tak svoje dobro ob- 
raniti more. Kaj bi bilo onda iz svéta, da 
bi svi tak rekli, как neáteri lampaki imaju 
navadu, átere zlodesíoga srca ljudi, tak zvani 
farizeiiái na to nahecaju!? Dajte dragi! Najte 
se suprod-staviti dinovrtíkom, voditeljom va- 
áim, poslühnite nje, i zvréite njive opomene, 
budete vidli, da nas nebude dragi Bog po- 
hodil, tak nemilo i tak gustoput iz svojimi 
oátrimi kaátigami, как vezda.

Evő nam je példa opet Gardinovski 
strahóviti ogehj. Zabadava prepovéda v ákoli 
üditelj, da deca áibice v ruku prijeti nesmeju, 
ako njim otec, mali i puliti dopustiju. Glejte 
samo, da od Sv. Krfóa ali od drugud iz 
proádenja dimo idejű, как puáe i popévá v 
red s ocorn njegov 10— 12 lét stari sinek 
Joá mu se krivo vidi, da ga Clovek opomi- 
nja, как more to détetu dopustiti?! Ali glejte 
gosti. Svi, kuliko jih je god, mali i veliki, 
svi pored puáiju. Otec, mati mu da p:neze 
na cigariju ili na cigarelline. Gda je рак 
doma, da mu otec neda peneze, kaj onda 
napravi? Kqruzu, graha jejee proda, da si 
veliku, heteinu áelju odvrne, pák skriveéki 
puáe gdé za kozlicom, ili gdé drugdi. Rodi- 
telji, roditelji, áto je pokvaril vaáu decu? 
Ako se kakva nesreéa prfffeft, Wo je kriv? 
Ali je műéi ovu nesreéu na dobro véiniti? 
Ne, nigdar né! V tícóla na fia vük samo zato 
pusti déte, ar se kaátige bóji. Dóma pred 
decom kuiie i páuje, zbog éesa je to potreb
no, zakaj mu se tuliko vdcít, im nebude 
fiákárljúá, nit siidec. Vidite dragi, na takvi 
roditeljov déíéu svi tóorate brigu imeti; kaj 
roditelji dökyariju, iz opóminanjem, iz lju* 
beznostjum poprkvíte vi, ár koji vu jednoj 
obéini skíip íivirho, kák da bi jedna fami- 
lija bili, morahio skup dráali  ̂ i jeden-drngomu 
iz naVükótn i íz éihotn mórahio na pomoC 
biti. Sarho lakva fáttiííia ima poátenje pred



célom oblinom i pred evem a Ijudmi, Stera 
je Boga bojela i jeden drugoga átujeju, sta- 
re9im i roditeljom se pokoravaju. Samo ona 
obiina i on orsag more napreduvati, gde 
etanovniki átujeju zakone i zadrZavaju na- 
redbe Stere su za njivo dobro vun dane.

Zato vi roditelji i poglavari sami mo- 
rate uvék dobra példu i primer kazati vu 
familiji, vu oblini, prvi morate vliniti ono, 
kaj od dragi potrebujété. Nego oátro i mar- 
Ijivo pazite nato, da ono, kaj ste zapovedali, 
da ono zvráiju. Velim, onda se nebude 
mogía nesrela ták s nenadja pripetiti, как 
ov veliki i strahoviti ogenj u Gardinovci.

13-ga ovoga meseca dopoldne ob 10-ü 
vuri se je vüZgalo pri Kollarics Jánoáa hiZi. 
Vu onom velikoni, как viber jakom vetru 
u kratkoj pol vuri je zgorelo 6 hiZ, 55 gos- 
poaarski stanja, mnogo i mnogo oruZja i 
luda mladine. Vu ovoj velik'öj nesréCi su 
siromaáki ljudi ki na polju, ki vu Cakovcu 
na pijacu bili. Kvar je tak veliki, da joá nit 
preáarcati ni bilo moli. Kaj je siromakom 
pák ne zgorelo, to su njim niávrédrii lopovi 
pokrali. Ve si premislite ovi ljudi, ovi stro- 
makov veliku Zalöst. Célo Zivlenje se za to 
bori i skrbi, da bi si pod starost na svojem 
imetku mogel glavu na polinek deti, a vez- 
da je u jednom hipu prez sega ostal. Nit 
falaóec kruha nemre si dati delici, nit op- 
ravicom nje omotati.

