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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

■aM U R A K Ö Z
Elő Unttól Arak:

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

Egyes szám ára 20 fillér.
K i a d ó h i v a t a l :

Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési
dijak, nyiltterek és hirdetések. magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. H,rdetéwk l«tá»y —

Telefon szám 34. M egjelenik  h eten k in t e g y szer : vasárnap . Nyiittér petiteera 50 snér.

Feleiéi uerkeisté: •
ZRÍNYI KÁROLY.

FOeserkeezté:
MARG1TAI JÓZSEF.

Kiadó és léptilejdoaoe:

S T R A U S Z  SÁNDOR.

A  fazekasok közös műhelye.
A lakástól elkülönítendő közös műhely 

felállításának szükségességét kél oldalról 
kívánom megvilágítani és indokolni.

Az egyik az egészségi szempont, a másik 
a termelés megkönnyítése és gyorsítása.

Amidőn az elsőre nézve személyes ta
pasztalatokon alapuló véleményemet akarom 
kifejteni, felhívom a t. olvasót, hogy lépjen 
be velem együtt egy itteni fazekas műhe
lyébe és vegye szemügyre az alacsony, kes
keny földdel kitapasztolt s ódon gerendázotl. 
apró kis ablakkal ellátott kunyhói. Hány 
egyén tartózkodik naponta ott, hoi a mester 
segéd és tanonc munkáját végzi? És ezen 
munka : a beáztatott agyag elkészítésétől 
kezdve a korongon vizes kézzel kidolgozandó 
— ugyanolt szárítandó egész téli időn át — 
de nyáron is, esős időben és ugyanott fes
tendő és ólom-mázzal beöntendő munka. 
Ezen munka folyton kigőzölgésben lévén, 
minden olt tartózkodó egyén, a feleség, a 
szoplató anya, a bölcsőben fekvő és még 
2 — 3 nagyobb gyermek, ezek mind folyton 
be.-zívják ezt a kigőzölgést, sőt az ólom- 
mázag mérges porát is. S ezt nemcsak 
nappal a munka alatt, hanem ebéd alalt is 
beszívják, mert ott étkeznek mindnyájan, 
sőt többet mondok: az alvas alatt is, mert 
oil alszanak a nevezettek mindnyájan! Hogy 
mily veszedelmes környezet ez, csak az érti 
igazán, aki tudja, hogy a nyirkos agyagból 
eUzálló vízgőz s az agyagban foglalt szerves 
anyagok bomlása lopó, nedves párákkal 
tölti H a levegői A dohos légkörben felnö
vekedő gyermekek mirigyei megduzzadnak 
s ily módon keletkezik a tuberkulózis első 
betegsége, a gümökór.

Ha a tiszteli olvasó ezen ijesztő látványt 
megszemléli, akkor nem csodálkozhat többé, 
hogy bőimét és miből erednek azok a 
sapadt arcok és a beteges kinézés úgy a 
gyermekek, mint az összes felnőtteknél és 
mi az oka a gyermekek megdöbbentő ha
landóságának és a még éleiben levőknél az 
angolkórnak, siketnémaságnak stb.

Három fontos érdek : gazdasági, egész
ségi és művészi sz«*>l a mellett, hogy leg
régibb iparágunkat a biztos pusztulástól 
megmentsük, addig, inig nem késő.

Ezen pusztulás ellen az én régi tapasz
talaimból merített benső meggyőződésem 
szerint csakis egyetlen egy módon lehelne 
segíteni : egy felállítandó modern közös 
műnely állal, ahová mindegyik mester segédje, 
tanonca, sőt a munkában esetleg résztvevő 
asszony is reggel be|önne, munkáját végezné 
és este haza menne kicsi, szegényes, de

tiszta, száraz, nem füstözött lakásába s ott 
tiszta száraz ágyban kipihenné napi mun
káját! Mondom, csak aludni menne haza. 
Bár jobb volna az étkezéshez is. De tekin
tetbe véve a sok idővesztegelést, az oda és 
visszamenéssel nagyon bajos ezt megvaló
sítani, ezért különösen léli időben gondos
kodni kell arról is, hogy a közös műhely
ben egy elkülönített szabad helyiség is legyen, 
hol a mester és munkás munkakötényét 
levetve, hazulról jött ebédjét elfogyaszthassa.

Ez volna tehát az egészségi szempont, 
mely valóban már elkerülhetetlenné teszi a 
műhely elkülönítését, illetve egy közös mű
hely létezésének szükségességét.

Ami pedig a második, nem kevésbé 
fontos termelési szempontot illeti, ezen csak 
egyetlen egv módon lehelne segíteni, ha egy 
közös műhelyben, úgy az agyaggyurógépek, ( 
mint a mázőrlő- és íeslékőrlő-dobok, kellő 
transzmisszióval villanyéihoz kötve, az ősz* 
szes fazekasoknak a szükséges anyagok a 
legkiválóbb módon, kevesebb idöíöllésset és 
nem nagy fáradsággal elkészítve, minden 
időben, állandóan rendelkezésükre állanának.

Mennyi idő és mennyi kéz maradna 
ezáltal szabad : a korong-munkához, a be- 
önlés (engob) feslésliez. mázoláshoz és ége
téshez !

És ez épen a Csáktornyái lazekasok 
részére könnyen volna eszközölhető és al-, 
kalmazható. minthogy terültén a villanyéi 
be lévén vezetve, aimak kihasználása csekély 
á(dozatba kerülne! Sokkal kevesebbe, mint 
amennyi elpazarolt munkaerőt es időt nyer
hetnénk a lobbi munkához. Mennyivel töb
bet készíthetnénk és mily gyorsan végez
hetnek az elvállalt aruk szállilá-át és az 
időhöz kölölt vásári munkát!

Ha ezen elvitalhalatlan könnyítést a 
termelésben mindegyik fazekas kézujjaiu ki 
fogja számítani, akkor kevés megmagyará
zandó maradi már nekem, hogy a várandó 
nagy előnyökkel szemben, egy ily közös
műhely létesítéséhez szükséges anyagi hoz
zájárulás nem is kerül áldozatba, hanem 
dúsan gyümölcsöző befektetésnek tekinthető !

Előre kell bocsátanom, hogy a szüksé
ges épílkezésre előteremtendő pénzösszeghez 
közvetlenül sem állami, sem közhalósági 
segélyre nem lehet számítani, »Segíts magadon 
és megsegít az isten!« igy tekintse ezen 
haladási eszmének kivitelét mindegyik fazekas 
mesler és mindegyik járuljon hozzá saját 
filléreivel és igy mindegyik saját gazdája lesz 
— salát birtokában.

Nincs kizárva ugyan, hogy a város 
haló-ága hajlandó lenne a Létesítendő közös

műhelynek való telket megfelelő helyen áten
gedni, sőt talán a terv kivitelében a faze
kasokat más irányban is támogatni, de fő
dolog az : hogy a helyi fazekasok összesége 
az évi hozzájárulást biztosítsa és akkor meg 
van az alapja az áldásthozó intézménynek 
a jelen működő fazekasok, valamint utódaik 
részére.

Farkasházi F ischer V ilm os 
agyagipari tanár.

*
Farkasházi Fischer Vilmos agyagipari szak

tanár úrtól kaptuk fenti szókat közlés végett, 
melyek az egész ország fazekas iparosainak hely
zetére vonatkoztak s amelyekből kitetszőleg or
szágszerte általános szükség ara a fazekas, pazar- 
ságnak körvonalazott tömörülésére és berendezé
sére. Megjegyezük, hogy a felvetett tervet a keres
kedelmi ininisteriuinban és helyeslőleg tudomásul 
vették. Kívánatos lenne, ha az eszmét nálunk is 
felkarolnók, a kivitel nem sok nehézséggel járna, 
csak legyen valaki, aki a dolgot a kezébe vegye.

felvétel a Csáktornyái 01 A ir . állami leány internátesba.

A Csáktornyái polg. leányiskolával kap
csolatos és lontos nemzeti nnssiót teljesítő 
inlernatus már egy év óla lölli be az ér
dekelt szülök nagy örömére és teljes meg
elégedésére nemes hivatását, melynek célja 
az, hogy a felvett növendékek a polgári le
ányiskolában 4- éven át elvégezve tanulmá
nyaikat vallás-erkölcsös és hazafias szellemű 
nevelésben részesüljenek s hogy állandó és 
a leggondo9sabb felügyeiet alatl egyszerű és 
házias életmódra szokjanak s így előkészül
jenek mindarra, amiket tőlünk az élet nagy- 
szükségletei megkívánnak.

Az internátusba az 1910— 9ll*ik tan
évre felvétetnek azok, kik az elemi iskola 
negyedik osztályát, továbbá azok is, kik a 
polgári leányiskola I. II. és lil-ik osztályát 
elvégeztek s orvosi bizinyitvánnyal igazolják 
azt, hogy ttdjesen egészségesek. A felvételre 
vonatkozó kérvények iskolai, születési és 
orvosi bizonyítvánnyal fölszerelve S. évi jú
nius hó 15-ig a polgári iskola igazgalöjához 
nyúltandók be. A később érkező kérvények 
nem vetetnek figyelembe. A jelen évben már 
leivel! tanulók szülői csak beielenteni tar- 
loztiak, hogy leányaikat jövőre is beadják 
az internátusba.

