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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, nyiltterek és hirdetések, magyar és

M U R A K O Z
horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

EfMzstésI árak:
Egész évre . . .  8 kői.
Fél é v r e ..................... 4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Telefon szám 34. M egjelenik hetenk int eg y sz e r : vasárnap. Nyllitér petltsora 50 fillér.

F ele ld *  Hzerkeeetd:

ZRÍNYI KÁROLY.
FOeserkeeztO :

MARGITAI JÓZSEF.
K iad d  ée la p tu U jd o n o e:

ST R A U SZ SÁNDOR.

Karácsony.
Sejtelmesen, misztikusan borúi reánk 

azt est. Fenn kigyulnak a fényes csillagok s 
millió s millió gyertyafény meleg sugárzása 
melleit ünnepeljük az emberiség megváltó
jának születési évfordulóját. A szent fa ott 
sugárzik minden keresztény család lakásá
ban s ha kevesebb, avagy több lobogó láng 
ékesíti annak ragyogását, teszi fényesebbé, 
melegebbé annak ünnepléséi, mégis vala
mennyi egyformán, valamennyi egyöntetűen 
azt a nagy tiszteletet, azt a rajongó szere- 
tetet akarja personifikálni, amely a keresz
tény egyház megteremtőjének világra jötté
hez fűződik, annak eljöveteléhez kapcsolódik.

S megkondulnak a harangok az öröm
teli téli éjszakában s az emberek milliói 
özönlenek a fényesen kivilágított ünnepélyes 
templomokba, hogy misével áldozzanak a 
nagy Mindenhatónak azért a kegyéért, hogy 
ime, az emberek földi szenvedéseinek Meg
váltóját e világra engedte. Hogy ama sanya- 
ruságok, ama kínlódások, melyek a legtöbb 
embernek osztályrészéül jutottak, könnyeb
ben elviselhetők legyenek abban a remény
ségben, hogy a földi szenvedések túlvilági 
örömökkel váltatnak meg.

Majd kétezer év előtt a napkeleti éjsza
kába csak egyetlen fényes csillag sugára 
világított be. Az a fény vezérelte a három 
keleti királyokat, ahhoz a jászolhoz, ahol az 
emberiség megváltójának megszületnie kel
lett. Nem bíborban, nem fényben s nem pom
pában, hanem a tehénistálló fojtott levegőjű

melegében, a kérődző, de senkit sem bántó 
szelíd állatok társaságában.

S a szent királyok elindultak s maguk
kal vitték a sok keleti kincseket, mesebeli 
selyemszőnyegeket, aranyat, kincset s mind
azt a földi jót, mivel az égiek őket megál
dották. S vittek tömjént s vittek mirrhát, 
hogy azzal áldozzanak az ég szülöttjének, 
hogy azzal róják le hódolatukat az előtt, 
ki tudásával, emberszeretetével megváltja 
majdan az emberiséget földi szenvedéseitől, 
megajándékozva őket egy túlvílági gyönyör
teli élet reménységével.

S a szent királyok elindultak amaz 
emlékezetes éjszakán s mentek, mendegéltek, 
miként a gyönyörű legenda azt elmeséli. 
Vezérük az égi csillag volt, útbaigazítójuk a 
jóságos pásztorok, kik különben is mene
déket szolgáltattak az emberiség későbbi 
Megváltójának s módot nyújtottak, hogy 
távol a rossz emberektől, a jóság, a szelíd
ség, a türelem magasztos érzelmei kapcso
lódjanak születési tényéhez.

S hiába feküdt ott az egyszerű jászol
ban, a tehenek, a szamarak s egyéb jámbor 
kérődzők között, az égi fény mégis rávezette 
a keleti királyokat, hogy megtalálják azt, 
akit kerestek s akinek eljövetelét az angyal 
előre megjósolta nekik.

Az eszme született meg ez emlékezetes 
éjszakán. Az eszme, melyet hiába rejtünk 
jászol alá, szegényes tehénislálóba. A fény, 
mely belőle kisugárzik, hozzá vezérli mind
azokat, kik az eszmét kutatva keresik s

akik tudják, hogy annak eljövetele, annak 
megszületése egészen bizonyos.

Ezelőtt majd kétezer esztendővel meg
született az Eszme. Azon a szent, azon a 
sejtelmes éjszakán. Megszületett, hirdetve a 
tant :

»Szeresd felebarátodat, mint tenma- 
gadat!«

Ezelőtt majd kétezer évvel. S vájjon 
az eszme, melynek ily gyönyörű tanításai 
vannak, ily hosszú idők elteltével beléjutott-e 
a köztudatba ?! Ügy szeretjük felebarátain
kat, mint önmagunkat?! Vagy az önszeretet 
nem üli épen napjainkban legnagyobb or
giáit?!

A szent éjszaka misztikus szépsége nem 
tűri, hogy ezekkel a profán kérdésekkel 
tolakodjunk előtérbe. Nem tűri, hogy arról 
beszéljünk, ami nincsen s kívánjuk a lehe
tetlent. De annyi bizonyos, hogy az Eszme 
új megszületésére nagy, igen nagy szükséges
sége van az emberiségnek ; mert a harangok 
elhangzásával, az ünnepélyes ruhák leveté- 
sével, az ünnepi hangulat, a keresztényi 
érzelem is kivetkőzik belőlünk, hogy helyet 
adjon a mindennapi, minden szeretet nél
külöző gyűlölködő, pogány érzelmeknek, 
melyek egy új Megváltó születését várják s 
kívánják.

Városi közgyűlés.
Folyó hó 17-én d. u. gyűlést tartott a 

város képviselőtestülete. A gyűlésen Petries 
Ignác városbíró elnökölt. A gyűlés elején 
elnök bemutatta Karapancsa Miklós ulánus

Híiládatlanság.
Irta . B a lá z s  J ó z s e f .

(Utánnyomás tilos.)
Bizony édes uram háládatlan nép ez a német, 

kezdé elbeszélését Vida mezőőr, kit kunyhójában 
felkerestem.

1806. év május 20-a reggelén Veranából ki- 
masiroztunk az ellenséggel szemben. 2 órai mene
telés után előőrseink az ellenséget jelezték. Az 
ellenség körülbelül 6000 lépésnyi távolságban zárt 
sorokban közeledett.

Ar ezred 6 százada zárt rajvonalban haladt 
előre. Az én századom az ágyuk védelmére lett 
kirendelve. A tűzőrség egy alacsony dombon fog
lalt állást, mi pedig balról a domb alatt állapod
tunk meg.

A dombtól balra vagy 300 lépésnyire kis ló 
terült el egészséges tiszta vízzel. Miután szomja
sak voltunk s az ellenség még távol volt, 
megengedte a kapitány, hogy kiki palackját meg
töltheti.

Én az utolsó voltam s miután megtöltöttem 
palackomat, hasra feküdtem s ittam vizet. Egy
szerre hatalmas ágyúgolyó süvít el felettem s 
mintegy 50 lépésnyire a hátam mögött a mocsaras 
talajba fúródott.

Megszeppenve hason csúsztam a golyóig s 
közelébe érve láttam, hogy egy hatalmas kartács, 
óvatosan felemeltem a golyót s úgy sárosán te
nyerembe fogva századomhoz siettem s rögtön 
jelentettem századosomnak, mialatt óvatosan földre 
tettem a golyót.

Ez volt az első. úgynevezett aviziós golyó, a

csata megkezdése előtt a legfontosabbik, mert ez
zel felfedte magát az ellenség.

A kapitány megszemlélte a golyót, majd 
váilamat megveregette és azt mondta: Braver 
Mann bist Vida, ich werde es nie vergessen (derék 
ember vagy Vida, sohasem felejtem el.)

Azután megírva jelentését s gyorsan a rossz 
irányban vonuló ezred után küldte.

Most a legényekhez fordult, megmagyarázta, 
hogy bátorságom által megmentettem az ezredet, 
amennyiben, na 10 percig a megkezdett irányban 
halad, az ellenség ágyúi oldalról támadva tönkre 
teszik. Mi bekövetkezett volna, ha én a golyói ott 
hagyom s csak jelentést teszek s igy a kapitány
nak magának kellett volna oda táradni.

A golyó a legveszedelmesebb kartács volt s 
csak kis vigyázatlanság s légbe röpültem volna.

Az nap fényes és szép győzelmet arattunk 
az olaszok felelt; én másik héten vitézségi ke
resztet kaptam.

*
A csúfos olaszországi hadjárat után ezredünk 

Görzben állomásozott. Abban az időben szervez
ték a landver csendőrséget. Minden ezredből kivá
lasztottak 10— 12 embert.

Kapitányom a kiválasztás napján megkérde
zett, nem mennék-e csendőrnek ?

Igent mondtam, mert örültem, hogy szegény 
ember létemre állandó kenyerem lesz.

Felvettek és a derék kapitány jóvoltából 
Zalaegerszegre rendeltek a landveriskolába s hat 
hónap múlva szülővárosomba kerültem, Zala- 
szentgrótra.

Ezt mind derék kapitányomnak köszönhettem,

ki ily módon jutalmazta meg kötelességtudásomat, 
sőt még szárnyparancsnokomnál is beajánlott.

Nem volt uram nálamnál boldogabb ember 
kerek ez országban. A liz éves katonaság alatt 
szüleim meghaltak s a kicsi családi vagyon adó 
fejében elúszott. Bátyám napszámos volt s nála 
lakott hajadon nővérem is.

Nővéremet kérésemre az őrsparancsnok sza- 
kácsnénak felfogadta s ezentúl mindketten támo
gattuk bátyánkat, kit sok gyermekkel áldott meg 
az úr Isten.

Néhány év múlva változott a világ, cseh és 
német legények lepték el az országot s nálunk 
csendőröknél, mi magyar fiúk kezdtük érezni a 
nyomást.

Nemsokára új őrsparancsnokot kaptunk, egy 
goromba veresorru csehet.

Minden második szava az volt, szvina uheszka 
(disznó magyar.) Nővéremmel úgy bánt, mint egy 
utolsó cseléddel.

Akkor már csak magám voltam magyar az
őrsön.

Alig bírtam magam visszatartani, hogy fel
indulásomban yeg ne dorgáljam a cseh pimaszt. 
De kenyeremet, jobban mondva nővérem kenyerét 
féltettem és tűrtem . . .

Egy nyári nap mindenki távol volt szolgá
latban, csak magam maradtam az őrstanyán. Mint 
rendesen, most is felkerestem húgomat, kit sírva 
találtam a konyhában. Kérdésemre, hogy miért 
sir, azt felelte, igen goromba az őrparancsnok és 
tegnap éjjel megtámadta s alávaló módon akarta 
megsértőm.

A vér elfutott ennyi gyalázat hallatára. Meg
nyugtattam húgomat s azzal elmentem. Bezárkóz-



alezredes levelét, melyben a város közön- Oh szép, mindenek felelt szép vagy beüthetni i — Tisztviselő telep. A lisztviselő-telep
sédétől elbúcsúzik. A közgyűlés élénk óvá- áldott bölcsőnek, megszentelt ünnepe! I megvalósulása felé közeledik. A mull hét
dóban részesítene a búcsúzó alezredest, ki- |el(ir,e° f  sieiSoSk'Téged“«"' r,,|Varnán már 10 tl;izlvi3el0 je'enthezett, kik
nek jegyzőkönyvi kivonalban köszönetét gény emberek. a telepen házat fognak építem,
mond az előzékenységért, amit részéről min- Emberek. Embertömegek, kik e sáros földön, — PÓtképesités. A helybeli áll. taníló-
denkor tapasztalt. — A helypénzszedés jo- vizes ködhullámokban síklanak össze vissza. És képző-intézetben Ruzsicska Kálmán dr., kir
gát a következő barom évre Benedikt Bélá- ^ * уЬаеп' ‘ ««^'ügyelő elnöklete alatt f. hó 22-én ’ d. e.'
nak adta ki a város. — A számvizsgáló örömekgT_  Vlgy á|m(fdott örömek heve hajt, me- pótképesító-vizsgálat volt. Ez alkalommal
bizottság tagjai lettek : Strahia Károly, Hein- |egjt javító jelentkezett, kik közül hárman tanítói
rich Miksa, Gráner Miksa, Mózes Bernát, Már hetek óta ennek jegyében zakatol a oklevelet nyertek.
Premec Miklós, Fejér Jenő. A hav, pénztár világ. E körül halmozódik minden terv gondolat _  Köszönetnyilvánítás. Anlonovics An- 
időszakonként való vizsgálatát Benedikt Ede, Ezért imádkozik a gyermek hajlós vonalú . , h , b оЫаА/  .. vároa S7PÍ;énvei kört