Gospodin südec je odmah moljbenicu 
pisai vicekouiüSu, da bi se slobodno za öve 
siromake pogorelce vu ime BoZje bralo.

Dragi priatelji! Smilujte se ovim siro
makom! Budite njim na pomoC, gda su lak 
nemilo i tak neduZno kvaruvali. Svaka ob- 
Cina, svaki gazda tu u Medjimurju ki s 
menjáim, ki iz vékáim darom, ki s penezi, 
ili s hranom, opravom, krmorn naj bude na 
pomoC siromaSkim pogorelcom, átéri su ve 
vu jako velikoj sili i teZkoli.

Opominjamo i za vaáe dobro vas pro- 
simo, dajte si sve sekurirati; Bog nedaj, da 
bi pogoreli, nego za ov mali intereá ili seku- 
raciju, kaj je treba svako leto platiti, ipák 
se ne mora llovek tak velikoga straha v 
Zivati; ako bi pák pogorel, bar ima nekvu 
pomoC, prvu podporu, s lém more svoj ve
liki kvar bar malo popraviti. Posluhnite, 
dajte si sve sekurirati.!!

Politiőki pregled.

Kaj Magdié hoée?

Morebiti bude mi na to netko odgovo- 
ril da Magdié Petrica hole, da bude takva 
pravica, da njega nebudu mogli odsuditi 
nigdi na svetu. Jer on se ima najviáe boja- 
ti od suda, jer znate dragi megjimorci áest- 
najst tuZbah leZi proti Magdílu. Gde zagorke, 
gde zagorci ga tuZiju, da jim je poátenje 
zel, a druge opfianil. Táj veliki apostol, koj 
sebe drZi za najmudreáega lloveka na svétu, 
как negda Petrica Kerempuh, bi Vám zvun 
toga joS i nekaj drugo rád. Doálo mu je na 
pamet, da bi on moral postati drugi odku- 
pitelj medjimurcov, da bi je odkupil za onu 
Spárkasu Vu VaraZdinu, kojoj je i on jedna 
léva ruka.

Ali naj bude kraj áali. Sluáajte me 
dragi medjimurci, kaj Vám hole пай mili 
Magdica. Ön je govor drZal vu orsalkim 
saboru i rekel je »Dajte nam naáu Fiurnu. 
Dajte nam nazaj naáe Medjimurje«.

Cujte Petricu í Fiurnu je on prodal po 
drugiput Magjarskoj kada je podpisal flams* 
ku rezoluciju. Kaj onda iále Fiurnu, koja je
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vei i predi pred stotina Ijetmi magjarska1 
bila, pák je to i priznal i oo vu rezoluciji. 
A kaj hole sa Medjimurjem? Nikaj menje, 
как da bi Medjimurje к Zagorju rád pre- 
klopiti. On bi rád bü zagorski kralj, как 
negda Petrica Kerempuch.

Medjimurje je samo dve Ijeta spadalo 
к VaraZdinu. Cez jeaero Ijet je navek к 
Magjarskoj spadalo, aii i VaraZdiu je spadal 
pod Magjarsku, jer negdaánja Horvatska je 
tarn bila, gde su sada lilani i dalmatinci. 
Turopolje je bilo joá magjarsko i turopoljci 
su joá i dén denes magjarski plemenitaái. 
Pák ipák deues gospodinu Magdid dojde na 
pamet, da bi iz Medjimurja rád zagorce 
stvaral. T— Zakaj? da se njegov éep puni, 
как negda sa onimi amerikanskimi penezi. 
Jer Medjimujje je malo premoZneáa zemlja 
как Zagorje, pák ako Magdila za Medjimur
je boli glava nije ludo, jer i vol ima rajáé 
boláu paáu, как liüjáu.

Mi bi samo radi znali, koj medjimurec 
bi bil tak bedast da bi svojom voljom vu 
vuze iáéi. Jer pod Magdiéovim kraljestvom 
bi sigurno mu hűje bilo как mu je sada 
da z magjari vu miru *»vi. Cez jezero Ijet 
je medjimurec oátal, govor svoj jezik, naj- 
viée jih govori i magjarski i nikaj mu ne- 
fali. Ali kada bi pod Magdilove ruke doáel 
onda bi se moral navdli lérski a nazadnje 
bi moral vlahom postati, jer как litamo vu 
novinah vu céloj Horvatskoj se sada buni 
narod, jer bi ga radi pnsilili takva gospoda, 
как je Magdii, da naj prestupi na vlaáku 
veru, tojest naj se к Serbiji preklopi.