A növendékek teljes ellátásban (étkezés, 
mosás, világítás, lülés) részesülnek s ennek 
fejében havonként előre 40 koronát kell 
fizdniök Az internátusbán elsősorban mu- 
г.iközi és horvátszlavonországi szülők leány- 
gyermekei részére hat 200 koronás alapít
ványi hely tétetett s igy azon szegény sorsú, 
de jó előmeneteld és kifogástalan viseletű

Ne tétovázzék, ha fáj a feje,
:: hanem használjon azonnal :: BercWás-pastíllát amely 10 perc alatt a legmakacsabb migraint 

és fejfájást elmulasztja. Orvosok által ajánlva.
M ft Kapható minden gyógyszertárban, 

m l < £V* _  Készíti B orotvás Tam á s 
gyóg ysze ré sz K ispesten. 3 dobozzal 
ingyen postai szállítás. 637 34—62



tanulóknak. akik az említett alapítványi he- i t К  П  L Ö K J ?  Í !  X*Jß, K* Pályadíjat uy?rt Óvónő. A Kisded-
lyek. valamelyikét, elnyer к, — a teljes el- ------- .. . nevelők Or*z E^ye-ii't'tén^k péc^i kong.
látásért havonként csak 20 koronát kell _  Áthelyezés. A íöldmívelésügyi mi- ress:zusan az egyesülleli áll:al Tutűzötl egyik 
fizerniök. — Az alapítványi helyek elpyeré- oie£leP $leoteh Dezső a.-Csáktornyát, áll. páfyadgal HulJGecilia Csáktornyái áll. óvóni 
séérl tolyamodó szütők kérványeiket a C^ák- tanítóképző-inlézethe« beosztott gazdasági РУ.ег1* е.!: *  P^yaíé e! a tornatanflás anyaga 
tornyai Takarékpénztárhoz (1) Csáktornya 8fukUu)árUszoigálatérdekében Sopronba he- a VÓ’ ,l,j é*®le^ben vo,t- Hull C-cilia
képviselő-teslületéhez (2) és a Dunántúlií,felle  ál s az ev. tanítóképző- Ä ^  K 'ás e,sO díjat nyerte el »Ep testben
Közművelődési Egyesülethez (3) címezve mté*ethez osztotta be ép lelek« jeligés munkájával,
szintén az igazgatóhoz küldjék be. —s. Nyilvános köszönet. Festetics Jenő — Választási mozgalmak. A választási

Megjegyzendő, hogy a D. К. E. áltál gróf ur Öméltósága 50 koronát kegyeskedett mozgalmak a Csáktornyái választókerületben 
alapított három 200 koronás hely elnyerő- a helybeli Tűzoltó-egyesületnek adományozni, is megindultak A hét közepéig hivatalosan 
séérl csak nagy családdal biró szülők leány- amelyért ez utón is leghálásabb köszönetét csak a nemze i munkapárt bontott zászlót 
gyermekei folyamodhatnak. fejezi ki az egyesület elnöksége. de csütörtök óta a függ. párt is megmozdult!

Az internátusba fölvett tanulóknak ki- — Esküvő. Hoffmann Ignác helybeli д munkapárt dr. Hajós Ferenc Csáktornyái 
vétel nélkől a következő tárgzakat kell ma- kereskedő f. hó 16-án házasságot kötött ügyvédet jelölte, aki f. hó 16-án programm- 
gukkal hozniok: 6 drb. inget, 3 drb. háló- Budapesten Stern Teréz kisasszonnyal. beszédet is mondott. Hajós Ferenc beszedjét 
inget, 3 drb. hálókönlöM, 12 drb. zsebkendőt, — Megyei rendes közgyűlés. Zalavár- nagyszámú közönség hallgatta meg a Zrínyi- 
6 drb. nadrágot, 6 drb. alsóruhát 3 drb megye törvényhatósági bizottsága tavaszi j szálló nagytermében s azt élénk etetszéssel 
színeset és 3 drb fehéret, 6 pár harisnyát, közgyűlését Árvay Lajos alispán elnöklésé- fogadta. Kívüle Terbócz István volt képviselő 
6 drb törölközőt, 3 drb. szalvétát, 1 drb. vei í. hó 9 és 10-én tartotta. A bizottság s Wollák Rezső is beszélt. A gyűlésen meg- 
kismadrácol, 1 drb. paplant, egy, legfeljebb ez alkalommal többek között tudomásul választották a párt ügyeit vezető tisztikar! s 
2 vánkost, 2 huzattal, 3 drb lepedőt, 1 drb. j vette a belügyminiszter abbeli rendeletét, j megalakították a párt végrehajtóbizoltságáf. 
pakrócot, felsőruhákat, kötényeket, kabátot, mellyel a vármegye alispánját a főispáni A Hajós-párt akcióját már megkezdte s 
nap és eseiüAőt, cipőket, egy pár papucsot, | teendők ellátására felhatalmazta. A vármegyei Hajós Ferenc sorra jár|a a válaszlókerület 
evőeszközt, egy kis kávés Kanalat, egy ivój távbeszélő hálózat létesítése tárgyában is egyes községeit. A lüggetlenségi és 48-as 
és szájmosó poharat, egy mosdó tálat, fésűt, tudomásul vette az alispán jelenlétéi, mely pártnak dr. Tamás János perlaki ügyvéd a 
togkefét, szappant, ruhakefét, tüt cérnát. To- szerint a f. évben a zalaegerszegi, novai jelöltje. Tamás János dr. a kifüggesztelt fal- 
vábbá a következő egyenruhákat: Egy sötét alsólendvai és Csáktornyái járások központ- ragaszok szerint ma d. e. 11 órakor mondja 
kék seviot szövet ruhát, rakott alj és matróz jainnk összeköttetési munkálatait a pécsi el programmbeszéd|ét a Zrínyi-téren, esetleg 
blúzzal, legombolhaló matróz gallérral kis posta és távirda igazgatóság foganatosítja, a Zrínyi-szálló nagytermében Hallomás 
kék zsinór dísszel. Egy fehér sötétkék kés- Csáktornya nagyközségnek községi ingatlanok szerint a néppárt is lép akcióba. Minden- 
keny csikós tenisz szövet matróz blouzt, eladása tárgyában hozott ké|>viselőteslületi képen heves váiaszlási küzdelmeknek nézünk 
kék zsinórral. —  Egy fehér piké matróz határozata s a beadott felebbezés elutasítása elébe Ugyancsak megindult a mozgalom 
ruhát hímzett betéttel, a többi iskolás ruhát mellett jóváhagyta a közgyűlés. Alsódomboru Muraköznek a leteny« i választókerülethez 
tetszés szerint. Kötényeket lehetőleg sötétet, község képviselőtestületének a kavicsbánya tartozó alsó részében is. Ili három jelölt 
fekete és szürke lüszterből. Végül sötétkék átengedése tárgyában hozolt határozatát, küzd a mandátumért: Dobrovics Milán, a 
kabátot, sötétkék matróz sapkát és nyárra valamint megsemmisítette a belicai köriegyzö volt lüggetlenségi képviselő, dr. Szabó Albert 
fehér nagy szalma kalapot, fehér szallag választását. A közgyűlési halározat érteimé- néppárti programmal s Zalán Gyula dr, mint 
dísszel. ben Muravid község képviselőtestületének munkapárti képviselőjelölt. Utóbbinak a mura-

Az internátusba felvett tanulók két urinő iskolaépítés tárgyában hozott határozata az közi községekben sok híve van annak a 
állandó felügyelete és gondozása alatt lesznek, iskola jellegének megállapításáig függőben népszövetségnek révén, mely Muraköz alsó

P . . .  , |Q|n . . . .  д , hagyatik. Végül a drávavásárhelyi, mura- részében a Hirschler-családot környékezi.—
, . . 3 °™Уа’ '.1™ ,U3 aM P ’  csányi építkezések ügyében hozott képviselő- Muraköz egyrésze az alsólendvai választó-

gin  leányiskola igazgatója. testületi halározalokat a közgyűlés jóvá- kerülelhcz is tartozván, ennek választási
_________  hagyta. I hullámai Muraköz területére is átcsapnak

E ffV  f f r ó f  DGVelése — Az *г0^а*та1 okvetlen szükségesnek — Annál jobb! Talán valaki ellen a házain-
© * tartom. ban van panasza?

Irt«: Pedagógus. — Mondjuk tehát az irodalmat is. — Oh nem! gróf úr, egész háza minden la-
, л tl , . , -  Ami pedig a matematikát illeti... kója,a szeretotreméltóeág maga. Mindenen meg-
A szegény »okleveles« jelentkezett az elő- . . . . . .  XT. ., érzik a gróf ur ízlésének hatása,

keló úrnál, aki apróhirdetés révén preceptort ke- , . ,'4z *™ar^ h ajatlan. ,lnCS szol” oru*)b — Az ellátásban van talán kifogásolni való.
гее a 12 éves fia számára. alak az ol*an ,6urn41’ akl szamolnl 9em tod- P~- -  óh. az kiváló

— Gyermekem egy kissé elmaradt — mondja les90r ur- — A szobája ?
az előkelő úr. -  Ez az én meggyőződésem is. _  £ppen Де1,Ге|е,,-

— Sietve hozom be az elmulasztottakat, gróf — Nem lehetetlen, hogy egy nap a fiam a — Tehát mi a baj ?
úr — válaszolja a szegény okleveles. Különösen Teréziánum intézetbe fog kívánkozni: ez már csa- — д javadalmazásom gróf ur . . .
ha a tanítvány intelligens. “ di jár?ány nálunk. — Ah! kevesli ?