S S f  t " \  í  S S S S Z  Ü S S “ 1  И  кч .
. ^и^гГ|ПаУа P.l f!k Zdbá,r Zá8a. 1 11 Ha eszébe juttalják, még a kalimpálást is városi elöljáróság rendelkezésére, amiért kö-

lelöieg újabb felterjesztést intéz a kormány- t^pes pillanatra félbehagyni, hogy kárpótlásul szék szönelet mond Petries Ignác városbíró 
hoz, melynek pártoló továbbítása végett a s gyermekláb közös megegyezéssel újabb kompli- _  Ví;pmpn%/pi я. 7*0.пк Л Ьошлкк 
vármegyét megkeresi. — A város szegényei- káli szövetségre lépjen. varmegyei vaiasziasoK. л egu wb
nek havi segélyét 6 K-ról 9-re emeli a köz- »Véletlen« kávéfeldölések alkalmából nincs megtartott vármegyei törvényhatósági bízott- 
gyűlés s egyben kéri a háztulajdonosokat s *"*ekelve személye, sem tiszta ruhája. Uj sag. gyűlésén megejtett választások során 
lakókai, hogy minden keregetöt elutasítsa- £ “ 2 ”  Ä i ^ S S U l i i r S i ü '  s z e l n é  " . Т “ “ "  t közpon . ési állandó
nak, mert azok nem helybeli regények. -  KévoTj nn“ '̂ P.hn ci l l J “03
Simon Józsel kérésére megengedi, hogy az sütemény-garmadákkzomszéd-szobába vándorlását. 7 . ' л .**’ r ip s
alatt, míg mostani helyisége felépül, a piacon Elzárását. S a képzelet e színes világban meg- dr. Zalan Gyula, dr. Hajós Ferenc, dr Wolf 
íelállítotl ideiglenes díszes fabódéban árusít- *14в“ к a"nV' tudáf al- «1пУ«‘ « « m'n.el oda Béla es Me8,er,ch Aladár bizollsagi tagok 
hasson. -  A legnagyobb Vila az asztalt- dXvószIvv^l ' ’ " kulcsl)ukhoz ^pirosai, _  ,8ko|aüfly. A múlt hó folyamán a
járda körül voll, melyben Fe|ér Jenő miül De Jézuska is leleményes ám! Számit az ™u«cs4nyi állami iskolai építkezés befeje- 
előadó s Pálya Mihály, László Béla dr., Wol- avatatlan pillantásokra. ПУРГ1 A kolori iskola állami kezelés
Iák Rezső, dr. Schwarz Albert, Morandmi Ilyenkor bizoyosúl aztán be, mily mélyek a alá került, minek következtében a miniszter 
Bálint slb vettek részt A járdákat 18 szó- szekrényPo|cok- Fiókok. Ott alusznak fenséges két tanterem építését s a tanítótestületnek
val 8 ellenében elfogadták A határozat 15 "У0«а|»™Ьап. t̂ökéleles türelemmel a fényes iruhájú 2 tanerővel való azonnali kiegészítését el- vai о eneneoeu euogaoiaK. A naiarozai 10 és jövőjű babakisasszonyok, urak. Megdöbbentően л а а , 6 . , ,
napig közszemlére van kitéve s azután a vegyes társaságban ugyan, de szivükben azzal a rende|te A drávaszentmihályi áll. iskola 
vármegyéhez lerjesztik fel jóváhagyás végett, fényes álommal: hogy ők egyszer, régen, valamikor laí)ítója lakásának építkezése tárgyában a

_________ a világ legszebb napján : tömjén s mirha voltak tárgyalások folynak. A felsőpálfai iskola ál-
egy kis gyerek lábánál, kinek feje felett csodála- iamosílása s az alsómihályfalvai iskolázás 

K Ü L Ö N  F É L É K .  tosan fónyl6 koszorú sugárzott . . . ügyében a tárgyalások megindultak.
____  Büszke-boldogan pillantják hát meg egy szűr- __ v fireenvtárnvaláft Az áll fanílókénzőkületi órában a fejük felett kigyuló lángocskákat . УвГввПуХагдуаШв. Az all. tanilóKepző

M e n n y b ő l az an gya l . . . Örömtől elfehérült gyermekarcokat. Embereket, intézetben t. hó 21-én volt a versenytárgyalás
... J Ví о- T i , . , kiknek szivében az ihlet szent érzése reszket, dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanlelügyelő el-

az Ä X . Ä  Klk * pillanatban jók, Uszták, igazak. Magasba- nöklele alalt. Ez alkalommal, mint legelő-
újból szépséges Karácsony ! . . .  ka^a^d7 ^  ** Islenemberen pihen s íelszá11 ha,~ nyösebb ajánlattevők, a hús, zsír, és tej

Р ° ‘ ‘  .... . , . . . . .  .. ,K ar' Mennyből az angyal lejött hozzátok . .  . szállítását Anlonovics Aulai, a süteményÉs elmúlik megint. Elmúlik és újra jön. — 3 ы i szállítását Rosenberg Lajos, a fűszer szállí-
Hl9f . n„0lyf n régen !*Г»аплт4г ez- Sokszázesz- Sz. D.-né. lásál strahia testvérek nyerték el.tendőkön át annyiszor jóit és ment. Es megün- _________  .
nepelték ugyanazzal a megtisztuló érzésekkel, — Karácsonyi Ünnepély. Megható ün-
Krisztus úrunk után való fellobbanó vágyakozással. — Tanfelügyelői látogatások. Körösi nepély játszódott ie a helybeli óvodában f.
Szeretettel. Sándor és Rutsek Imre kir. segédtantelü- hó 22-én a kisdedek részére felállított

így volt ez mindig milliók futó életén át. gyelők a mull hetekben meglátogatlak a karácsonyfa meggyújtása alkalmából. A kis-
A szymboluma. Az áhítata. Irgalmassága, öröme, muracsányt és dravaegyhazt áll iskolákat s dedóvó nagy terme fél órara, amikor az 
melegsége, szépsége, költészete . . . egyben megtekintették a drávaegyházi és ünnepély kezdetét vette, a szorongásig telt

! muracsányi községi kisdedóvodákat is. meg gyermekekkel s hozzátartozóikkal. Az
tan, szobámba s levelet Írtam volt kapitányomnak. — Ц kir. közjegyző. Az igazságügyi ünnepélyt az egyesület elnöke, Zrínyi Károly 
melyben elmondtam sorsomat s hogy ma leszá- miniszter Csáktornyái kir. közjegyzővé dr. I8az8am, nyitotta meg, a szerétéiről tartott 
mólók az őrsparancsnokkal. Velem ne törődjék, Isoó Viktor zalaegerszegi kir. közjegyzőhe- beszéddel. Utána Martincsevics Julcsa óvónő 
csak ha teheti, nővéremről gondoskodjon. lyetlest nevezte ki Dr lsoó Viktor nem is- mesélt Jézuska születéséről, majd Hüli Cili
én az ö̂rmestert felketMem^o^ában'eg' nSS' 8 veretlen Csáktornyán. Egyizben Csáktornyán j tovább \

Az őrmester elhalványodott, midőn minden 19 helyettes volt. szavaltatott. s énekeltetett a kis Jezuskáról
bejelentés nélkül beléptem. Sejtette, miért jöttem. — Tanítónő- Ó8 ÓVÓnŐ választás. A S a karácson fáról. Majd az ajándékok ki-

Szemére vetettem bánásmódját s megkértem kolori köza e)emj „épisfcolánál üresedésben ° 3Z,ása következett, mely a kisdedek örven- 
illedelmesen, ne bántsa húgomat. .. .an„ rinrti AMáar. Kncsórs AHól nkl la oezése közölt a pazarul feldiszilett és kivi-
Ä Ä Ä Ä  nII6nö- » M -  óvónői állásra pedig Josch n! f “ ' ^ k a tkolva, a szobából kiparancsolt Margit oki. óvónő választatott meg. kisgyermek süteményt, cukorkákat és almát

Nem tudtam magamon többé uralkodni, oda- _  Kinevezés. A Vallás- és közoktatás- ^Гппк“ kls l4" ^ ák e“ nkívul ^ T 1 ЬаЬ“1 
ugrotta,n az őrmesterhez, torkon ragadtam s főj- ц . . . . , Haiabács Iván linnai 'wk 1 — 1 órál A lélekemelő ünnepély
fogatni kezdtem. A nagy zajra berohant a többi ‘ /  HaJa .cs 1, 1. PP az óvónők érdeme, kik ezzel újabb kapcsot
legény lefogtak, lánca verlek s becsuktak és Csuppay La|os kismartom polg. iskolai ,eremteltek a szü|ök я a kisdedóvói intézmény

A vizsgálati fogságom alatt volt kapitányom tanárokat а IX. tíz. osztályba rendeä tana- Q̂Zött 
meghalt, amit egyik társam kárörvendő arccal rokká kinevezte. л , , x . . .
tudomásomra adott. _  . . . и л ь -  ~  Csáktornya karácsonyi ajandeka

El voltam veszve. Jóakaróm meghalt, elbán Riiuniewil laniio. A vaiias-es koz- Lapunk legutóbbi számában rövidesen meg-
nak velem, mint egy Ronggyal. oktatásügyi m. kir. miniszter Benkovics János emlékeztünk a nagy eseményről, mely Csák-

A vizsgálatot gyorsan befejezték. A tárgya- murahelyi tanítónak a népnevelés terén tornya újabb kulturális haladásának egyik 
lason nem is engedtek beszélni. Kidobtak uram, szerzett kivá'ó érdemei elismeréséül 200 К leufontosahh тп^утяШ  Uöhp». Ériiiik •./ 
egyszerűen kidobtak. Elvették érdemkeresztemet, ÖZemélvi nóllékol enffedélvpyell RMnLitvir« f* , n,pzz‘ nalat képezi. Értjük az
ruháimat s én 8 évi becsületes minka után koldus ■. , ^ ' utcák aszfaltozását, melyet a város ké|)vi-
voltam. Hiába emlegettem hőstettemet, senki sem . 1 miI| dkusmeretes, ügyes selőteslülete nagy szótöbbséggel elhatározott,
hallgatott meg. lanl'A ismeretes a Muránlúl, hanem kiváló Emeljünk kalapot úgv a város elöljárósága,

„  ... . .. , . * . gazdászati tevékenysége révén is. Mint ki- mint a képviselötostület , ( e|öl| , y
Ha éjjelenkmt bejárom a határt, nem egy- tunó méhész is nagy népszerűségnek örvend. L* ügy érdekében mak.ikat exuonál ák És 

szer eszembejön a gaz cseh. Hej uram, ha ez TqmíiA; Ыпоип-А*. . л ... „  , , MMguKdi ехропапак.
nem lett volna, ma nem kellene vén csontjaim- leiiiioi Kinevezcs, A Julian-Egye- akkor, amikor ezt tesszük, nem vonunk
mai éjjelenkint a határt járnom. De a becsület sd'ct elnöksége Kontier Gyula szlatinai h. párhuzamot pártolók és ellenzők közöli, 
uram, az még a szegény embernél is az első. . . tanítót a krestelováci Julián-iskolához rendes hiszen az utóbbiak nem maradiságból elle- 

--------------  tanítóvá kinevezte. ! nézték a nagyhorderejű reformot. Megjegyez-



zük azonban mégis, hogy kifogásaik ezúttal 
nem állják meg helyüket. Egyrészt azért nem, 
mert nagyban túlhajtottak ; másrészt, mert 
ez argumentumok mind elesnek, amikor 
közérdekről van szó. Pedig ilyen közérdek 
a város kiköveztetése is. Oly fontos köz* 
érdek, mellyel szemben minden kicsinyes
kedés, aggodalom eltörpül. Amint hogy el is 
törpült a hatalmasan kialakult közvélemény 
előtt, mely a város rendezését a város egyik 
kiváló szükségletének tekinti. Lehet, hogy 
lesznek, akiknek ez újítás, többek között 
költséges volta miatt, nem tetszik ; de remél
jük, hogy idővel ők is be lógják látni: ha 
már Csáktornyát egyéb tekintetben várossá 
fejlesztettük, a járdák aszfaltozása elől sem 
térhettünk ki. Az aszfaltjárdák a város 
külsejét meg fogják változtatni, Csáktornya 
városias jellegét, a város értékét emelni fog
ják. Miért is ismételve köszönetét mondunk 
a képviselőtestületnek a szép karácsonyi 
ajándékért, melyben a város polgárságát 
határozatával részesítette.

—  Tánciskola. Adorján né Mayersberg 
Frida úrnő január 9-én kezdi meg a tánc
tanítást. Beiratkozásokat elfogad Strausz 
Sándor könyvkereskedése vagy január hó
6-től kezdve ő személyesen a Zrínyi-szálló
beli lakásán.

—  Gazdasági tanfolyamok. A Zaiavár- 
megyei Gazdasági Egyesület Muraköz terü
letén Alsódomboruban is rendez tanfolyamot, 
melyen 22-en vesznek részt. Itt kosárfonásra 
és gyékénymunkákra tanítják őket. A tan
folyam, melynek vezetője Beszterczey Gábor 
gazd. tanár, jan. 15-én ér véget. A Gazd. 
Egyesület a muraközi tanfolyamokon kívül 
a Murán túl Garaboncon, Nagyrécsén, Csapin, 
Nován, Türjén és Zalaapátiban is nyitott 
tanfolyamokat.

—  Köszönetnyilvánítás. Pollák Gyula 
ur 6 pár cipőt és 4 sapkát volt szives a 
a helybeli szegények között való kiosztás 
céljából ajándékozni, melyért ezúton is hálás 
köszönetét nyilvánítja az elöljáróság.

—  Nagykanizsa —  törvényhatósági vá
ros? A nagykanizsaiak mozgalma, úgy lát
szik, megvalósúl. A képviselőház közigazga
tási bizottsága kívánatosnak találta, hogy 
Nagykanizsa törvényhatósági várossá fejlesz- 
tessék s javaslatára a képviselőház is ki
adta a kérvényt s bizottsági javaslatot a 
belügyminisztériumnak, hogy az erre vonat
kozó törvényjavaslatot készítse el.

—  Újabb gyűjtés a Csány-szoborra. A 
Csány szoborbizottság hiába fáradhatatlan, 
mégse került még ez ideig össze az a 
pénz, amibe a Zalaegerszen felállítandó 
Csány-szobor kerül. Hogy tehát gyarapodjék 
a rendelkezésre álló összeg, a bizottság 
újabb felhívást intéz ezúttal a vármegye 
tehetősebb egyéneihez: az elsőbbrenaü föld- 
birtokosokhoz, továbbá a főpapokhoz s 
gyűjtés céljából a főszolgabíróságokhoz, gaz
dagabb iparosokhoz és gyárosokhoz, majd a 
Nagyvárad— Kolozsvári vasútvonal állomá 
sainak főnökeihez azon a címen, hogy ezt 
a vasútat annak idején Csány tervezte. 
Miután a nagy vértanuk iránti kegyelet s a 
hálás utókor fogalmai közt szoros kapocs 
van, kilátás van rá, hogy a Csány iránt tar
tozó kegyelet tekintetében se lesznek az 
aposztrofált faktorok szűkmarkúak s fel fog
ják keresni adományaikkal a Csány-szobor- 
bizottságot (Zalaegerszeg), mely azokat a 
Magyar Pajzsban nyugtázni fogja.