Ali ipák koj bi to rad zrned naáih med
jimurcov, da se on nézővé viáe medjimorec 
nego zagorec ili vlah, onda si lehko more. 
Naj samo proda sve tu, рак si naj kupi 
grünta vu zagorju ili vu podravini, bude, 
vre videl как ga izpreé&ju.

Mi neverujemo, da bi bil takov medji- 
moree. Morebíti Jurák, ali on nije medjimu
rec, on je miámaá, jer on je vei i to rekel, 
da je magjar, a drugiput рак punta proli 
magjarom. Zato ga bude Magdii sigurno 
pilal, kullko je dobd.

Magdii pazi se!

KAJ JE NOVOGA V

—  Zaruki. Dr. László Béla lakovski 
fiákariuá si je zarulil gospodilnu Cvetkovics 
Giziku ljubeznu kiér Sparkasse direktora 
Cvetkovics Antuna.

—  Sejem. V Podturnu svako lelő na 
juniuá 8 spadajuli sejem je ovo leto na 
juniuá 9 preneáeni.

—  Vízita. Ki su zbog kakvoga zroka 
vizitu zamudili, budeju v NagykaniZu poz- 
vani, gdé svaki mesec fvga, jutro ob 8-mi 
vuri se budeju morali pri soldalki komissiji 
javiti.

—  Ogenj. V Kotoribi 10-gi ovoga 
meseca se je vuZgel Dolencsics Pavla áke- 
denj, od ovoga se je vuZgala i zgorela 
njegva hiZa, takaj joá dve hiZe, ákedenj, koci, 
átala, 2 svmje, 1 tele. Kvar je popriliki 2000 
knrun veliki. Ali kaj je ov kvar prama 
onoj velikoj tugi i Zalosti, kaj vezda ovi 
siromaáki ljudi imája! Как se luje, ovu 
nesrelu su nepazljiva, samoladna deca zro- 
kuvala. Ej, ej roditelji^zabadav su lépe ékole 
i ovoda, ako decu rajéi za Zibeki ili na paáu 
poáiljate, как tarn.

—  Tatbina. Zorian Mara iz Polstrave 
se je átela na lakotshim átacijonu malo 
polinnti. Med tém je jedna nepoznata Zena 
fltera je njejnoga pakleca luvala iz ovoga

41 kurun penez i nekaj oprave vkrala, i a 
tém zginula. Zandari ju iáleju.

— Sedn ica  varm egjinske adm i- 
n istralne k om isije . Iz med velikoga hroja 
administralski postov öve eednice imenuje- 
mo öve: Vicekomuá je javil, da je vu var- 
megjiji bilo spisano 12347 delkov na áte- 
lingu. Na vizitu je ni doálo 2324. Na 3 
leli je ostalo J482, za rezerviáte 436. Sve 
skupa 1918. Gosp. kr. ákolski inspektor je 
javil, da je u viáe mesti s oblinskimi pog
lavari sednice drZal, gdé se budu oblinske 
ákole orsagu prékdale, ili ua novo orsalke 
ákole podigle.

— Varmegjinska sednica ne do-
puála Muracsány oblini kantorski posebni 
staliá otemeljili. Ovoda i ákola le biti orsalka

—  Növi penezi. Juniuáa 22-ga bude
ju novu íormu 20 kurun papirnati penezi 
vun dani.

—  Nepazljivi Poljar. Kele Antal i 
Hervai István nagykanizki pojjari, как su 
kraj Principaliá zvane vode iáli, su spazili 
luda divji rác. Hervai prime puákti, da med 
nje streli, nego uesrela se je pripetila; ar 
как — как ne Kele Antona je v hrbet 
strelil kojega ve v ápitalju vraliju Hervai 
je javljeni к sudu.

—  Pijanscina je ka&tiga Bozja
Zanati János vu Csehi kraj Siimega bi bil 
moral jednoga glibokoga zdenca lisliti; nego 
nesrelen llovek je pijan bil. Рак как se je 
spravii vu védro, da te ga dőli pustiti, zor- 
ne se vun i opadne outer vu 9 klaftrof 
gliboki zdenec. Mrtvoga su ga vun potegnuli. 
Vdovica s trema sirotaini tuguje za skrbite* 
Ija i odhranitelja svoje delice.