Már mért ne lenne intelligens az én fiam? — Ez esetben nem szabad elhanyagolnunk — Nem, csak nevetségesnek találom.
— kiált fel a gróf megütódve. az algebrát és a geometriát sem. — Hogyan ? Atyáin nevelője, aki pedig ki-

— Éppen ezt bátorkodtam kérdezni — hang- — Természetesen. váló férfiú volt, 100 koronát kapott, akiből ké-
zik az alázatos válasz. — Valamint a kémiát, fizikát és a csillagá- s^bb közoktatási miniszter lett. unnék uram. 12o0

— Mire akaija tehát a fiamat tanítani? ezattant. koronája van és panaszkodik?
— Amire gróf úr parancsolni méltóztatik. — Ön megfeledkezett a rajzolásról. — Nem panaszkodom, csak kifogást emelek.
— Semmi erre vonatkozó különös parancsom — A végére tartogattam. — Mért nem kifogásolta a belépésekor ?

nincsen — Zenével tánccal és vívással önnek nem Nem szeretek kétszer visszatérni egy már befe-
— Bizonyára irodalmi férfiúvá akarja a kis kell foglalkoznia. jezett dologra. Szólt volna azonnal és én bizo-

gróf arat kiképeztem! ? _  Hálásan köszönöm gróf úr, mert beval- níára engedtem '«Ina, az ön kívánságának.
— Oh, ez nem a legfontosabb. lom. keTesel értek ezekhez a dolgokhoz. — Akkor azonban nem tudtam még.
— Tudóssá talán? . . . . . . .  ... _ — Mit nem tudott még akkor?
— Semmi esetre! Csak annyit tudjon a fiam, _  tlSZlában van — Azt, hogy Tony, aki az ön csikaját neveli,

amennyire feltétlenül szüksége van olyan világfi- ö 1 ie,euie»- éppen tízszer annyi fizetést húz, mint én. aki az
n&k, aki előkelő nevet és majdan háromszázezer Az nem elegendő, no de nem baj, elen- fíát nevelem.
frt jövedelmet örököl. 8edem, mert ön különben tetszik nekem. _  De hisz az nem mindegy!

— Háromszázezer forint jövedelemmel bizony — Nagyon kegyes gróí úr. — Bocsánatot kérek: csak annyi a külümb-
szépen rendezheti be az életet. . .  — A feltételeimet ismeri ? ség a kettő között, hogy Mirlífier inteligensebb lé-

— Ez az én meggyőződésem is. — Az intendáns már megemlítette. vén az ön fiánál, Tonynak kevesebb a gondja
— Egy kis latin nyelvet tehát? — Megfelel önnek? mint nekem a vikomttal.
— Sok latint. Szent Péter szereti a mi csa- — Oh . . . igen. Azt hiszem, fölösleges megemlíteni, hogy a

ládunkat. Félév múltán a tanár jelentkezik a grófnál, szegény oklevelesnek nvomban kitették a szűrét.
— És valamit görögből is? — Beszélni kíván velem uram? r , — Hová ment? Mit inivelt tiz éven át?
— Sokat a görögből: van egy nagybátyám, — Igenis gróf úr, panaszkodni jöttem. Ezek az ismeretlen részletek nem sokat nyomnak

aki örökséget hagy rám, az rajong a hellénekért. — Nincsen talán megelégedve a tanítvá- a latban.
j, Étőnffefyükét? *'s • C nyával. t '■ Fontos tudni csak azt, hogy egy kerület vá*

— Valamennyit A grófnő azt kívánja, hogy — Ellenkezőleg gróf úr. a kis gróf igen ked- lasztói az oklevelest felküldték a parlamentbe, a
a fiam minden követségeken megforduljon. vés gyermek és eléggé igyekvő is. kerület képviselőjeként.



Alsólendván ez időszerűt is több jelölt vesz 
részt á küzdelemben: Nyárt Béla a 
régi néppárti jelölt s ellenfele, Fuss Nándor 
ottani gyógyszerész, munkapárti programmal. 
Festetils Pál gróf, kinek szép kilátásai voltak 
megválasztásához függetlenségi programmal 
s kinek különösen Muraközben volt sok 
híve, a napokban a jelöltségtől visszalépett. 
Helyébe, úgy halljuk. Hajós Ignác dr. zala
egerszegi ügyvéd lépett fel szintén független
ségi programmal.

—  Szenteh Dezső gazdasági szaktanár 
áthelyezése kapcsán városunkban azon h r 
terjedt el, hogy az áthelyezés politikai okok
ból történt. Utánajártunk a dolognak és meg
győződtünk arról, hogy ezen álhelyezésnek 
semmiféle politikai vonatkozása nincs.

—  Közgyűlés. A Dunántúli közműve
lődési egyesület f. hó 17-én előbb választ
mányi, utóbb közgyűlést tartott. A gyűlésen 
Batthyány Pál gról, a volt főispán elnökölt, 
a titkári jelentést Ruzsicska Kálmán dr. kir. 
tanfelügyelő terjesztene elő. А Шкал jelen
tést bő kivonatban jövő számunk hozza.

—  Magántisztviselők nyugdijegyesülete. 
A Magántisztviselők Országos Nyugdíjegye' 
sülete f. hó 29-én d. e. 10 órakor Buda
pesten tartja meg ez évi rendes közgyűlését. 
Az egyesület vagyona 6 és fél millió, évi 
bevétele megközelíti az egy milliót s így 
látható, nogy az egyesület a fejlődés útján 
halad.

—  Halley üstökös. A Halley üstökös, 
amely hónapok óta izgatta az emberek be
teges fantáziáját, végighuzta csóváját a föld
gömbön s a jó löldgolyóbis ennek dacára 
forog tovább amint forgott azelőtt s minket 
nem fulaszlotl meg az üstökös ciángőze. Az 
üstökös elvonult a Nap korongja elölt anél
kül, hogy bármiféle zavart, vagy leg
csekélyebb rendellenességet idézett volna elő. 
Eközben az üstökös egy percig sem volt 
látható, pedig nálunk is sokan fennmarad
tak, vagy felkeltek éjjel, hogy az üstökös 
megjelenésében gyönyörködjenek s szem

tanúi legyenek azoknak az égi tünemények
nek, melyeket a csóva okozhatott volna. De 
semmi se történt, csak a Vénusz csillogott 
s ragyogott á tiszta kék égen, talán szebben 
és fényesebben, mint egyébkor szokott. Az 
egész éjjel semmi olyas nem mutatkozott, 
ami az üstököst valamiféle hatására engedett 
volna következtetni. Egyedüli abnormitás az 
égboltozaton a holdudvar volt, melynek azon
ban halvány rózsaszínű udvara sem volt 
okvetetlen okszerű Összefüggésben a Halley- 
üstökös elvonulásával. Az üstökös ezentúl 
a keleti égboltozaton lesz látható. Ma 956, 
holnap 10 23 órakor az Ikrek csillagképben 
lesz látható; 24-éu ellenben a Rák s 25-én 
a Kígyó csillagképben, ekkor 11 óráig lát
ható. A legszebben Űrnapján fog tündökölni, 
amikor fénykép-felvételeket is készülnek róla 
venni.

—  Jegyzők internátusa. A dunántúli 
községi és körjegyzők Győrben jegyzői fiu- 
inlernátust szerveznek, mely e folyó év szep
tember 1-ével megnyillik. A belügyminiszter 
az alapszabályokat jóváhagyta s az ápril 
30-iki gyűlés az internátus megnyitását el
határozta. A teljes ellátás havi 40 К lesz. 
Összesen 45 gyermeket vesznek fel.

—  Megsemmisített választás. A lekö
szönés folylán üresedésbe jött belicai jegy
zői állást január 15-én töltötték be válasz
tás utján. A folyamodott 4 pályázó közül 
Kopjár Lajos oltani helyettes jegyző és Mat- 
kovics Lajos oki. jegyző között történt a 
választás. A helyettes jegyzővel szemben, egy 
szavazattöbbséggel, Matkovics Lajos lelt az 
uj jegyző. Miután a választást megelőzőleg 
nagy korteskedések folytak s a választók a 
választás folyamán is pressió alatt állottak, 
a kisebbségben maradi párt a választást a 
vármegyei törvényhatósági bizottságnál meg
támadta. Hogy alapja volt a felebbezésnek, 
kitűnik a törvényhatósági bizottság dönté
séből, mely f. hó lii-én megtartott gyűlésén 
a megejted választást a telhozott indokok 
alapján megsemmisítette s uj választást ren
delt el.

Másnap a gróf, aki valamelyik nyugati ke
rületet képviselt, mosolyogva így szólította meg:

—  Ha nem csal az emlékezetem, kedves 
kollega úr, azt hiszem még nem volt szerencsém 
önnel találkozhatni ?

— Pedig tiz év előtt már volt dolgunk egy- i 
mással gróf úr.

— A régi parlamentnek volt tehát a tagja? ; 
Valóban nem emlékeztem önre. Bocsánat.

És mintegy mentségül a feledékenységének,' 
a gróf udvariasan megjegyezte:

Ön oly fiatalnak látszik!
— Hál Istennek nem voltam tagja a régi 

háznak; de igen tagja voltam tiz év előtt az ön | 
házának.

