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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 :
Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

TaleÍM szia 34.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
_____ Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Elffliettol árak:

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

Egyes szám ára 20 fillér. 
Hlrásttotk jatáayaaaa száalttateak. 

Nyllttér pstKsera 50 «llér.

Felelet azerkeaitO-
ZRÍNYI KÁROLY.

РбевегкеевМ:
M A R G IT A I JÓZSEF.
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S T R A U S Z  SÁ N D O R.

Védekezzünk a tüdővész éllen!
Felhívás Zalavárm egye közönségéhez.

Vármegyénkben is az első szóra, az 
első kiáltásra szárnya nőtt a mindnyájunk 
szivében élő gondoláinak : a tüdővész elleni 
védekezés és a tüdőbetegségben sínylődő 
embertársainkról való gondoskodás nemes, 
nagy gondolatának; szárnya nőtt és a gon
dolat szárnyát csattogtatva, berepülte vár
megyénk falvait, városait és ahol megérin
tett egy szivet, a szív kinyílt s befogadta a 
gondolatot, amely ma már testet is öltött: 
a »Tüdővész ellen védekező Zalamegyei 
Egyesület« —  alakjában. Nemes emberbará
tok lelkülete adott e gondolatnak tormát s 
ma már munkára és munkásokra vár, akik 
megadják e formának a tartalmat.

Az emberi tudás, mely e gyilkos kórral 
szemben eddig csaknem tehetetlenül állott, 
ma már győzelmesen folylatja a maga hó
dító hadjáratát, világító fáklyát lobogtat a 
fájdalom sötét éjjelében, hogy megmutassa 
a szabadulás biztos ösvényeit.

Áldott lesz minden anyagi és szellemi 
áldozat, melyet e téren a haza oltárára le
teszünk.

Jöjjön el ez oltárhoz mindenki, akinek 
szivében él nyomorgó emberlársaink iránti 
szánalom s nyissa ki szive kapuját szóza
tunk előtt s áldozzunk azon mindnyájan, 
hogy együtt lássuk a lűz fényénél várme
gyénknek érzésben, gondolatban és cseleke
detben legszebb, legnemesebb honleányait és 
legtiszteletreméltóbb férfiait, hogy küzdel
münket siker koronázza!

Zalavármegye törvényhatósága a saját

hatáskörében megleendi a maga kötelességét: 
eredményeket azonban csak úgy érhetünk 
el, ha őt abban vármegyénk társadalma is 
támogatja.

Ezen támogatás pedig édes mindnyá
junk közös nagy érdeke, mert itt nemcsak 
könyörülelről, hanem egyszersmint önvéde
lemről van szó.

A tüdővész elleni védekezés rendezése- 
és vezetésére a »Tüdővész ellen Védekező 
Zalavármegyei Egyesület« megalakult, mely
nek feladata a tüdővész ellen való védeke
zést vármegyénkben egységesen szervezni s 
e czélból a tüdővész terjedése ellen oly 
védőeljárásokat éjeibe léptetni, amelyek ezen 
betegség leküzdésére legsikeresebbnek bizo
nyulnak, továbbá a tüdővész ellen való vé
dekezésben a hatóságokat, a társadalmat tá
mogatni, a szegény tüdőbetegeket gyógyke
zeltetni és anyagi segélyben részesíteni, 
hozzátartozóikat a fertőzéstől megóvni, ezen 
czélok megvalósítására gyógyító, segélyező 
és egyéb intézeteket felállítani.

Nehéz és súlyos feladat, mely e téren 
ránk háramlik, de eredményeiben idővel an
nál áldásosabb lesz.

Hogy minő nagy feladat vár reánk, 
elég egy tekintetet vetni a statisztikai ada
tokra, melyekből kitűnik, hogy vármegyénk 
a lüdővész állal leginkább sújtottak közé 
tartozik. Első érdekünk és elodázhatlan kö
telességünk tehál, hogy ezen, a társadalmi 
együttlélet annyira veszélyeztető gyilkos kórt 
legyőzzük, hogy a társadalmi nyomorral küz
dőknek is megadhassuk a védekezés és kor
látozás anyagi eszközeit.

Mert a legszegényebb néposztály köré

ben, a túlzsúfolt, nedves lakások egészség
telen levegőjében, hiányos táplálkozás mel
lett az élet nehéz küzdelmében görnyedő 8 
elgyengülí embertársaink körében burjánzik 
legjobban a tüdövész.

Ezek részére kérjük elsősorban a nagy 
közönség rokonszenvét, mert innen zúdulhat 
a legnagyobb veszedelem a közönyös, a kö- 
nyörületet nem ismerő társadalomra.

Gyüjtsünk tehát és adakozzunk, ami 
azt jelenti, hogy védekezzünk a mohón ra
gadozó betegség ellen!

Teljes bizalommal fordulunk e végből 
Zalavármegye nemesszivü s fenkölt gondol
kozást! közönségéhez azon kérelemmel, bogy 
szíveskedjék a »Tüdővész ellen védekező 
Zalamegyei Egyesület« tagjai sorába minél 
tömegesebben —  akár egyszer s mindenkorra 
fizetendő 100 korona alapító-, akár öt éven 
át évi 4 korona rendes-, vagy 1 korona 
pártoló tagdíjjal belépni.

Az alapszabályok értelmében tagjai le
hetnek az egyesületnek: községek, egyesüle
tek, testületek, más jogiszemélyek és egyesek. 
A tagságidíj kötelezettségen kívül más köte
lezettségei a tagoknak nincsenek, ellenben 
az egyesület ügyei intézésében résztvesznek 
s a tagsági jogokat gyakorolják.

A városokból és járásokból befolyó ado
mányok és tagsági díjak az illető város és 
járás szegény tüdőbetegeinek segélyezésére 
lordíttatnak.

Sorakozzunk tehát a legszentebb ember- 
szeretet nevében egyesületünk zászlója alá, 
amely mindnyájunkat a legáldozatosabb és 
épen ezért a legszentebb munkára, küzde
lemre hiv.

Petőfijévé Pjesme.
Preveo: Horváth Béla. (Németi, u. p. Szalánla,
Baranya-m. Cijena: broSirano 1 kruna 50 filira.

U platnu vezano: 2 krune 20 filira.)