—  íalostno pripecenje. Vu Lenda- 
vi su se rád imeli Simonka István i Cum- 
ka Yelica. Nego pucin otec je nikak ni átél 
dopustiti, da bi se veulali bili mogli, i pre- 
povedal je delki da bi к nj«voj hiZi dohad- 
jal. Puca si je to tak jako na srce zela, da 
je smrluo zbeteZala. Nemili otec je ve na 
smrtnoj postelji dopustil, da su se zeli. I 
sirota mlada sneha je od veselja iz suznimi 
olmi zaspala navéke.

—  Najdjena stvar. U Cakovcu u 
Jókai-vulíci se je naála jedna od Zepne vure 
zlata, krugla inedalija za folografiju. Cija je 
je, more si ju pri kotarskomu sudcu prék zeli.

— Strelil se je. íz Hohenembsa nam 
naá domorodec Jánkovics Izidor piáé, da se 
je tam varaáki glasoviti doktor strelil — 
majuáa 15-ga. Kaj ga je na ov Zalosten lin 
genulo, né moli znati. 2enu » 6 dece je vu 
najvekáoj Zalosti ostavil.

—  SluZbene vure vu lakoskim po- 
reznim uredu budu se obdrZavale od juni
uáa 1-ga do 30-ga septembra vjulro od 8 
do 12 vure. — Popoldan je ured zaprt.

—  V topteno déle. Jako nesrelno 
je pohodil v Liget falu zvanoj oblini Mlina- 
ril Elek, 11 lél stari delec 22-ga aprila se 
odpravil к Muri, koja blizo telu — igrat. 
Na bregu se moralo igrati siromaáko déle, 
da se mu poákliznula noga i on je v Muru 
opal, koja ga najenput pod se spravila. Sta- 
reái su ga pod veler, da su vidli, da ga od 
nikud ne, iskali po célom selu, ali zabadav, 
átéli je né mal povedati, de je njihov glu- 
honémi sínek. 24-ga aprila je 2iZek Peter 
iáéi do Mure i tarn kre brega spazil, da lo- 
velja ruka stoji vun iz vode. Najenput se 
odpravil к Spiclin JoZetu, kojerau je prédái 
kaj je videl, i onda su obedva odiáli na 
ono meeto i s jednimi zubalami vun po- 
tegnuli v toplenika, v kojem su spoznali, 
da. je to Mlinarics Elek, kojega stareái vei 
dva dni iáleju. —  Céla stvar je prék bila



dana lendavakomu kr. sudu, koj je déle dal как po zemlji ili na ladji po vodi. Luftba- éiriti nekve Calarne gosenice, Stere ne samo 
zakopati jer se dosvedoCilo, da su tu rodi- Ion je né moéi ravnati; каш veter puSe tarn üstje, nego i mlado Síbje spojeju t tak unis- 
telji nikái né krivi ga sobom neee. Nego kuStni ljudi jesu véé tijú lehko vés plod. Zalo imajte si brigu na

— Za p o g o rélce  v Pölöske obéini iznaSli takvu maSinu, Stera se i vu zraku to, prém ve prvi put da se poéné lakva 
su sledeéi daruvali: Károlyszeg obőina 14 da ravnati. U NemSkoj gróf Zeppelin, u kuga, ar ako stoga, íz ti gcsenic melulji 
K. 30 f., FelsOdoinboru 11 K. 8-4 f., Delejes Ameriki Santos Dumont i Wright brati su postaneju, kletu jóé véé gosemc bude. Zato 
7 K. 40* f., Újhegy 4 K. 70 f. Petkovics Jó- véé viáeput sprobali svoje maSine, i more- marljivo londajte nje i vu gorica.
zsef 1 K., Márlonlialom obéina 10 K. 36 f., mo reéi, как étéjemo, sreéno. Nego neSteri ------------—
Királyiak 21 K. 60 f., Hétvezér 2 K., Felső- den je Willeur Wright nesreéen bil. Masina p  •
mihályfalva 20 K. 50 f., — sve skup 93 mu se je zaletala vu jeden breééec, pák se WUriU».
K. 50 f Znamo za öve obéine, da su 1907- je sa zdrobila. Na sreéu, Wright se je samo g = si ki si véé nebi bili ov lie
ge leta bili jako nesreéne, jer njim je tuőa malo pobil i bude mogel znovié sastaviti deo zaPsegurn0 gorice Vréme za gorice jako 
strahoviti kvar napravila v gortcah, pák su zra ma mu- dobro sloji. Peronospora se jóé ne vidi,
itak né bili skraéeni daruvati, da je bila reé: _  T n ő * -  i  ogenJos ako bi nam Bog dejtrija da, vutom \
pomoéi nesreénim pogorelcom. —  S tim su na najtaleSo i najkoristno neSi B e n e d i k t  loplom vremenu bi se jako i flelno razáirila ! 
pokazali, da oni éutiju ljubav v svojem E .  i  S i n  t i r m *  и  C s A k t o r n g n .  Glav- j J,ni9ljla bj va|„ 8ve gorice. Zato kj ^  
srdcu prama bliZnjemu svojemu, pomoreju na agentura od triestke obéenito osjegura- ,o9 né ov |jeden je veC za sj|u 9prjcati 
mu опак как moreju Lepi je to éin, i vre- vanje druétve. Osjeguravanje obveznice se Malerijala véé znate i to как je potrebno 
den, da ga svaki éovek к srdcu zeme. odmah uruéiju. napraviti. К jeden hektoliter vode je pot-
Naj njim gospodin Bog naplati jezero i je- — Za Pölöske i Pötréte pogorelce sledeöih rebno pol kile galice i pol kile, jóé bol je
zero pot! - , 8U «faruvali : tri frtalje kile friSko vgaSenoga vapna