— Ugyan! ön tréfál?
— Éppen nem. Szerencsém volt a kis Pál 

nevelőjének lenni.
— Igaz e z ?  —  kiáltott föl kacagva a gróf. 

— De csakugyan! most megismerem: ön volt az az 
eredeti ember . . .

—  Igazságos.
—  Nem: eredeti. Megtartom ezt a szót. Ön 

volt az a professor, aki elhagyta a házam at. . . .
— Mert Tony, a jokey, aki a csikót nevelte, 

éppen tízszeresét kapta az én fizetésemnek.
— Igen, igen, emlékszem már. És lássa ked

ves kollega úr, nékem volt akkor igazam és nem 
önnek. Bebizonyítsam ?

—  Kérem.
— Nos, Mirliíler egy milliót szerzett nekem, 

sót szerez még egyre: míg ellenben a fiam eddig- 
elé fölvette már az anyja örökségét és tetejébe 
még félmillió adósságot csinált. Mit szól ön ehez. 
A — Azt mondom, hogy ez így rendén van. 
Ön roszul fizetett, a fia tehát rossz nevelésben 
részesült.

—  Tízéves találkozó. A Csáktornyái 
polg. iskolába az 1900-ik évben járt hato
dik osztályú tanulók a tanév végén abban 
állapodlak meg, hogy tiz év után Csáktor
nyán, az anyaintézelben, találkozni fognak. 
Ez a tiz év most járt Je s a megállapodás 
szerint Pünkösd vasárnapján jöttek össze 
az akkori tanulók, most már állásban levő 
komoly férfiak. Az összejövetel elnöke Baán 
Ernő komáromi postatiszt volt, aki a kötött 
szerződés értelmében az összehívást teljesí
tette. Kívüle még megjelentek: Mráz Kál
mán bántornyai s Feisz László murabaráli 
körjegyzők, Mannovits Ferenc drávavásár- 
helyi közs. jegyző, Pálinkás Sándor stridó- 
vári aljegyző, Némelh Viktor városi írnok. 
A meg nem lelent három tanuló közül kettő 
kimentette magát. A megjelentek a polgári 
iskolában gyűltek össze, ahol Pataky Kál
mán jelenlegi igazgatónál tisztelegtek, majd 
a volt igazgatónál, Pálya Mihálynál tették 
tiszteletöket. Délben közös ebédre jöltek ősz 
sze a Zrínyi-szálló éttermében s egyben el
határozták, hogy öt év múlva ismét talál
kozni fognak.

—  A  szentilonai lóvásár ez évben f. 
hó 24-én tartatik meg.

—  A  varaidini gőzfürdő javítása befe- 
jeztelett és f. hó 21-től kezdve mindennap 
nyílva van.

—  Lófogatosok figyelmébe. A Csák
tornyái önkéntes tűzoltó-egyesület választ
mánya közhírré teszi, hogy tűzvész esetén 
azon lótogatos, —  legyen az akár helybeli,

akár vidéki, — ki a tűzoltói szertárhoz el
sőnek érkezik s az első szert a tűzhöz szál
lítja: 10 К, a második: 6 K, s a harmadik 
—  esetleg fölösleges fogatos pedig 4 К ju
talmat kap a tűzoltópénzlárból. E jutalmat 
a tűzo'tóság megadja bármely hitván tűz- 
esetében is, söl még vak tűzilármára is.

Nemkülönben tűz esetén a lakók kö
telesek saját sajtáraikkal, kannáikkal s e- 
gyéb vizhordó eszközeikkel a tűzoltóság se
gítségére sietni s a vizet mindig a tűzoltó
fecskendők medencéibe hordani mindaddig, 
mig az szükségesnek látszik.

—  Leesett a  lóról. Kanizsai Tamás 13 
éves ligetvári fiú arra kérte a 16 éves Ha- 
bus Ferenc pajtásál, ki 2 lóval ment az 
utcán, engedje meg neki, hogy az egyik lo
vat ő nyargalhassa; de vesztére, mert lebu
kott a lóról s a szenvedett agyrázkódástól 
néhány óra múlva meghalt.

— »Savoy« nagyszálloda Budapest, VIII. Jó
zsef körút 16. a Nemzeti Színház közvetlen köze
lében. A Főváros legszebb és legmodernebb szál
lodája. 120 szoba és szalon. Központi gőzfűtés, 
villanyvilágílás. Lift. Hideg és melegvíz minden 
árban. Szobák 3 koronától feljebb. Elsőrangú ét
terem.

—  Vizbefult gyermek. Szomorú esetről 
értesítenek Muraszerdahelyről. Tanai Antal 
ottani áll útmester 6 éves Kálmán nevű 
kis fiacskája pünkösd vasárnap délután 4 
óra körül bátyjával a Murába torkoló jelen
tékeny névtelen patakocska partján játszott. 
Játék közben a part egyik mélyedésében 
egy csirkehullát vettek észre, melyet bottal 
piszkálni kezdtek. A kis Kálmán ezalatt 
egyensúlyát elveszítvén, belebukott a patakba, 
mely azonnal elnyelte. A palak a Mura 
magas vízállása következtében annyira meg 
van dagadva, hogy szinte egy sziuten van 
magával a Murával s igy a patakba esett 
kis fiú lulaidonképen a Murába eseti. A 
szerencsétlen szülök, kiknek 10 gyermeke 
mellől a kegyetlen sors egyik kedgves fiúkat 
ily módon elragadta, kétségbe vaunak esve; 
növeli fájdalmukat az a körülmény is, hogy 
a kis fiú tisztességes temetéséről nem gon
doskodhattak, mert a Mura hullámai úgy 
elsodorták, hogy a leggondosabb keresés 
mellett sem akadhattak holt telemére.

Szerkesztői üzenetek.
—  P. G y. K otor. Köszönjük a tudósítást, de 

sajnálatunkra nem közölhetjük. Á választási mozgalmakról 
megirt tudósításainkban nagyon szűk korlátok akadályoznak 
véleményünk szabad mognyiiatkoztatásában. Azoknak nagyon 
is tárgyiiagosoknak kell lenniök, hogy semmibe bele ne bo- 
toljnnk. Kauciót nem tettünk le, tehát politizálnunk sem 
szabad. Az On közleménye megbatározott, bár jogos állás- 
foglalás volt az egyik jelölt mellett, miáltal refferátája ha
tározott pártszinezetet s igy politikai jelleget nyert. Ezért 
mellőztük.

ftölgyek figyelmébe.
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy úri, női divat 
kalap, cipő és rövidáru raktára
mat, díszített női kalapokkal, for
mákkal, valamint virág- és szai- 
lagdiszekkel kibővítettem, miből 
állandóan nagy raktárt tartok.— 
Nap- és esernyők áthúzása az 
alsólendvai „Hungária“ ernyő
gyár részére felvétetik.

Szives pártfogását kérve,
kiváló tiszteletiéi:

Kelemen Béla.



XXVII. Csáktornya, 1910. majuS 22-ga. Broj 21.
Sve poáiljke, kaj se tide zadr- 

novinah, ee imája pos- 
Jati na ime urednika vu 

Drávavásárhely.

Izdateljetvo:
knjiiara S tr a a s z  S a n d o ra  
kam sepredpiate i ob/nune 

poáiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstveni í povuőljivi Hat za púk 

Izlazi svaki tjed en  je d e n k ra t i to : svak u  nedelju .

Preéplataa o k i je:
Na celo le to ...........8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor
Na éetvert leti . . .  2 kor. 
Pojedini brcji ko§taju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
radimejN.

Odgovorni urednik:

ZRÍNYI KÁROLY.
Suradnik:

PATAKI VIKTOR.
Iid iU lj i vlaatnik

STRAUSZ SÁNDOR

Naáa deca vu ineátriji.
Pilal me je jeden dorjorodec vu listu, 

da zakaj bi dal Skolati 9Vojega sina. More-! 
biti da sie i vi dragi dilatelji spaziii moj 
odgovor vu novinah. Odgovoril sam inu da 
ja neznam kdemu je njegovomu einu volja | 
a zvun toga neznam, как niti on sam otec 
nezna da jeli bi iz njegvog sina postal on 
Clovek za kojega bi ga otec hotel videti.

Neda mi mira misei, i zato budem 
malo obSirneSe pisai od öve stvari. Imel sem 
dijaka koj je bil pod mojimi rukami najboléi 
dijak i iz céloga obraza se mu je vidlo, da 
je spameten. Otec, bogati poljodelavec ga 
je odnesel vu Skolu. Dal ga je na koSlu к 
jednoj cpelarskoj tamiliji. Sin se vudil rnar- 
ljivo. Ali cipelarova tena ga je s cukorom 
i zesvim tak dugo vabila. da je bez volje 
otcove doma ostal pri cipelaru i inoS postal. 
Otec se Cohiai i Cohal, ali sin je tak odluCno 
govoril, da tu nitko nikaj néje mogei. Sin 
je postal cip larskim inoSom. To vam je 
samo példa dragi moji, da Clovek nezna vu 
kakove ruke dojde ujegovo déle i как se 
more odvrnuti od knjige.