Fenti cira alatt Horváth Béla összegyűjtötte 
magyar Tyrtaeusunk, Petőfi hazafias és szerelmi 
lyrájának 150 válogatott gyöngyét horvát fordítás
ban. A »Predgovor«-ban jelzett célja nemes és 
hazafias, amely minden magyar embernek rokon- 
szenvére joggal számíthat s ez, hogy a nagy ma
gyar lyriküst a horvát irodalomba bevezesse, hogy 
gyönyörű költészetét a testvérhorvát nemzet saját 
nemzeti nyelvén élvezhesse, megkedvelhesse és igy 
a századokon át együtt érzett-vérzett két testvér
nép között az óhajtott együttérzés, —  melyet a 
XIX. század Európáját hatalmába ejtő, elemi erő
vel felébredt s szűkkeblű sovinizmussá fejlődött 
nemzeti eszmének fagyos lehelet megdermesztett,

ápoltassák, erősödjék. Már maga ez a magasztos 
cél megérdemelné azt, hogy a kritikus tollát a 
műfordítóval szemben megveszlegetően kedvező 
irányban hangolja. Erre azonban a műfordító nem 
szorul reá, mert műve önmagában is maradandó 
irodalmi beccsel bir, melyre bármely született hor
vát költő is jogos büszkeséggel tekinthetne, mint 
olyanra, amely a horvát irodalomnak hálát és 
elismerést kiérdemlő gazdagodását jelenti.

Állításomat megokolni kötelességem lévén, 
azt a következőkben teszem.

Hogy bírálói tisztemben lelkiismeretes tár
gyilagossággal eljárhassak, egybevetem a műfordí
tást az eredetivel s összehasonlítom azt az ezen 
körben már közkézen forgó Petőfi-forditásokkal.

A magyar eredeti és Horváth horvát Petőfi
jének szorgos egybevetéséből a következő követ
keztetésre jutunk : Petőfit így csak az fordíthatja 
aki őt szíve gyökeréig ismeri, aki maga is Isten

adta költői ihlettel bir, akiben a magyar stylusnak 
ismerete a horvát költői nyelvnek tökéletes szép
ségével párosúl. Horváth Béla nemcsak eszével, 
hanem szívével, nemcsak a dilettáns műélvező 
felületességével, hanem a költői ihletnek mélysé
gével tud bele merülni a költő-király érzelem- és 
gondolat-világába. A horvát költői nyelvet mes
terien kezeli, az eredeti tartalomhoz és formához 
a legaprólékosabb részletekig hűségesen ragaszko
dik az erőltetésnek lsgkisebb jel« nélkül. Minden 
sorából kiérzik a hódolatos tisztelet, melyet köl
tője iránt táplál s melyet munkájával a testvér
nemzet fiainak szívébe átplántálni törekszik. Hor
vát rímei, rythmusa oly kellemesen érintik a fület, 
mintha csak a fürge hegyi pataknak bájos csobo
gását hallgatnék. Ha Petőfi horvátúl ir, körülbelül 
igy írta volna meg költeményeit. Minden sor, vers- 
szak, költemény bizonyítéka annak, hogy Horváth- 
nál a műfordítás nem mesterséget, fáradságot, ha-
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Tagok gyűjtése czéljából aláírási ivet 
is mellékelünk, melyeknek mielőbbi szives 
visszaküldését kérjük.

Kelt Zalaegerszegen, 1914. évi január 31. 
Ciokf Mátyás sk.. Апщ Ujn A.

▼ármegyei m. főjegyző, Zalavármegye alispánja,
a T E. V. Z. E. titkára. a T. E. V. Z. E. elnöke.

Semmiből 1,000 forint.
Irta: Pont.

Azt kérdezte — nagy jó Uram, —  
milyen a mi falunk? Szegény-e, vagy gaz
dag? Milyen a népe: boldog, megelégedett? 
Vagy huz-von évek hosszán emberhez nem 
illően? stb. stb.

íme a feleletem :
Hát biz’ nagy jó Uram, a jómódból 

csöppenhetne még valamicske, mert hát csak 
vagyunk : se jól, se rosszul. A szegénység 
béklyóit elvetettük már, az igazi jóléthez 
azonban még kevés az anyagi erőnk.

Hogy lettünk közép módos község — 
elmondhatom — bár félek, hogy Ön, nagy 
jó Uram — nevet rajtunk s részben igaza 
is van. Külszínre együgyü a mi gazdagító 
eszménk, hanem úgy volt s talán úgy is 
lesz, hogy a jómódért harcolók kezében a 
jól forgatott somfa fütykös is —  fegyver.

Kezdjük tehát élűiről.
Nem volt községházunk. Amivel elmon

dottam azt is, hogy nálunk a biróné-asszony 
titulus sok ingyen munkát s még több becs
mérlő mende-mondát hozott a házhoz. Mert 
úgy van az faluhelyen — nagy jó Uram, — 
hogy ha teszem az alsóvégi Tamási Ferenc 
koma lett közakarattal a bíró, ugyanakkor 
az első szobája gyüléskedő, hivatalos helyi
ség. Ügyes-bajos ember mindig akad s mind 
a biróháznál keresi a gyógyító eszenciát. 
Reggel, délben, este, — a nap minden órá
ján akad látogató Tamási uram portáján, 
ahol száz szónak is egy a vége — biz’ 
nem mindig áll a helyén ez, vagy — amaz; 
a tisztaság irányában is akad néha-napján 
szemetszuró szálka.