—  l2traf ' vf nJ «  Jambrovics Józsela Bányavár Ho.váth M .háyJO Tukszar nesme m  dug0 8toje(,e prém |аД 0
k r z n a r a  j e  ő a k o s k i  k o t a r s k i  v e l i k i  s u  d e c  ™  5 0  f. S z ó id a t  É v a  2 0  f. P o ls z k i  S im o n  2 0  f. n a o r a v i t e  tó tra  m a t e r i i a l a  k i i
, л . п а Л „ л n a  Fin V a i r n f a  к я й -  P o ls z k i  B o ld iz s á r  2 0  f. Z a d r a v e c  L á s z ló  4 0  I. ÍU U K O  n a p r a v u e  t ó g a  m a i e r i j a i a ,  k a j

z b o k  n e k a k v e  p o g r e á k e  n a  5 0  K . á t r o f a  N o v a k  A n ta l  2 0  f. N o v a k  P á l  4 0  f . F r a n c s i c s  v á m  j e  n a  j e d e n p u t  d o s t  z a  á p r i c a t i .  A k o
t i g a l ,  i a k o  n e b i  í r n é l  z  ő e s a  p l a t i t i ,  o n d a  M á r to n  20 f  K o z m a  M á r ia  20 f  S z o ld a t  M á rk  d a  ö e  v a m  s f a , i t i  o n d a  n a j t e  san)0
bi moral 3 dni sedeti. Nego Jambrovics je 20 f. D u n y k o  G y ö rg y  *0 f. G o n y ic s  A n d rá s  (Ю f. g voc|om doljati, nego s i  znoviő napravile
pred kaátigom na nepoznato mesto vuáel, D e b a n  M á ty á s  4 0  f. M e s z a n c s  Iv a n  1 К. S k v o r c  . ... . . ' н ,
zbok őesa ga ve veliki sudec da iztraíivati, A n d rá s  50 f. T u k s z a r  G y ö rg y  4 0  f  R o s e n k r a n c  lu,,k0’ kaJ Vdm d0" bude

c m r *  и р р а я р  i ft»V íin  n p n 7 Í o n i r a n i  M á ty á s  4 0  f. G o r ic s a n e c  M á r to n  1 K . S z o ld a t  I m r e  --------------
. .  Г  T i  , u *  о  ’ p e d 2 , 0 n ! r a n l  4 0  f. T u r k  F ló r iá n  2 0  f. M u n g y a r  Is tv á n  3 0  f. 0  ,  .

p o d ja á p r i á t  p l e b a n u á  v  M u r a s z e n t m a r i j i  j e  T u r k  M á r lo n  ^  f V jd r a  A n d r á s  20 f  R a z le k  P e s m a  О й  l j u b a V l .