—  Falusi szarka. Kernya Gergely belicai 
lakos bizony alaposan rászolgál e cimre. 
Mert nem érdemleges dolgokat tulajdonít el, 
melyekkel magán gyökeresen segítene, de

minduntalan gyarapítja rovásainak számát, 
melyekkel a csendőrség az ő viselt dolgait 
evidenciában tartja. Így most is három Íz
ben került bele a csendőrség fekete köny
vébe. És pedig a ponyva, a szekérkerék s 
egy élő kacsa következtében, melyeket sűrű 
egymásutánban Safarics Bertalan, Hergár 
Antalné és Herman Márton belicai lakosok 
kárára a maga birtokába vett. A csendőrség 
Kernya Gergely tetteiről a kir. járásbíróság
nak számolt be, ahol a lopási mániában 
szenvedő Kernyát majd felelősségre vonják.

—  Ingyenes tanfolyam. A somogy szent- 
imrei m. kir. földmivesiskolánál 8 hetes 
mezőgazdasági és háziipari tanfolyamán a 
kisgazdák fiait a mezőgazdálkodás legfonto
sabb ismereteire és a gazdálkodásnál szük
séges eszközök készítésére (bognár-munka, 
kefe, seprükötés, kosárfonás stb.) tanítják 
meg. A tanfolyam teljesen ingyenes, a részt
vevők díjtalanul kapnak lakást, élelmezést, 
mosást, sőt a készített tárgyak sikerült példá
nyait is haza vihetik. A tanfolyam 1911. 
évi jannár hó 4-én kezdődik. Felvétetnek a 
kisgazdák 16. évet betöltött fiai, akik leve
lükben korukat és erkölcsi magaviseltüket 
bélyegmentes bizonylattal igazolni tartoznak.

—  Hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy a 
10 évenkint ismétlődő népszámlálás, az egész 
országban s igy Csáktornyán is január hó 
1-től kezdődőleg 10 napon át fog tartani. 
Felhivalnak az összes háztulajdonosok és 
lakók, hogy január 1-ére a családjuk és hoz
zátartozóik n e v é t  é s  s z ü l e t é s i  i d e j é t  e g y  
p a p ír la p r a  pontosan felírva a népszámlá
lásra készítsék elő, hogy a népszámlálás fontos 
munkája fenakadás nélkül idejében elvégez
hető legyen. A népszámlálás ideje alatt a ház- 
tulajdonosok és családfők lehetőleg otthon 
tartózkodjanak, hogy a számlálólapok kérdé
seire a pontos válaszokat megadhassák. A 
számlálóbiztosok hatósági személyek s az 
Elöljáróság a közönség részéről is leendő tá
mogatásukban látja biztosítva a népszámlálás 
hazafias és országos érdekű műnkájánzk sike
rét. Az Elöljáróság. Csáktornya, 1910. dec. 24.

—  Fatolvaj. Mihálics Antal zalaujvári 
lakos három Ízben is megdézsmálta a zala
ujvári közs. erdőben az ott levágott faállo
mányt s ezzel többeket megkárosított. Fel
jelentés folytán az «eltulajdonított fát nála 
megtalálták. A bűnjelek lefoglaltalak, ő meg 
a kir. járásbíróság itélőszéke elé került.

I R O D A L O M .
— A »Vasárnapi Újság« karácsonyi számá

val együtt kapják az előfizetők a karácsonyi al
bumot, mely fényes pompájú kiállításban, legjnle 
sebt) íróink egész sorának szépirodalmi munkáival, 
művészi illusztrációk nagy gazdagságával és négy 
gyönyörű színes képmelléklettel jelent meg. Ezt az 
albumot megkapják az újévkor belépő új előfizetők 
is. A rendes karácsonyi szám is a szokottnál gaz
dagabb tartalommal jelent meg. Címképül Luini 
elragadó Madonna-képét, a Szépművészeti Muzeum 
egyik díszét közli ; ezenkívül képeiben bemutatja 
Názárethet, a különböző fenyő fajtákat, a színhá
zak újdonságait : az Elektrát és a Szent ligetet 
(Alexander Bernát színházi cikkével), fényképeket 
Pásztor Árpád világhírű útjáról, a fiatal Pallavicini 
György őrgróf és jegyese, Andrássy Boris grófnő 
arcképével stb. Külön említést érdemelnek a pom
pás divatképek és egy szép képes közlemény a 
női kalap múltjáról. Szépirodalmi olvasmányok : 
Endrődi Sándor és Szávay Gyula versei, Lengyel 
Menyhért novellája, Móricz Zsigmond és az olasz 
Neera regénye. Egyéb közlemények : a párisi tár
laton kiállított Kossuth-szobor, Neogrády Antal 
bájos rajza, tárcacikk a hétről s a rendes heti 
rovatok : Irodalom és művészet, sakkjáték stb. — 
A »Vasárnapi Újság* előfizetési ára negyedévre 4 
К, a >Világkróniká«-val együtt 4 К 80 fill. Meg
rendelhető a »Vasárnapi Újság* kiadóhivatalában

(Budapest, IV., Egyetem-utca 4. sz.) Ugyanitt meg
rendelhető a »Képes Néplap* a legolcsóbb újság & 
magyar nép számára, félévre 2 К 40 fill.

—  A magyar nyelv védelme. A magyar
beszéd színét, zamatját rontó idétlen szólamok, 
nyelvficamok ellen izent hadat a Zalaeger
szegen megjelenő Magyar Pajzs sovén szer
kesztője, Borbély György, áll. gimnáziumi 
tanár és öccse, Sándor, a váci orsz. siket- 
néma intézet igazgatója. A tudatlansággal és 
nemtörődömséggel szemben védelmére kel
nek ök a magyar nyelvnek azzal, hogy az 
úton-útfélen elburjánzott idegenszerü szóla
mokat és szerkezeteket, rendszer nélkül, 
felbukkanásuk sorrendjében tollúk hegyére 
tűzték, hogy igy azokat, idétlen hrjtá3aikkal 
együtt, az olvasóközönségnek elébe tárják. 
A könyv karácsonyra 8— 9 Ívnyi terjede
lemben jelenik meg. Ára 1 korona. A mű
höz a bevezetést Bérezik Árpád irta.

—  Nyilvános köszönet. Hajas Józset 
kávéházábau betöltött főpincéri állásomat 
üzletátadás miatt elhagytam. Az ott irántam 
tanúsított jóakarata pártfogásért ez úton 
mondok igen tisztelt vendégeimnek hálás 
köszönetét és egyúttal kérem azt új állá
somban — mint íőpincér a Gerstmann kávé
házban és kereskedelmi kaszinóban —  is 
részemre fenntartani. Teljes tisztelettel Weisz 
Jenő.

— Köszönetnyilvánítás. Azon alkalom
ból, hogy ez év végével Csáktornyáról, ahol 
13 évet, mint vendéglős, Isten kegyelméből 
eltölteni szerencsés voltam, sok ismerős és 
általános jóakaratu közönség szíves támo
gatását és nagyrabecsülését kiérdemelni ipar
kodtam, sőt tapasztaltam ; most midőn sor
som messze vezet nagyrabecsült körükből, 
nem mulaszthatom el, hogy tapasztalt párto
lásukért és szíves támogatásukért búcsuzóúl 
a városi és vidéki jóakaróim s látogatóim
nak hálás köszönetét ezúttal ne mondjak. 
Kérem egyúttal, tartsanak továbbra is azért 
jó emlékezetükben. Csáktornya, 1910. dec. 
hó 24-én. Őszinte tisztelőjük Horváth Géza 
vendéglős.

Szerkesztői üzenetek.
— S z. S . M a g y a r f o k .  Köszönjük a küldeményt- 

de sajnáljuk, hogv terjedelme miatt egyelőre nem közöl, 
hetjük. Itt tartjuk, de közlésére nézve ígéretet nem tehetünk, 
Nem győzzük ismételni ezúttal is azt a kérésünket, hogy 
tekintettel kétnyelvű lapunk szűkre szabott méreteire, a köz
leményeket lehetőleg kurtára szabják. Elsősorban áll ez a 
versekre s azután a tárcákra.

— B a lá z s  J ó z s e f  K e s z t h e l y .  Üdvözöljük munka
társaink sorában. A küldött köziem 'nyéket szívesen heso
roztuk. A tárcát mai számunkban már közöljük is. A cikk 
jövőre jön. Kérünk máskor is hasonló jókat!

— P u r i c s  L u k á c s  M s z t m á r t o n .  Szó sincs 
' róla, hogy szívesen ne vennők a Mura) őzbe szánt közlemé
nyeit. Sőt ellenkezőleg nagyon is örülünk a lelkészek részé
ről beküldött cikkeknek, melyek révén a néppel való kon- 
tatkust szilárdabbá és bensőbbé tesszük. Szíveskedjék tehát 
lapunkat a jövőben is minél többször felkeresni, akár a 
magyar, akár a horvát részben, mert az ránk nézve csakis 
megtisztelő lehet.

É r te s íté s .
Nagy választékú női és gyer- 

mekkalapraktáromra vau szerencsém 
a n. é. hölgyközönség b. figyelmét telhivni

Eredeti párisi modelleket állan
dóan raktáron tartok.

Átalak ításokat va la m in t g y á s z - 
és a lka lm i kalapokat a legrövidebb idő 
alatt igen jutányos áron készítek.

R i t k a  a l k a l o m  t  Női sap k ák  5 
ko ron á tó l fe ljebb  a legfinomabb kivitelig

Nagy választék valódi szőrme árukban 
: Vidéki megrendelések postafordultával teljislttatnak : : 

B. pártfogásukat kérve, maradok 
kiváló tisztelettel:
Kelem en Béla

férfi- és női divatáruháza Csáktornyán.



XXVII. Csáktornya, 1910. december 25-ga. Broj 52.

Sve poáiljke, knj se tiöe zadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Csáktornya.

I z d a t e l j s t v o :
knjiiara S tra u sz  S a n d ora  
kam se predplate i obznune 

poSiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeői druitveni, znanstveni i povucljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden  je d e n k ra t  i t o :  svaku  nedelju .

Predplatna céna je:

Na celo l e t o ............. 8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert leti . . .  2 kor. 

Pojedini brcji koStaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

Ü ilgovo rn i u red n ik : S u r a d n ik :

ZRÍNYI KÁROLY. PATAKI VIKTOR.
IxdatelJ i v laetn ik

ST R A U S Z SÁN DOR.

Pod boáiönim drevcem.
Pisao : P u r i c s  L u k á c s

Bo2iéno drevce smo skinéili lépő, bet 
lehemska átalica je rasvétlena, lepő prestrti 
stol previja se pod sakojaékim darom bök
jem. Ima kolaéa, pogaée, éurke, hladnetine, 
Sunke. Svega, svega, i banlec vina ne tali. 
Deca a blaSenimi oémi glediju sve to, 2ena 
s knige moli, starci éislo broje zadovoljno. 
Sve je puno veselja svetoga. Samo otec o- 
bitelji. gazda, sedi pod bo2iénim drevcem 
zamiSljen, nemiren.

Samo on néma mira. Makar je angjel 
pastirom nazvestil : »Dika boga na visini, a 
mir ljudem na zemlji, koji su dobre volje.« 
Makar i naáa stara pesma reée lépő :

»Mir srca je radost,
Je blago imetek.

Svi skup smo jednaki,
Ádámov odvetek.f

On ipák néma mira.
Zakaj ga néma?
BaS zalo, jer makar smo svi skapa 

Ádamov odvetek, ali jednaki nismo ! U gro- 
bovima morti je, ali u ovoj suznoj dolini 
néma jednakosti. Nasuprot ima puno borbe 
te2ke za obstanak, Éuljevite su ruke gazdove, 
znoj vnogoput obiévá njega, a célo nepres- 
tano naoblaCeno, temno . . . .

Te2ek je 2ivot!
Nu ali, dragi moj prijatelju 1 Deder 

skini tu brigu bar danas, zaboravi te2inu 
2ivota bar ovoj sveli den, daj uzmi u ruke 
knigu svetoga pisma, listaj po epistolami 
svetoga Pavla. Tam buá negdi naáel uteá- 
live rééi (Filipljanom 4.):

B o á i é n e  s uz e .
(M o je  r a z m a t r a n je . )

Bofció . . . ,  bezprimierni svetek mira !
Mir oam navieáéa narav, mir nam na- 

vieSéa viera; a jeli nam ga navieSéa i u- 
fanje . . . .  groza me popada pri toj misli, 
jer me ufanje ostavlja . . . .  neufam se !

Mati zemlja je svoju cvietnu diecu 
pazljivo u snieftnu plahtu zavinula i sada 
liepo spavaju na njezinih grudih, dók tu 
snie2nu pahtu topli miesec Május neodvine.

I ona je svojoj ljudskoj dieci poslala 
kratke dane a duge nőéi, za da svoje te2ko 
dielo skrate i pri svietlosti lampe sreéu o- 
biteljskog 2ivota u toploj sobi podpuno u2ivaju.

Ili kaj se viáe éovieka dojimlje, как 
veéernja áetnja kroz zimsko selo te pogled 
na razsvietljene kuőah öblöké, za kojimi 
svietla, topla ljubav stanuje ?

Ali jóé mi je ugodnije pri duSi, kada 
u milosli puné nőéi, zvonovi, svojemi brun- 
éenimi ustmi, sve one pojedmce sretne zovu 
iz njihovih kuéah u éarobno razsvietljenu 
kuéu Gospodinovu, za da obéenitu svoju 
sreéu spoznaju u ime onoga, koj je iz vi-

»Radujte se uvek vu gospodinu, i opet 
velim, rád *jte se !

Gospodin je blizu !
Ne brigajte se ni zaáto. Nego sve áto 

je pravedno, sve Sto je poSteno, sve Sto je 
preőisto, sve Sto je preljubezno, sve Sto je 
hvale vredno, to mislite. I mir bo2ji, koji nad- 
visuje svaki razum, bude obéuval srca vaSa 
vu KristuSu JezuSu !«

Ovo éemo si pod drevcem bo2iénim 
premiSljavati, i povrnul se bude slalki mir i 
vu srca naSa, vu srca puna briga i 2alosti.