így azután terjed a hir, hogy: —  »No 
lelkem, az a Tamási Ferencné asszony is 
elmöhetne röndöt tapasztóni.«

Építessünk tehát egy egyszerű, de tar
tós házat egy kicsi szobával, meg egy nagy

nem lelket üdítő élvezetet jelent. A 150 lefordított 
költeménynek bármelyike ékesen beszélő igazolása 
fenti elismerő szavainknak. Klasszikus példa erre 
—  maga a műfordító is említést tesz róla a 
»Predgovor«-ban —  a prófétai ihletű »Egy gon
dolat bánt engemet« c. költeménynek gyönyörű 
fordítása. A költőnek vágya a harc mezején meg
halni в a míg ezen vágyáról énekel, jambusai a 
eóhajszerű vágyakozásnak csendes nyugodtságával 
folynak:

>H& majd minden rabszolga-nép 
Jármit megunva síkra lép,
Pirosló arccal és piros zászlókkal 
És a zászlókon eme szent jelszóval: 
»Világszabadság« !
S ezt harsogják kelettől nyugatig,
S a zsarnokság velők megütközik:«

»Kad robski jaram narodi 
Jednom budu svi prezreli,
Licem saZarenim i crven-barjakom 
Kad hrlili budu napred sa geslom:
»Slobodu svima !« —
I to kao na kritma 
Od istoka do zapada leti,
Pa kad tiran s njima se sukobi :«

IS midőn a harcról kezd beszélni, a jambu- 
sokból átcsap a dactylusokha, a melyek a háború 
borzalmainak kifejezéste'jesebb form ái:

»Ott essem el én 
A harc mezején

I teremmel . .  . Fehér a házunk fala, mint a 
j szeretet köntöse s a teteje piros, mint a 

szeretet lángja. Körülültettük hárssal, vad- 
gesztenyével 8 most várjuk az időt, mely 
árnyékos zöld palásttal Ölelteti körül azt a 
helyet, ahonnét a boldogságunk szálai vezet
nek. S ha idegen vetődik a falunkba, meg
kérdi : »Bácsi, kié ez a csinos ház s miért 
van reá irva —  Otthon?« Az ilyen jó em
bernek ma már a legkisebb csemete is el
magyarázza okos szóval, hogy:

—  Lássa, lelkem, — ez a ház azért 
»Otthon« —  mert mindnyájunké. Nyugut 
felől látja-e azt a két ablakot? Ott egy ki
sebb szoba vagyon. Oda járnak a mi érde
mes elöljáróink tanácsot ülni, a nép adót 
fizetni. Idébb, az az öt ablak egy nagy szo
bát világít meg. Téli világban ott fon — 
kosarat, kerti padot, széket, —  a férfi nép, 
az asszonyaink is ott vannak, hímeznek: 
beszélgetve, játszva keresik a pénzt.

S ha jő az ünnep, kitisztul a hétközi 
munka-terem. Szép sorjában a fal mellé 
rakjuk az apró asztalokat, újság, könyv, 
játék kerül reájuk. S ahol 6 napon át dol
goztunk, ott megpihenünk a szünnapon. 
Egy-két órán át táncolunk is . . .  Az bizony . . .  
Úgy mondják, a tánc miatt keresi a fiatal 
a korcsmát, — hát találja meg itt s akkor 
nem korcsmázik. Van vetítő masinánk is. 
Hol sírunk, hol kacagunk a falra varázsolt 
képein. Esztendőnként kétszer komédiát is 
játszanak olt a nagyszobában, elég tágas a 
helyünk hozzá; utána pedig mulatunk szív
ből, igazán. Lássa, — bácsi, ezért Otthonunk 
nekünk ez az épület.

—  Jó-jó, de ez sok pénzbe került. Hol 
vették a pénzt?

—  Semmiből, bátyám. Semmiből te
remtettünk évenkinl 1,000 forintot.

—  Semmiből?
—  Szószerint igy van : semmiből egy 

kis szeretettel, egy kis jószándékkai.
A Berci tekintetes ur kezdte meg a 

dolgot olyképpen, hogy megszólította a Gyu- 
rica Péter bácsit:

—  Öregem, ugy e szegény ember kend?
— Isten, ember látja, tekintetes uram.
—  Ha adnék egy bárányt, őszig — 

mire felnői, birka lesz, eltudná tartani?

Ott folyjon az ifjúi vér ki szívemből 
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az igyudörej.«

»Tu mrijeti bi rád,
Gdje ljuti je rat 1
Tu mlada mi krv tada nek se lije,
I zadnju mi ríjeő пека nadkrili ê 
Zvitdanje tan eta i maCeva zvek,
Glas trublje i gromovski topova jek.«

Mikor pedig a »nagy tem etésiről beszél, 
újra jambusokra tér vissza s szinte halljuk az 
• ünnepélyes, lassú gyász-zenét«:

»Ott szedjék össze elszórt csontomat,
Ha jön majd a nagy temetési nap.«

»Tu nek mi koali moje pokupe 
Kad veliki onaj pokop bude.«

Miután Horváth Béla műfordításának az 
eredetivel való egybevetésével foglalkoztam s az 
összehasonlítás eredményét a fenti jellemzésben 
leszűrtem, hogy az 6 horvát Petőfijének helyét a 
horvát Petőű irodalomban megállapítsuk, hason
lítsuk azt össze a horvát irodalmi piacon eddig 
megjelent Petőfi-fordílásokkal.

Gasparics György
Egerág.

(Folytatása köv.)

—  Szívesen, tekintetes uram. Egy birka 
jól lakik a gyepű szélben, a jászol hulla
dékból —

Ezen beszéd után pedig összegyűlt a 
falu férfinépe, ahol Berci tekintetes ur el
mondta, hogy nagyon, de nagyon kellene 
nekünk egy közös »Otthon«. Hogy pénzbe 
kerül s nincs? —  semmi baj, tartsunk össze 
szeressük egymást, akkor egy két év múlva 
lesz. Vegyen a község 150 bárányt. Aki sze
gény vállaljon el tartásra egyet. Gyurica bá
tyám mondta, hogy ő szegény, de egy bá
rányt ő is fel tudna nevelni. A gazdag vál
laljon .el kettőt. Százhúsz családnak tehát 
tartásra kiadjuk a 150 bárányt. Úgy nevelje 
aztán ki-ki az állatját, hogy szebb legyen, 
mint a szomszédjáé. így őszre lesz 150 jó- 
husu fiatal birkánk. Bármelyik mészáros is 
elviszi darabját 20 koronáért. Egy bárány 
6 korona. Hat hónap múlva 14 korona nye
reséggel adunk lul rajta. Pusztuljon el az 
állatokból jó néhány, őszre a báránykák 
árán kívül marad 1000 forintunk. Jövőre 
is igy tegyünk: s lesz 4,000 koronánk. Har
mad évre, falusorban meghordjuk a téglát, 
meszet, a fát, segítünk a munkában s föl
épül a mi —  Otthonunk

S úgy lett —  nagy jó  Uram. Ha nem 
hiszi. Isten hozza, lásson a két né2 ő szemével.