5-ga majuáa vumrl. Pokojnik je 78 lét bil F e r e n c  1 K. M u n g y a r  T a m á s  2 0  f. Kolac Iv á n  20
s t a r ,  48 l é t  k a k  s v e ő e m k .  J e d n o  12 l é t  j e  f. T a r a n d e k  G á s p á r  4 0  f. Z e r n a  M á ty á s  4 0  f. z,meka mije nocka Maró tebi íme

b i l  v  D r á v a v á s á r h e l y u  z a  k a p e l a n a ,  o d o n u t  P o ls z k i  M á r ia  8 0  f. D o b o s ic s  M ih á ly  4 0  Г Z a d r a -  j e  jutro Rosm arin kitica

n H iío l  п я  f a r n  Hp  í p  n n d n n n o m a  Я 8 l é t  * i -  v e c  Im r e  2 u  *• N o v in ic s  M á ty á s  2 0  f. S z o v a r  M á -  ° ° йе1 8am J a k tebl R o im a n n  kitica jod áel na íaru, de je podpunoma 3 8  lét t i  tyAg ^  f Novak András ^  f M e s z a r ic s  B a l i n t  ,)ra*a Dübro Julro1 Mar0 s° i  Marica J
vei. Naj poőiva vu miru boíjem! 40 f Turk Ivan t  K Zadravec Bálint 3 0  f. M u n - Ik)brn ilItro Boir . • Nai • tueuvati 1

— Tatbína. Od Novak JanoSa z Ki- gyar p á i - 4 0  f. M u n g y a r  K la r a  20 f. R a d ik o v ic s  Maro! lebi j mej; ’ Maró dev̂ őica ’ \

rálylaka su iz nahiÉja hrastove dogé vkrali M ih á ly  3 0  f. S t e in i t z  M á r to n  1 K . 20 f. M u n g y a r  Vpselo u srce Maro devojíica I
do 28 К vrédnosti i 18 őreánjovih b l a n j .  M ih á ly  60 f. V a r g a  S á n d o r  2 K . K r a m a r  József Budi tak kak i me.. Módra fiolica
2andari su odmah poőeli iskati nepoznatoga ^  АлП<1г̂  f %  f‘ F®r®ncT 40 f* . . i. , . .  г  N o v a k  B o ld iz s á r  4 0  f. T o m a s ic s  Im r e  1 K . T á r á n -  btam  mi ee gon R asia  bu nam  ru ia ,tolvaia, ah zabadav, nésu mu mogli na trag dek Ft;renc ш  f g,, 8kup2 3  K o r . I Veaela ini budi Vu malim verfaku

dojli. Nego ve, 14-ga majuáa se Céla trvar __ . n am  duge n a s c  Vesela mi budi Vu malim verfiaku

obrnula^ Zandari su zazvedili, da je tat sam kak . mj' o d p u ^ a m o  d u 2n ikom  n a - Kak ,eliju ái|,ck ,u ob,oku
isti gazda. Nova je i v Amen 1, i aj 1 g|m у Peéuhu su spomena podigli onim z.popfvaj Maró pí.«i >am ti pe.ma
je Ué ímel peneza d tm O  Odltl, zalO je Zdoma y mjr(J p0(,iva _  juCjm fr a n c o s k j m  so)da. Da te gora S..je V  m alim  Megjim«rju

prosti 1400 korun. -  Ve, da je d-rno doéel, , k, gu ed 100 |el d Napoleonora D» “' « " ? 6ujf 4 j"
je epet poéel na lehkoma átvet, vtée len,a- prv|m protj Hnam vojuva|j  ̂ kj su ^  y Pe. • ” 'ade de''°Jk'
rtl kak delal, к tomu éuda troáil. Za svaki íuhu pokopanj Sveéanost ée biti 31-ga ma- Ja »am u ruüca Dovojkam na rado»t
krejcar je ne ufal íen. poveda t, joá men,e j na ä[eroj Ce franc08ki j naS korman s ime„om M.rica Junakom .«mije
Od nie prostit, zato se brzéas tak pripetllo, леп bili SDomena sn s viteákim na- Ooluba » .ovem lak kak bu . .  naSim
da je ne mogel drugaé do penez dojti, kaj ■ .. .  ̂ . . .  , A|' mu ime nrzn.m. /.ivijenju vesetjp.