Vuto ime 2elim svim dragim éitateljem 
sretne i vesele bo2iéne svetke !

Popis naroda.
Véé od KristuSevoga narodjenja stoji 

gori ta navada, da se v svakim orsagu po- 
pisuje ljudstvo, da se zna, kuliko nas je, 
kakSega roda, staliSam smo itd. —  Véé 
jedna bo2iéna popévka govori od toga, da 
je za Augusta cesara bila vun dana zapo- 
ved, da se popiSe ves narod, odkud zhaja, 
kaj lada i kakSega staliSa je Slo.

Nevuéeni, boja2ljivi Ijudi bi odmah rekli, 
da je to ne potrebno, z toga nemre drugo 
zhajati, как opet —  nova porcija. — I ne 
se njim moéi éuditi, jer den-dénes takov 
svét 2ivimo, da se nas svaki boji, leca lak- 
voga éoveka, koj s papéri s velikom knjigom 
ili s kakSimi dnevniki dojde к hi2i. Jen i 
drugi plaho gledi* na nepvzvane goste, kaj 
opet oéeju od uas zbog kakvoga zroka su 
doSli к nam.

No, napre moram variti naSe drage 
Medjimurce, da se nérnaju éesa bojati, jár 
popis je né zato odredjeni, da novu porciju

zvrtaju ztoga, nego da se zna, kuliko duS 
je v Magjarskim orsagu 2iyelo koncem 1910- 
ga leta. Istina, da dojde napré pri svakoj 
hi2i i takove pitanje, kuliko imelka, zemelj 
i porcije ima jen ili drugi, ali ovo pitanje 
je samo zato gori zeto, da se zna, как se 
lada magjarski narod, z éesa 2ivi, z éesa 
zdr2ava sebe i svoju familiju.

Politiéku razdelenje i staliS naSega or- 
saga je ne moéi drugaé zazvediti как ovak. 
—  To je ne samo pri nas, nego vu svakim 
orsagu, po célirn svétu. —  Jedni pomiraju, 
drugi se narodiju; jedni ostavljaju svoju 
domovinu i odpravljaju se v stranjske zern- 
Ije, drugi opet se nastaniju pri nas, kojim 
je koren, zibka ne v naSoj domovini. —  
Dók bu svét stal, svi ljudi nigdar neóudu 
na jednom mestu Äiveii; dénes tu, zutra 
tam, dé bolje, tam du2e. — Ovu premenjbu 
ne moéi drugaé skup spravili, как s popisom.

Zato je odredjeno, da se svako deseto 
leto ima narod popisati. íz ovoga popisa se 
zéme vun na kuliko se povno2alo ljudstvo 
éez desel lét, kuliko je rodjenih magjarov, 
kuliko tutov, romanov, srbov, hrvatov, nem- 
cov itd — ; nadalje kakSu veru valuje jen 
i drugi, kuliko je rimokatolikov, starovercov, 
proteStantov, Éidovov itd. Nazadnje kuliko 
je male dece, kuliko za svakdaénju i ope- 
tovnu Skolu, kuliko mladih, srednjih ljudih 
i starcov; kuliko je mu2karcov i kuliko 2en; 
nadalje kuliko je bogatih ljudi i kuliko si- 
romakov; kuliko poljodelavcov i kuliko meS- 
trov, zatim trgovcov, éinovnikov; —  kuliko 
bete2nih ljudih (slépi, gluhi, némi, gluhonemi, 
nevoljnih itd.) i kuliko je zdravih ljudi 
prez vekSe telovne talinge, — Za one koji 
su 24 leta spunili —  samo za mu2karce —

sinah dole siéel, za da ovoj nevolnoj zemlji 
mira donese.

Ja sliedim tomu svetomu pozivu i up- 
ravim moje korake promiSljavajuéi, po sni- 
e2noj stazi gore na brieg prama onde sa- 
zidanoj cirkvi, od kője se svietlost na dale- 
ko u okrugu razprostira te kője Iraki su 
mi vodje na mojem putu.

Tu me doéeka glas zvuénih orgulah i 
skladno pievanje cieloga tu sakupljenoga 
naroda i tu éujem veselu poruku : »Dika 
Bogu na visini, a mir ljudem na nizini, koji 
su dobre volje !«

I moja duSa se od veselja hoée dig- 
nuli pod obiaké, a srdce hoée u grudih od 
miline juhuSkati . . . .  kad mi na jedan krat 
pogled od razsvietlenog oltara padne na 
jednu stranu cirkve, te se zadrZi na jednoj 
staroj zastavi, к ója na pol okolo svog dr- 
2ala namotana, iz Zelieznog toka, u koj joj 
je drfcalo zataknuto, kakti kaZiprst strahote 
viri od zida na Skai u miesto mira i tu 
pravi crnu tenju u svietlosti.

Kugle su ju proluknjale, éovieéanska 
krv . . . .  bratska krv ju je zamrljala, raz- 
sieéena telesa je videla, smrtno hripanje,

zdvojno kriéanje umirajuéih je sluSala, preko 
bezbrojnih mrtvih i na pol 2ivih telesah je 
bila noSena, vdovice í sirotéad (árva) su 
za njom plakale, a sad . . . .  evő se diri —  
ta krvava bojna zastava na svetom miestu 
mira.

Jezera godinah prije, nego li je veseli 
glas mira iz nebeskih visinah na zemeljske 
nizine prispiel, su se ljudi, sliéni divljoj 
zvieradi, ubijali, как to éitamo u rimskoj, 
grékoj, perzianskoj poviesti i u drugih, ali 
onda joS nije na zemlju doSel iz visinah 
nebeskih donositelj mira. A sada, kada mi, 
poruku mira véé dvie hiljade godinah slu- 
áamo . . . .  vierujemo, sada . . . .  se ljudi, 
sliéno divljoj zvieradi, joS sve jedno как i 
prije ubijaju, dapaée . . . .  to klanje i ubijanje 
postája umietnostju; jedan drugoga nadkri- 
Ijuje, ili barem 2eli nadkriliti u iznaáaSlju 
prikladnijega za ubijanje i klanje oru2ja. 
Klanje je postalo umietnostju !

Mir ljudem na zem lji!?
Je, mi imamo mira . . . .  punoga orufcja, 

koj dán na dán, nőé na nőé borbu oéekiva 
te je uviek pripravan si ratnoga, krvavoga 
lorber-vieuca na glavu slavodobituo metuuti.



au posebna pitanja, zato da se zna, kuliko 
bi bilo zbiraóov za orsaéke zastupnike v 
célim orsagu

Jeden glavni dél éini popisu ono pi* 
tanje, de je reé od stana, v kakáoj hi2i 
stanuje jen ili drugi, bolje rekuö kerliko hi2 
ima za stanuvati jen ili drugi; kuliko je 
takáih stanovnikov, koji imaju svoje hi2e, 
grumte i kuliko je 2eljarov; —  kuliko jih 
2ivi po ápitali, v kasarm itd.

Célomu popisu je fundament zadnja 
noö ovoga leta, med 31. decembrom i 1. ja
nuárom, — v kakáim staliáu je bil orsag 
о polnoöi 1910. leta decembra 31-ga.

Popis bude trajal 10 dni, do januara 
10-ga i do ovoga vremena mora sve gotovo 
spisano biti. — Do 15 mora svaka obéina 
sva pism I pregledati i sku[)spraviti, a zatim 
se céla stvar gori poále.

Zato nebu ákodilo, ako po ovim putu 
rezlo2im na kratkoma sve ono, éesa se ima 
dr2ati svaki Covek, da se inu biztoá к hi2i 
potrudi.

Najglavniéa stvar je odgovoriti na ona 
pitanja, de je reé od toga, kuliko jih ie bilo 
pri hi2i — 1910-ga let;; decemra 31-ga. — 
Naravski, da je tu né réé od susedov, ili 
domaCih Ijad h, koji v obCini stauujeju; 
nego ako bi imel koj pri sebi stranjskoga, 
ili kakvoga outnika, nadaije rodbinu, koji 
su doSli knjemu na pohodek, to mora po- 
vedati. To je zato, da nebi Sto vun izostal 
iz popisa. — Dijaki, soldati, koji dimo dojdu 
na urlaub, se moraju gori zeti pri onoj hi2i, 
de su se zdr2avali 31-ga decembra. Isto tak 
druZina, slugi i slu2kinje, ako su na pred 
novim lelu pri hi2i bili, moraju se tarn gori 
zeti, de su slu2ili ovo leto, makar se po 
novim leta odstraniju к drugomu gazdi.

Z vun toga glavna stvar je odgovor 
dati na ono pitanje, da se je éteri rodil i 
dé. — Zato bu dobro, ako si ljudi véé pred 
novim letu skup slo2iju na jednim papim 
za svakoga koj je pri hi2i, da se je éteri 
rodil, ili, ako to nebi imel zapisano, bar 
tuliko, kuliko lét je jeden ili drugi star.

Svaki gazda je du2en b'ztoáu na svako 
pitanje toéno odgovar dati, i nikaj zatajiti, 
— osobito na ono pitanje, jeli je ne äto 
pri hi2i s popisa vun oslal. — Koj bi se 
suprot — stavil tomu, ima ga pravo biztoá 
na obCinsku hi2u citavati. Ako bi koj ha-

Mi imamo preskupoga mira, koj Ce nas 
za kratko vrieme . . . . i bez oru2ja uniátiti!

Ovak sanjarim u pol nőéi i .........  se
plaéern !

Kada éemo mi ljudi tandem negda 
dobre volje postati ? !

Mir nam navieáöa narav, navieáéa vi- 
era; e jeli ga navieáéa utanje . . . .  moram 
podvojiti . . . .  neufam se ! !  !

Dobroéudna zena.
U niekom miestu se je imala 2eljeznica 

graditi, pák kada se je imala kroz éumu, 
sienokoáe i polja mieriti. te kada su mier- 
niki sa svojemi c évi za lukanje, svojemi 
suncobrani, velikemi как skoro licilarski áa- 
tori na sajmu, svojemi miermékemi lanci i 
zastavicami, te svojemi mapami i svako- 
jakimi drugimi stvarmi, kője su ktomu pot- 
rebne, za da bude ona dobra i prava 2el- 
jeznica, koja se u grabu neprehiti как tárná 
kola s vozom slame; kada su, velim, ovi 
doáli na reéeno mieslo i svoj posel zapoéeli, 
dogodilo se je, da je miera lakó izaála, da

miéno valuval, ili koga zatajil, onoga do 
100 korun átrofa éaka.

A koj bi s grofcujom ili s grobijanáéi- 
nom Ziistavljal biztoéa vu njegovim poslu, 
njega do tri léla reét éaka, zvun toga mora 
svaki oéinjeni kvar platiti.

Na| se neboji niééi, da bi morebiti 
biztoá od onoga, kaj pri hi2i éuje, komu 
kaj povedal, jezglasil med l|udmi ili pis- 
mene dokaze komu kazal. Kajti i za tako- 
voga biztoáa je zreéena kaátiga. Koj bi ta- 
kovu nepremiálienost véinil, njega do dva 
meseca reáta i 600 (áesto) korun étrofa éaka.

To su na kratkoma sve one kondicije, 
kője ve2eju pojedine gazde i svakoga biz
toáa. — Zeljel sem vám ovo napré postaviti, 
da svaki zna, éesa se ima dr2ati, a osobito 
zato, da vas vmirim proli svakoj nepriliki, 
koju bi moguée jen ili drugi od popisa 
éakal.

Pri ovim poslu se némamo niéesa bo- 
jati Kaj jednoga ve2e, to i drugoga, budi 
on biztoá ili né. Jen je tak podvr2eni zako- 
nu, как i drugi.

Najrajái bi bil, da bi vas mi, koji vas 
radi ovoga posla pohodimo, sve vu najpo- 
voljneéem zdravju, veselju i zadovoljstvu 
naéli. Daj dragi Bog, da se inoja 2elja spuni !

R hosóczy Elek.

Nad grobom f  Vlahek átefana.
Stojim pred novim grobom u Hodo- 

áanjskom grobju, ruke sklapam na molitvu
tihu, a iz oéiju mi suze tople curiju .........
Oplakujem plemenitoga pokojnika, Vlahek 
Stefana. Vu Hodoáanju ima dosta lépi broj 
vrlih mu2ev, i po razumu bistrom i po srcu 
fiistom, ali Vlaheku para nije moéi najti bilo.

Bil je plemeniti mu2. Ljubil je knjigu 
mudru i znanost istinitu, pazil je na dogad- 
jaje po svetu i po áirokoj naáoj domovini 
madjarskoj. Znal je tri jezike, madjarski 
nemáki i horvatski. Póznál je knií.evnost i 
novinstvo medjimorsku.

Bil je mudra glava. Njegvi govori kod 
zesfankov pri obéinskom poslu ili na gos- 
tovanju ili na zabavi, bili su puni iskre ráz* 
borilosti i duhovitosti. Radi su ga posluáali 
Hodoáanéani i on je rado njim govoril.

Bil je dober obeinski poglavar, dober 
vernik kráéanski, dober mu2 svojoj miloj

budu 2eljezne áinje morale baá kroz sredinu 
niekog sela stavljene biti.

To je ondeánjim ljudem, ko|i jóé ni- 
kada 2eljeznicu videli nisu, a joá manje ma- 
áinu, koja bez konjah bolje i hitrije bie2i, 
nego ikoja konji podpre2ena kola, bilo pravo 
éudo, pák zato su cieli dán okob tih mier- 
nikov postajali, njihovo dielo pregledavali i 
njibove spomenke prisluékivali te nekoji 
nevierojatno glavoin simo tamo kimali a 
drugi opet vierojatno gore dole kimali, te 
Cudjenju nije bilo kraja niti konca. Ali naj- 
éudnovatije se je pri tóm sbilo sa niekom 
staroviénom 2enom Habuéovkom.