^ o s s u t t ^ e r e n ^ r i e g h a l t

Kossuth Ferenc, Kossuth Lajos nagy 
hazánkfiának méltó fia, folyó hó 25-én meg
halt. Koseuth Ferencet hosezú szenvedéstől 
váltotta meg a halál, amikor 73 éves korá
ban az élők sorából elszólította. Kossuth Fe
renc 1894 óta, amikor Kossuth Lajos tete
meinek Magyarországba való hozatalával 
önkéntes száműzetéséből hazájába viszatérl, 
tevékeny szerepet vitt a politikai életben. 
Mint a lüggetlenségi és 48-as pártnak vezére 
1906-ban a m. kir. kormánynak tagja lett 
s mint a kormánynak kereskedelemügyi mi
nisztere áldásos tevékenységet fejtett ki Ma
gyarország közlekedésének kifejlesztése körül.

Temetése e hó 28-án ment végbe a ma
gyar nemzet osztatlan fájdalmától kisérve. 
Kihűlt telemét édes atyja mellett a Kossuth- 
mauzóleumban helyezték el örök nyugalomra. 
Kossuth Ferencet a főváros temeltette el a 
Nemzeti Múzeumból, melynek oszlopcsarno
kában, mint a főváros halottját, azon a he
lyen ravataloztatta fel, ahol Kossuth Lajos 
ravatala is állott 1894-ben. Őfelsége a király 
a következő részvéttiratot intéztetle Kossuth 
elhunyta alkalmából az özvegyhez: »6 ceász. 
és apostoli kir. felsége sajnálattal értesülvén 
Koseuth Ferenc volt kereskedelemügyi mi* 
nisztere, Excellenciád férjének elhunytéról, 
Nagyméltóeágodnak őszinte részvétét kife
jezni méllóztatik.« Nyugodjék békében!

K Ü L Ö N F É L É K .
— Lepünk mai számához »Az otthon« ál

landó raűrneilékletünk pünkösdi számát csatoltuk. 
Műinelléklelünk gyönyörűen sikerült aktuális kope
ket s elsőrangú irók tollából származó eredeti 
czikkeket közöl.

Esküvő. Strausz Sándor könyvke
reskedő, lapunk kiadótulajdonosának L'ly 
leánya f é. június hó 7 én tartja esküvőjét 
Klein Ernő a Magyar folyam- és tengerha
józási társaság Lom-i (Bulgária) állomás
főnökével
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—  Kinevezés. Őfelsége a király, Péter- 
falvi Molnár Dezsőt ezredesdandárnokká, a 
m. kir. 77. honvéd gyalogdandár parancs
nokává kinevezte.

—r Halálozás. Milhofer Ignácz az lfj. 
Neumann Miksa cég főraktámoka, f. hó 
28 án hosszas szenvedés után Grázban el
hunyt. Temetése ugyanott 29-én volt. Nyu
godjék békében!

—  A  tanfelügyelöség halottja. Madarász 
Andor, áll. tanító, aki a kir. tanfelügyelőség
hez volt beosztva, vasárnap délután 33 éves 
korában Zalaegerszegen elhunyt. Madarász 
Andor szorgalmas, törekvő munkása volt a 
kir. tantelügyelőségnek. Kedden temették el.

—  Tanítóképző intézeti évzáró képe
sítő vizsgálatok. A helybeli áll. lanítóképző 
intézetben az évvégi vizsgálatokat a követ
kező sorrendben tartják mpg: junius 3-án 
pedagógiai Írásbeli vizsgálat; junius 13-án 
Te Deum és az I — III. éves növendékek hit- 
tani vizsgálata; junius 15 én az I. junius 
16— 17-én a II. s junius 18 —  19-én a III. 
osztály oeztály- illetőleg osztályképesítő vizs
gálatai; junius 20-án a gyakorló iskola vizs
gálata; junius 22-től a befejező képesítő 
vizsgálat szóbeli és próbatanítása része s 
képesítő vizsgálat a kántorság s a horvát 
nyelvből. Tanílóképesítő vizsgálatra 19 inté
zeti növendék jelentkezett.

—  Csáktornya központ. Az Orsz. Pol
gári iskolai Egyesület Zalamegyei Köre múlt 
hélen Nagykanizsán rendes évi közgyűlést 
tartott, melynek folyamán úgy állapodtak 
meg, hogy a kör központját Csáktornyára 
teszik át. Ennek következtében a tisztikart 
jobbára az itteni áll. polgári fiúiskola tanári- 
testületéből állítotlák össze. Nevezetesen el
nök lett: Pataky Kálmán igazgató, alelnök 
Kiss Dénes alsólendvai áll. polgári iskolai 
igazgató, titkár Laitin Dániel tanár, pénztá 
гоз Tóth Dezső tanár.

—  Hirdetmény. Az esküdtszéki szolgá
latra képesített férfiak alaplajstroma Csák 
tornya községet illetőleg elkészült és a köz
ségházánál f. évi junius hó 1-től bezárólag 
15-ig közszemlére kilététéit. Ezen közszem 
lére kitelt lajstromot a fenti határidő alatt 
bárki megtekintheti és akár alkalmas egyé
nek kihagyása, akár nem alkalmasnak be
jegyzése miall bárki felszólalhat. A fentiek 
érleimében beadott felszólamlások ugyancsak 
a fenti helyen folyó évi junius hó 16-tól 
bezárólag 24 ig lesznek közszemlére kitéve, 
mHy idő alatt a beadott felszólamlásokra 
bárki észrevételeket tehet. Kelt Csáktornya, 
május hó 29 én. Az összeíró bizottság.

—  Zarándok különvonat Lourdesba. Gróf 
Mailáth, gróf Zichy, Fischer-Colbrie és Balás 
Lajos megyés püspökök védnöksége alatt 
egy nagyobb papi bizottság gondos rende
zésében Pádua— Róm a— Lourdes— Páris és 
Mária Einsiedeln érintésével f. é. julius hó 
24-én indul Budapestről. Jelentkezni junius 
hó 15-ig lehet Gaibl Sándor p. praelátus, 
apát-kanonok urnái (Pozsony, Káptalan-u.
3.) Programmo4at díjtalanul küld az érdek
lődőknek.

—  Állandó mozi. A Heinrich-féle Rá
kóczi-utcai mozgószinházban a mull héten, 
vasárnap, a Szerelmeskedés c drámát adták 
 ̂ felvonásban, Psilanderrel a főszerepben. 

