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STRA U SZ SÁNDOR.

De mi, kik itt ismerjük a helyzetet,
A mi feladatunk.
reális közelségben látjuk a körülményeket,
Minden embernek vannak önmaga i- tudjuk, hogy munkánk csakis akkor lenne
ránt és a haza iránt kötelességei Minden eredménydús, ha azon illetékes tényezők is
ember annyit ér, ahogy e kötelességeket telje teljesítenék a maguk feladatát, melyeknek
síti. Hazánk szegényes anyagi és kulturális közreműködését mi szükségesnek tartjuk.
helyzetéből folyólag nálunk kétszeres sú'.y- Oktatásügy terén az ép most időszerű kérlyal nehezedik a haza iránti kötelesség terhe !dés a gimnázium ügyet tartjuk elsősorban
mindenkire. Jaj annak a vidéknek, jaj a I is fontosnak. Nem fejtegetjük hosszan a
magyar haza ügyének azon a tájon, hol Igimnázium lontosságál Muraközben, hiszen
nincsenek tudatában az illetékes tényezők Muraköz minden lakójának szivében ott ég
a haza, a nép iránti kötelességüknek; ahol a vágy: bár lenne latin középiskolánk, hol
már nem tudnak találni teret a hazafias I elhelyezési és oktatási nyerne a vendvidék,
Muraköz ifjúsága, mely eddig idegen terüle
működés számára.
Hazánk minden vidékének, minden váro tei! tanult. Fellélegzenének a Szlavóniában,
sának megvan óraszerkezeihez hasonlóan a Boszniában élő magyar szülők is, kiknek
maga teendője. Ha egyik helyen nem dolgoz mostanáig igen nagy gondot okozott gyerme
nak kellő eréllyel és kitartással, az káros keik középfokú okiaiása.
A kultúra minél szélesebbkörü elterjekihalás.-al- van az ország többi vidékére.
Nekünk muraközieknek a feladatunk I dése érdekében szükségünk lenne arra is,
ismeretes Munkaprogrammunk kész, elveink !hogy meglegyen a lehetőség, hogy a falvak
tiszták és világosak. Mit akarunk? Mint ban működő jegyző- pap- tanító- triumvirá
Magyaroiszág egy csekély alkotó része, bele tus olvasóköröket, ifjúsági egyesületeket, szöakarunk illeszkedni a magyar haza kereteibe. velkezetekel alakíthasson.
Ide pedig nem kell egyéb mint — pénz.
Helyet kérünk népünk számára ott, hol a
magyar haza népei a komoly munkánál Attól az egyszerű íöiürnüvestől ne várjuk,
számbajönnek. Kivesszük részünket ez or hogy pénzáldozatokat hozzon, vonjuk be
szág társadalmi, vallásis, politikai életéből. ezen akcióba az államot a zalamegyei ma
A saját hatáskörünkben odatörekszünk, gyar társadalmat. Agitáljunk szóval és tollal
hogy Muraköz népe erős, egészséges, képzelt, megyénk magyar társadalmában, hogy a
munkabíró, erkölcsös és becsületes képvise lehető legnagyobb mértékben pártolja anya
lője legyen itt a határon a magyar fajnak. gilag a D. К. E zalamegyei fiókját, hogy ez
Iskoláinkban tanítjuk a népet, templo minél több segítséget nyújthasson nekünk.
mainkban a jóra buzdítjuk. Társadalmi tevé Ha lesz anyagi segítség, lelkes apostolaink
kenységünk oda irányul, hogy a néppel mi munkájának eredménye megkétszereződik.
Egészségügy tekintetében, a trachomától
nél gyakrabban történt érintkezéseink köz
ben az inteligencia üdvös hatással legyen a eltekintve, kis félszigetünk egészséges. A
népre. Szóval ami tőlünk függ, az nem is trachoma gyógyítására pedig óhajlandó lenne,
ha az állam több orvost rendelne ki, kik
mer akadályt.

A bor.
Irta : D ó r y J e n ő .

Neki ugyan hiába beszélnek. Nem togja en
gedni, hogy packázzanak vele. A hogy felment a
lépcsőn, elhatározta, hogy mit fog felelni és meg
nézte öklét, amelynek sujtása alatt a legerősebb
asszonynak is meg kell hajolnia. Ha ivott, jól tette,
6 az úr a házban.
Saját kulcsával nyitotta ki az ajtót, hogy
ezzel is megmutassa az asszonynak, nincs szük
sége rá. Belépett. A lámpa már meg volt gyújtva.
A kis lányok aludtak ágyacskájukban. Az asszony
is aludt. Máskor teríték szokott lenni az aztalon,
vacsora és bor. Ma semmi. Az asszony dacolni
akar, úgy látszik. Megmutatja ő, hogy ki az úr !
Felkölti rögtön. Az ágyhoz közeledett, már ki is
tátotta a száját, hogy ráordítson, de hirtelen elállt
a szava.
Ezt ugyan nem várta. Amikor reggel elment
a munkára, semmi baja sem volt az asszonynak;
piros volt, az igaz, de mindig annyit kiabált, hogy
nem lehet csodálni, ha a fejtbe szállt a vére.
Szédülései vannak, szokta mondani. Sose hitt neki,
de, úgy látszik, mégis lehetett valami a dologban,
mert egy kukkot sem szólt s amint az ember
föléje hajolt, látta, hogy meg van halva.
Beteg nem lehetett, mert a gyerekek, ren
desen ellátva, ott feküdtek az ágyban. Este bizto
san fáradtabbnak érezte magát a szokottnál, le
feküdt az ágyba és ott végzett vele a gutaütés.

Egy pillanatig habozott a térti, nem tudta,
hogy ilyen esetben mi a teendője. Az első gondo
lata ez volt:
Én meg olyan jó étvággyal jöttem haza !
Végre nagynehezen eszébe jutott, hogy a
halottas szobában bizonyos ceremóniákra van
szükség. A halott fejét a párna közepére fektette
és a lepedővel betakarta az arcát. Eszébe jutott,
hogy a halott mellett gyertyák szoktak égni. Onem
sajnálja a pénzt! Nem. A fűszeresnél be volt
zárva, hát egy trafikba ment he, hol mindjárt egy
egész csomaggal vásárolt. Azután nagy nehezen
felmászott a lépcsőkön és nagy kötelességének
eleget tegyen, meggyujtott nem egy, sem kettő,
de négy szál gyertyát.
Amikor mindez megtörtént, szegény szeretett
volna továbbra is jó férjként viselkedni, de fél
tizenegy múlott már s 6 még nem vacsorázott.
Egy kicsit ugyan elmúlott az étvágya e szomorú
kötelességek teljesítése közben, de hiába, az éhség
mégiscsak jelentkezni kezdett. Gondolta: leszalad
hamar és eszik egy pár harapást.
És hogy távolléte alatt mi se zavarja az
anyát és gyermekeit, rájuk zárta az ajtót
Amikor az idősebbik kis leány úgy éjféltájt
felébredt, nagyon meg volt lepve. Négy gyertya
égett a szobában. Egy az éjjeli szekrényen, egy a
pohárszéken, kettő az asztalon. A kis leány iszo
nyúan megörült, hogy ünnep van és kivilágították
a házat.

azután egész tevékenységüket e veszedelmes
kór elleni küzdelemre szentelnék.
Hátra van végűi még egy dolog, melyet
nem szabad emlilés nélkül hagyni. Óhaj
tandónak tartjuk Muraközben az ipari vál
lalkozások szaporítását. Ennek meglenne a
népre az az üdvös eredménye, hogy találna
idehaza tisztességes kenyérkeresetet és nem
vándorolna ki sok esetben a hatóságok egyenes megkerülésével Amerikába — ke
nyérért.
Azt óhajtanánk mi elérni, hogy népünk
Muraközben jól érezze magái, hogy itt bol
dog legyen. Ne keresse a boldogulását a kül
földön, idegenben.
Szeretettel kérjük Muraköz minden in
telligens lakóját, szegődjön e szent cél apos
tolává Egyéni, társadalmi működése közben
lebegjen előtte az a tudat, hogy ő itt a ma
gyar haza végvárában a magyarság egyik
katonája, kinek fegyvere a szeretet és a —
világ nagy nemzetei által is elismert — ma
________
-—m a.
gyar kultúra.