Kad su mierniki ovako simo tamo, gore 
i dole mierili a te2aki crveno-biele zastavice 
u zemlju popikavali, se je izpostavilo, da ée 
pruga nőve 2eljeznice izraven kroz Habu* 
áovkino guvno, gde ona navadno svoje 2ito 
daje rnlatiti, iti, pák je anda jedan izmed 
miernikov, koj je inaée bil dobroéudno áalen 
gospodin, podsmiehavajué njoj rekel :

»Draga teca ili slrina, to bude sad li- 
epa stvar s vaáim guvnom, tu nepoma2e ni
kaj, mi moramo ovde preko, i tűk ée 2el- 
jezna cesta ovuda sagrudjena biti, a vlaki

Ш
2eni, dober otec deci. Ljubil je iskreno pri- 
jateljstvo i imel je vnoge istinske prijatelje. 
Celo selo ga je poétovalo i ljubilo. Zato mu 
je i celo selo na sprevod doálo.

Bil je i dobar domorodec; ako je bil 
3 meseci u dráaynoro zatvoru zbog politike, 
как svi znamo, nije on bil kriveconih rééi, 
nego neáéi drugi. Imel je i mene rado, как 
da bi mi bil pravi otec ili brat. Vnogoput 
sem énjim imel lépe razgovore, éudaj sem 
se od njega navuéil.

Dragi pokojnik !
Evő Ti nad Tvojim grobom stojim i 

ronim suze prijateljske. Pletem Ti venec 
ru2a neuvehljivih, diáeCih, liepih ru2a prave 
ljubavi. Poéivaj u miru, Bog Ti dao pokoj 
vjeéni.

P u r i c s  L u k á c s .

KAJ JE NOVOGA?
— S v im  n a á im  p o á tu v a n im  p r e d - 

p la tn ik o r n , c i t a t e l j e m  i  s u m d n ik o m  
s r e c n e  i  m i m é  b o i i c n e  a v e t k e  z e l j im o .

—  1911. Óva naáa zemeljskakuglja, na 
kojim Cloveéanslvo tak éudaj 2alost i malo 
veselje u2iva, joá jedno-dva se obrne okoli 
svoje osovina, i na novoma je ovdje novo 
ljeto. Né za dugó dojde novo, od naáe drugo 
tisuóegodine petnajsto ljeto. Sadanje ljeto, 
как jeden pogied, na kratkoma se bude u 
vriéme bezkrajnostu vtopil; bilo ga, néga t 
Jesu vnogi na ovi zemlji, koji se ufaju i 
radnjeju к 1911-omu Ijetu. Jesu takvi, koji 
se sjeéaju i 2alostiju. Koj se ufa, bude bli- 
2eáe doáei к svojemu ufanju; koj se 2alosti, 
dalje bude stal od svoje uspomene; vrieme 
leli, do vieka je bilo, do vieka bude, как 
od Bo2anstvo jeden pridatak, od éloveéan- 
stvo blagoslov i prokletstvo. Nek se ufajmo 
u buduénosti, ne zdvojimu, ako na naáim 
2ivljenjim putu negda-negda moramo i tr- 
peti. S éudaj ufanjem sreéno novo ljeto 2e- 
limo naáim poátuvanim éitateljim i svim 
medjimurcim. Svemoguéi gospodin Bog nek 
daje svaki duái na zemlji u növöm Ijetu 
zdravje i zadovoljnost, i к tomu med naro~ 
de mira, i bo2jega blagoslova. — Buduée, 
1911. ljeto, kője je prosto ljeto, u nedelju, 
januar prvoga se poéné, i nedelju, 
december 31-ga se svrái. U novim Ijetu su 
365 dnevi, tojest 52 Ijedni i jeden dan. Od

budu dán i nőé kroz vaáe guvno simo i 
tamo leteli, pri jednih vratah nutar, pri 
drugih van . . . .  как vám se kaj vidi la 
copernasta komedija ?«

»No . . .  . pák zár ée ta vo2nja uviek 
trajati, da se nebude moglo niti rulatiti niti 
maka stepati?« —  zapita ga Habuéovka.

»Ah«, —  véli miernik posmehce —  
»to nebude tak zlo как se misli i éini . . . .  
tak mozbit tri, ili éetiri krat na dán najviáe, 
a i onda hitro prelete как ptica, pák onda 
joá sopiju, ru2e i fuékaju как na pravu 
2veglu tak, da je budete véé iz daleka éuli 
dohadjati, a onda lahko na stran skoéite 
dók kroz guvno dalje od hroponéu, i tak 
vas nebudu u vaéem poslu bantuvali!«

Habuáevka na to skimne glavom, kakti 
da na táj naéin néma nikaj proli tomu, ali 
ipák véli :

»No, . . .  . ako je tak, onda se slobodno 
tu preko vozite; ali to vám velim, vám 2el- 
jezniéarom, da se u nőéi nedam od vas 
buditi niti buniti, pák anda éete si morati 
sarni vrata od guvna odpirati i zapirati I .. r 
Jeste li me razmeli ?«

Em. Kollay.



XXVII. Csáktornya, 1910. december 25-ga. Broj 52.

Sve poáiljke, kaj se tiCe zadr- 
áíaja novinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Csáktornya.

I z d a t e l j s t v o :
knjiáara S tra u sz  S a n d o ra  
kam se predplate i obznane 

pofiiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku ízlazeói druítveni, znanstveni i povucljivi list za púk 

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

Predplatna cina je :

Na celo l e t o .............  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert let л . . .  2 kor. 

Pojedini brcji koátaju 20 fii.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

O d a o v o rn i u red n ik:

ZRÍNYI KÁROLY.
S n r a d n ik :

PATAKI VIKTOR.
IxdatelJ i v la e tn ik

S T R A U S Z  SÁN D O R.

Pod boáiőnim drevcem.
Pisao : P u r i c e  L u k á c s

BoíiCno drevce smo skinCili lépő, bet 
lehemska Stalica je rasvétlena, lepő prestrti 
stol previja se pod sakojaCkim darom bök
jem. Ima kolaCa, pogaCe, Curke, hladnetine, 
Sänke. Svega, svega, i barilec vina ne fali. 
Deca a blaSenimi oCmi glediju sve to, 2ena 
s knige moli, starci Cislo broje zadovoljno. 
Sve je puno veselja svetoga. Samo otec o- 
bitelji. gazda, sedi pod bo2iCnim drevcem 
zamiSljen, nemiren.

Samo on néma mira. Makar je angjel 
paslirom nazvestil: »Dika bogu na visini, a 
mir ljudem na zemlji, koji su dobre volje.« 
Makar i naSa stara pesma reCe lépő :

»Mir srca je radost,
Je blago imetek.

Svi skup smo jednaki,
Ádámov odvetek.f

On ipák néma mira.
Zakaj ga néma ?
BaS zato, jer makar smo svi skupa 

Ádamov odvetek, ali jednaki nismo ! U gro- 
bovima morti je, ali u ovoj suznoj dolini 
néma jednakosti. Nasuprot ima puno borbe 
te2ke za obstanak, 2uljevite su ruke gazdove, 
znoj vnogoput obiévá njega, a célo nepres- 
tano naobíaöeno, temno . . . .

Te2ek je 2ivot!
Nu ali, dragi moj prijatelju! Deder 

skini tu brigu bar danas, zaboravi te2inu 
2ivota bar ovoj sveli den, daj uzmi u ruke 
knigu svetoga pisma, listaj po epistolami 
svetoga Pavla. Tam buá negdi naSel uleS- 
live rééi (Filipljanom 4.) :

B o á i ö n e  s u z e .
(M o je  r a z m a t r a n je . )

Bo2iC. . . , bezprirnierni svetek mira !
Mir uam navieáCa narav, mir nam na

vieáCa viera; a jeli nam ga navieSCa i u- 
íanje . . . .  groza me popada pri toj misli, 
jer me ufanje ostavlja . . . .  neuíam se !

Mati zemlja je svoju cvietnu diecu 
pazljivo u snie2nu plahtu zavinula i sada 
liepo spavaju na njezmih grudih, dók tu 
snie2nu pahtu lopli miesec MajuS neodvine.

i ona je svojoj Ijudskoj died poslala 
kratke dane a duge noöi, za da svoje te2ko 
dielo skrate i pri svietlosti lampe sreőu o- 
biteljskog 2ivota 11 toploj sobi podpuno u2ivaju.

Ili kaj se viSe Covieka dojimlje, как 
veCemja Setnja kroz zimsko selo te pogled 
na razsvietljene kuCah öblöké, za kojimi 
svietla, topla ljubav stanuje ?

Ali joS mi je ugodnije pri duSi, kada 
u milosli puné noCi, zvonovi, svojerni brun- 
Cenimi ustmi, sve one pojedmce sretne zovu 
iz njihovih kuCah u Carobno razsvietljenu 
kuCu Gospodinovu, za üa obCenilu svoju 
sreCu spoznaju u ime onoga, koj je iz vi-

»Radujle se uvek vu gospodinu, i opet 
velim, rád -jte se !

Gospodin je blizu !
Ne brigajte se ni zaSto. Nego sve Sto 

je pravedno, sve Sto je poSteno, sve Sto je 
preCisto, sve Sto je preljubezno, sve Sto je 
hvale vredno, to mislite. I mir bo2ji, koji nad- 
visuje svaki razum, bude obCuval srca vaSa 
vu KristuSu JezuSu !«

Ovo Cemo si pod drevcem boÉiCnim 
premiSljavati, i povrnul se bude slatki mir i 
vu srca naSa, vu srca puna briga i 2alosti.

Vuto ime 2elim svim dragim Citateljem 
sretne i vesele bo2iCne svetke !

Popis naroda.
Veó od KristuSevoga narodjenja stoji 

gori ta navada, da se v svakim orsagu po* 
pisuje ljudstvo, da se zna, kuliko nas je, 
kakSega roda, staliSam smo itd. — VeC 
jedna bo2ióna popévka govori od toga, da 
je za Augusta cesara bila vun dana zapo- 
ved, da se popiSe ves narod, odkud zhaja, 
kaj lada i kakSega staliSa je Sto.

NevuCeni, boja2ljivi ljudi bi odmah rekli, 
da je to ne potrebno, z toga nemre drugo 
zhajati, как opet — nova porcija. —  I ne 
se njim moői Cuditi, jer den-dénes takov 
svét 2ivimo, da se пая svaki boji, leca tak- 
voga Coveka, koj s papéri s velikom knjigom 
ili s kakSimi dnevniki dojde к hi2i. Jen i 
drugi plaho gledi* na nepvzvane goste, kaj 
opet oCeju od uas zbog kakvoga zroka su 
doSli к nam.

No, napre moram variti naSe drage 
Medjimurce, da se nérnaju Cesa bojati, jar 
popis je né zato odredjeni, da novu porciju

sinah dole siSel, za da ovoj nevolnoj zemlji 
mira donese.

Ja sliedim tomu svelomu pozivu i up- 
ravim rnoje korake promiSljavajuCi, po sni- 
e2noj stazi gore na brieg prama onde sa- 
zidanoj cirkvi, od koje se svietlost na dale- 
ко u okrugu razprostira te koje Iraki su 
mi vodje na mojem putu.

Tu me doCeka glas zvuCnih orgulah i 
skladno pievanje cieloga tu sakupljenoga 
naroda i tu Cujem veselu poruku : >Dika 
Bogu na visini, a mir ljudem na nizini, koji 
su dobre volje !«

I moja duSa se od veselja hoCe dig- 
nuti pod obiaké, a srdce hoCe u grudih od 
miline juhuSkati . . . .  kad mi na jedan krat 
pogled od razsvietlenog oltara padne na 
jednu stranu cirkve, te se zadrZi na jednoj 
staroj zastavi, k o ji na pol okolo svog dr- 
2ala namotana, iz 2elieznog toka, u koj joj 
je dr2alo zataknulo, kakti ka2iprst strahote 
viri od zida na Skai u miesto mira i tu 
pravi crnu tenju u svietlosti.

Kugle su ju proluknjale, CovieCanska 
| k r v . . . .  bratska krv ju je zamrljala, raz- 
jsieCena telesa je videla, smrtno hripanje,

zvrtaju ztoga, nego da se zna, kuliko duS 
je v Magjarskim orsagu 2iyelo koncem 1910- 
ga leta. Istina, da dojde napré pri svakoj 
hi2i i takove pitanje, kuliko imelka, zemelj 
i porcije ima jen ili drugi, ali o v o  pitanje 
je samo zato gori zeto, da se zna, как se 
iada magjarski narod, z Cesa 2ivi, z Cesa 
zdr2ava sebe i svoju familiju.

PolitiCku razdelenje i staliS naSega or- 
saga je ne moéi drugaC zazvediti как ovak. 
—  To je ne samo pri nas, nego vu svakim 
orsagu, po célirn svétu. —  Jedni pomiraju, 
drugi se narodiju; jedni ostavljaju svoju 
domovinu i odpravljaju se v stranjske zern- 
Ije, drugi opet se nastaniju pri nas, kojirn 
je koren, zibka ne v naSoj domovini. —  
Dók bu svét stal, svi ljudi nigdar nebudu 
na jednom mestu 2iveli; dénes tu, zutra 
tam, dé bolje, tani du2e. —  Ovu premenjbu 
ne moCi drugaC skup spravili, как s popisom.

Zato je odredjeno, da se svako deseto 
leto ima narod popisati. Iz ovoga popisa se 
zérne vuu na kuliko se povno2alo ljudstvo 
Cez deset lét, kuliko je rodjenih magjarov, 
kuliko tutov, romanov, srbov, hrvatov, nem- 
cov itd — ; nadalje kakáu veru valuje jen 
i drugi, kuliko je rimokatolikov, starovercov, 
proteátantov, 2idovov itd. Nazadnje kuliko 
je male dece, kuliko za svakdaánju i ope- 
tovnu ákolu, kuliko mladih, srednjih ljudih 
i starcov; kuliko je mu2karcov i kuliko 2en; 
nadalje kuliko je bogatih ljudi i kuliko si- 
romakov; kuliko poljodelavcov i kuliko meá- 
trov, zatim trgovcov, Cinovnikov; —  kuliko 
bete2nih ljudih (slépi, gluhi, némi, gluhonemi, 
nevoljnih itd.) i kuliko je zdravih ljudi 
prez vékáé telovne íalinge, —  Za one koji 
su 24 leta spunili —  samo za mu2karce —

zdvojno kriCanje umirajuCih je sluáala, preko 
bezbrojnih mrtvih i na pol 2ivih telesah je 
bila noáena, vdovice i sirotCad (árva) su 
za njom plakale, a sad . . .  . evő se diri —  
ta krvava bojna zastava na svetom miestu 
mira.