Az érdekes előadás többi része is nagyon 
vonzó voll. Előzőleg idomított majmokat 
mutattak be, majd a Vili csávába kerül és 
Mikor a mama mulat humoros darabokat 
adták elő. Záró darab a Duczi bácsi kocs
mája vig előadás volt. Ma A hazátlan nagy

szabású 6 felvonásom drámát adják. A gyö
nyörűen színezett spanyol darab Krausz 
Henrik érdekleszílő regénye után készült.

—  Tőz. Boltornyán a múlt héten, hét
főn, nagyobb tűz pusztílott. A tűz délben 
támadt Tropsa Mihály telkén eddig teljesen 
ki nem derített okokból. Valószinünek tart
ják, hogy Tropsa kis fia volt a tűz előidé
zője. A tűz Tropsa Mihály pajtájában kelet
kezett s a déli szél kedvező körülményei 
mellett csakhamar végig futott az egész ut
cának sorjában következő telkein. Este felé 
a tűznek már vége volt. mert a szomszéd 
községek fecskendői is segítségére voltak a 
hatalmasan dolgozó bottornyaiaknak a tűz 
lokalizálásában és elfojtásában. Hogy a tűz 
akkora dimenziókat öltött, ennek a szélen 
kivül részben az is oka volt, hogy a gazdák 
a mezükön s a szőlőkben elfoglalva voltak. 
Összesen 34 épület hamvadt el, köztük 6 
lakóház, a többi pajta, istáló, góré, ól stb. 
A tűz alkalmával szalma, takarmány gaz
dasági tárgy is elpusztult nagy értékben. A 
lűz által okozott kár megtérül, de csak részben.

—  Választók vizsgája. Az 1913. évi 
uj válaszló törvény a választói jogot részben 
az írni-olvasni tudáshoz is kötvén, a belügy
miniszter ennek igazolására, azok részére, 
akik az ezt igazoló iskolai bizonyítványokat 
felmutatni nem tudják, vizsgálatokat rendelt 
el. A Csáktornyái járás részére a lefolyt hé
ten 25, 26 és 27-én tartatlak meg ezek a 
vizsgálatok Szalmay József járási főszolga
bíró elnöklete alatt. A bizottság tagjai Zrínyi 
Károly áll. tanítóképző intézeti igazgató és 
Dénes Béla városi jegyző voltak A bizottság 
előtt a három nap folyamán 209-en jelent 
keztek s egynek kivételével — aki csak a 
nevét tudta leírni, egyéb írni-olvasni tudása 
nem volt — mind levizsgáztak. Igazán jól 
eső látvány volt, hogy a 40, 50, 60 éves 
falusiak közt 36-an találkoztak olyanok, 
akik önkéntes elhatározásokból magyarul 
tették le a vizsgát. Sőt akadt egy, aki ami
kor horvátul már levizsgázott, másodszor is 
jelentkezett, hogy magyar tudását is igazolja. 
Örvendetes dolog volt az is, hogy a jelent
kezetlek 7 8 % a  magyarul beszélt s a többi 
között is kevés ember akadl, aki magyarul 
ne értett volna. Megjegyezzük, hogy a jelent
kezettek örömmel vizsgáztak s büszkék vol
tak a bizonyítványra, melyet a vizsgálat ki
állása után rögtön kezükbe kaptak. Adja 
Isten, hogy a bizonyítvány alapján választói 
jogukat a Haza javára értékesítsék az urna 
előtt.

—  Tüzek a vármegyében. A folyó év 
első negyedében, az alispáni jelentés szerint, 
összesen 31 esetben volt tűz a vármegyében. 
Az elhamvasztott tárgyak 102502 К értékel 
képviseltek, amiből biztosítás folytán 76990 
К térül meg. A tűzet 3 esetben gyermekek 
játéka, 11 esetben gondatlanság, 2 esetben 
gyújtogatás, 1 esetben villámcsapás okozta.

—  A  kávéházak tiszták legyenek. A 
belügyminiszter rendeletét bocsátót ki a vár
megyékhez, hogy halóságaik utján gondjukat 
képezze, hogy a kávéházakban tisztaság ural
kodjék s hogy arra is ügyeljenek, hogy a 
pincérek ne kezeikkel mossák a poharakat.

—  A Mura szabályozása. A Mura med
rének további rendezésére ez évre 70 ezer 
koronát irányoz elő az országos költségve
tés. E munkálatokból azonban Zalavárme- 
gyének még nem jul, mert a mederren 
dezési munkálatok csak Vasvármegye hatá
rában vannak folyamatban.

—  Adományok. Somogyi Baka György

síremlékére a következők adakoztak: Váradi 
Mihály 2 K, Vidovics Rókus min. titkár 10 
K, Noszlopy Gáspár kir. közjegyző 5 K, dr. 
Kemény Fülöp ügyvéd 2 K, Vugrincsics Nán
dor áll. isk. ig. tanító gyűjtése 3308 K. Az 
ezenfelüli gyűjtés összege körülbelül 200 
K-ra rúg, ami fényesen rácáfol a Zala ki
rohanására, mellyel kegyeletien sorok kísé
retében Baka György emlékét diszkredftálni 
akarja. Ami biztos értesüléseink szerint né
hai Baka György leszármazottjai hitelesen 
be fogják bizonyílani a Baka György múlt
járól közölt adatokat s egyben bírói utón 
elégtételt fognak kérni attól, aki a Baka 
Györgyre vonatkozó sorokat a Zalának egyik 
múlt heti számában megírta. Majd ki fog 
tűnni, bogy az egész kirohanást csak azért 
inscenálták, hogy a gyűjtést megakasszák, 
ami azonban senkinek sem sikerül.