Nezna nigdar Clovek naprö iz koga 
dto bude postal. To nije nikomu na lice za- 
pisano. Ali joS dobro je bilo, da je ovaj deC- 
ko joS za vremena oslobodil otca od velikih 
stroflkov, jer to bi mogei i za dvé-tri Ijela 
naCiniti da inoSom postane, onda bi otcu 
veC velike peneze koätal, pak ipak bi samo 
cipelarski inoS bil.
»Samo cipelarski inod!« To je ono, da pri- 
nas joS Ijudi meStriju neglediju za poSteni 
posel. A to je jako talostno. Pri nas su samo

poljodelavci i goepoda Ijudi MeStre joS mno- 
gi za nikaj drtiju. Ali morém vam reCi, da 
néma lepáega posla, как je meStrov, sigurno 
koj se razme vu svoju meStriju. To se dé- 
nes i najbolje zplati. Samo naj za takvu 
meStriju se daju, koja je vrédna i na kojih 
joS nije vnogo meStrov.

Dénes ako gledimo meStrije, moremo 
reCi da su one meStrije prve, koje teljezom 
délaju. ápolari, géplakatosi, kováéi imaju 
dénes dobru meStriju i dobre dohodke. Ali 
i bádogoSi (Spengleri) se nemoreju reCi za 
hude meStre. Tu su vutari, remenari, kut- 
nar, cipelari, malari, ova svaka meStrija je 
vnogo vrédna. Jako se splati farbarija. Far- 
barov je jako malo a potrebni su. KlobuCari, 
vurari, tiSleri, kolari su takaj jedni zmed 
prvih meStrov i jako je dobro, ako deca 
na to meStriju imaju volju.

Vidite dragi roditel|i, na kolikih mestah 
si sve more priskrbeti jeden poSten Clovek 
kruha Nemora svaki biti poljodelavec ali 
nemora svaki biti gospou Za gospona se 
samo on naj Skola, koj sigurno ima volju 
i pamet к tomu. Koj nema volju, njega 
dajmo vu meStriju ili za trgovca izvuCiti.

Vnogi i vnogi roditelji rivaju svoje déle, 
koje niti néma pamet, niti volju i hoCeju 
da bude gospon iz njega Takov najviSeput 
dalje nedojde как do pisara. Postane pisar 
i ónak se muci Crez Ijeta i Ijeta. Jeli mu 
nebi bilo, da bi rneSter bil postal i sa ma- 
limi növci meStriju poCel, otenil se dobro 
i potlam bogát Clovek postal? Koliko i ko- 
liko meStrov poznam ja, koji su sa nicirr. 
poCeii i dénes imaju hite vu varaSih. Si
gurno samo takovi, koji nelumpaju, nego

svaki krajcar priSparaju. Vu vnogih i vnogih 
varaSih je takov poSteni mester daleko do- 
Sel i potlam su ga i za purgarmeftra izab- 
rali.

Istina, da je tomu i nekaj drugo krivo, 
da naS narod nema volju к meStriji. To bi 
najprije morale csáktornyaiske Sparkasse vu 
evője ruke pri jeti. Jer Csáktornya je veC 
veliki varos, ali zvun melina néma mkakve 
fabrike. To je jako talostno To bi trebalo 
onim, koji peneze imaju i najpredi pak tri 
Sparkasam vu ruke prijeti i Cim bolje se 
trsiti, da se ustroji fabrika vu Csáktornyi. 
Так bi i naS narod dobil volju bolje к 
meStriji, vnogi bi si vu fabrikah naSli kruh 
i nebi se jih tuliko rivalo vu Skole za gos- 
podu, jer bi oni, koji nemaju za to volju 
naSli i vu meStriji svoj staliS

Medjimurje je jako gusto nastanjeno, 
nije Cudo, da se trsi jih Cim viSe i drugaC 
kruh si preskrbeti, как sa poljndelstvom. § 
jer si doma nemore priskrbeti bogateSi ide 
vu Skolu, a siromaSkeSi na Streku. To je 
jako pogibeljna stvar i jako bude dobro, 
ako si malo bolje premiSlavaju oni, kojim 
je treba da si premiSlavaju.

Vu Austriji kraj Ensa vu svakoj hiti 
kovaju ocelnate note, delaju Crenja i svako- 
vrstno domaöu meStriju liraju ßogati su. 
Pri nas smo joS tak daleko né doSli, da bi 
poStuvali meSterski staliS.

Ali к tomu je vréme treba. NaS list je 
zato navök bil za narod i bude za narod, 
pak budemo mi veC navuka dali naSim Ci- 
tateljom na svako pitanje vu koju meStriju 
si naj daju sina.

MeStrija je dénes vnogo vrédna.

Nemilosrdni yierovnik.
Kniekom sudcu, koj nije bil samo radi 

svoje pravednosli i toCnog vrSenja slutbe na 
glasu, veC i radi dobrog srdca i daretljivosli 
doSel je niekog dana sam ob sebi, iz nebuha 
nieki skitalac, koj эе je po selih od kuCe 
do kuCe skital, a na kojem je eve kazalo 
svoju zna titelj nőst.

Jer tu эй prviC bili Iasi, koji su mu 
ukoCeni na glavi iz luknjah poderanoga 
Skriljaka znatiteljno u sviet van lukali;onda 
su bili znatiteljno óba lakta na rukah, pak 
su stoga rubaCu i rekleca prodrli, za da se 
utiju triSkoga zraka te si jedno malo hieb 
dan i svietlo sunce pogledaju; zatim su ko- 
liena od same znatiteljnosti si na hlaCah 
svako za sebe jednoga obloCeca predrla, za 
da vide как kaj ide po tom Calarnim svietu 
i konaCno su notni prsti na Cizmah, kroz 
luknje daleko van porinuli svoje vrate, za 
da iz daleka veC vide kamena, koj na putu 
Cvrsto stojeCi, na vlaS Ceka, da se u ojega 
trknu.

Pak auda je i taj skitalac med tolikemi 
svojimi znatiteljnimi i sam postal znatiteljan 
te bi za sve na svietu bil telel saznati, jeli

gospodin sudec uviek samo zapira, ili jeli 
negda ponegda i svoju novCarku odpira, ako 
mu Coviek onak pristojno i poSteno se 
predstavi.

Ja mislim, da moji vriedni Citatelji veC 
pomalo i iz daleka sumnjaju, a to punim 
pravom, da Ce taj skitalec s nekakovim, 
Kerempuhu Petrici sliCnim komadom na 
mejdan izajti, a takove Coviek nesme 
zamierjati.

Pak tako je i bilo,
Dojde tu taj skitalac, kojega hoCemo 

Samerajzl nazvati, к sudcu, te mu veli :
»Gospodine sudce! Ja se moram tuliko 

pritutiti proti jednomu tvrdoga srdca vie- 
rovniku, koj me posvuda proganja, neCovi- 
eCno tierja te nepozna nikakovo smilovanje, 
makar da ga как prosim i za milost molini!«

»No, samo recite sve« — odgovori 
sudec, — »sve i svaku najm&nju, krivicu, 
koju vam Cini, ovde dojde svaki do svojega 
prava.«

»Je,« —  veli §amerajzl —  »to je be- 
zobrazno, как on smenom postupa, a naj- 
vise me pak boti to, Slo je to na nieki ná
cin nasliedni dug, kojega imam joS od svo- 
jih roditeljah, a on ga sad bezobzirno naj-

veCom strogostju terja. Sad me hudla i 
muCi joS od mojega dietinstva pak do da- 
nas, a na kaj me je veC spravil, to morete 
eto na mojoj osobi videti! — Kada su
moji roditelji umrli, Beg njim daj pokoj 
vieCni, imal sam joS kuCu, dvor, grunliC i 
u Stali na dvoru tri krave i dva vola, к 
tomu nekaj polja i za kuCnu potrebu Sumu. 
On pako si je komád za komadom iz Stale 
za se vzel, potlam i zemiju za zemljom a 
na koncu i Sumu, mene pak je protieral iz 
mojeg vlastilog posieda, pak, promislile samo 
njegovu bezobraznost, niti mi nije lonca na 
komenu, niti 2licu u zdeli, niti postelj za 
spati, dapaCe, niti mi kaputa na tielu nije 
oslavil!«

Na to sudac srdito skoCi sa stolca i 
ozlovoljen reCe :

»Ha, to pak neide —  to nesme biti! 
—  Za to imamo zakone i paragraphe, da 
se nikomu nesme neobhodno potrebno za 
tivljenje űzeti.«

»Ah« —  veli Samerajzi —  »Kaj ae 
on brine za vaSe zakone i paragraphe! Taj 
lopov nepozna niti zapovied niti prepovied, 
i mnogi sede u lamnicah, koje je on evojom 
nezasitljivostju u nje spravil. I mene je



Plodidba svinjah.
íz okollce Őtridóvára.

Opel se mi je prudila prilika dragi 
Medjimurci, da vas pohodim z malimi redi 
mojega pisanja, ako ravno znam, da budete 
toliko marali za ovai navuk, как Mesec na 
psa. koj po nőéi laja nad njim iz lastovite 
probe svojega Gospodarstva. Ne iz knjige 
znam, как meni, tak i drugomu je krivo 
neznanje, da mu ide hűje, a ne bolje, ovo 
potvrdi poslovica, koja véli: svaki dovek je 
svojoj sreöi sam kovái. Da je dan danas 
te2ko gospodariti, ovo je svim dobro znano, 
posebno malornu gazdi как se mi u naáoj 
okolici imenujemo: Kmeti.