Jezera godinah prije, nego li je veseli 
glas mira iz nebeskih visinah na zemeljske 
nizine prispiel, su se ljudi, sliCni divljoj 
zvieradi, ubijali, как to Citamo u rimskoj, 
grCkoj, perzianskoj poviesti i u drugih, ali 
onda jóé nije na zemlju doáel iz visinah 
nebeskih donositelj mira. A sada, kada mi, 
poruku mira veC dvie hiljade godinah slu- 
áamo . . . .  vierujemo, sada . . . .  se ljudi, 
sliCno divljoj zvieradi, joá sve jedno как i 
prije ubijaju, dapaCe . . . .  to klanje i ubijanje 
postája urnietnostju; jedan drugoga nadkri- 
Ijuje, ili barem 2eli nadkriliti u iznaáaálju 
prikladnijega za ubijanje i klanje oru2ja. 
Klanje je postalo urnietnostju !

Mir ljudem na zem lji!?
Je, mi imamo mira . . . .  punoga oru2ja, 

koj dan na dán, noC na noC borbu oCekiva 
te je uviek pripravan si ratnoga, krvavoga 
lorber-vieuca na glavu slavodobitno melnuti.



su posebna pilanja, zato da se zna, kuliko 
bi bilo zbiraCov za orsaéke zastupnike v 
célim oreagu.

Jeden glavni dél éini popieu ono pi- 
tanje, de je reé od stana, v kakáoj hi2i 
stanuje jen ili drugi, bolje rekuC kerliko hi2 
ima za stanuvali jen ili drugi; kuliko je 
takáih stanovnikov, koji imaju svoje hi2e, 
grupte i kuliko je 2eljarov; — kuliko jih 
2ivi po ápitali, v kasarm ild

Célomu popisu je fundament zadnja 
nőé ovoga leta, med 31. decembrom i 1. ja 
nuarom, —  v kakáim staliáu je bil orsag 
о polnoéi 1910. lela decembra 31-ga.

Popie bude trajal 10 dni, do januara 
10-ga i do ovoga vremena mora sve gotovo 
spisano biti. — Do 15 mora svaka obéina 
sva pism i pregledati i skupspraviti, a zntim 
se céla stvar gori poále.

Zato nebu ákodilo, ako po ovim putu 
rezlo2nn na kratkoma sve ono, Сева se ima 
dr2ali svaki éovek, da se rnu biztoá к hi2i 
potrudi.

Najglavniáa sivár je odgovoriti na ona 
pilanja, de je reé od log«, kuliko jih ie bilo 
pri hi2i — 1910-ga let;; decemra 31-ga — 
Naraveki, da je tu né réé od susedov, ili 
domaéih ljud h, koji v obéini stauujeju; 
nego ako bi imel koj pri sebi stranjskoga, 
ili kakvoga outnika, nadalje rodbinu, koji 
su doáli knjemu na pohodek, to mora po- 
vedati. To je zato, da nebi áto vun izostal 
íz popisa. — Dijaki, soldali, koji dirno dojdu 
na urlaub, se moraju gori zeti pri onoj hi2i, 
de su se zdr2avali 31-ga decembra. Isto tak 
dru2ina, slugi i slu2kinje, ako su na pred 
novim lelu pri hi2i bili, moraju se tam gori 
zeti, de su slu2ili ovo leto, makar se po 
novim leta odstraniju к drugomu gazdi.

Z vun toga glavna stvar je odgovor 
dati na ono pitanje, da se je éteri rodil i 
dé. — Zato bu dobro, ako si ljudi véé pred 
novim letu skup slo2iju na jednim papim 
za svakoga koj je pri hi2i, da se je éteri 
rodil, ili, ako to nebi imel zapisano, bar 
tuliko, kuliko lét je jeden ili drugi star.

Svaki gazda je du2en biztoöu na svako 
pitanje toéno odgovar dati, i nikaj zatajiti, 
— osobito na ono pitanje, jeli je ne áto 
pri hi2i s popiea vun ostal. —  Koj bi se 
suprot — stavil tomu, ima ga pravo biztoá 
na oböinsku hi2u citavati. Ako bi koj ha-

Mi imamo preskupoga mira, koj Ce nas 
za kratko vrieme . . . . i bez oru2ja uniétiti!

Ovak sanjarim u pol nőéi i .........  se
plaéem !

Kada Cemo mi ljudi tandem negda 
dobre volje postati ? !

Mir nam navieáéa narav, navieéCa vi- 
era; a jeli ga navieáéa ulanje . . . .  moram 
podvojiti . . . .  neufam se ! ! !

Dobroőudna zena.
U niekom miestu se je imala 2eljeznica 

gradili, pák kada se je imah kroz áumu, 
sienokoáe i polja mieriti, te kada su mier- 
niki sa svojemi c évi za lukanje, svojemi 
suncobrani, velikemi как skoro licitarski áa- 
tori na sajmu, svojemi mierniCkemi lanci i 
zastavicami, le svojemi mapami i svako- 
jakimi drugimi stvarmi, kője su ktomu pot- 
rebne, za da bilde ona dobra i prava 2el- 
jeznica, koja se u grabu neprehiti как tárná 
kola s vozom slame; kada su, velim, ovi 
doáli na reCeno miesto i svoj posel zapoéeli, 
dogodilo se je, da je rniera lakó izaála, da

miáno valuval, ili koga zatajil, onoga do 
100 korun átrofa éaka.

A koj bi s gro2ujom ili s grobijanáéi- 
nom zastavljal biztoáa vu njegovim poslu, 
njega do tri léta reál éaka, zvun toga mora 
svaki oéinjeni kvar platiti.

Naj se neboji niééi, da bi morebiti 
biztoá od onoga, kaj pri hi2i éuje, komu 
kaj povedal, rezglasil med Ijudmi ili pis- 
mene dokaze komu kazal. Kaj ti i za tako- 
voga biztoáa je zreóena kaátiga. Koj bi ta- 
kovu nepremiálienost véinil, njega do dva 
meseca reáta i 600 (áeslo) korun átrofa éaka.

To su na kratkoma eve one kondicije, 
kője ve2eju pojedine gazde i svakoga biz
toáa. — Zeljel sem vám ovo napré postaviti, 
da svaki zna, éesa se ima dr2ati, a osobito 
zato, da vas vmirim proti svakoj nepriliki, 
koju bi moguCe jen ili drugi od popiea 
éakal.

Pri ovim poslu se némamo niéesa bo- 
jati Kaj jednoga ve2e, to i drugoga, budi 
on biztoá ili né. Jen je tak podvr2eni zako- 
nu, как i drugi.

Najrajäi bi bil, da bi vas mi, koji vas 
radi ovoga posla pohodimo, sve vu najpo* 
voljneáem zdravju, veselju i zadovoljstvu 
naáli. Daj dragi Bog, da se moja 2elja spuni !

R h osóczy  Elek.

Nad grobom f  Vlahek Stefana.
Stojim pred novim grobom u Hodo- 

éanjekom grobju, ruke sklapam na molitvu
tihu, a iz oCiju mi suze tople curiju .........
Oplakujem plemenitoga pokojmka, Vlahek 
Stefana. Vu Hodoáanju ima dosta lépi broj 
vrlih mu2ev, i po razumu bistrom i po srcu 
éistom, ali Vlaheku para nije moCi najti bilo.

Bil je plemeniti mu2. Ljubil je knjigu 
mudru i znanost istinitu, pazil je na dogad- 
jaje po svetu i po áirokoj naáoj domovini 
madjarskoj. Znal je tri jezike, madjarski 
nemáki i horvatski. Póznál je knif.evnost i 
novinstvo medjimorsku.

Bil je mudra glava. Njegvi govori kod 
zesfankov pri obéinskom poslu ili na gos- 
tovanju ili na zabavi, bili su puni iskre raz- 
borilosti i duhovitosti. Radi su ga posluáali 
Hodoáanéani i on je rado njim govoril.

Bil je dober obéinski poglavar, dober 
vernik kráéanski, dober mu2 svojoj miloj

budu 2eljezne áinje morale baá kroz sredinu 
niekog sela stavljene biti.

To je ondeánjim ljudem, koji joá ni- 
kada 2eljeznicu videli nisu, a joá manje ma
sina, koja bez konjah bolje i hitrije bie2i, 
nego ikoja konji podpre2ena kola, bilo pravo 
éudo, pák zato su cieli dán okob tih mier- 
nikov postajali, njihovo dielo pregledavali i 
njihove spomenke prisluákivali te nekoji 
nevierojalno glavom simo tamo kimali a 
drugi opet vierojalno gore dole kimali, te 
éudjenju nije bilo kraja niti konca. Ali uaj- 
éudnovatije se je pri tóm sbilo sa niekom 
staroviénom 2enom Habuáovkom.

Kad su mierniki ovako simo tamo, gore 
i dole mierili a te2aki crveno-biele zastavice 
u zemlju popikavali, se je izpostavilo, da ée 
pruga nőve 2eljeznice izraven kroz Habu- 
áovkino guvno, gde ona navadno svoje 2ito 
daje mlatiti, iti, pák je anda jedan izmed 
miernikov, koj je inaée bil dobroCudno áalen 
gospodin, podsmiehavajué njoj rekel :

»Draga leca ili strina, to bude sad li- 
epa stvar s vaáim guvnom, lu nepoma2e ni
kaj, mi moramo ovde preko, i tik de 2el- 
jezna cesta ovuda sagradjena biti, a vlaki
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2eni, dober otec deci. Ljubil je iskreno pri- 
jateljstvo i imel je vnoge istinske pri jatelje. 
Celo selo ga je poátovalo i ljubilo. Zato mu 
je i celo selo na sprevod doálo.

Bil je i dobar domorodec; ako je bil 
3 meseci u dr2aynom zatvoru zbog politike, 
как svi znamo, nije on bil kriveconih réői, 
nego neáéi drugi. Imel je i mene rado, как 
da bi mi bil pravi otec ili brat. Vnogoput 
sem ánjim imel íépe razgovore, éudaj sem 
se od njega navuéil.

Dragi pokojnik !
Evő Ti nad Tvojim grobom stojim i 

ronim suze prijateljske. Pletem Ti venec 
ru2a neuvehljivih, diáeCih, liepih ru2a prave 
ljubavi. Poőivaj u miru, Bog Ti dao pokoj 
vjeCni.

P u r i c e  L u k á c s .

KAJ JE NOVOGA?
— S v im  n a á im  p o á t u  v a n im  p r e d - 

p l a t n i k o m , c i ta t e l/ e m  i  s u r a d n ik o m  
a r e c n e  i  m ir n e  b o z i c n e  a v e t k e  z e l j im o .

—  1911. Óva naáa zemeljskakuglja, na 
kojim Cloveéanstvo tak éudaj 2alost i malo 
veselje u2iva, joá jedno-dva se obrne okoli 
svoje osovina, i na novoma je ovdje novo 
Ijeto. Né za dugó dojde novo, od naáe drugo 
tisuéegodine petnajsto Ijeto. Sadanje Ijeto, 
как jeden pogled, na kratkoma se bude u 
vriérr.e bezkrajnostu vtopil; bilo ga, néga! 
Jesu vnogi na ovi zemlji, koji se ufaju i 
radnjeju к 1911-omu Ijetu. Jesu takvi, koji 
se sjeéaju i 2alostiju. Koj se ufa, bude bli- 
2eáe doáel к svojemu ufanju; koj se 2alosti, 
dalje bude stal od svoje uspomene; vrieme 
leli, do vieka je bilo, do vieka bude, как 
od Bo2anstvo jeden pridatak, od éloveéan- 
stvo blagoslov i prokletstvo. Nek se uíajmo 
u buduénosti, ne zdvojimu, ako na naáim 
2ivljenjim putu negda-negda moramo i tr- 
peti. S Cudaj ufanjem sreCno novo Ijeto 2e- 
limo naáim poáluvanim Citateljim i svim 
medjimurcim. Svemoguéi gospodin Bog nek 
daje svaki duái na zemlji u növöm Ijetu 
zdravje i zadovoljnost, i к tomu med naro- 
de mira, i bo2jega blagoslova. —  Buduée, 
1911. Ijeto, kője je prosto Ijeto, u nedelju, 
januar prvoga se poéné, i nedelju, 
december 31-ga se svrái. U novim Ijetu su 
365 dnevi, tojest 52 Ijedni i jeden dan. Od

budu dán i nőé kroz vaáe guvno simo i 
tamo leteli, pri jednih vralah nutar, pri 
drugih van . . . .  как vám se kaj vidi t% 
coperna9ta komedija ?«

»No . . .  . pák zár ée ta vo2nja uviek 
trajati, da se nebude moglo niti mlatiti niti 
maka stepati ?« — zapita ga Habuáovka.