—  Felvétel a Csáktornyái állami leányinter
nátusba. A polgári leányiskolával kapcsolatos és 
fontos nemzeti missiót teljesítő leányinternátus 
már 6 év óta tölti be az érdekelt szülők nagy 
örömére és teljes megelégedésére nemes hivatását, 
melynek célja az, hogy a felveendő növendékek a 
polgári leányiskolában 4 éven át elvégezve tanul
mányaikat, vallás-erkölcsös és hazafias szellemű 
nevelésben részesüljenek s hogy állandó és a leg
gondosabb felügyelet alatt egyszerű és házias élet
módra szokjanak s így előkészüljenek mindarra, 
amiket tőlük az élet nagyszükségletei megkívánnak. 
1. Az internálus erre a célra épített szép új ottho
nában van elhelyezve, hol a jó  egészség követel
ményeinek megfelelően tágas udvar és kert is áll 
rendelkezésükre a növendékeknek. 2. Az interná
tusba 50 tanuló vétetik fel és pedig felvétetnek 
azok, kik az elemi iskola negyedik osztályát, to
vábbá, akik a polg. iskola I., II. és III. osztályát 
elvégezték s orvosi bizonyitványnyal igazolják azt, 
hogy teljesen egészségesek. A felvételre vonatkozó 
bélyegtelen kérvények, iskolai, születési és orvosi 
bizonyitvánnyal fölszerelve f. évi julius hó 9-ig a 
polgári leányiskola igazgatóságához nyújtandók be. 
3. A növendékek teljes ellátásban (étkezés, mosás, 
világítás, fűtés) részesülnek s ennek fejében havon
ként előre 45 koronát kell fizetniük. A francia 
nyelv és zene tanításáért is külön mérsékelt d(j 
fizetendő, azonban ezeknek tanulása nem kötelező. 
Az internátusbán elsősorban muraközi és horvát- 
szlavonországi szülők leánygyermekei részére nyolc 
200 koronás alapítványi hely tétetett. Van továbbá 
ezeken kívül még egy 100 koronás alapítvány a 
perlaki, illetőleg a perlaki járásbeli növendékek 
segélyezésére, végül a Horvát-Szlavonországban 
lakó máv. alkalmazottak leánygyermekei részére 
egy 200 koronás és két 400 koronás alapítványi 
hely, tehát összesen van tizenkét alapítványi hely, 
melyekre szegénysorsú, de jó  előmenetelő és kifo
gástalan viselkedésű tanúlók folyamodhatnak. Az 
alapítványi helyek elnyeréséért folyamodó szülők 
kérvényeiket a Csáktornyái Takarékpénztárhoz (1), 
Csáktornya képviselőtestületéhez (2), a Dunántúli 
Közművelődési Egyesület elnökségéhez (8), a Beze- 
rédy nővérekhez (2) és a Perlaki Takarékpénz
tárhoz címezve szintén a polg. iskola igazgatósá
gához küldjék be. A drávántúli máv. alkalmazottak 
pedig kérvényeiket egyenesen a máv. Igazgatósá
gához küldjék Budapestre. — Megjegyzendő, hogy 
a Dunántúli Közművelődési Egyesület által alapí
tott három 200 koronás helyért csak nagy család
dal biró szülők leánvgvermekei folyamodhatnak. 
Csáktornyán, 1914. május 31-én. Pataky Kálmán 
áll. polg. fiú- és leányiskolái igazgató.

—  Pályázat. A kotori jegyzőségnél egy 
horvátúl tudó Írnokra van szükség, akinek 
fizetése ez idő szerint 800 К s ezenkívül 
lakás és fűtés Beválás esetében idővel a 
fizetés emelkedhetik A kérvények Kotorbs, 
Hajdú Lajos főjegyzőhöz intézendök.

Szerkesztői üzenet.
D. Respektáljuk az okokat. Nemcsak udvariasságból, 

de azért is, nehogy kiváncsiaskodással vádolhasson meg. 
Pedig higye el, a közvetetlen eszmecserék a rendelkezésünkre 
bocsátott kéziratok fölött termékenyitöleg hathatnának to
vábbi irodalmi működésére De ami késik, nem múlik. Pan
dora szelencéje magától is kipattanhat I A közlést illetőleg 
pedig a mi kérésünk az, legyen csekélyke kis türelemmel.

V . J. Ce. — Köszönjük cikkét, Közölni «fogjuk. Az 
ügy érdekében kérjük további közreműködését is.
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Sve pofiiIjke, kaj se tiée xadr- 
faja novinah, se imája pos- 

lati na ime urednika та 
Csáktornya

Izdateljstvo:
knjilara S tra u sz  S a n d o ra  
kam sepredplate i obznane 

pofiiljajo.

MEDJIMURJE
i horvatskom i magjarskom Jéziku izlazeci drultvenl, znanstvenl i povuöljlví Hat za púk

Izlazi svak! tjeden jedenkrat i to : svaku nedelju.

Na celo leto . > . . . 8 kor.
Na pol leta ...........4 tor.
Na őetvert leta . . .  2 kor. 
Pojedini broji koätaju 20 fill.

Obzaase •• poleg pogodbe I fal

OdKorormi imdaik:
ZRÍNYI KÁROLY.

Snrtdnik:
SRÁY FERENCZ-

Isdatelj I vlMtnik
STRAUSZ SÁNDOR.

KOSSUTH FERENC
1841— 1914.

Magjarskoga puka otca, Kossuth Lajoda, 
staredi sin, Kossuth Ferencz, néje véé med- 
nami na svétu, minuCi pondeljek vjutro ob 
Cetrti vari spustil je svoju plemenito duSu 
vumrl je.

Strahovitne muke je pretrpel, jerbo 
vide tjednov niti je 2iv bil, niti pák je mo- 
gel vumréti. Samo oni znaju, kakve muke 
je imel, koji su dán i nőé kre njegve be- 
tetne postelje stali.

Kossuth Lajosa, koj je od velikoga 
jarma odslobodil nadega Magjarskoga orsa- 
ga, je sin bil on, koj sad véé vu hladnim 
grobu, kre svojega plemenitoga otca pofiivá 
vu mini Boíjem. Ostavil nas je Kossuth 
Ferenc, koj je za nadega vremena jedne 
velike orsaóke partije vodja bit, ali njegvo 
nevmertelno ime zanavék bude 2ivelo med- 
nami. Vumrl je Kossuth Ferenc, prvo déte 
najglasovitnedega magjarskoga sina, na ko- 
jega je magjarski narod veC kakti jód malo 
déte tak gledal, kak nadih pravic rodjenoga 
hercege.

Na milljun ljudstva 2uhke suze toCi i 
tuguje zanjega, koj je svoje 2ivlenje na 
ovim svétu tak podteno dovrdil i tak fiisto 
je nam ostavil njegvo sjajno ime, kak je 
on to od svojega, od magjarskoga puka 
otca prék zel.