A nyomor.
A magyar közélet sínylődik és vegetál,
a társadalom legnagyobb része nyomorog.
Igen kevesen vannak azok, akik anyagi gon
dok nélkül élhetik le életüket; igen kevesen
vannak azok, akiknek nem jut osztályrészül
a társadalom kinzó betegsége: a nyomor.
Az ember hajszolja a látszatot, keresi
az üres fényt, meg a pompát s mindenáron
takarni akarja a kinzó baját, szörnyű nyo
morúságát.
A társadalom minden osztálya sínylő
dik, az úr és paraszt egyaránt, csakhogy
míg az utóbbinak nyomora látható, szem
beötlő, addig az un osztály nyomora búrFelült az ágyban, hogy hamarabb kimenjen
szeméből az álom. Várta a zenét, a mely ilyenkor
nem szokot késni.
A kis Margit, aki csak öt éves volt, szintén
felébredt, 6 még tulkicsi volt, semhogy ünnepre
goudolt volna; de nagyon örült, hogy a mama
ilyen szép kivilágítással lepte meg őket. Minden
öröme, elragadtatása egyetlen lelkes felkiáltásban
nyilvánult meg:
— Mamám I
Az anya nem felelt rögtön. Mindig igy szokott
ez lenni, ha dolga volt. De a két apróság annyira
türelmetlen volt, hogy engedély kérése nélkül ug
rottak ki az ágyukból, hogy közelebről szemlél
hessék a csodát.
— Igen, négy gyertya égett valóban. Világosan
lehetett látni, hogy táncol a lángjuk.
A mama. úgy látszik, ma éjjel bujócskát
akar játszani, mert a lepedőt a fejére húzta, —
de mivel a testének körvonalai meglátszottak a
paplan alatt, a két gyerek nem sokáig kereste.
Margitka, a ki valóságos kis ördög volt, igy kiáltott:
- Látlak, látlak, a paplan alatt vagy!
És mind a ketten hangosan kacagni kezdtek.
És hogy megmutassák anyjuknak, hogy őket nem
lehet becsapni, felemelték a lepedőt.
Egy két pillanatig azt hitték, hogy anyjuk
még a bujósdinál is mulatságosabb játékot talált
ki számukra, örültek előre a meglepetésnek. De
csakhamar türelmetlenkedni kezdtek. Toppantottak

költ és eltakart s bizony senki se sejtené
elt-géns, gavallér fiaikról, jól öltözött úri
nőkről, hogy a nyomorúság tanyázik náluk,
hogy a nyomorral küzdenek.
Természetes is, hogy a mai életviszonyok, a megélhetés nehézséget mellett nyomórnak kell tanyázni a szegényebb állású
ember házaiban, ha lépést akarnak tartani
a napról-napra váltakozó divat szeszélyeivei, ha ki akarják elégíteni a társadalmi
élet folyton fokozódó Igényeit.
A társadalmi élet számos kötelezetlséget ró embereire s ha meg akarnak felelni
kívánalmainak, akkor nem elég a szerény
fizetés, hanem jön az adóság meg a váltó.
A magyar középosztály szerfölött el van
adósodva, az adósag tengerében fuldokol a
magyar társadalom s ezért nem képes intenzív társadalmi életre, működésre.
N igy átalakulásra szorul a magyar tárZ t ' n\ T L
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békés haladást, meg társadalnni békét és
csak akkor 'esz remélhető békés irányú
haladás ha ki tud vergődni a gyötrő nyomoruságból, ha le tudja rázni magáról azokát a bilincseltél, amelyeket a társadalmi
élet rideg szukségszerusege kovácsolt rájuk.
Valami általános lorrongást lehet észlelni a mai korszakban. Most van kialakulóban lespedeseből, maradiságából az egész
magyar közélet, most kezd türelmetlenül,
izgalottan eszmélni a magyar intelligencia,
most akarja utolérni a nyugoli kultúrnépe
kel és e lürelmellenségből, ez izgalottságból
.... . . . . . . . .
... 6
, .. ®
válik ki önkéntelenül is az elégedetlenség,
a megnóvekedett igények kielégítésére irányúló vágy.

Ez az időpont pedig messze van. Evtizedek lógnak elszállni, míg ez az idő elérkezik . . . .
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melyek azokat 10 év során előidézték. Ép
ezért és ebből az okból tisztetettel kérjük
»ВУ * Csáktornyái, mint a perlaki járás tiszIMt jegyzőit, szíveskedjenek a jegyzőségeik
területén konstatált népszám,álási eredményt
velünk közölni, hogy azokat nyilvánosságra
hozhassuk. A szaporulaton kívül nagyon
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Morandini Bálint elnök.
------__ д kötelező koronaszámitás. A kép__ |(jnevez$e д vaj)ás. éS közoktatás- viselöháznak Lukács László pénzügymimszügyj m kjr mjnÍ9Zter Hidegh Béla znióvár- ler törvényjavaslatot terjeszteti elő a kötelező
„ . lanílóképző-intézeti segédtanárt а IX. koronaszámilásról és a 2 koronások verédij09Ztá)y n . jk fokozatába rendes tanárrá síről. E szerint az egykoronás és ötkoronás
kinevezte.
érmeken kivül kétkoronás ezüst érmek is
_ r ftánw | aevIA o7nhra Zalavármeove kerülnek forgalomba. Továbbá a magyar szent
\ Г 7 Г
rfnagy szülöüének^zabadságha'rczunk vértanú- k° ™ a országainak e
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Lászlónak, tudvalevőleg köz- kedök és ‘P»«>sok a közönséggel szemben
adakozásbó, 8Zobrot emelnek Za|aegerszegen. csak a. koronaértékben való számítást haszд 3zoborblzoUfjá min( Za|aPger3zegrőt írják, Elhatják. Tilos ennéllogva más mm a
yasár
dé|e|öu döntöu a C8ány.szoborra koronaértékben való számílás használata
beérkezeU pá,yamüvek lelett. A szoborbizolt- ajánlatokban, számlákon, jegyzékekben száság e|nöke Bosnyák Géza vo|[ müveszlagjai '»adásokban, árjegyzékekben, hirdetésekben
pedjg Szamolovszky Ödön és Tólh István. 8 a nyilvánosságnak szánt egyéb közleméAz e ,9Ő d|ja, a bizottság határozata gyanánt nYekben- továbbá kirakatokban, üzlethelyijsWk j 4nos a másodikat Nemessányi Andor, régekben, kiállításokon, vásárokon és hasouló
a harmadikat kolozsvári Szeszén Ferencz alkalmakkor. Aki a tilalom ellen vét, kihányerle A megbizást Istók Jánosnak adták ki Sást kövel el és az lllelékP8 járásbíróság 200
_ _
,uh. in. , Г17|1яЫя u . riH. n koronáig terjedhető pénzbünt-téssel bünteti.
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— Megégett gyermek. Ismét egy kis gyermegrendítő szerencsetlenseg történt. Magdics
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mek áldozatul esett a szülők vigyázatlansága.
«’ balon T^ \ ifbhalált halt Micdics nak' Ezullal Nagy Man murarethati 6 éves
bér szómba on reggel üzhalált halt. Magdics lánykáról Va|J S2Ó akj e hó 10.én á„ílólag
B a lá * a J ó x a e t.

Nyomorban van ma — a kevés kivé[° S . J ° ,
naPon
8 a cserépkályha mellett oly égési sebeket szen
téiről nem szólva — mindenki, mert sor- kdvVa^kálvhához ért réti” Ыиa elővette s Vedel1’ me,ynek következtében következő
sával mindenki elégedetlen, a kultúra mai *
.
y ..
’, ®
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. nap, dacára az orvosi segítségnek, nagy
szédületes haladásával lépést akar tartani
es viszonyai nem engedik meg.
A nagy, az általános nyomor, amelyről
mindennap szó esik, csak akkor log igazán
megszűnni nálunk, ha ipari, kereskedelmi
és tudományos téren is a viszonyok úgy
fognak kialakulni, hogy a munkáltatás a
munkásnak olyan bért fizethet, amelyből
nemcsak megélhetését biztosíthatja, de a
kultúrával is lépést tarthat.

^
, kalyhä„ak, ш ,ког a tűzet kotorni
kezdte.
Vályl.a természetesén feldült, a
(űz kieeelti am’ lö, ruhaja , , körülötte lévő
anyag lángot fogott. Magdics Mihály
e8z.néletleo állapotában szénné égett. Így
la|á|lák „ e2erencsétlen embert szobájában,
amlkor a szobábó| kllódu,ó füsl a bázba„.
,akókal a 3zerencsétlenségre figyelmessé tette.
n
,
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’ , 4М?еПЙ*'н4 С?-к,0Г"1^а1У‘<?.ё а1Tak®'
rékpénztár 15. rendes közgyűlését jövő szom-

k,n° k kö*‘ kl“ env,edfe ‘‘- 1É ,e f1aPJ4‘- Nagy
* » d;*8 grófi bérest feljelentették mert a
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hogy
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— Anyakönyvi kinevezések. Zalavár'negye “l,sPfnJa a muraszenlmaria. anya
könyv, kerületbe Grosch Jánost, a muraszerdal!e,y‘beh Kacz“ u lK»acot te jes hatáskörrel
a kisszabadkaiba Czumpf Lajost korlátolt
hatáskörrel anyakönyvvezető helyettessé kinevezte

.
l .i t .i D. hirWw más, ,™doU.k. A
.."'rifn.le. jelen1
7
J S t Ä
“ felirienléseken kívül, »A . l i p «
az ágyból, rájuk ront és megeszi őket?
igazgatósagi tagok és felügyelők választása,
Irtózatosan sikoltani kezdtek. De egyre csak
— A népszámlálás. Lassanként kidomazt kiabálták: Mama, mama! Attól a különös borodik Muraköz jelenlegi népességi viszoК
’f
a ki az anyjuk ágyé. nyárnak a képe. Most a stridóvári körjegy-

b ^ ie k X e t ' f n e L '
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kórházalapnak 300 К-t szavazott meg, hálás
köszönetét mond.
__ Muraköz elcsatolása Muraköznek
egyházilag való hozzátartozandósági ügye