»Aht, —  véli miernik posmehce —  
*to nebude tak zlo как se misli i éini . . . .  
tak mozbil tri, ili éetiri krat na dán najviáe, 
a i onda hitro prelete как plica, рак onda 
joá sopiju, ru2e i fuékaju как na pravu 
2veglu tak, da je budete véé iz daleka éuli 
dohadjati, a onda lahko na stran skoéite 
dók kroz guvno dalje od hroponéu, i tak 
vas nebudu u vaáem poslu bantuvali !<

Habuáevka na to skimne glavom, kakti 
da na táj naéin néma nikaj proti tomu, ali 
ipák véli :

»No, . . . .  ako je tak, onda ее slobodno 
tu preko vozite; ali to vám velim, vám 2el- 
jezniéarom, da se u nőéi nedam od vas 
buditi niti buniti, pák anda éete si morati
sarui vrata od guvna odpirati i zapirali ! __
Jeste li me razmeli ?«

Em. Kollay.
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Ijeto eredina je juliuS mjeseca drugi dan Cine i móriig sreCa ga dostigne, da ovedve materijalna neprilika. Lorantffy je mladoZenja 
poldne. Pepelica na 1-ga marciufia, Vuzem bjegunce vlovi, i onda supruga hajd nazaj bil i зато neStera Ijedne su ga od Zenitbe 
na 16-ga áprilisa, Zastupljenje KristuSevo s pravom muZom u Rusiju ! rezdelili.
na 25 -ga majuSa, Trojaóka nedelja na ju- — Zajca je  vkral. Lépe, plemenile — Hrvatski sabor. TomaSiC Mikloá
niuS 4-ga, Prva adventska nedelja na 3-ga fajle zajce ploda u Zalaegerszegu v Árok- hrvatski bau je u proSlim nedelja v julro s 
decembra padne. Zvézda vladalica je u no- ulici Horvath Pal malar. Od zajce glas se Chavrak Levin dr razredpredslojnikom, ban- 
vim Ijetu Mars. U 1911. Ijetu budu dvé né зато u susedstvu, nego i u dalekSe üli- zastupnikom íz Zagreba u Budapest doSel. 
suuCene potemnjena, ab pri. nas se nebudu ce se je rezSiril tak, da je od toga i David Ban je on dan s magiarskim ininistarpred- 
videla. FaSnik u buduCem Ijeto od januar Pista malarski inoS neka Cul. Так si je mislil sjednikom dugse vriéme dogovaral se. Так 
6-ga do február 28-ga traja, dakle do 52 da i on si bude skrbel, jedno takvo lépő, se Cuje, da hrvatskoga sabora budu za 
dane; dostig dugo vrieme za plesanje i za- malo domaCe Zivinu. U proSlim Cetvrtku v kratko vriéme skupazvah. 
bavljanje, i mislimo, da u buduCem faSniku noCi spravil se u Horvathov dvor, odonut — U Ameriku ? Od zanimivo dielo 
Cndaj Adami budu si spoznali svoju Évű, i u Stalu, gde pod kmiCnosti za rukom muje govoriju u politickim krngu О lom, da KoS- 
Cudaj Évice si budu spoznali svojega Adama! poSlo jednoga zajca vzeti. Ali zajCek je Cu- $uth Ferenc bude u proluletje u Arneriku

— Asfalt staza, U Csáktornya va- til, da je u tudje ruke dosel, hapil je cvi- iSel. Navodno je poziv dobil, da v Ameriki u
raSu budu uliCne steze za kratkoma s ae- liti, na kaj эе je gazda prebudit, van je bej- vekSem varaSi nea od magjarske politiCne 
íaltom dali napraviti. To je jako spametno Zal i vlovil je tolvaja i zbil ga je tak, da poloZaje predavanje drZi J< b bude idei KoS- 
i zdravo dielo, jer bormeS vezda Cloviek ako David PiStu ne bude veC u pamet doSlo nig- Suth u Ameriku, to najveC od njegvoga 
na ulici hodi kraj hiZe more u blatu stati, dar zajca vkrasti. zdravja stoji.
u blatu hoditi; ako pak napraviju steze iz —  Maökina porcia. U Francuskim —  Detecja ljubezna drama. U Mak-
asfalta, nikakvo blato veC ne budu morali orsagu od glavnoga varaSa, Parisa poglavar- ou se je Ijub^zne dnirm pnpHila, kojim su 
csaktornyaiski stanovniki gaziti. Ovo cielo stvo vezda si na lom tere glavu, как bi diece bili Zrtvi. Jó J«>z»*f dobrostojeCemu 
delo samo to kaZe, da poglavari veliko mogla jednu novu porciu (3tibru), maCkinu- gazdi sedemnajst lét stari J<>z*f sin se je u 
brigu imaju né samo na varaSa léposti, ne- porciu nutardonesti. Poglavarstvo brSCas plesSkoli spoznal s Gjüge M mSka Cetirinajst- 
go i na cloveCje zdravje. Takov varaS, как jako maloga dohodka ima u Parisu od por- lét stamm dievojkum. Dieca sii se radi i- 
Csaktornya, mora u svakoj dobri i pleme- cie, i vezda veC penezepotrebuje, как pred meli, ali od Zenitbe je ne moglo biti reC 
niti dieli napré idli. Od varaSa zastupna stotima léta. MaCka je u Parizu jedna naj- med njimi, ar su joS mladi Mladi dieteClo- 
korporacia je vezda né zdavnje ovo dielo ljubezna domaCaZivina. Osobito pjesniki i vek je nagovarjal Gjüge MariSku, da ako 
odluCila, 18 zaslupniki su poleg aefalt staze, umjelniki эй ju rado irneli uvjek. U Parisu veC nemreju biti u Zivljeniu skupa, barem 
а 8 pako proli n e bili. po prilici 6 sto jezer maCkov je. Bogati lju- nek nje smrt sjedini. U proSlim tjednu jeden

—  Sko lske  diele. Zalavarmegjinsko di angoramaCku drZiju, koja ima takvo dan v noCi do jedenajste ure su se skupa
upravno povierenstvo je tekuCeg meseca 13 svib.o i mehko bélo dlako, siromaSkeSi ljudi zabavljali najednim pleszabavljanjem. Kada 
ga dana drZala svoju redovitu seduicu. Na pak su zadovoljni s prostim maCkum. Sta- su plesdvoranu zaprli, mladiC je dievojku 
ovoj sednici je kraljski Skoljski inspektor novniki su odmah proli ovi dieli réC zdig- dimosprevadjal i oprostil se od dievojke, 
javil, da od muraCanjske drZavne Skole zi- nuli, i tak brSCas pariski ljudi dvékrat se skoro je prosil dievojku, da n,ek bude joS 
danje veC je zakljuCeiio, kotorska obCinska budu premisbli to, — ako za isii no bude neStere minute Z njim. — Ku$ni me joS je- 
ökola pak je pod drZavne rukovanje doSlo nekaj iz ove porcije, — jeli bi drZali maC- denkrat —  prosil je nju mladenac. Kada je 
i ovomu dvé naukadvorana i dvé uCiteljske ku, ali pak né? No, bormeS bude doSel joS dievojka nesumnjivo njega ogrlila mladenac 
mje9te na odmah popuniti je ministar od- lakvi svét, da budu morali ljudi né samo je na hitroma od dievojke u*la s jednim 
redil; pogledal je od C9aktornjaiske drZavne za maCke, nego i za miSe, Stakore, kebre i robCekom popunil, skoro je revolvera napre 
polgarske dievojkeSkole intematuSa, u kojim vuSi porciu plalili. vzel i dvakrat dievnjki u glavu strelil. Die-
8U sada 32 dievojke namjesteni. Csaktor- — Skocen i diak. Fiumeisko redarst- vojka je odmah na smrt skupa opala. Jó
njaiskim kotarskim eudcu pak su dogova- vo je uhitilo Szilagyi Nándor budapeSlans- JoZef je onda revolvera proli sebe obrnul 
varanje drZali u sledeCem stvari : drava- koga Cetirinajst lét staroga gimnazialaka, jer i na srce se strelil. Na larmu >u skupabej- 
szentmihaljskoga uCitelja stana, dravaszent- iz BudapeSta, od njegve rodilelje je skoCil. Zali hiZni, ali veC su onda ob* dve na uliC- 
ivanske, belicaiske Skolovanje ravnanje,szaz- Diak je valuval, da za radi hude svejdoC- nim trotoaru na smrt leZali.
kőieke naukaobvezanem к dravanagjíaluis-j be je hotel u sviet idli. Szilagjia su dimo — Uhitjeni m inistri. U Lissabonu 
kirn drZavnim Skoli kloplenje, dotiCno od odpremali. (Portugala) je republiCni kormán Esrequeifa
ove dvé obCine zajednicko gorizidanje Skole. | — íe ljezn icka nesreca. U proSlim i Arnejk bivSe kraljske mimstre, i bivSega
Kraljski pornoCniSkolskiinSpektori su pogle- nedelju v noCi na FalusemeS Stacionu, poleg blagajnara od drZave december 12 ga dana 
dali muraCanjsku i dravaegjhazko drZavnu' Balatina se je ZeljezniCka nesreCa pripetila; dal uhititi. Ovi minietri su matikraljici i 
ökolu, obcinske dadiliSCe. Razpravljali su s dvé terein: vlnki su se stresnuli, ali u Clo- Manuel kralju neograniCeno vjeretiju dali. 
perlakskim sudcorn FelSőpalfaisko űzeti pod veCjem Zjvljenju se je ipák né hudoga pri- Kormán je od ministre imétka zaustaval, a 
drZavnu upravu i alsópalfaisko skolovanje petilo. Dvajsti vagoni su se vanSkliznuli i njene biZe pak zapeCatiti dal. 
dielov. potrb, i lokomotív se je jako pokvaril — Novi kraljski notariuá. Kr. ug.

—  Zbiranje. U Kotoru na jednoj u- — Jednoga pjesnika smrt. KosliC ministar od pravosudje poslov je dr. ISoó
éiteljiCinu rnjesto je Kucséra Adél diplomé- Lazar, glasoviti serbski pjesnik i negdaSnji Viktor zastupnik kr. notariuSa za csaklor- 
rana uCiteljica zebrana. A pri obCinski da- ministar je u BeCu umrl. Njegvo mrtvo ti- njaiskoga kr notariuSa imenoval.
diliSCe je Joche Margit zebrana ; elo su iz BeCa u Zombor spravili u proSlim — Strajk za radi voznoga  reda.

— Keiner i pukovnica. Ov dogodjaj jsubotu. Sprevod je s velikom suCutom pos- U tork v jutro u Triestn od Siabilimento 
se iz BudapeSta polazi van. Jeden ruski pu- lie podne bil. KostiC je jako Ijubil magjare, Tecnico, Lloyd, juta-i Imoleumfabrike teZaki

* kovnia je pred neSteremi dnevi poiskal jed- od veC magjarske pjesnike diele je on na po prilici sedemjezer osobe su svoje diéle 
noga budapeStinskoga samodetektiva i luZil srbskoga jezika obrmul. tarn ostavile. Strajku je zrok lo, da poleg
se, da pri njemu na ruskim-japanskim boju — Iz grofice opatica. Grof Ester- orsaCkoga pula svako julro ob 7. uri Stro- 
vriéme je jeden snaZni magjarski mladi Clo- hazy Ida. gróf Esterházy Mórica dievo|ka, je pojuCe san-andreiski vlak s 50— 60 vaggo- 
vek sluZil kakti inoS. Za bojum je on (pu- od njezine roditelje hiZu ostavila i nutri je narni, rano onda, kada teZaki u fabriku i- 
kovnik) u robstvo doSel. Kada je iz tain- stala u benediktinu kloSter za opaticu (sesl- deju, i guslokrat se pripeti, da fertalj ure 
nice za dvé godine van doSel, tak suprugi, rica). Od grofice jedna bliZnja rodbina veC negda i duZe moreju Сек я ti, ar je pregrada 
как i magiarskomu mladomu Cloveku je od zdavnja se suzteza u oviin kloStru. , doli puSCena. I tak kesno dojdeju u fabriku 
prazno rnjesto naSel. Ciéíoga svéla je veC —  Obesil SC. U BudapeStu iza raz- i od njive place zakaSnjivanje dolivleCeju. 1
pukovnik prékputoval, samo da svoju sup- kuZba zavod u hiZu su od jednoga obeSe- tak se je u tork pripelilo. Za radi pi rSonal- 
rugu nazaj skrbi. U Newyorku su mu onda noga staroga Cloveka mrtvo tielo naSli. Mrt- skoga vlaka neStero sto teZaki su morali 
onu razlaganje mogli dati, da su bjegunciu vomu u opravi nadjeno iz pisme odluCili su Cekali. Pred SlropoiuCegj vlaka je jeden 
Europu plovili. Na to je u Budapest doSel da je samoubojnik Szarka István Sesdeset mladi teZak ipak hotel prék bejZati na Sini, 
i poiskal detektiva. Detektiv je na to hapil lét stari teZak. Njegvo mrtvo tielo su u sud- kaj nebudu ga opet u fabriki kaStiguvali. U 
iztraZiti i zeznal je, da iz Amerike doSavSi benostolnu doktorsku zavod odnesli. onim trenutku je vlak prék iSel i od loko-
kelner, koj s jednom ruskom Zenum skupa — S a m ou b o jn i ucitelj. LorantfTy motiva kotaCi su vlovili nesretnoga teZaka i 
Zivi, je u Zalavarmegjiju u jednu obCinu, LajoS, körgiendski mladi uCitelj se je u pros- na sto metere daleko v lek 11. Ova strahovita 
po svoji prilici u Zalaegerszeg se selil. De- lim petek v jutro svojum lovoruZjem u prse prikaza je teZake tak uzruiala, da su u fab- 
fektiv sada osobno pohodi varmegjinske ob- strelil i za kratko trpljenje umrl. Zrok je Daije vu priiogu.

к



riku juriSali i svojemi pajdaöi ovo pripeCenje 
povedali. Odmah je svako dielo la oslalu i 
slrajk je van vudril. Od te2ake jedna depu- 
tacia 8 Triest varaSa jednim ablegatom je 
pri dr2avne 2eljeznicc direkciji hodila i pro- 
sila je, da jutarnjega voznoga reda nek 
promieniu. Pri direkciji su to odgovorili, da 
je to nemoguCe, ali drugaC budu od te2ake 
skrh imeli, da tefcaki kvara ne trpiju.