Najhitredi i najakdi dohodek smo do 
vezda imali od svinjah. A ova je pod zadnje 
vreme poéelo pedati, na ti naCin, da nam 
ovdi, pák ondi mali prasci nidt nevaljaju, 
samo se sudiju i nemaju nikakvoga odraska, 
poljek dobre hrane, i dvorbe. Gazdarica od- 
mah poéné sumiti, da je lőj nesreói kriva 
huda suseda, iliti copernica. Posebno je ova 
Gospodarstvena grana bolje u íenskih rukah, 
kője br2 rado prejdu na praznu veru, a 
mu2 koji se nié neée vuéit, njoj jód potvrdi 
i tak si doíeneju jednu bábu, koja njim 
dobro zvraéi 2epa i napuni gl ívű jód zvek- 
dim neprijateistvom. Takvomu sluéaju bil 
sam ne davno svedok ja sam, akak sem 
öve dneve Cui, se dogodiju u videh mestah 
naáe fare takve tragedije. Proti ovomu zlu 
imam samo jedno vraélvo, i to, da su pra- 
sica i merjasec to jest otac i majka u bli2- 
njem rodu s kupa pudéena, i ovak je krv 
slaba iliti siromadka. Zato se neműre razvi- 
jali prase, nego se sudi, posebno se ovo 
bolje opazilo vezda, kad su svi kántori za 
plodidbo u domaéem krugu vzeti, pák je 
sve na kri2 vu rodu.

Zato je prije bolje bilo, dók su gospo- 
din veliki sudec Kolbenschlag bili jód u Ca- 
kovcu, kakti presednik varmegyinskoga gos- 
podarslvenoga drudtva, koji nisu delali povolji 
ljudstva, kője itak nerazmi, dto je bolje, nego 
pod silóm za dobro bil. Ljudi! zato ja mis' 
tim, da bi se obCine, u kojih vlada óva ne- 
volja, jód jedenput pobrinule za slraujske 
kantoré, i svaka sebe doli zaprla, da ne bi 
nas krid gouili prasice.

A kada pák bi mlade matere zrasle,

jednoé zavel táj zioéinac, da sam u groíovoj 
dumi jednoga zajca u drotenu zamku vlovil, 
pák sam moral za to tri mieseca u zatvoru 
odsedeti. To je slraden zavoditelj! —  Za
kóm?» Zakóm vele, da drdavni gradjanin 
mora svoj mir imali, ali on . . on mi neda 
niti po danu niti po nőéi mira, uviek mrmlja 
na ine, da niti po nőéi nemogu spavati. Za- 
koni takaj vele, gde nema nidesa, tarn je i 
cesar pravdu zgubil. Cesar . . *. mogude, ali 
on hogme ne; jer bad one, koji nikaj ne
maju, bad one najvide proganja i műéi. Pri 
bogatadih, koji ga vode kpodteuu nametanomu 
stulu fine mi jestvinami i pitvinanu, tain se 
on posve drugCije ponada, tarn on nenapas- 
tuje nikoga, как to med sirom »ki dini, tarn 
se зато tali od vugodnosti, milftija i zado- 
voljnosti, . . . tarn se on duti, как bubrek 
u loju.«

»No« —  véli sudac, te je bil vés za
varén u Исц od srdltosti — »no, táj mi 
samo neka pred odi dojde, táj tvrdoga srca 
atari utorad! Tomu ja ved nekaj podtenoga 
nadrobim u juhu, tomu ja ved blagoslovim 
jelo i zasladim pilo, da mu ga bu na dugó 
dosta! *

Na to áamerajzl cmokne jezikom i véli,
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onda bi lehko obdine menjale kantoré, jedna 
zdrugoj. Opel ne bi trebalo kupiti, jeden 
kan2or dugó traje dók se prasice fletno me- 
njaju: da 3 do 4 leta stare ved koljemo, a 
mlade 8 i 10 mesecov pripuddamo.

Dragi Medjimurci ovo sem vám iz Iju- 
bavi do dunke napisal, koju rad imam. Ako 
pák budemo na dalje samo cuprije vradili, 
zginula bude dunka i 2ganci budu suhi!

Kutnyák Sim on

Politiőki pregled.
Zbiranje ablegatov bude 1-ga do 10 ga 

juniuda. Po celim orsagu je veliko kortedé- 
ranje i blizu 900 kandidatov se bori da 
dobiju ablegatski üst, tojest da postaneju 
ablegati. Tisza, Kossuth, Apponyi, Justh pq 
orsagu idejű i govore dr2iju.

Na mnogih mestah socialisti zméáaju 
govore jer buku napraviju, all krvanje je i 
tak veliko. Na vide mestah se i to dogodi, 
da se ljudi sa no2i borim, pa se je i smrt 
ved dogodilo vu velikoj borbi.

Vu Budapesti je skupna ministerska 
skupdtina bila, na kojoj su bili i zajednidki 
ministri i austrijski ministerpredsednik na- 
zoéni.

Njegovo velidanstvo kralj bude koncem 
ovoga meseca vu Bosniju putuval, gde se 
ved sada jako spraviju, da dim lepde pri- 
meju vladara. Kralj bude tri dni oslal vu 
Bosniji, pogledal bude Sarajevu, Mostara i 
Ilid2a kupalidde, a zatem bude idei vu Bed

K A J  J E  N OVOGA?

—  Zbiranje ablegatah. Vu celim 
Medjimurju se je pák zdignul, da se okolo 
onih kandidatah a koji, kője za ablegale 
zbirati hode. Medjimurje к tremi kotarima 
spada, tojest na sredini je Cakovedki kőtár 
severna stran к Alsőlendva, a iztodna slran 
к Lerenye spada. U Csáktornya su do vezda 
dva kandidata, i to Hajós Ferenc dr, Cako- 
vedai fídkaliud как vladin kandidat, a od 
stranke neodvisne 48 me je Tamás János dr. 
prelodki fídkaliud gori slupil. Hajós Ferenc 
je 16-ga ovoga meseca dr2al svoj programm 
govor i sada se vrlo vozi od sela do sela, 
da ljudi na svoju stranku dobi. Tamás János

denes bude dr2al svoj govor ob 11-ti vuri 
na Zrinyi-tér zvanom trgu poieg veüke krdme. 
Vu dolnjem Medjimurju su se za mandat 
tri kandidati horiju: negdadnji ablegat Dob- 
rovics Milán od 48-me stranke, i dr Szabó 
Albert pák dr Zalán Gyula. Prvi je kandidat 
puéke, a drugi vladne stranke. Ovde bude 
velika borba, jer Zalán je sin Hirschlera, 
koj je jako póznát bogalad obéine Alsódom- 
boru, Kotor, Muravid i célé okolice. — Vu 
Kotoru Alsólendva su dva kandidata uboju, 
pák se jako boriju za votuma. 1 Festetits 
Pál gróf je bil treéi kandidat od 48-me strani, 
ali on je öve dneve odstupio. Na njenom 
mesto je рак dr Hajós Ignác slupio fídkaliud 
iz Zalaegerezega, koj se pod 48-om zastavom 
bori, da lendavski ablegat bude. Zbiranje 
bude 1-ga juniuda.

—  Árendás. Gasparits Máron si je vu 
Budapesti zel jednu sobu vu arendu. Pet- 
deseléeliri Ijet star jaki Clovek je misül, da 
к ьоЫ i devojka ide, pák je zato gazdove 
Cetirin ijst Ijet staru kCer tak dugó vabil vu 
sobu dók ju je dovabii a zatim pák pretno- 
ral sa velikim kriéom puée. Redarstvo je 
bedtijalnoga Cloveka prnnilo i zaprlo vu redt.

—  Na posudu je  prosil. Znamenilo 
je как je veC razvuzdani svét. Jeden pote- 
puh je vu Budapesti véé vu Kőbánya zva- 
ntm délu grada pred jednim piiu Majke 
Bo2je postai i poéel perdelja (dparavca) koj 
je tarn bil zato, da pobo2ni ljudi svoje dae- 
nutri metneju —  sa jednom gletvom razr 
bijati. I po ruki mu je idlo perdelja dőli zeli. 
Ali rendőr ga je spazil i peljal ga je pred 
kapitana. Tu se je potepuh slém branil, da 
je on samo od Majke Bo2je na posodu pro
sil peneze i jer ona nikaj néje rekla si je 
misül da se nebude nitko protivil tomu, da 
si posudi par krejcarov od Majkq Bo2je 
Fakma su zaprli.

—  Harajuői vlher. Ju2no magjarsko 
okolicu je straden veter 3 dni nidlil i neiz- 
merne к varé preorukuval. Okolo Verseca je 
stradna toéa sve vu zemlju zabila. Veliki 
viher je kvara delal vu Csakovi, Delta, Vingi. 
Vii obéini Hódos je tak veliki prolom oblaka 
bil, da je iz jednoga brzuljaka dőli tekuéa 
voda jednu éordu ovcah sa pastirom vu 
dolinu poplavila. Vnogo ovce i pastir su zgi- 
nuli. Kroz Nyíregyháza je velika bura pré

da takove rieéi, о udrobljenoj juhi, blagos- 
lovljenimi jestvinami i fíno zasladjenimi p«t- 
vinarni su niegovomu vierovniku povoljne, 
pák ako ga gospodin sudec pozove k-obedu, 
to ée se on sigurno pfi jelű junaéki izka- 
zati. Ali da bi mu dosta bilo, tomu se niie 
ufati; jer to je jedan gladud i pozderud, 
akoprem je véé pod stauovitimi okolnostmi 
se i s hrudéi i lojeneini svieéami hranil, ali 
to su bile takove okolnosti, da do drugoga 
niéesa uije bilo moguée se dovinuti, a pri- 
rieéje véli, da vrag u sili i muhe jede.