Ezúttal szemben a szomszédok összeszaladtak, néntfzá in IM ié "a bmJái) ' К- ze Пn Hobád'heKV
Azt hívén, hogy az iszákos nemcsak a feleségét, »®Pszam ala8 alaPJ“» Eszerint Robádihegy
de a gyerekeit is ütlegeli. Már a rendőrséghez községnek van l lu o lakosa ( •- 12o), Bánliakartak folyamodni. A férfiak habozás nélkül törték hegynek 850 ( + 140), Vashegynek 969 ( + 98),
be az ajtói, hogy egy még nagyobb szerencsét- Slridóvárnak 462 (-f 39), Ráckanizsának
enséget megakadályozhassanak. Az asszonyok meg 268 ( + 9), Szentorbánhegynek 1024 (+ 1 8 6 ),
jöttek utánuk. De majd hányát estek min ' a há- MuraliireHnek ЧОГ, /_j_ oty rn lv,r»«i»vn i
nyan. A gyerekek még jobban oiditottak, azt hitték,!!:, ™ /Г ц " ? к 325 ^ Г.6^'. G4,^ >/ T?lgT. « í
hogy ezek is bántani akarják őket.
Kismogyoródnak 144 (~h 25),
Reggeli négy óra lehetett, midőn az iszákos í?5^r/ÖTSÍ,,ekv
Erzsébetlaknak
hazavezetődött. Uram teremtőm! Meghalt a fele- 262 ( + 40), Végfalvának 213 ( + 43) és
sége! De ha meghalt, hát meghalt! Mit csináljon ? Ligetfalvának 441 ( + 93). A konstatált 7042

m.eg"11 4.al>lre"llre került- Mindenki érzi a
varmegyében, hogy a legtermészetellenesebb
kétlakiság, hogy Muraköz, amikor politikai|ag az anyaország integráns része ugyanakkor egyházdag a horvátországi’ zágrábi
püsoökséahez tartozzék Fnnek az érzésnek
puspoKsegnez tartozzék. Ennek az érzésnek
a törvényhatósági bizottság is kifejezést
adott, amikor múlt heti közgyűlésén Muraköz egyházi kérdésével foglalkozott s az
alispán előterjesztésére egyhangúlag elhatározu hogy a magvar kormányhoz intézendő

_

^ csapszék h en n át itt maradás "iszTkJ mígnem
zárják be a boltot.
Kedve lett volna lármát csapni, a miért hogy
betörték a lakás ajtaját és mert hogy a szomszé
dók Olyasmibe avatkoztak, a mihez semmi közük,
Megelégedett egy dühös berohanassal, s miközben
haragos pillantósokat lövell szerte, leült egy székre,
az asztalra támasztotta a könyökét és abban a
minutában el is aludt a tenyerébe hajtott fejjel,
--------------

ny®mó részben Gráz, Fiume és Trieszt gyá- séglől való elszukilását s a szombathelyi
ra.bsn dolgoznak. Az összes lakosság 1319 püspökséghez való csatolását sürgősen kéri.
éPu,elben laklkA közgyűlésen már a kész memorandumot
— Kérelem Muraköz jegyzőihez. A nép- olvasták tel, melyet a vármegye képviselői
számlálás adalai első sorban is arra a lakos- egész terjedelmében nagy lelkesedéssel el«ло-а ЫтиЬ f,».»irve0i4rvrToi »««i„ „„ , ,
í
j» .
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ac,aloKal szolgáltatta. Lrdekes tudni, hogy
— A gimnázium Ügye. Csáktornya köfogyott, vagy növekedett-e a lakosság száma, zönsége tudvalevőleg feliratot intéz a korami hű visszatükröztetője az állapotoknak,! Hiányhoz, amelyben Csáktornya részére in-