J . , . , , • л  I . J ’ kanenjem njivi magjarski prialel I dali podiői.
je  SV O je  S t v a r i  S p o k r a l  l p r o d a l,  a  Z e n i p á k  J J K LjepSi bi ga zvala Naj ti ee neplaöu

la g a l,  d a  SU  to  s t r a n j s k i  lo p o v i  n a p r a v i l i .  —  Hab’ mi majka dala Cm e oöi tvoje,

Novak táji, da bi on bil krivec. Iztraga bu- Q ( J  f i f o s e n i c .  Da mi majka dala Jer buä talostila

de veő pokazala, kaj je vu stvari jeli je on ö Koja naYfk kara Snj,mi srce n,OJP
krivec, ili Sto drugi. — Céla sivár Ie2i pred Na protuletje smo opominjali ljude, da Hódi Maró bodi Maio Megjimurje

kotarskim kr. sudom. bi gosenjiőina gnje/da obrali, ne samo iz Zmenom na Setanje Meeto ovo ravno

— Zniknul je. Szabolics Ferenc poljar sadovnoga drévja, nego i iz svakojaőkoga koja pov?m tebi Vu tebi Preblva
iz Legrada je öve dneve zdoma odiSel i od drévja, átérő je na gruntu, ili na vrtu. Ooiubova íme. Me veeeije drag«,

potlam ga ne nazaj. Njegovi poznanci véli- Jesu ki su posluhnuli, jesu ki su ne. Nezna Meni ti je ime Kak mi zima mine

ju, da je brzőas v Dravu skoőil, jer je víáe- őlovek bi se smejat ili srdil, da őuje neále- Tulipán öerieni Tak mi zaiost zgine

put rekcl, da se skonőa. re proste mu2e, lukaőe da veliju, da se öve I^ipan Cerl?m . Protu,etje
— V S zom b ath elyu , kak s veseljem gosenice ve po drévju íz ovi pahoőin nap-

őujemu, je prestal pogibeljni beteg tífusz, raviju, kaj je na drévovom steblu. Sami vi- Maro SoJ Marica v ,eti 8am ve8P,a
átéri se je veő tam » na okolici bil poőel diju, kak se neátera gosenica dőli puáőa, *f°Ía b.ul rui,ca . T̂l kad dojd® jeeen
émti. 21-ga jesu véé nazaj poéelt vu svt itt pák gort potegne, da sama pusti nit, Tlk mi Ma„  zdebne. d.  j» tut„. „,,em.
ákola vuőiti. pahoőinu.

— Növi tűnél. Kak iz pripovesti zna- No ve veő druge pomoői né, nego Ion- ât0 "ikaj “ enj.
mo, veő v proálom vremenu jesu ljudi, prém dali gosenice. Navadno su sve gde na kupu ja^am0 гГп tak
koli gradov ili festungov, tajne gainge delali na steblu. Sveáite si na droáőec krpu, ili Kak Je érv zemeijeki

pod zemljom, po átéri su mogli vun-nuter kakvu kefu, pák u jednu posudu ili vu
iti, ako bi je neprij&telj okolil. Vezda su őrep nalejite petrolijuma i iz ovim maáite N ovák M átyás,
veő i 10— 20 kilometarov kroz brég prevr- gosenice. Ovak pogineju i ovak je lehko ...........
tani tüneti, kud se cugi voziju. Naj novije fondate. Öve gosenice su se sve iz oni jajci O b z n a n a  u r e d n i c t v a .
pák veő i pod morjem delaju takve tunele, zvalile, átere su na tenki svrái okoli kak
kud se je moői po cugu peljati. Med Bős- duga kariőica omotane. Ljudi navadno to v* m ' J°hnatown- Vaäu prosnju emo zvreíii Kak 
ionom (Amerika) t med jednim otokom se nit neobiraju doli, a öve su je oajpogibelj- |гР° ^  “  » “J“
je vezda odprl takov jeden tűnél pod mór- n.je, ar se nezvaltju na jedenput, zato je , ugodne , ure, d. «  t. ,,„j,mi Pri.tetji od lka d« и» vi-
jem, átéri je pol tri kilometre dugi. onda uvek puno drévo. deti budete mogli. Svi vali prijatelji i mi vas iz srca poz-

—  Doli je opal s  luftbalona. Veő Ki pák imate gorice, idite tam viáeput d»Tijamo.
u zraku bi őlovek tak sigurno rád putuval, gledati, ar i v gorica po trsu su se poőele --------------



páros í  kereskedő előfizetőink czégét I IPAROS P S  KERESKEDŐ Iparos s k e r a tk it te lő lir ő l«o k  czéfél
о rovatban díjmentesen közöljük. Г  М Г \ У °  ~ Г  ^  . П  ,  ‘ " U U  e rovatban P l j .o . t is i.  közoljlk.