Néje moéi premeriti kak se céli orsag 
2alostil i tuguval za njegvoga otca, tak tu
guje i denes za njegvoga sina.

Tuguje najpredi i sam presvétli kralj 
vu schönbrunnskim kadtelju, komu je mogel 
éetiri lét minister bili, bez tóga, da bi svoje 
ime zetajil, navék je praviéen sin ostal 
Kossuth Lajoda.

2alostno je, da néje ostavil odvetke, 
dalostno nam je, da od Kossuth Lajodove 
krvi samo jód jeden Clovek je na svétu i 
to drugi sin, koj je veC takodjer stari Clovek 
i koj takodjer bez odvetkov nas bude ostavli.

Jeden stari sedemdeset i tri lét star 
Clovek je vumrl pák itak tak 2uhke suze 
toCi céli orsag, kak dabi jeden dvajsti lét 
star mladi princ nas bil ostavil.

Vnogo, jako vnogo smo sgubili, nadega 
orsaga najpraviCnedega sina smo vu Kossuth 
Ferencu zgubili.

Naj bude blagosloven Kossuth Lajoda 
sina uspomen, kak je blagoslovno bilo njeg
vo tiv lenje.

Herb Kossuth Lajoda presvétloga imena, 
veC kakti staroviCen Clovek je dodel nazat 
vu svoju ostavljeno domovinu. Doklam je 
otec 2iv bil, deca su snjim jela po tudjih

orsagov on od suzih slani kruh, kojega jim 
je domovina iz ruk zela, kad je otec 1849- 
ga leta iz orsaga, za kojega je on tak vi- 
te2ki vojuval, ostaviti moral. Kossuth Ferenc 
1894 ga leta, kakti petdeset i tri leti star 
Clovek je dodel nazat vu Magjarski orsag, 
koiega je, kakti osem lét star deCec ostavil 
na jedni dunavski ladji. 1841-ga leta no- 
vembra 16 ga se je Kossuth Ferenc rodil 
vu Budimpedtu, krstni kum mu je sam 
Deák Ferenc domovine mudrac bil. Sedem 
lét star deCec je bil, kad se 1848 ga leta 
orsag sbunil i я oru2jem branil svoje zadob- 
lene pravice.

Pretirali su nádi preddedi sve nepri- 
jatelje? austrianCene, tóté, rumunje, srbe, 
sere2ance i horvate, ali proti grozni ruski 
vojski nésu mogli sbramli orsaga, dőli su deli o- 
ru2je pred Világosom. Kossuth je augustuda 13- 
ga sreCno prék Dune vu Tursku dodel, ali 
deca su mu tu ostala i skitati, skrivati su 
se morala od h'2e, do hi2e i po dumah 
Troje dece je bilo Kossuth Ferenc je naj- 
staredi bil, za njim je dodel Tivadar i onda 
tri lét stara Vilma pucka. Skrivati su se 
morali, jerbo onda je takov svét bil vu 
Magjarskim orsagu, da niti tri lét staromo 
detetu je né bilo osegurjeno 2ivlenje.

Vu Sókut obCini su vlovili cesarski 
soldati Kossuthovu decu. Jeden dan cesars
ki soldati su dodli vu selo i odmah su 
vdrli vu hi2u, gde su drobna deCica skrita 
bila. Jeden grobjanski cesarski offícir impe
ril je na osem lét staroga Kossuth Fereuca 
pidtolu i zahrumil se je nanjega :

—  Sto si ti!
Déte je bez straha batrivno povedalo:
—  Ja sem Kossuth Feri!
Nato su ga neCimurni cesarski soldati 

pograbili s bratom i sestricom skup i na 
jedni koli vuPolo2aj su je odpeljali. Na putu 
vu vide meeti su dteli prosti mu2i, pol- 
jodelavci soldatom zeti Kossuthovu decu. 
Ali soldati su odmah dpice naperili na 
decu da je taki zakoleju, ako se narod 
nebude polidil. Malo nedu2no decu 245 
pediókih soldatov i 70 kojenikov je prega- 
njalo. Velika dika cesarski soldaCiji.

Vu Pozsonju su deca bila zaprta. Dán 
i noC su soldaCke stra2e pazile na malo 
decicu. Na dan samo jedenputi to samo 
na pol vure su je pustili vun navék med 
dpicami. Osem mesecov su bila zaprta. Céla 
Europa je veC onda zahtövala, najbolje pák 
englezka kraljica, da naj spustiju iz redta 
Kossuthovu deCicu. Ausztrianski kormán se

je prestradii naklal je decu na jedno spo- 
trto ladju i postal je sve tri vu Tursku 
zemlju, gde je otec je tak tedko Cekal.

Kossuth Ferenc, kad je dkole zvrdil, 
kakti mjernik je slu2bu dobil vu Taljanskim 
orsagu. Vu Magjarskim dvaput su ga za 
ablegata postavili, ali on doklam je otec 2iv 
bil, néje dtel dimo dojti. Po otcovi smrti vu 
Tapolci su ga opet za ablegata posta vili i 
sad je dimo dodel. Potlam do smrti je Ceg
léd varada zastupal vu parlamentu.

Prvu 2enu i jedno déte je jód zamlada 
sgubil vu Talianskim orsagu, drugoó pák 
se je veC na smrtni postelji 2enil 1914 ga 
leta januára 12-ga.

Svelikom paradom i sveCanostjom v 
Cetrtek pred poldau su ga pokopali vu Bu- 
dimpedti vu Kossuth mauzóleum, gde je joS 
jedno prazno mesto, za Kossuth Tivadara, 
kői je denes veC sedemdeset lét star.

Za Kossulha se nebude orsag nigdar 
spozabil !

Naj mu bude lehka zemljica one do
movine, koju je tak do skradnje vure verno 
s!u2il. __________

Svecanost vu Stridóvaru.
Jód nije pretekla godina dana od one 

proslave presv : Srdca Jezudovoga u Őtridóvaru 
I opet su Zazvonili zvoni Stridóvarske cirkve 
к novoj SveCanosti. Opet su nabavili 2up- 
Ijani spomocjum onih svojih u Ameriki 
krasno Statuo preslatkoga Srdca Marijina. 
A nad W. c. G. Administ. St. Mo2er za le- 
poto crkve goruCi i za sve kaj je dobra i 
lepoga pobrinuli se i poskrbili da bude pok- 
raj Statue presv: Srdca Jezudovoga takaj i 
Statua preslatkoga Srdca Majke njegove i 
da bude Cim lepda naruCili nju iz Tirola. 
I uspjelo njim je, kak takaj na SveCanost 
odredjeno i obdr2ano 24. Majuda sa zado- 
voljstvum napunjeni videCi da njim trud 
i skrb oko svega ovoga i opet nije bila 
badava.