ternátussal egybekapcsolt gimnáziumot kér. hogy több Ízben vadászlak a gróf erdejében. |gyott konyhájában az ott lógó szalonnát enni
Ez a mozgalom már nem magának Csáktor Az orvvadászokat letartóztatták.
Ikezdte. Mihalek ezért Golubot feljelentette,
nyának az ügye, de belevonják abba nemcsak
— Halálozás. Mint részvéttel értesülünk imert azzal, hogy kutyáját agyonlőtte, neki
Muraköz két járását, de a szomszédos alsó- Csáktornya egy régi iparosa Meider Márk 100 К kárt okozott. Golub nemcsak ezért
lendvai és letenyei járásokat is. A felterjesz mészáros tegnap délután 2 órakor életének ad
; számot, hanem azért is, mert engedély
tendő felirathoz egy nyilatkozatot fognak 73 évében hosszas szenvedés után elhunyt, nélkül
i
fegyvert tartott a háznál.
csatolni, melyet a 4 járás összes községei özvegye, 4 leánya, 3 fia és kiterjedt rokonság
— Agyonütötte a fa. Sántl István roaláírnak abból a célból, hogy Csáktornya gyászolja. Ma délután fél Ij órakor helyezik bádihegyi 77 éves lakos e hó 10-én fát
gimnáziumot kapjon. A nyilatkozat követ a helybeli izr. temetőben örök nyugalomra. fűrészelt az erdőben Amint azonban a kö
kezőképen hangzik: Alulírottak a legmele Béke hamvaira.
rülbelül 15 m. magas bükkfát kettéfürészelte
gebben csatlakozunk Csáktornya közönsé
— Mezei tűz. Dobrovics György és volna, az rája szakadt s a szerencsétlen
gének főgimnázium felállítására irányuló Vidovics György bányahegyi lakosok Skvorc öreg embert nyomban agyonütötte. A ledült
mozgalmához. Egész Muraköz fontos érde Ignác ugyanodavaló lakos kukoricaföldjén fa mellkasát Toppantotta meg, amitől Sántl
kének, a magyarsággal való egybeforrásunk 35 kéve kukoricaszárat gyújtottak meg, ki is szenvedett.
és saját boldogulásunk hathatós eszközének melyet teljesen elhamvasztottak. A lobogó
— Csalás. Jagec Jakab zalaujvári mákvalljuk e cél megvalósítását. Tanulni vágyó lángtól azonban a közelálló cseresznyefa is virág a nagykanizsai ügyészségnek feljelen
gyermekeink természetes második otthoná tönkre ment. Skvorc Ignác a tetteseket a tetett, mert Prasec Imre novavészi s Habos
nak tekintjük Csáktornyát. Itt ismerőseink kir. járásbíróságnál feljelentette, mert a tűz Pál murakirályi és Pfeifer András szep^tneki
vannak, megértik nyelvünket, sokan ide já által neki 100 K. kárt okoztak.
lakosoktól 117 К készpénzt s egyéb érték
runk templomba s itt szerezzük be és cse
— Fatolvajok. A kemény hidegben bi tárgyakat ravasz módon kicsalt.
— A »Vasárnapi Újság« február 19-iki száma
réljük ki gazdasági szükségleteinket. Szeren zony megdézsmálják az erdőt azok is, akik
csénknek, a magunk és gyermekeink nagy nek ehhez jusuk nincs is. Persze, hogy az az Izabella bálról fölvett pompás magyaros moz
zanatokat,
résztvevőivel, nagyon érdekesen
könyebbségének tartanók, ha középiskolai illetők kihágást követtek el s bírói itélőszék mutatja be.azok
A többi képek a Magas porta égé
oktatásban Csáktornyán részesülhetnének. elé kerülnek. így jártak Novák József, Lov- séről, a zalaegerszegi Csányi-szoborról, a tátraSzívvel-lélekkel könyörgünk azért mi is rencsics Károly és Tróják Ferenc kedves lomniczi téli sportéletről s az ott felállított új
Csáktornya kérelme kegyes teljesítéséért! hegyi lakosok is, akik Zadravecz János mik- drótkötél-pályáról, a Panama csatorna építéséről,
— Szegény gyermekek felruházása. A savári s Kosic Katalin, Vidovics Imre, Stroh a new-yorki nagy robbanásról stb. közölt képek.
olvasmányok : Rákosi Viktor regénye,
kotori tantestületnek dicséretet érdemlő csen János, Teréz és István nyirestalusi lakosok, Szépirodalmi
Bállá Ignácz novellája stb. Egyéb közlemények :
des és úttörő működésének ismételt tanu- akik a Csáktornyái grófi uradalom kárára czikk a bécsi Rothschildokról, Alexander Bernát
jelét látjuk azon, habár csekély anyagi — gazdáik erdőiből fát loptak. Mindnyájan át színházi- czikke, tárczaczikk a hétről s a rendes
tekintve a sok szegény gyermeket — de adattak a Csáktornyái kir. járásbíróságnak. heti rovatok. A »Vasárnapi Újság« előfizetési ára
annál több erkölcsi sikerrel járó eredmény
— Merénylet a fináncok ellen. Zámoda negyed évre öt korona, a *Világkróniká«-val
hat korona. Megrendelhető a »Vasárnapi
ben, melyet a mull év karácsony előtti nap Ferenc globokohegyi suhanc különösen bátor együtt
Újság« kiadóhivatalában (Budapest, IV. kér., Egye
ján az iskolás gyermekek és óvodások által legény lehetett, hogy még a fináncokat is tem-utca 4. szám).
előadóit pásztorjátékkal elért. A 40 K. 76 f. meg merte támadni. Megcselekedte ezt e hó
tiszta jövedelmet, a tantestület, a ruhane- 7-én fényes nappal, persze lesből, amikor
Szerkesztői üzenetek.
müeket legjobban nélkülöző szegény gyer Szekesák Vince és Hetter Mátyás stridóvári
K iv á n c s i, ön kérdezi tőlünk, honnan van a »feb
mekek segélyezésére szánta, mely összeget pénzügyőrökre rálőtt, amikor eze^ rendes ruár« elnevezés? Válaszunk röviden a következő: Az ókori
abban a barlangban, amelyben a mondabeli anya
az iskolaszék 28 K. 64 fillérrel pótolt s így portyázásukat a stridóvári határban végezték. Rómában
farkas Romulust és Remust táplálta, az odavaló néptörzsek
9 rongyos gyermek meleg ruhát és lábbelit A lövések szerencsére nem találtak, de Zá- Luperkusnak, a nyájak istenének, bakokat és kutyákat ál
Ezek bőrének egy részét a papok szétszabdalták apró
kapott. A jó-szivü adakozóknak, akik az ir modát elfogták i igy felelni fog nemcsak a doztak.
darabokra s ahová ezekkel a szalagokkal ütöttek, ott véle
galmasság cselekedeteivel, melyet árasztottak merénylet miatt, de azért is, hogy hatlövetű ményük szerint áldás fakadt. Ilyen felszereléssel azután végig
járták egész Rómát, ami az akkori felfogás szerint az uj
a szegény gyermekeknek, legszebb jutalma forgópisztoly! tartott engedély nélkül.
esztendőre biztosította az istenek kegyelmét. Miután a bőr
a hálás köszönet, melyet a szegény gyer
— Aszfalt. Csáktornya képviselőtestü szíjat f e b r u á - n a k hívták, erről a hónapot is februárnak
mekek mármost örömtelt szívvel és könyes letének az aszfalt tárgyában hozott határo neveztékV . el.S , B á n y a v á r . A célzatosan a lap kiadójának
zatát s az ebből kifolyólag alkotott szabály beküldött cikkféléja semmiféle alakban sem közölhetjük,
szemekkel nekik jó tettükért mondanak.
mi nem a petroleumfurás körül való eljárást ismertettük,
— Felül fizetés. A tűzoltó bál felülfize- rendeletet a vármegyei törvényhatósági bi mert
hanem egyszerü- n azt hoztuk nyilvánosságra, ami a bánya
tői sorából sajtóhiba folytán Heilig József zottság folyó hó 14-én, folytatólag tartott járás alkalmával szóba került. S hogy ott, nem ugyan aktaszerüleg s igy hivatalos keretben, de privátbeszélgetés
3 koronás tétele kimaradt melyet ezúton közgyűlésén, némi csekély módosításokkal közben
a lapunkban közölt dolgokról szó volt és úgy
helybenhagyta. Ennek következtében a föleb- és abban az értelemben, ahogy ezt lapunk hozta, az
igazítunk helyre.
kétségtelen; mert mi a/.t egy föltétlenül hiteles forrásból
— Orvvadászok harcban. A szentrókusi bezést is elutasította.
merítettük. Elhisszük, hogy Önnek abban igaza van, hogy a
grófi major határában már régóta észrevet
— Halálos verekedés. A petesházi ha fúrás a múltban másként nem történhetett, mint ahogy meg
történt s hogy a fúrás jő volt, továbbá, hogy a grófnak is
ték, hogy á vadállományban orvadászok pusz tárban, a muramenti korcsmában, e hó 6 én tudnia
kell a fúrási jogról, mert utána az illetéket negyed
títanak. Végre csendőrségi beavatkozást vett zene szólt, mely még a muraszerdahelyi évenként megfizette — viszont azonban mi sem állítottunk
valótlant, am ikora kifejezésre jutott véleményt hir alakjában
az uradalom igénybe, hogy az orvvadászokat Mönicz Ferencet is tánczba szólította. Ivás egyszerűen regisztráltuk. Ha mesébe való dolgot állítottak
kézrekerítsék. A felderítő kísérlet a napok közben azonban összeszólalkozott Holczmül azok, akiktől hírünk eredt, az nem a mi bününk; mi azt
csak leprodukáltuk s azt önnek nem áll jogában
ban történt, mely két orvvadászt juttatott a ler József petesházi legénnyel, amiből vere egyszerűen
kifigurázni.
büntető igazságszolgáltatás kezeibe. A csen kedés támadt, amelynek folyamán Holczmüller
dőr járőr két tagból, Hegedűs István őrsve Möniczet karon szúrta. Mönicz Ferencz da
zető és Roznik Vendel csendőrből állott, cára az orvosi ápolásnak e, hó 16-án el
Van szerencsém a n. é. közönség szi
akikhez a major részéről is többen csat vérzés következtében kiszenvedett. A halál
lakoztak. Az egyik orvvadászt, Kovács esetből kifolyólag szükségessé vált boncolást ves figyelmét telhivni, miszerint: farsangi
György muragárdonyi lakos személyében, dr. Schwarz Károly törvényszéki orvos és czikkekben nagy raktárt tartok : u. m.
már este 7 órakor kézrekeritetlék, a másik, Kovácsics Fcrencz dr. járási orvos végezték. báli czipök, keztyük, ingek é s
nyakkendők legyezők, fejdiszek
BaCzinger Antal, azonban megmenekült, de
— Csalás. Az idén a takarmány répamag
következő nap Muragárdonyban hurokra ára örvendetes módon igen jutányos, úgyszólván m űvirágok, echarpok stb. állandóan
került. Mig Hegedűs István ezzel a két orv a tavalyi áraknak harmadrészéért kapható a leg raktáromon kaphatók.
Egyszersmind a n. é. hölgyközönség
megbízhatóbb minőségben is. Dacára ennek, —
vadásszal elfoglalva volt. azalatt Roznik mint
értesülünk, — sok ismételadó vidéki keres
csendőr az erdőből a mezőre ment, hogy kedőnek Morvaországból, Bisenzből szállítanak szives tudomására adom, hogy kézimunkák
körültekintsen, miközben véletlenül 4 orv- csekély értékű répamagot. Köztudomású, hogy ott ban úgy az összes anyagok valamint
vadászra bukkant, akiket üldözőbe vett. Ezek Oroszországból került csiraképtelen maggal keverik megkezdett dolgokban nagy válasz
azonban szembeszálltak a csendőrrel s két a jó csiraképes réparaagot és ezen keveréket el tékom van.
kereskedőinknek, kik ugylátszik nem ismerik :: Vidéki szim Megrendeléseket a legpontosibbin eszkózlők. : :
szer egymásután rá is lőttek, de találás eadják
dolgot. Akik tehát meg akarják magukat kímélni
nélkül. A csendőr is rájuk lőtt, de hogy a későbbi nagy kelemetlenségektől, saját érdekük
B. pártfogásukat kérve, maradok
telt-e valamelyikben kárt, még nem tudni, ben cselekszenek, ha a nekik Bisenzből szállított
kiváló tisztelettel:
mert az orv vadászok lövöldözés közben ke répamagot, mielőtt elhasználnák, — alapos csírá
reket oldottak. A kézrekeritett orvvadászok zásai próbának vetik alá.
K elem en Béla
— Agyonlőtt kutya. Mihalek Ferenc
a menekülőkről mit sem akarnak tudni.
férfi- és női divatáruháza Csáktornyán.
Úgy látszik, mindenik csoport a maga sza- gibinscsáki lakos házőrzőkutyáját Golub Antal
I 1 N agy női kalapraktár I 1
kálára dolgozott, ök azonban beismerték, stridóhegyi lakos agyonlőtte, mert nyitvaha-
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Sve poáiljke, kaj se tide zadr£aja novinah, se imaju poslati na ime urednika tu
Csáktornya.
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knjiiara S tr ausz San d ora
kam sepredplate i obznane
poáiljaju.

MEDJIMURJE

Predplatna

c ím

je:

Na ceio l e t o .......8
kor.
Na pol leta ........... 4 kor.
Na éetvert leta . . . 2 kor.
Pojedini brcji koStaju20 fii.

na horvatakom i magjarekom jeziku izlazedi druitveni, znanstveni i povucljivi list za púk
Izlazi sv a k i tje d e n je d e n k r a t i to : s v a k u n ed e lju .

Obznane M poleg pogcdbe I fal
ra&anajn.
IsdatelJ i vlaetnik

Odgovoriii urednik:

S aradnik:

z r ín y i k á r o l y .

PATAKI VIKTOR.

ST R A U SZ SÁNDOR.