—  Z ah va ln ost. Od one prilike, da 
konca ovomu Ijétu iz Csáktornya, gde sem 
Crez 13 godine iz bo2jega milosta sreCu i- 
met kakti gostioniCar izpuniti, Cudaj poz- 
nancom i poStuvano obcinstvom sem se 
2uril njezine podupiranje i poátuvanje zas- 
lu2iti, vezda, kada me sreCka daleko vodi, 
nemrem propustiti, da nebi moji dragim 
poznancom i p. obCinstvom za njene pod
upiranje inoju najvruCu i najbolSu zahval
nost oCitoval. Prosim, nek me dr2iju i na 
dalje u njive dobre uspomene. CsáKlornya, 
1910 dec. 24. Sa ftovanjem Horváth Géza 
gostioniCar.

Moj put vu Budapeátu.
Pisao: P u r i c s  L u k á c s .

111.

Seli smo na stolce vu velikoj paradnoj 
sobi palaóo druátva sv. Stefana i gledali, 
как dolaze gospoda i gospe da Cuju svi kaj 
budu govorili junaki na pern.

Pe r o  ! to je deneSnjih junakov oru2je, 
как je negdaSnjim junakom sablja bila. S 
perom pidu knjige i novine i harcuju za 
pravicu, istinu, slobodu i napredek !

Kad je sóba napunjena bila s obcinst- 
vom izebranim, eno vidimo как dolaze ju
naki pera napred к presidentskom stolu. 
Prvi je junak i najvrleSi sam president, 
slavni i vuCeni biäkup iz S/.ékesfehérvára, 
Prohászka Ottokár. To je najboljSi spisatelj 
katoliCanski. Njegve knjige, kaj jih je spisal 
najrajSi Steje madjarski narod. Jer mu je 
pero slatko как med, hranljivo как mleko, 
a sigurna как sablja junaóka. On je i prvi 
govor dr2al. ReCi i műdre miseli izlazile su 
mu iz usta silnom jakostjom j islinom. S- 
vaka mu je rieC vagala puno. Govoril je od 
toga, как moramo radi pomagali dobre spi- 
satelje, kupovati dobre knige i noyine, koje 
oni pod Stampu daju, pák Citati dobre st- 
vari, da si tako oplemenimo srce i okrepi- 
mo razurn s pravom istinom krSCanskom.

Za njim je govoril protesor na visokoj 
Skoli Dr Székely István, od znanosti. Znanost 
napreduje, ljudstvo sve vide znade. bolje je 
sviet svemu véáti, ali dalibog vera oslabljuje 
vu ljudih, dobrote srca, plemenStine je rédko 
na|ti. Nestane kreposti, dubovnoga razbora. 
Zalo je potrebno najvekSu znanost : filozo- 
fiju krSCansku dtudirati pak i bogoslovne 
znanosti, a ne samo tehniku i kerniju i druge 
praktiCne navuke.

Govoril je I opet jeden drugi junak 
pera, pak se tudil, da vu nadem orsagu 
slabo ljudi kupujeju knige. Niti gospoda 
rado ne IroSe peneze na knigu. Rajái se 
dade novae na vino, pivo, rakiju, pak na 
kartariju, neg*na vrednu knjigu i novinu. 
Veli, ako se nadlampa kakva knjiga, komaj 
ju je moCi resprodati po orsagu 200 ko- 
mada Crez 10 lei. a onda kaj ostane, lehko 
se d onim peC lo2i . . . .  Zalostno je to bilo 
Cuti meni.

Zaluval sem joä bolje, kad sam se 
zmislil na nadi* malo Medjirnurje. Rédko 
koja fainilija ima knidnicu svoju vu ormaru. 
Bar da bi kolendara kupili, a kaj bi imeli

jod dtalade za knige i novine! Ne maraju 
za nadu dtampariju, jedinu vu Medjimurju, 
koja je vu Cnkovcu, slabo i poznaju nade 
junake od pera, nade inedjimurske spisatelje.

Как sain ove nade slavne katoliCRe 
pisce gledal pred sobom, moja se je duda 
prenesla dimo u Cikovac, u dtampariju nadu, 
i tamo mi se priCinilo, da su vu jednoj 
malenoj sobici skup zbrani nadi rnili doma- 
Ci spisatelji i pesniki. Sediju okolo stola i 
raspravljaju. Tamo vidim Rhosóczy Eleka, 
Bezenhofer Mihalja, Brauner Lajoda, Pataki 
Viktora oapred, a poleg njih eno dva brate 
seljake iz Strigovske fare, spisatelja Kutnyák 
Simona i pcsnika Kutnyak Martinéke. Ondi 
dalje moj prijatelj Oletics Mátyás iz Mura- 
szentmartina, Derzsanics János, Selina Mar
tin, i vnogi drugi. I gospodin dragi nad 
marljivi pripovedaC Kollay Emanuel takaj 
je tu . . . .  Tu su svi, i düh Glad Ferenca 
je tu, toga najzmoínedega dkolnika starih 
vremen; tu su jod i nerasprodane njegove 
pripoviesti i dale vu knigah vu kutu.........

Zamislil sam se, как da sam vu drudt- 
vu nadih medjimurskih diónih junakov, da 
se 2njimi tu2im nad nemarnostjom naroda 
nadega, zamislil sam se i zaboravil paziti 
na dalnje govore vu »Társulatu«.

Govori su gotovi bili, a ja sam zamid- 
Ijeno idei van iz palaée s braCom mojom.

—  Kaj si LnkaC tak zamidljen, pita 
me suputnik gospodin podlurenski.

—  Nekaj mi je na parnet opalo, refiem. 
Samo bog zna, jeli bu gda kaj stoga.

Misül sem najmre, da bi u istinu dob- 
ro bilo predlo2ili, da se jenkrat i mi med- 
jimurski junaki od pera skup zberemo na 
sastanak.

Imali bi si Cudaj povedali. Pak i poz- 
nali bi se osobno radi. Kaj bi na to rekel 
urednik »Muraköz-Medjimurja« ?

(Drugiput dalje.)

540/sfc. 1910. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. l.-cz. Í02 § a érleimében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiró- 
ság 1910. évi Sp. 45/6 sz. végzése követ
keztében Dr. László Béla ügyvéd által kép
viselt ifj. Premecz Miklós Csáktornyái lakos 
javára 849 kor. s jár. erejéig 1910. évi 
október hó 22*én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján leloglall és 700 kor. be
csült 1 vaspénzszekrény, szobabútor és szé
nából álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1910. V 475/3 sz. végzése foly
tán 849 kor. 02 fillér tőkekövetelés és já
rulékai erejéig Nyirvölgyön leendő eszköz
lésére

1911. évi január hé 3-ik napjának 1 u. 3 érája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LXt 
t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Csáktornya, 1910. december 17 502

—  Oglas. Na znanje se daje 10 letni popis 
ludstva se bude opet cbderáaval po celim orsagu 
tak tulikajáe i v Csakovcu poőem§i od januariuäa 
1 ga deset danov. Pozivaju se svi gospodari i 
kvartérniki da januara 1-ga nej spiäejn na papír 
imena od célé familie i knjim spadajuőe, da popis 
Ie2e§i bude, tak bude popis trplel zatoga ako je 
moguőe nej gospodari i knjitni spadajuői doma 
budu, da budu inogli na pitanje podpuno odgovor 
dati koji popisujeju su sluábene peráone zato nje 
poglavarstvo i púk vu ovom poslu podpomagati 
mora jer ov popis tak za orsag как i za domo- 
vinu sluái za hasén. Poglavarstvo.

rekedtség, lutarue, elnyálhásodás görcsös- és 
szamárhőhögés ellen ne vegyünk semmi m ist, 

mint az igen ízletes

m* Kayser-fcle -p i  
mell-karamellákat

„ a  bárom fényévéi”
Magánosoktól és orvosoktól érkezett hözjegy- 
zóileg hitelesített ellsmeró Iratok és bizonyít

ványok mutatják a biztos sikert.

Ceomagja 2 0  ée 40 fillér. 1 doboz  
60 fillér.

Csáktornyán kaphatót

p e t b Ő  "J e n ő  gyógytárában.



A gyakorlati irányú művelődés teljes fegyvertára

RÉVAI NAGY
LEXKORIA

az összes ismeretek enciklopédiája.

500 magyar tudós alkotása. Minden ismeretek foglalatja 
18 nagy nyolcadrétü vaskos kötetben.

16,000 szövegoldal. 200,000 ismeretterjesztő cikk. 10,000 
illusztráció és térkép a szövegben és 1000 színes és fekete 

műmellékleten.

1910. decembertől kezdve 4-liavonta 1 —  1 kötet jelenik 
meg. A teljes mű ára 18 kötetben, díszes angol vászon- 

kötésben 288 korona.

Kedvező fizetési feltételek mellett szállítja:

Fischel Fülöp

Strausz Sándor könyvkereskedése

Csáktornya.



Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár R. T.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy jövő év /л -  

nntir hő 4-évei megnyitjuk

heti-betét üzletágunk XI. csoportját, j
am elynél: hetenkint legalább 1 korona fizetendő be; a befizetés 184 hétre 
terjed; ennek lefolytéval minden 184 koronával befizetett egy-egy „ részletu 
után 200 koronát űzetünk vissza; a 16 koronát kitévő különbözet a befizető 
kamatja, mely 5°I0’ OS kamatozásnak telel m eg; e kamatnak tőke-kamat-adóját 
az intézet viseli; minden 1 koronás hetibefizetésnél 200 koronáig terjedő 
kölcsönt nyújtunk kezeseit adóslevélre ; minden 100 korona kölcsön után he
tenkint 14 fillér kamat (7.28 °/0) fizetendő; a kölcsönvevő tartozását bár
mikor is redukálhatja, illetve teljesen vissza is fizetheti, mely esetben meg
felelően csökken, illetve megszűnik a kam atfizetés kötelezettsége; elköltö
zés, elhalálozás és egyéb körülmények következtében visszafizetjük a befi
ze te tt  tökét annak kamatjával együtt.

Beiratási dijakat nem szám ítunk; vidéki befizetőknek díjmentesen  
adunk postatakarékpénztári befizetési lapokat.

A résztvenni szándékozók szíveskedjenek akár szóbelileg, akár levé- 
lileg közölni, hogy részükre hány koronás heti-betétet jegyezzünk elő.

Bővebb felvilágosításokkal készséggel szolgálunk.

9% 3-3 Az igazgatóság.
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Hz idény clőbaladottsága miatt mélyen 
leszállított árak!!

Női- és leánygyermekgallérok, divatos aljak, finoman szövött posztók  
costürnöknek, szövetm aradékok és barketok, női ingek, trikók, harisnyák, 
szőnyegek, függönyök, asztal- és ágy garnitúrák, mindennemű vásznak első 
cseh és sziléziát gyárakból.

Férfiak- és fiúgyerm ekek részére legjobb és legújabb kabátok és ruhák 
nagy választékban, továbbá fehér és színes férfiingek, nyakkendők, kézelők , 
zsebkendők stb. stb. kaphatók:

Rolom nn A.Sparing, V a ra i d in t
Trg Frnnje Josipn br. 2.

964 4 - 4
Rendkívül jutányos árak!

Radi poodmakle sczonc uz znatno 
snízcnc cíeneü!

H nljetci za go apód и i  djecu elegant ne suknje, vunene tkanine za cos- 
time uz svaku cijenu, osta tci tkanina i barcheta vrlo jeftino, rublje ma/e, 
carape. sagove, zastore , garniture za krevete i stol, sve vrsti platna iz prvih  
ceskih r álezkih tvornica.

Za gospodu, djecake i djecu kaput! te najbolja i najnovija odijela и 
ve/ikorn izboru uz vanredno jeftin e cijene, m űiké koáulje áare i  bijele, kra- 
vate, ma ne hét te, rubei i t. d. dobívaju se kod

R oiom nn A. Sparing. Varaidin .
Trg Frnnje Josipn br. 2.



JlltoraHfai TaHarfljpfoztár Részvénytársaság Csáktornya.
A jtturaközi Cakarékpéuztár Részvénytársaság gyűjtő- és előleg-üzletágának 

XV. (tizenötödik) csoportját bárom évi (i56 heti) befizetési alapon

................1911. évi január hó 4-én -
a következő teltételek mellett alakítja meg:

1. Sgy-egy részlet fejében betenkint i korona fizetendő és egy befizetési köny
vecske tetszés szerinti részletről szólhat.

2. Я befizetés i56 bétre terjed.
3 A takarékpénztár egy-egy i56 koronával teljesen befizetett részlet után, a 

i56 bét elteltével a betevőnek 166 koronát fizet vissza.
4. Я kamatok részletenkint 10  koronát tesznek ki es a K amatadót is az intézet fizeti
5. Minden részlel után az egé>/. ö-szeg, vagyis 166 korona erejéig — az intézet 

által ellogadott kezesek mellett —  vehető fői előleg.
6. Az előleg ulán száz-száz konmánkint, hetenkint 13 fillér lesz kamat fejében, 

fizetendő, mely kamat a csoport tartama alatt fel nem emeltetik.
7. A kölcsönrevőoek jogában áll a csoport tartama alalt előlegét bármikor vissza

fizetni, mikor is a további kainalfizelé" kötelezettsége megszűnik.
8. Nyomtatványokért és a könyv.o k é  fejében dijakat nem számítunk.
9 A gvüiiő- es eiőley-űzleiágbaii résztvevők, egymás irányában egyetemleges 

kötelezettségben nem állanak és az intézet a rész'etenkinli kamatozást teljes ösz- 
szegben garantálja.

10 Vidéki befizetők kényelmére és postaköltségek megtakarítása céljából, a be
fizetések a m. kir. postatakarékpénztár utján is eszközölbetők, a b* fizetési lapokat 
az intézet díjmentesen bocsátja a lelek rendelkezésére.

Ezen csoport ngy a befizetőknek, valamint a kölcsönvevőknek rendkívül előnyös, 
miért is abban minél nagyobb és számosabb részvételt ajánlunk.

Tiszteletiéi kérjük, amennyiben 'ezen csoportban résztvenni szándékozik, ezt szóban 
vagy Írásban nálunk mielőbb bejelenteni.

C s á k t o r n y á n ,  1910. december 10

994 3 - 3  Muraközi Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósága.
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