Sada se je sudcu éinilo, da tu2itelju 
nisu svi kotaéi u giavi dobro namazani, jer 
nekak neidu ónak u redu, как bi inaée 
normal no moralo iti, podto on svojemu пэр- 
rijatelju hoée dobar obed priskrbeti. Anda 
se opita za ime i stan toga vierovnika, za 
da ga moie osobno izpitati, u potrebi ga 
pod iztragu staviti i ovak cieloj stvari na 
konec dojti; deéko pák je rekel, da posivana 
okrivljenika nije potrebno izdavati i simo 
ga pozivati, jer ga je on odmah sobom uzel 
odnosno sobom űzeti moral, podto se ga isti 
jód od prvoga cekanja materinog mlieka, 
kakti klopec drti i niti za éas samo neée 
od njega se oddruiiti. Táj tvrdoga srdca

vierovnik nije nitko drugi, как . . .  njegov 
pravi, vlastiti i zivuéi gospodin 2eludac.

Na to se je sudac, koj nije bil nepri- 
jatelj umiestne dale, moral srdaéno smejati, 
pák da Samerajzl svojega tvrdokorno vie
rovnika barem dielomiéno pobatrivi, dal mu 
je jednoga srebernjaka, a povrh toga jód 
dobroga tolnaéa, koj nije bil samo za njega 
véé bi i mnogomu drugomu hasneli mogel.

»Moj dragi prijatelj«, —  rekel mu je 
— »u toj stvari nemrem ja sam odluéevati, 
i anda vám nepreostaje drugo, nego da se 
obrnete na kojega dobroga fidkala, koj vas 
neka od toga nemilosrdnoga vierovnika brani 
U to ime vám preporuCam fidkala doktora 
Marljivost u péelarskoj tiltci i njegovu gos- 
podju Umierenost! Ako vám óva dvojica 
nepomognu, onda je i ог. а к sve badava. 
Sada idite s milim Bogom te se sieéajte 
moje opomene !«

I áamerajzl je idei te si je zamidljeni 
grízei nokte na prstih i к tomu je kimai 
glavom, как da je opomenu razinet i a •fő
jem unutarnjem odobraval.

Mozbit mu je sudec ipák pomogetf

Em. Kollay.



letela. Vu \ihru jc  slréla vu hi2u Feketetzatim jp otiöel na banhoí mater Cekal. 1 lo műhelyu sa prelvaranimi oCima na zdvojbu, 
Sándora vudrila i njegvoga-poleg odprloga je saznalo 2andarstvo, da si je iskal krive — Je-li lu moCi dobili Anti-Halleyina!

^bloka stojeCega tri lét staroga sineka vmo- svedoke, da se tak rpái suda. Nesreéooga zapitam sa sfahom.
rila i pohiftvo vuÉgala. deCka su vu rest zaprli. —  Na dobrom mestu hodite — odgo-

—  S m rt za  p ipu  d uh an a . Kienes —  Veliki snég  vu R im u. Kvo tu pri- vori gosp. Mello uljudno i vzeme jedno steklo 
Dániel i Jósvai György meétri su se vu Sáros* nas je straSno vruce, a vu Taljanskoj. vu s police, vu kojoj je nekvo zelenkasto-zuta 
pataku od Iga nice za zresno nagjonkali, Kad Rirnu je ovoga meseca 18-ga veliki snég tekuCina bila.
dimu idejű si je Kienes pipu naigal. I Jós- bit. Zrak se je jako ohladil i mrzli sever puSe. —  Na dán na stotine prodamo. Do ve
vai je gustuS dobd za puSiti, pák prosi svo- Sve je zmrzlo. Sadovje, 2ito je uniSteno. je dvadeset jezer 9tekla preölo.
jega pajdaSa za pipu duhana. Kienes grubi- Ptice na jezere i jezere leiiju po vulicah — To je zanimljivo! Как treba to has-
janski odgovoril, radi Cesa su se poCeli pre- zmríjene koje nisu vuCne straSnoj zimi. nuvati i kaj mu je uspjeh
govarjati. Dobri prijalelji su se posvaddi i —  MMijuni na cesti. Poleg Ham- —  Vzemite na dan triputa jednu zlicu.
tak je Kienes 9 no2om Josvaija vpiéil, koj burga vu Movrfleth zvanim mestu su dva To vraCtvo na toliko jaCi srdee i pluCa, da
je odroah vumrl. mu2i jednoga cekera naSli, na cesti. Vu ce- vas obrani od zadudenja Halleyicinovoga.

—  Kradja vu  c irkvi. Jeeuu 62 Ijeta keru je bilo dva milijune "vrédnosti paper* — Hm ...... a ciena?
staru 2enu, koja je erugaó iz proSnje 2ivela natih penez i vuogo oblegatorijah. Veliju, — 900 reis (4 К. 60 f.) 9teklo
su prijeli ove dneve vu Dugaresi vu cirkvi da jo cekera jeden automobiles zgubil, ali —  Za ve samo 2 stekle prosim jednu.
ravno kada je peneze krala iz lak zvanoga taj se joS nije javil po svoje peneze. rneni, jednu 2en ;....
Marijinoga zdenca. Lpornik Marija se zove —  R epaca. Halley repaCa tuliko daje —  (Po2uri se, da stekla spakuje).
ta stara 2ena. Slvar se je tak pripetila, da posla ljudem, da je to straSno. Ali jedno je —  (Zgrabim ga) Cekajte malo, joS ni- 
poleg lurdeske Marije oltara 9toji jedna gli- veC sigurno. Nemoramo se veC bojati od sam zgotovil govor. Kupim dvé stekle na 
boka evetilnica, vu koju su pobo2ni ljudi nje jer smo mi tvrdo spavali, kada je répa- sledeCi nácin : Odnesem dvé stekle Anti-Ha- 
znali svoje filére na almu2tvo bititi. Jer je Ca otisla örez naSu zemlju. Niti se nam je lleyice, nego platil nebudem. Ako 19*ga Máju- 
svetilnica dosta gliboka, Lapornik si je do- postelja gibala, tak je tiho otisla repaCa érez Sa vumre céh Lissabon izven onih dvadeset 
nesla jednu dugu Séílu (2licu) pak je Snjom zemlju. OtiSla je 19-ga ovoga meseca vu jezer, koji vaSe vraCtvo hasnuju, onda tri- 
probala peneze vun jemali iz svetilnice. Po- zorju, kad je san najbolSi. Iz céloga svéta puta platim. Ako svi vumremo, onda je néti 
malem joj je isla stvar, jer je samo 18 fiié- dohajaju joS glasi, da su ljudi jako strahom vám né potrebno. Ako pak svi ljudi osta- 
rov zela veC vun kada su ju prijeli. Dugih bili pred repaCom. Citali smo, da iz rumunj-. neju, samo oni dvadeset jezer kupei vaSega 
prslov bogicu su predali 2audarom. ske je 16 jezer ljudi otiSlo vu Rim к sv vraClva vumreju, onda budeju moji herbi

—  P o m ira n je fra n c u s k e  sa pap om . otcu papi, da ga zamoli, naj je obrani od vas kao otrovnika zatu2ili. Je-li sie stem 
Kak znamo do sada su vu Francuskoj ot- repaóe. Vnogi su se skonCali, a osobilo med zadovoljm?
cépdi veru od dr2ave, mnoge cirkve prodali napol divjimi ljudi je veliki strab od repa- —  On jeden hip zadreveno stoji, a 
a patre рак iztirali iz zenitje. Vezda opet Ce. Vu Ruskoj su nekoji céli svoj imelek onda prigovori: Jako rnije 2al, ar пайн tirma 
Citamo, da se ipak iééeju prihke, da se popom ostavilé, evője peneze cirkvam dali, neda na porgu. Nego znate kaj, dam varn 
Francuska sa Vatikánom izmiri. Jeden Iran- da si tak zaslu2iju nebu. ako dojde repaCa. jednu drugu preporuku. Vi sada platite ove 
cuzki ablegat Coohm je bil vu Rimu gde 2a losten sluCaj se je dogodil pri dolasku dvé stekle vraCtv» i ako majuSa 19 ga ipak 
ga je sveti Otec papa primil vu posebnu damfsila Admiral Sley zvanoga vu Iku erse budete poginuli, onda vam za Anti Halleyicu 
audeneiju. Cochin se je razgovaral i sa Citty vu Ameriki. Svi putniki su bili gori-vaöe peneze vrnemo. Prodaja né je izpala, 
drZavnim tajnikom Mery del Valóm i sa reCna 2ena je obnorela i vu norosti se joj ar |a se bolie vuparn vu mo|U sreCnu zvez- 
kardmalom Rampolom. Vezda kada je taj je vidlo, как da bi repaCa i5la proti njoj. du как vu zbrCkavicu gospona Mello.
ablegat natrag doftel vu Francuzku je rekel Od vehkoga straha se je vu morje hitila. __________
da bi jako polrebno hi Io, ako bi se Fran- Samo drugi dén su joj naSti mrtvo télo.
cuska sa P.iuorn pndobrival. 1 veli, da je on RepaCu budemo eada vidli svaki veCer, U re d n ik O V l OCigOVOri.
toga uvjerenja. da bade se to паэкого do- Kada nije oblaCno. do II vur. Vezda je Naiim poátaranJm citatejom dajemo na xnarye, 
godilo. najme veC otldla prek zemlje i bude se na d* budemo svaku nede{ju na ovim meatu odgovor dali