Kamo s novci pred smrt?

naSimi farnimi cirkvami ősim morti jedne
ili dve. Ali vnoge su nam S k o l e p u s t e i
s i r o m a S k e , brez kapitala, brez potrebnih
dendenes spravah, mapah, knigah i drugih
pomagalah navuka. Zakaj na S к о I u se niSée
ne zmisli pri smrti svojoj ? Zakaj njoj alduvati neőe onda, kad 2eli nekaj dobroga i
Bogu povoljnoga féiniti za proSéenje grehov
svojih yu teötamentu ! LepSega i bogu povoljneSega dendenes nemremo stvoriti, neg
da se pobrinemo za siromaSke, neobskrblene
Skole, gde nam naSa mila deca i vnukeki i
vnukice saki den érez fi let boraviju i vu
mladosti svojoj navuk dober vu sebe jemljeju?
NeSéi bi rekel : »Naj se orsag brine za
Skolu !« Oh to je trdog srca greSno oéituvanje ! Orsag rád vőini kaj more, on zida
Skole i potpira potrebne, aii on ima i pre
velike druge skrbi : vojsku, morsku ladje,
éinovniélvo, sudstvo, duge osaéke i druge
gospodarske potrebe. I mi pojedinci prigrlimo Skolu, tu vernu seslricu mlajSu matere
cirkve.
Vu torn poslu nej nam naprvo hodiju
duhovniki. Koji kaj ostavlja za sobom, da
mu blago nezgine i neprepadne, как da bi
ga zemlja pogutnula, nego -da dober dél
Skolam i za nagradu marljivim navuéiteljem
podeli. Signrno si síim diku pred Bogom i
ljudem povekSuje.
Za duhovniki nej nezaostanejo ргетойneői starci na smrtnoj postelji ! Treba vu
testament postavili :
1. Toj i toj Skoli aldujem 100 forinti.
2. Tomu i tomu vrednomu őkolniku
100 forinti.
3. Skolskoj deci za íundaciju nagradnu
100 forinti.

Ako budemo tako se hapili vumirati
vu Medjimurju, s takvimi teSlamenti, ej, za
10 let nebude sela pri nas, gde nebi bila
prelépa, gizdava, prestrana, obskrblena krSéanska Skola i zadovoljen, sreéen, za decu
goreéi i navduSeni uéitelj !
Ov moj glas nadarn se da nebude
»gl as k r i é e ö e g a vu p u s t i n j i . « Jer
srce vaSe nije pusto, nego lepi rofcni vrtec
ljubavi к deéici drobnoj.
»Muraköz« naSe novine budu rade zapisale saki glas, ako se Slo plemeniti najde
da na smrlnoj vuri zmisli se siromaSkih
naSih selskih Skola !
Bog pornoZi !
P u ric s L u k á c s .

a köerkica pako svojom fletnoéom i sposobnostjom je pokazala dojduéo, skrbno i
vrlo gazdarico. Kada se dva triputa obrne
i slol je bil pun s teénom hranom i tinim
napilkom. Po kratki veéerjici dojdeju pipice
napié i Vu velikem dimo, za tri kraicere
paklecah, jeden drugoga nazdravljaju, dobro
Éeliju, obinjavaju i tak okolo dvé vure véé
jeden drugoga kuSujeju.
Od toga éasa je ov, drugaéi uvék miren stau, zbunjeno glasen postal, как da bi
bil vu pogibelj jeru^alemskoga porusenja bil
opal. Né зато iz sobe, kuhnje i kiéti je
moralo sve vun, nego i iz najt je doli zvandrala starinska, znioZna posuda Pohi?.tvo, kuhnjinska sredstva, sve je lehaló jeden
na drugem. Zdelnjak je na jedno staro
vrbu preslonjeno omedléval od previSe jakoga i Cistoga zraka. Metla se je od veselja
vu vapneni-Skav zruhnola a liéalka рак vu
zadje. S najvekSim trbuhom lonec se je
poleg jedne prostrane ranjgle né zato sinejal, da njoj tretja noga fali ili, da se posle dugoga suÄanstva opet zelja i mesa
dobro najesti i stopiti more, nego segurno
zato, как se bude netko privaril, kada za

pranje red na njega dojde. Pri hiZi je svakomu bil posel odredjeni; slara mama su
posudu prali, zato su juS pervinstva tomu
zmo2nomu loncu prikazali. Primeju ga za
vuhu, ali gledi Cudu . . . . vuho se spol tr
buhom vu ruki stare mame podigne, a lonec
как s vtrgjenom lalovkom besno gledi na
staro marno.
— О jahal ga . . . — né . . . . 1 glejte,
glejte ! No kaj bu ve ?
Nato zaéudjenje su se svi skup zbej2a li i kon tere nciju dr^ali. Na skupno odsudu je lonec nazadnje za kuruznjak odletel, gde se je na babim sav restepei; na йаlosten glas Sírom leteCega Cerepenja se ranjgla tufcno na Sepavo stran prehitila. Hadi
öve neprilike je posel né stal. Banjglo su
na komeno s falat ciglom podprli i da od
fcalosti i ona né pukue, как pokojni lonec,
posasili su kre nje jednoga mlajSega, i tak
se je vu kuhnji na kameno i vu peénici
sve veselo cvrlo, kuhalo i peklo.
Peéene kokoSi, Slrukli, kóláéi, bidri su
jeden za drugem vu kiét vandrali, svem
miiem gostom na krépost. Jeden na pelicu,
drugi na ladicu; kokoS na lagev, vu kojem

Vu ovo zimsko vréme, vu februaru i
murciusu őse búj no, smrtna kosa brez prestanka kosi. Umiramo mladi-stari jen za drugim как muhe, i pokrije nas hladna grudica zemlje u dubokom grobu. Spotim se
vu tih dnevih kositbe smrtne na ovaj verő
narodui íz MikSavara :
»Lastavica kad odide,
Opel dojde vu naS kraj,
Ali élovek kad ga dnesu,
Nega nigdar veC nazaj!«
Oni Koji su ostarjeli i pridelali si érez
íivot lépői imetek steSka mislijo na ovu réé
»nigdar nazaj« ! Zal un je ostaviti zahman
sa ftnhkim znojim skup spravljeno blago !
Nu i tomu jega vraétva i pomoCi! Spomenek si je vnogi ler vnogi vekiveCno postavil, jer je od blaga svojega nekaj ostavil
vu dobre cilje na hasén celomu ljudstvu.
Takvi dobrotvori navek Äiviju vu zahvalnoj
uspomeni odvetkov kesneSih Fundacije os
taviti za dobre namene, to je najboljSi spomenek Cloveka, véé vreden neg mramorni
kamen nad grobom sa zlatnimi natpiski.
NaSi medjnnorci jesu od negda imeli
navadu od suviSka svojega ostaviti peneze
na altariju, za vekiveéne meöe, pák za cirkvu ili oltár, da se obnovi i popravi, a neSteri jakSi meSniki jesu ostavljali fundacije
za pomoé onim, koji svoju decu za popa
Skolati podutali se jesu. To je sve dobro.
To je vredno hvale i dike. Та Sega nej i
nadalje ostane med nami.
Ali ja sam sloboden spomenuli ovo :
Cirkve 'su nam fala Bogu priliéno vredu
érez celo diéno Medjimurje. Nije nas sram z

Raztréáeni staroáina.
Spoéetka 19 . . — toga faSnjaka —
tak povédaju — su se vu Gradiéevcu na
velike svatbe pripravljali.
Finoga junaka poslaniki doSli su к
gazdi Martino i oprosili njegovo mlado, jako
i snafcno kéerku Lujziku. Kada je dievojéica vrlih gostov fcelju saznala; óéi su njoj
se plamnule, obraz zaéerlenil i poéela je
vogla od lépoga firlona cupfatl.
Ozbiljen i pameten otec je odmah previdel, da se njegova kéerka toj naprvo postavljenoj íeli né protivi, dapaée je sasvem
vesela, — privolil je s marnom skup к tomu
eeveSu, koju dozvolju je Lojzika stom bla
go véstjem potverdila :
— Oéem ga ! . . .
Povjereniki su se na táj vugoden odgovor razveselili i da na sreénim uspjchu
njihovoga poslaniétva zadovoljno viest Tonéeku odnesti moreju; odmah su preSli na
pouzdano razgovarjanje. Takov ozbiljan obiteljskj aktus nesme na suhoma vu glublinu pozabljenja prepasti, zato su mama s
lépim, bélim stolnjakom hitro stola pokrili;

Navuk od socijalizma.
ív
Vu taboru socijalistickom.