*—■ 1______ előfizetőink névjegyzéké. -------------------------- 1
B á d o g o s : Férfi szabók: Mészáros: V ászonkereskedö:

Itom m  Sán'dor<f**,é" r ,k , Ír )  ,:>Ш огпуа lvacsics Ignácz, Caáktornya N " " Y  M ály is, Csáktornya Szivoncsik Aulai, Csáktornya

Bedica Ferencz, szabó C..ákton,y. ó rá s és é k sze ré sz : V e n d é g lő k :
Bo rkeresked ő: Férfi és női d iv a tá ru k  • poiiák Rernát, Varaldin I I Adolf, nagy vond. Drávavásárhelyw. лг ™ . L p ... ГСГТ1 es női U lvatarUK . 1 Kovács Mihály konsmáros Drávavásárhely

Mayer Testvérek, Csáktornya Zrínyi Viktor, Csáktornya P e zsgőgyár: Hajas József, Csáktornya

Bo rbély és fodrász: Füszerkeresk d Muraközi (tezegogyár, Csáktornya {“ « £
N id M d i NAndor, Csáktornya Schw an  Mór kereked,, Drávavásárhely Pék :

*  ' "  Todor R_ utóda Csáktornya Stolczer József, Csáktornya Horváth Mihály (Fehér galamb) ”
Gráner Testvérek, „ Horváth Géza

B u to rra k tá r: Mráz testvérek. „ Szobafestő és m ázoló: Kelemen Imre, ”
Schwarz Lápot, Varai din Sostarics Pál ^  Poriak Vidovics János Csáktornya Mráz Jenőné «•

, , u r á k t o n k0,Mr8“ tó,„ya Testvérek v J k o m h .,h e d y  Szállító és d e s zk a k e re s k .
. Kávéházak: Löbl Mór és fia, Csáktornya Mih'álics Keroncz ),

Czipesz : Hui»« iA,eí>f p.AL,n_ „ .  ^  . . . . .  ., vendéglő a- vasaihoz
Masztnak József, Csáktornya Horváth Géza Teje t és te jterm ékeket Singor Salamon, Szoboticza

Gerstmann L i’pót, ' Csáktornyám házhoz н/állit Kalchbronner Ferencz, Stridó

D iv a tá ru h á z: Kékfestő: Bányavári gazdag Szabadalmazott „Krlstiir borsiarö gp*r:
Hener Izidor, Csáktornya Scheiber Mór, Csáktornya Üveg és pOTCZellankeresk: Herczog Sándor vaauti vendéglős

Liszt és Brodnyák, stridó Kőfaragó és Sírkő k é «,itft . TÓdür R " Ш ' '  Csáktornya. Csáktornya

Eredeti Singer varrógépek : Tersztenvák Bódog, cák .o rn yá  Uri- es nijl *«'■ lJtek es dl« " u4ru*: N yári m u la tó h e ly :
Singer Со., Árpád-utcza Csáktornya L i k ö r g y á r :  Ketemen Béla, Csáktornya Ifj. KnorUer Karoly vendéglője Szenülon.

p. ,  ■ . . .  tlochsinger M. és fiai Csáktornya Vaskereskedés: ZOtigOU kéSZitO, ItJltgOlÓ it ПкМГОР I
tp u ie t  es m U l a K ä t O S .  készíti a hires »Glória» sósborszoszt Pr os tent к Gusztáv, Csáktornya Wogrincsics Ferencz, Nagykanizsa

Rosenberg Sándor Csáktornya 12 üveg bérmentve 6 korona - Bernyák Károly, utóda , Krzsébet királyné-tér 10

Könyv-papir- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Strausz Sándor Csáktornya.

I Férfi, női- és gyermek j

1 eső- és napernyő-raktáramat j
j teljesen kiárusítom. {

1 Hallatlan olcsó!  
I á r a k !  i
}  1 U  2— 3 \

\ ZRÍNYI VIKTOR
j divatóruháza, Csáktornya. !







A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra, bogy 
ha vevője utolérhetlen hatásánál fogva közismert , , £ A C H E R -  
LINT" kér, ne akasszon nyak&ba megtévesztő surrogatumot. 

•Sajnos azonban vannak másfele kereskedők is. 728

Ennélfogva mindenkit a k i valódi Zacharlint akar venni, nyo
matékosan figyelmeztetünk, bogy utánzatoktól, melyek utóbbi idő
ben megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, az 
által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljék a »Zacherlin« névre.

Nyomatott Fiechel Fülöp (Strauá* Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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