А  ^  и I ,  . . . .  , 1 . J svakomu, koj ae к nam obrne sa kakvim gud pita-—  Opet Kréta. Так Stoji sivár, da veCer mogla videtl. njem. Zato si svaki naj svoje íme lépő podpiée da
Opel moreino Cekatl muloga tabora med ---- ----------- budemo mogtí snati tko je to, kqjpita kaj od nas
n  , . . . . tr ж.» мл. Nekcji budu morebiti őekatí morah na odgovor, ah to
Grkom I Turskoill. 1 to zbog Kréte. Né A n ti ííft l lt ív in  у/m naj nezeme vofju, jer morebiti pitanje, kője mo-
zdavnja SU krétski ablegati prisegnuli za  ̂ * гвшо raaavetliti je  tetkeáe. paksato nam viáe posla
grCkoga kralja. To je slraéno uzneimrilo turke. Vu Lissabonu —  glavnim varoéu Por- ^o™or z / P,ie:
koji sada nemiruiu 1 bude doálo sigurno do tugalije — sem se ziSel s jednim póznán- ,.6osp. Uraénik „Medjtawrjt“ COktariiya.* 
prolévanja km . Jeden i drugi se jako prip- com, pred kojem sem se opital vrhu jed- nHtaj d5°nph. Ä  wj «»»к! «»»ék dő'^o'Pr"e.i» 
ravlja. Albani su se eada odmah pomirili, noga skupnoga prijetelja. Martin. Mi «mo to vec viseput opaziii, da ы vu
íim vidiju da je Ireba proli grkom iti. AI- -  Pred ose m dana je dimo vu Alem- • * « «  Ä “^  jíT f Ä
báni SU naime neprijatelji grkov. Kak se tejo Odputlival. nekaj ima j da drugoga Bog pomore. Vi nam pisete ead
moremo ..»d,.ü, labor bude a . Balk.nu -  ^ « j ?  .
Opot vtldril VUU. Un skup #Ce vumrti 9a svojom ga2di druge poöeli rexgovarsti i bilo je avemu kraj. — Так

—  S tra ie n  ein . Ovogs meseca U-ga familijoin. »m j. to n ..«, Ali ato n.jt.
. . .  4 ,  , . . .  , . .  0 , jóé  pajdaSe. Cetiri— pel vae ga do«ta ktomu. Рпвкгоие m

je D ö m ö l k  András 28 Ijet star deéko ÍZ A h  . benzm m aSm u, óva  ae sam o izplati, ako budete vredu delalL
Sárbogárdá UoSel javít 2andarom vu Székes- —  Mnogo ciniju tak, ar se od Halleyce Novák I. Da pri kojem# ® . . . f . grunta, to Vam mi nemoremo preporufiiti. Ima |in túlnő ifehérvár da je njegova 16 l|et stara Jula bojlju. Bvako je рой1еШ) druStvo, как Ы onda samo jedno izabral*
sestra, koja je veliko nevolju imala samo- Nut i v Portugaliji se najdeju »zajci« kada jih je  mnogo. -  S z .  V .  1 d§nes su je Joiijudt ôje
ubőimen postnl». Polejaln se je petróleumom koji verujeju vu pnpovest kruCu svéla, prém J?
i onda se je vuzsgala. Rekel je deCko da da zvézdoznanci Halleycu za Cislo nedu2no Dobilismo.Vudojdueimbroju budemo«pomenuii. Pozdrav!̂ .
se je nesreCa za toga dogodila, dók je on nebesko lélo dr2iju. Как bez duSni ljudi _ г
bit na állomásu i Cekal svoju mater dimo e«ri|u strati med narodom, ka2e sledeCi do- ЬпЬопл АгнК. Уйеал яп 
iz Oldömölka. Kada je dtnio doöel, jako je godjaj —* piSe naft domorodec iz Portugaliji. j mmázsa j l т . -cent, | kor. fill 
smrdeCu duhu póznál i zato je suseda C9Ö- V novinah »Diario de Noticias« je s p
gör Józsefa zval da naj ide dujim vu sobu. velikimi slovami sledeCi glas: Segurno vraC-1 ; Búza ilséftRiH Páenica I9 60 —
Poleg poslelje stojeői stolze je o<ida jóé gorel, tvo proli Halleyci. Professor Edvin Elseworl ( Rozs Hr2 13 50 —
a sestru Julu su naéli nirtvu. 2mdari su je to vraCtvo znaSel, koju su vuCenjaki cé- Árpa JeCmen 12  00 —
jako sumljivim vidli sivár, zato su íztragu loga svéta za dobro eredstvo izrekli. Ovo Zab Zob 12  20 —
podigli. Med lém su saznali, da se je Dö- vraCtvo тога  svaki Clovek —  predi nek se Kukoncza Kuruza nova 12 50—
mölk familija véé zdavoja botela reéili oes- s Halleycom zidemo, svaki dán triputa vu- Fehér bab uj Grab beli 1640 —
reéne puce, koja je bedasta bila i straSno se vzeli, da se srdee i pluCa privCiju. Cijena Sárga bah » 2uti 14 40 —
mnogo krala na okoío. Zato ju je sada nje- jedne flaSice 900 reis (4 К 60 fillér). Za célú Vegyes bab * zmééan 12  80—
zin brat sam skonCal. Kad ju je velika ne- Portugaliji! jedmo skladiSte:M. L. de Mello. ! Kendet mag Konoplj* no seine 1740 —
volja prijela polejal ja je sa petrolejumom Za ovaj évindlerski oglas bi gospona ! Lenmag Len 22 00—
i világai ju je. Kada je vumrla ju je del Mello pri nas vu Magjarskoj segurno zaprli Tökmag KuACice 24 40 —
vu postelju, pod jednim stolcom je zakuril Poiskal sem gospona Mello vu njegovom 1 Bükköny Graliorka 12  4 0 -

■t
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MftRGIT-CRÉMET,
hogy arca tiszti, üde és bájos le g y e i!!

A Földes-féle Margit-Créme a főrangú hölgyeknek
is kedvenc szépítő szere, az egész világon el van 
terjedve

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a 
bőr azonnal felveszi és kiváló hatása m ár pár óra 
alatt észlelhető.

Mivel a Földes-féle Margit-Crémet utánozzák ég 
ham isítják, tessék eredeti véd jegygyei lezárt dobozt 
elfogadni, mert csak ilyen készítm ényért vállal a 
készítő m indennem ű felelősséget.

A Földes-féle Margit-Crims ártalmatlan, zsirtalan, 
vegytiszta készítmény.

A bőr m indennem ű tlsztitaiansigét, szeplőt, pat
tanást, mlteszert, májfoltot, ráncokat stb. 
gyorsan és biztosan eltávolít. Nem csak az arc
bőr, hanem a nyak, váll és kéz fehérítésére és 
szépítésére is legalkalmasabb. Nagy tégely a kor., 
kicsi I kor. minden gyógy tárban és drogériában.

K é s z ít i é s  p o s t á n  k ü ld i :

F Ö L D E S  K E L E M E N  b y B b y s z e b E s z  a r a d o n .

Kapható Csáktornyán: pethő jenő gyógytárában.

SO hold hegyi szőlőm idei terméséből 
eladó még

600 hektoliter fehér fajbor.
A borok hat hordóban feküsznek, te

hát egyneműek. Átlagár 30 fillér.
Paslek I. Lajos nagytermelő 

Zalaegerszeg.

Sok pénzt takarít meg,
a ki ruházati szükségletét

Csáktornyán Nádasi József divatáruházában 

1 ■ szerzi be.

Fehérnemflek, nyakkendők, keztyflk, nap- és esernyők stb. stb.

nagy választékban és jutányos áron kaphatók.
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Az alsőmuraközi takarékpénztárral agyaséit énsagályzö-sztvatkazat.

Az Alsómuraközi takarékpénztárral egyesült 
önsegélyző-szövetkezet folyó évi junius hó 1 2 -én 
d. u. 2  órakor

rendkívüli közgyűlést
tart, melynek egyedüli tárgyát a szövetkezet fel
oszlatása s ez által szükségesnek mutatkozó intéz
kedések fölötti határozathozatal fogja képezni.

Kelt, az igazgatóságnak 1910. évi május hó 
18-án tartott üléséből.

836 1 -3  Az igazgatóság.

D a 1Sm i1a «i -nvefsftlajmotorok 
QU ПППСГ -11Y С. r M)lü j I okoniobilr

c-ak

lémig a készlet t a r t !
Magasszárú Chevreaux cipők lackkaplival ..............  10 korona
Box bőrből szintén magasszárú lackkaplival fűzős

vagy oldalgombos ..............................................  9
Fényezett zergebőr félcipő ........................................  7
Chevreaux félcipő lackkaklival fűzős vagy oldalgombos 9 ••
Uricipők 7 koronától 30 koronáig. - A minőségért szavatolok.

POLLÁK 6YIILA divatárúháza, Csáktornya.
son *-*

= = = = =  Úri szövetö'ltönyök lő koronától feljebb. —

Nyomatott Fischel Fülöp (StraiHz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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