Uzmimo si éas nedel|om popodne i
hajde jempnt bar da pohodimo vu jednoj
birtiji ili rakijaSnici socijaliste, da Cujemo
njihove nakane; njihove programé. Piju
Spiritusa, pljuckaju po podu, psuju i proklmjü jen bolje od drugoga. A onda se jen
zdigne na stol i poéme tolmaéiti: Draga
braCo! Mi iSőemo, mi zahtevamo, da se
osebni posjed nad zemljiStem, rudokopom,
Ijevaonicam, Sumama, orudjem masinami
preobrne vu druStveno vlastmétvo, vu socijalisticku produkciju! Zakaj bi neSéi imel
Cudaj zemlje, a drugi malo ili nikaj? Zakaj
neSCi ima slroje i fabrike, a drugi su tamo
sluge begkuéniki? Sakomu treba sve zeti
kaj ima, i prek dali orsaékoj oblasti vu
ruke. Orsacka vlada bu onda jednako svakomu pojedincu dala dosta praviénoga posla
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i nagradu, za eve se bude jednako skrbela volji; a nisói néma juéa da nam od kud u svojim 79. létnim dobi umrl. Za njeg^
i jednako svim ravnala !!
god kakve zapovedi donaSa. Kakve meSe, udovica, ltd ié c e i veliko rodbinstvo tuguje.
— Tako je, 2ivio ! krióiju socijalistióka poste, lukno, popa. I brez sega toga lehko U proSlim nedelju pred poldan ob ÍO-i úri
braéa. Privatni imetek je kradja! Dőlje s budemo 2ivéli ! Bog neka ostane gde je nad mu je bit sprevod. Nek poóiva u mini Bo2ju I
imuóniki !
zvezdami gospodar, ali tu na zemlji smo
— Nevjeran inoá. Terstenjak Alajos
A govornik dalje tolmaói : ízborno pra- mi gospodari !!
tekuóeg mieseca 12-ga dana je svoju gaz— Tako je je ! urlikaju socijalisti, svi daricu, Sándor Teréz dravavaSarheljsku pevo mora biti sveobóe! Svaki dríavljanin,
mu2 lak как i 2ena, Cím navrSi 20. godinu, 2arki od Spiritusa; govornik dőli stupi od karicu izvkral. U jednim nepazljivim treima pravo glasovati. Po lom budemo mi stola, mu2ika zaigra, ples poőme, a mulato- nutku je ov fájni inoS gori trl ladicu, i iz
socijalisti i siromaki postali pri gospodari vanje trpi do bele zorje v pondeljak......... nje 28 kurun gotove peneze vkral. Med
*
*
skoóenje su ga vlovili i sudu prékdali.
nad celirn orsagom i njegvim blagom, jer
*
— Grubjanski rod. Skvorc Gjörgj
nas je brezkrajno veC na broju neg SkolaOvo je onda program socijalistov ? To
n.h ljudih, inteligencije. Так bude onda eve daklem hoCejo ovi vikaói, ovi razvratniki ? dravamagjarodski stanovnik je u MikSavaru,
naée, i mi sikam samo svoje Ijude posta- Zatim ide nezadovoljno ljudstvo? Em je to na Novak Janoéa stanu med svadjenje No
vimo za ravnitelje i óinovnike i ministre ! strahota i grehota ! To je ludorija, norost i vak Tamaöa, tamoánjega stanovnika s jed
— Tako je ! 2iviooo! klikóu joS zmo2- pekel na zemlji ! ! I nam je teSko gledati nim gorivodrévjem tak u glavu vudril. da
neSe braóa ! Sve bu naSe, to bu 2ivot! Jer tolike nevolje radmkah i seljaka i obrtnika. od toga je Novak TamaS ne samo se oranas je najveó na svetu ! Mi smo najjakSi !!' Ali ovak neóerpo! Mi drZimo, da privatni nil, nego érez tjedne je moral u postelji leA govornik dalje sve bolje razburjeno itnelek sakoga pojedinca mora se poStuvati. 2ati. ákvorca su pri sudu najavili.
nastavlja : Mi ho'emo da damo naéeinu Marljivi kaj zaradi i pribavi si, to nesme
— Vjencanje. ViSnjei Janód felSőljudstvu vu svern sloboSóinu ! Ponajpredi lénóina i pijanica rastepsti! Mi 2enitbeni mihaljfalvaiski nótárius deneSnjega dana
pák vu ljubavi 2<*ne. Zenska i moáki su ve2 mu2a i 2ene visoko cenimo i nad sve poslie podne dr2i svoje vjenCanje s Hirschnavek do smrti slobodni, nikSni hi2ui za- preStimamo. Hi2ni zakón mora ostati sveti, sohn Margit Gizella gospodjicum u Murakoni ili Sakramenti nebudu nas vzeli, vu Cisti, stalen i nerazvezliv ! Mi nadalje decu SikloSu vu farnoj cirkvi.
robstvo ! Hi2nog zakona kakti nepotrebnoga nedarno iz svojih rok, deca su plod пайе
— Nutrikrcenje. Pinlariő Ferenc lizahióujemo. Svaki si nek tam najde veselje slatke ljubavi, deca nej ostaneju vu lamiliji, getfalvaiski stanovnik je u minuóem miei zadovoljStinu lelesnog u2itka, gde si gda pod oóinskim krovom. Mi i Boga poStovati secu 21-ga dana Zlióar Jo2ef rackani2aishoCe. Nikoga nej nebude briga, как Sto hoóemo i njegove zapovedi dr2imo za naj- komu stanovniku u sobu zatvoreno stolskim hoóe 2iveti i как dugó.
boljSi i najsigurneSi put sreCnoga i zado- kistu s jednim vitiljom gorivtrl, i odonut
— 2ivioooo ! zj2arjeno klikóu socija- voljnoga 2ivota i bla2ene smrti ! A cirkvi, 17 kurune vkral. Za njegvoga zloóestoga
liSte ! To je ono pravo !
koja nam nazaStaje uzgaja vu plemenilom óina bude u Nagjkani2i pri sudu moral raHódi sim, svakrko, ti búé od ve moja, navuku, jesmo i ostanemo verni dók je őuna dati.
a bábu svoju budem joS denes potiral s 2ivola vu nami.
— Pivnicki tolvaji. Kerman Pal vin
hi2e . . . . zabrunda jeden »brat«.
Kaj anda ?
cellér i njegva supruga i ovi brat, Mlinarié
A govornik dalje razlaZe iz stóla : Deca
Dobro bude ako poglednemo i‘ vu drugi Jakab su érez pol leta po prilici Cetiri hek
naSa su nam prevelika skrb na stareSem ! tabor socijalistov, a to su krSóanski socijali. toliter vina spili. No, to je né takvo diélo,
Orsag mora sako dete vu svoje hi2e zeti i To vóinimo drug i nedelju.
kaj bi moral ólovek karati, to samo ono
P . L.
odhraniti jih, как najbolje zna. Mi imamo
ka2e, da ovi dva strici, i strina jako dob(Drugiput dalje.)
drugih brigah, nog da si glavu razbijamo,
roga po2eraka imaju. I ktomu joS i ono se
kaj bumo s decom, kaj bumo od njih stvidi, kaj ovi rajéi pijeju vino, nek medicinu.
KAJ J E NOVOGA?
vorili. Preveó ih je, пека se drZava za nje
Pilanje je samo to, od kuda su vzeli to
postára !
— Imenovanje. Kr. ug. ministar od vino? Velika Sterőija je sada po délim
— Tako je, krióe socijaliste, éta nam financije je Prekopa Vilmos perlakskoga, od svietu, svi se tu2imo, da nega penez, kuru2treba punu kuóu prdeSov, nek ih nosi dr- dr2avne blagajne nadzornika vu IX plate2ni njaki su prazni, vrabci se nam norca de2ava vu svoje Stale, i nek se stara ona za razred u 3-im postupnosti imenovul.
!aju; drvo, hrana — bormeS je jako-jako
nje !
— Zaruki. Laky Jo2ef od csaktornya- draga. A vino, no bolje, ako ólovek niti ne
A govornik se joS bolje vu2gal govo- iske ju2ne 2eljeznice Cinovnik si je zaruóil misli na vino lm s dvémi kurunami nek
reói dalje :
Korpitsch AnnuSka gospodjicu. — Deutsch se nili ne spravimo u krómu, tak je drago
Napokon netrebamo mi vere vu Boga ! Jenő mjestni krómar si je zaruóil Scheyer vino, i poleg toga ne dobimo pravo, nego
kráóeno vino. SreóneSi su bili gori poimeNam ne treba deset zapovedih bo2jih, mi Katica gospodjicu u Zalalövő.
— Umiranje. Brandl Salamon mjestni nceni, ar oni su dobro, rizling vino pili
ne nucamo uebo nili pekla, popa niti cir*
kvu, mi hoóemo 2iveti po svojoj slobodnoj bivSi trgovec je tekuóeg rneseca 10-ga dana zabadavo, orez platenje. Naime Kerman Pal
se je — legradjaii — saavem spuntal otom,
kék vupa ta bezobra2ena kokoS joS ve ober
njega prhuntati, kada je on odredjeni nato,
da on svakojaóko kokoá i S njom skup
svu, vu kiét odvandrano kompaniju polejali
mora.
OStro oko dobroga kuöe gazde je to
nesreóo odmah opazilo i da s desetaka obroói nekak dőli né frukneju, odmah je 2ilo
odprl I suviSna vruóina — legradjana —
je vu 2edje polióe s curela.
Vutom-toga se je hi2a sa povolmimi
gostima na punifa i vu velikom mele2u
zrelih i nezrelih glasov óuje se na vulici
krika—vika, hajuékanje.
— Idejű — reóeju japa mami, koja si
s Sarcom znojnati obraz hilro zbriSeju pák
— kakti dobra mali, hitro Lnjziko pogledneju, jeli je vu redu. Napuni se dvor, sóba
i med ovom mno2inom outer stupiju staroSina Martin s mladencom.
Martin, pripoznata glava, fini govornik,
sve lépő vredo sióéi; nazdravi otca i mater
i sve kője patri, pák tak lépoga govora
spusti^da su svi zabezekjeno posluSali Zatém se odpraviju na najva2neSi put.

Posle zdavanja doSavSi dimo, staroSina
Martin podigne reó na govor. No toga je
bilo treba posluSali. Selma Martina vugodne
nazdravice su muStardine zinice prama tomu
zmo^.nomu govoru, koj je vu zraku tésne
sobice zdrhlnul. Nato je sledilo vnogo, odúSevljenih Bog po2ivi i takva dobra volja, da
su stareéi deóki cigaretline pák mastne óiké
vu vusta malih deóakov povlikali, od óesa
je lém joS za tjeden dili hudo postajalo.
Zene su se sa mladenKOin zabavljale; mladenec se s japom i kumom diStrahoje, sta
roSina slaro mamo ohmjává.

gde pripeti, pák zato su podveóer i ovdi
dolazili nepozvani gosti po stari navadi, pod
öblöké, koji su pri tóm veselju nedu2ni i
mirni delniki hoteli biti. Vzemeju si juSa,
da svojemo veselju, zadovoljnosli ili zlovolji
i oni, po svoji Segi izraza dati moreju.
Tak je vréme vu miro Bo2jem i vesel
ju prohajalo i polnoóka se s velikemi ko
raki pribliéava, kada staroSino najvaéneSa
slu2ba terSi. Kroz obiok se vidi, da se sta
roSina Martin nato pripravlja, nabira si lepe
misli s kojemi oóe mladenko sprióati i posluSateljem 2uhke suze s oóih spreSati. Dvanajsta je sad vura. Vu najlepéem veselju,
tancu, razgovaranju zruSi pri vrati, — za
kuruZnjakom poóivajuóega velikoga lonca
vnukov-vnuk-, kojega je ista sudbina dostigla; zatem zazvonói lonec, onda dojdeju
glive na koncu smeh. Slarinske navade ta
smeSna ceremonija dovrSena, dojde glavni
aktus.

— Decki igrajte ! — Nato ozbiljno zapoved Hemo2 zabrundaju po svojem dobroglasnom baj2u, cimbolaS prebej2i órez svoje
fine cimbole, SipoS zaferlju2i nekoje Fistrille,
kontraS s lévőm rukom nacukava loóeca po
2icah; nazadnje dojde Bala2 predjar, stisne
goslice pod bradu i zasvira takSno lépő
poljku, da su ne samo vu sobi i kuhnji
poóeli plesati, nego i deóki na dudi, koji
Sada se stane staroSina Mariin, malo
su vénóanjaka dőli jemali.
si grlo zraépa, mustaóe si levő i desno naTo je tak lépa íamiliarna sveóanost i tegne, s nogom malo poétrpóe i poóne :
— Dragi japek i mila moja mama. —
priateljna, vesela zabava bila, kakva se malo

vincellér i njegvi drugi dva pajdaái eu po vrtu érez pol иге se Setuval. — U sriedu prirast je 924. Od öve stanovnike daleko
male mere iz Stefan Ferenca udovice na poslie podne ob Sesti úri je velikoga obeda su bili 436 od kojim jedna mala etran и
vargahegju stojeCe pivnice vino povkrali, i dal, na kojim su magjarski ministri, od Ameriki Zivi, a druga stran ali na fltreki,
tak se je vezda vanvedrelo ona ciéla etvar obedve orsaéke hite predsjedniki nazoéni bili. ali рак и Fiumi, Triestu vu fabriki dela,
— Rothschild Albert baruna smrt. kakti teZaki. Najveé su iz Szazkő, a najda zakaj fali iz lagve vino? Od bratve do
vezda po prilici 336 liter vino su odnesli Na cielim svietu póznát najbogaleái beéki menje pako iz Dravaszentivana daleko. Stakojemu je ciéna 255 kurun. Ovi fájni fiiéi bankér, Rothschild Albert barun je tekuéeg novniki se sled**ée rezáiriju : Dravaszentivan
su i Pojé Antalovu vino vkrali u ovi piv- mieseca február ll*ga dana v jutro ob 6 861 (prirast 90), Dravaszentmihaly 542 (pri
űici, njernu je kvar за т о 60 liter. BormeS, vuri и Beéu, и svojoj palaéi na hitroma rast 71), Felsöpusztafa 659 (prirast 87),
rizting vino se daje piti né зато Kermanu, umrl. Rothschild Albert barun je jako bo Felsővidafalva 144 (prirast 11), Janoáfalu
nego i drugomu; за т о to je pitanje, как gai élovek bil, njegove peneze su i europske 555 (prirast 111), Nyirvölgy 619 (prirast
dréave na posud vzele. Svako Ijeto je véé 126), Szazkő 524 (prirast 118), Szentilona
dojde к tomu őlovek ?
— Pod ledom. U proálioj nedelji milliun nagrade daval za siromaáke ljude. 556 (prirast 120), Zalaujvar 1207 (prirast
poslie podne se je nesreéa pripetila u Keszt- Vezda, kada je umrl, njegova família je sto- 190).
— Liépa példa. Jeden amerikanec, i
heljti na Balatinu. Vezda, kada je Balatin jezero korun peneze poslala и Budapest, da
na debeloma zmrZjeni, od varaáa mladi se ovi penezi med budapeátanske siromake to Henry Stovens watersiiski stanovnik, koj
ljudi veselo se sklizaju, ali pak drvenogapsa rezdele. Njegov sprevod je и Beén na tork je kroz njegve vjenéanje na poloma za mag
jára postai, je и proálem dneve véé drugoé
tiraju, koj se na ledu brzoma dalje skliza. bil.
— Apponyi и Ameriki. Apponyi Al na zalaegersegiiski Canj-spomenek temelj
U nedelju poslie podne doli je iSel na led
i Böröc Janoá tiskarinoá. Na takvo mesto bert gróf, od magjarskoga parlamenta élan, 150 kurun nagradu poslal. Bog ga poZivi l
je doáel, gdé je led né bil na dostig tvrdi, bivái minister, véé je и Ameriku doáel. U
— Ljubezni post. Zavacky Andraá,
ali pak mortig je bil razpoCelii, jer pod i- proSlimi dnevi je pohodil Roosevelta biváega koj je и Debrecenu pri 61-im pjeáiékim renoáa se je led pofrl. Böröc se je skorom amerikanskoga predsjednika, koj je na Ap- gementu prostni soldat, je öve dane na
pod led vtunul, kada je za njega Kiás László ponyiovu Cast amerikansko sveéanost ured- postu moral slati. Ne go naá Andraá mórnak
od gospodarstvene akadémia sluáatelj skoCil jival. Apponyi bilde svojega amerikanskoga nekak se je pozabil iz soldaéke reglame, i
t njega iz vode van vlekel. TiskarinoSa je puta podugáil, jer na Civic Forum pozvanje svoje mesto, posta je tarn ostavil, i hajd к
dolislekel i na novi Sivot haril. Batrivomu bude i и San-Franciscu putuval, gde takod- njegvi dragi, Hunyady 2uZanna sluZkinji
sluSateiju su kraj Balatina Selajuéi ljudi jer viáe magjari Ziviju. Apponyi bráéas Tamo se je fest najel, i ogrlil svoju Ijubezbuéno »éljen« vikali.
за т о sredina március mieseca bude se na- nu, dragu Zuzu i kada je videl, da za njega
— Vkradjeno seno. 2iga Janos i zajputuval и svoju domovinu.
dojde patrol, s bajonetom je dolivpiéil dienjegvi brali, Ferenc i Béla, zalaegersegski sta— Smrt и orsacki hizi. Uplaáivni vojku i sam sebe s uruZjem veékrat popinovniki veliko áteréiu su imeli u bugelaru, smrtni dogodjaj se je pripetil tekuéeg mie Cil. Dievojka je umrla, Zavackyove rane su
tojest, penezi su njim falili. Kaj si budu seca 9 ga dana и Budapeátu vu orsacki hiZi. teZke.
nekaj sebi pomagali, vkrali su od Kegleviö Mayländer Mihalj od Fiume varaáa oblegat
Gjörgja séno na kereéénjiiskoj pusti, i to je и posljedice srceuzme umrl. Orsaéki zasZakaj ga je pripelal?
su onda prodali za tristo kurun. 2iga Janoéa, tupnik je on dan v jutro и orsaCku hiZu
Jedno
lépő jutro se odpravi jeden átakoj je u ovim dielu majslor bil, su vlovili, doáel, gde se je svojemi drugi s dobrovoli ciélo druátvo к sudu prék dali.
jom spominal, véé je prék iáéi и trgovaéki jerec daleko iz VerZeja и Cakovec na se— Kralj. Как smo u naSih uovin vu ministerium. Kada je nazaj doáel и skladiáte jem rano ob zori je véé na putu, proti
proálim broju pisali, naS kralj je sada u odielu, mamicu je dobil i skupa je opal. Lotmerki dostigne jednoga naáoga deéka koj
BudapeSlu. Njegvo veliéanstvo se je proá- Na fletnoma su ga gorispravili и lieénikovu ga pita :
— К а т pak idete stari ?
lie nedelje u redovitom vriémeuu, v jutro sobu gde su dr. Alföldi i dr. Viroslek lieé— U Cakovec grem na sejem.
ob péti úri gori stal. (Kralj se uvjek jako niki sve probe napravili, kaj ga na Zivol
— Onda prosim vas zemite т е gori
za ran stane, i za ran se legne dőli.) Onda doneseju. Ali sve je zabadava bilo. Maylän-i
je u svoju radionicu iáéi, gde je ob áesti der je mrtev bil. Odmah su na orsaéku hi- ja idein na RackaniZu.
— Zemen pa te Ze, éi platiá deset
úri zajtrekuval. Ob osmi úri je posluáal od éu crnu zastavu vanlaknuli i KaboS Ferenc
Paar I Bolfras vojskopomoénike prijave i ob podpredsjednik je Zalostno dal na znanje krün !
— Deset vám ne dam, al pet vám
jedenajsti úri je tiho meáu sluáal u gradski oblegatim Mayländerovo smrt; na kaj se
kapelici, koju je Kanter Karolj opatplebanoá sednica zatvorila. Mayländerovo mrtvo tielo platim do RackaniZe. I tak po dugom vadsluáil. Vu oratoriumu su z vun kralja Iza su и Fiumu spravili, gde su ga s velikom lanju ipák gori zeme deéka i to za pet
bella i Klotild nadhercegice nazoéni bili. — suéutom február 11-ga dana poslie podne korun. Véé se pelata preko meje i proli
Kralj je u pondelek poslie podne ob trifer- ob éeterli úri na vekiveéno rniesto sprevo- Raskráju tak i prék mosta Murice. I pred
talj jedni úri u budaiskim kraljski palaCi u dili. Na sprevodu nazoéni su bili iz »nem oátaiijom pod kostanji skoéi deéko dőli íz
zeti munkapárt« stranjke : Vojnitá látván voza veleé :
— Starec éekajteme, idem и krémo da
podpredsjednik, dr. Hajoá Ferenc csaktorSvi dojdeju na red jeden za drugem, suze njaiski, dr. Hajoá Kalman zalabakááiski, si zmenjam banku jer neiman drobnih nokvapljeju, kum posluáa, kada dojde on na Heinrich Antal rekaáiski, dr. Zalan Gjula le- vaca da bi vam platil.
red. Govoro je konec-kraj, a kum je vun tenjeiski, Varga Gabor rumski i Varady Zig— Nono dobro dobro — mu veli
ostal. Vanjski gosti poéneju vuni pod obio mond biharski orsaéki zastupniki. U Fiumi natrag átajerec i zeme si iz Zepa pipo i
ki, vikali. Kum sav uzrujen natom, da on pri odaru je и ime magjarskoga parlamenta priZge si nju i Ceka.
nije vreden toga, da se vrhu njega staro- Daniel Gabor olahfaluáiski oblegat lépoga
Ali véé je devet ur, ali joá ne dojde
Sina spomene, osebujno pako na vanjski govora drZal. Na sprevodu je po prilici 25 van iz krémé deéko. Véé je deset, véé jelarmi, misleéi da to njega patri; vzeme si jezer ljudih bilo.
denajst, poéné véé i nad njim zvoniti polbajko, pak ode.
— Put Petar kralja. Karagjorgjovié dan, ali stari i sada klima zglavoj :
— Bode pa Ze negda priáa; Ceka veC
Vani se srdito med deöke zmota, pak Petar serbski kralj je и proáli tork v jutro
eto ti ga na, paprika je golova. Так se öuje, и Rirn putuval. Pred putuvanju su и do dvéh, no onda mu je véé preveé, skoéi
как da bi bundu praáili. Hitro se sbejziju i Belgradu dvajstijedenkrat strelili iz átuke. iz vosa i beZi и krému med pijane prekmednjimi ozbiljen staroáina, da reda nap- Kralja na kolodvor su hercegi i ministri murce i zakriéi :
— Ké pa je tista para, kerega sern
ravi; ne misleéi na to, da je on nehotomice sprevajali. Petar kralj se je érez Zimonj,
zrok taj pataliji. Vu kmici tak veselo ide to Zagreb, Laibach, Monfalkon, Cervignian, i záron pripela ?
— Ali prekmurci mu bormeá neznaju
klopfanje, da i po glavi i hrbto staroáine Firenze putuval и Rim. U Rimu ne bude
serbski kralj svetoga otca, X Pius papa dali odgovora. Nato potraZi sve kote i ko
Martina opadaju nekvi te2ki vudarci.
vidi da je vkanjen ide natrag, obrne se s
Martin pobegne v hiíu, deéki Sirom, pohajal. Pred putuvanje je kralj и belgrad- konji proti domu i kriCi :
skim
katedralu
mesu
posluáal.
Kralj
и
Himu
pak nastane za jeden hip noőna tiáina.
— О ti preáneti düh pame je vkanja,
Viktor Emanuel taljanskoga kralja bude
Vu drugem hipu Báláé vudri vu éardaá. pohodil.
dojbro, to mi treba — to mi treba, zakaj
Staro, malo ave pleSe, a staroáina Mar
— Uspjeh popis naroda. U Csak- sem ga né pripela sa desét krün — zakaj
tin si s kiselim obrazom popetavlja lubanju, tornja vunjski fari poleg popisa naroda 1911. sem ga pripela za pet . . . .
lakte i ledja.
godine 1-ga januara naáli su 5637 stanovK u tn y á k M á rto n ,
nike. Koncem 1900. Ijeta je bilo 4*713. dakle
Keszthely.

Gm bann A ra b . —
mmázsa

С Лепя t i t к я .

t m.-cent,

kor.

fill.

Búza alsiriRtt Pöenica
j 2150 —
Roza
Hrí
14 2 0 —
Árpa
JeCmen
1 4 30 —
Zab
Zob
- 16 20 —
Kukoricza
Kuruzasuha
12 50 —
Fehér bab uj Grah beli
1 7 50 —
Sárga bab
» íuti
15 50 —
Vegyes bab
» zméáan
14 7 0 —
Kendermag
Konopljenoseme
22 00 —
Lenmag
Len
2400 —
Tökmag
K osice
27 00 —
Bükköny
Grahorka
! 14.00 —
^ C 9 6 7 4 I’I m i *i J /Г Budapesten. N y Ari és téli
V d d d 4 d n u r u O
gyógyhely, a m agyar Irgalm asren d tulajdona. Kbőrangu kénes hévvizű gyógyfürdő;
modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdő, isza p 
borogatások, u szodák külön hölgyek í-s urak részére.
Tőrök-, kő- és m árván y fürdők; hőlég, szé n sa va s- és
villam os-viz fürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel h asz
n á ltatnak főleg csu zos bántalm aknál és idegbajok el
len. Ivó-kúra a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti
pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak. Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust ingyen
és bérmentve küld
A Z IGAZGATÓSÁG.

E la d ó
Csáktornya egyik legforgalmasabb helyén a
Petőfi-utcai 1. sz. és a Mező-utcai 2-ik sz.

ház,
melyek évente 4000 koronát jövedelmeznek
s z a b a d k é z b ő l e l a d ó k . A Petőfi-utcai
házban 3 ü z l e t h e l y i s é g mindegyikhez

lakás továbbá építésre alkalmas elegendő
telek van. *
542 3 - 3
B ő v e b b e t e la p k ia d ó h iv a ta lá b a n .

w n K M ia y jiáJ& J& J& J& J& t
Bayer Vincze utóda féle

Kugler

sütemény

nálam állandóan kapható. Meg
rendelésre házhoz küldöm.
===== Tefefon 3 6 s z á m . =

H e rc z o g S á n d o r

ш

т

ш

т

vasúti vendéglős.
ш

ш

'* PEROLIN *
— =

a z o n n a l tis z títja a le v eg ő t. .... ........

Desziníisziálja a levegőt, erdői levegőt terjeszt, megöli a
baktériumot és eloszlat minden rossz szagot.
51I(_. -------Illatos a mos- és fürdővizekben. =====

Megrendelheti: Heilig Józsefnél Csáktornyán.
Nélkülözhetetlen minden háztartásban. Nem parfüm.
■ueii'ii ......... ........
....... unIси.... ..

.

Muraközi faiicnliiraaár. K.-I. PeriaL - Yaslítátlomás: Marakirály-Pcrlak.
E lvállal m in d e n n e m ű b e to n és v a s b e to n m u n k á t!

9 Ф * Á llan d ó n ag y r a k t á r : <"ФЗ|
Tetőcserép: 15 drb. fed egy négyszögmétert, 1000 darab ára 84 korona.
Továbbá tégla, kutgyürük, kutkáva, határ- és kilométer kő, hidak, átereszek,
csövek, lépcsők, színes és mintázott padlólapok, vályúk, sírkeresztek és sírkeretek, oszlopok:

sas »-5 р ф » tartós és olcsó kivitelben.
M in d en kit szívesen

látunk és k ala u zo lu n k telep ü nkö n .

Árakkal és költségvetéssel készséggel szolgálunk.

Obznana.
U P r e d a v c u ( K ő r ö s - B e l o v a r v a r m e g j i ja ) j e n a p r o d a j u p e t n a j a t r a l i

.

grunta — — — =

c e t i r i r a l s e n o k o á i i j e d e n a j s t r a l o r a n ic e . N e d a l j e c e t i r i z i d a m c e , i t o t u
s u s c r e p o m (k u c a , á t a l e i h a m b a r ), a a t a g a l j p á k s l a m o m p o k r i t e .
S v e m u a k u p a j e d e n a a e s t n a j a tj e z e r o k o r u n . T k o Ы z e l i l k u p i t i f
n e k a s e o b r a ti n a

N ikola D iebalo
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u P red avcu, kraj B jelovara.

Nyomatott Fiáchel Fülöp (Srtausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