Kako lani tako i Ijetos krenula Véli* 
Castna povorka od 2upne crkve na trg G. 
Barona KnjezeviCa gde je kad sv. Florjana 
bila u maloj zelenoj hutici Statua sv. Srdca 
M. Koju kad bi onde v. é. g. Adm. blagoa- 
lovili izmolili Litanije Srdca Marijina nosilo 
na maloj nosiljci uz mno2tvu drugih u 
bjelini destero Djevojfiic i za njimi prisuat* 
vovali procesiji uz dva domaCa i Cetvero 
susjednih Mednikov najmre v. C. g. 2 upn^ 
izSelencehegj sa svojim v. C. g. Kapelanom V.
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C. g Punó Luka iz Belice. I v. c. g. Qvar* 
dián iz VaraZdina sa v. c Administ iz Mu- 
raőikloSa.

Po zvr9enaj procesiji u tesno natlaCe- 
noj crkvi stupili na prodekaljnicu v. c. g. 
Parié Laka коji su iz odatjenje svoje ple- 
banije doöli sim, da se, kako su se to зато 
izrazili. »UCine delnikom na proslavi Mari- 
jinoj u Stridovaru i da progovore prigodne к 
tomu sveCanom Cinu, reCi vjeCnoga íivota.c

Sarkim reCima potom ocntali nam 
»Srdce Ljudsko.« Kakovo je srdce Covjeka 
kője je puno zlobe, opaCine, greha, prok- 
Jetstva, kako je takovo srdce nemirno, nizko, 
smradno. Usuprot Srdce krepostnog, kako je 
plemenito, mirno, ZmoZno, Uzviéeno, blaze- 
no. StavlajuCi; peldo, sv. Srdca Marijina da 
bude tako i nage srdce popul Marijina po- 
nizno, íisto, milo, i sladko . . . Slu9ateljom 
veíinoma zanosile oCi kad su na koncu 
jedernate propovedi obrnuli se к Mariji iz- 
ruCajuCZupljaneStridovarske preslaíkomSrd- 
cu M. naposéi Mladenke u bjelom ruhu joC 
u NeduZnosti, Zakonske muZe i Zene, Starce 
na nebu groba, BeteZne i t. d. Slavnom Go- 
vorniku budi tim putem u ime svih Zup- 
Ijana izreCena najsrdaCnija hvala!

Zatim bila uz Assistenciju sv. Mega 
kod kője pjevalo na korú domaóe pevsko 
druStvo. A popoldan kad VeCernje bilo opet 
prodika od v. C. g. Gvardiana iz VaraZdina 
za tretji red s v : Ferenca na zadnje Majué- 
poboZnost Primanje i zavjetovanje u treCi 
Red i stim je bila zikljuCena SveCanost 
ovoga dana.

Vsim Megnikom koji su nas táj dán 
pohodili i svima koji su kaj klomu do pri- 
neli naplatil Viénji Bog i preslatko Srdce 
Marijino !

M. Kutnyak.
zTonar.

Na Sveéanost.
Preslatkoga Srdca  Marijina U Stridóváru  

1914. Majuáa 24.

Zvone zTonovi, к slavnosti növi,
Stridóvareke crkve na Zupljane sve.
Znjinoi da fltuju, i proslavljuju 
Sveto preslatko Marijno Srdce.

Pripovest od tivlenja herdjavoga hrosca.
(Dalje.)

Kada na tleh opet dojdem ksebi, vidim 
bak vrane zmirom pobiraju hroéCe po hrastu, 
ia pák mirno Cekam, doklam neodletiju 
drugam. Malo Casa sem faluval za tovaro- 
Srcum, kad sem pák videl, da mi ne hasni 
Qikaj, vzel sem si drugo.

Ozenili jesu se takaj i pajdaéi. Nekoliko 
danov ziveli jesmo jako mirno, i Zenke po- 
tele su odlagati svoja jajca. Vezda je odle- 
tela óva, zatim ona na zemlju, izlezla vu 
nju. iznebila se jajec, iz kojih как vre znag 
—■ izvaliju se tompogi.

Nekojega dneva, pák sem dogéi opet v 
Skripce; i jako hudo se mi je godilo. Sereg 
hroSCov nas doleti na vrl, i sedemo si na 
divji kostanj, koj je rastel poleg gnoja. Nigde 
ni bilo Cuti 2ive duge, po vrtu pák vodi 
vélik ponosen i gizdav kokot gereg kokogi. 
Ravno nje pela mirno kostanja, kaj na nes- 

jednomu izmed nas po nepazlivosti 
ispod leti da opadne na tla. BrZe skoCiju j 
^  kokogi nad njega, rukaju ga i kvasiju, | 
da mu odbijeju krila. i nazadnje se jednoj^ 
P° sreCi, da ga pógutne.

Sada pák se poCme nekaj Cudnoga. i

Mariji odani, vjerni Zupljani ,  ■
Krasno Statuo nabavili su.
Koju sveöanom, DanaSnjim dánom 
Procesjom; vcrkvu eprovadjali smo.
Pák se razlije, diljem iupnije,
Radost, Veselje na njeni Sprijem,
Kada sprocesjum, Castno nju nesjo 
Sveto podobo sprovadjaju sem.
Srdcu Marije, Sírom Iupnije,
Ravnic, bregov i Zelenib dobrav.
Travőe lepenje, Üstje zelenje,
Titra vpoklon i veseii pozdrav.

Himne pozdrave, Gloria i Ave !
Glasi, táj veliCasten obhod.
Med to hvaljnice, pjevaju ptice 
Cvetje procesijo kinöa i put.

Srdce Marije ! v tvoje okrilje.
MeSnike naSe izruőamo Mi!
Da u njibovi, pastvi dubovni.
Ovca nijedna se ne zgubi.
Srdce Marije! NaSe Mladine 
Cuvaj predrag NeduZnosti evet!
Vzemi to cvetje, V evője zavetje.
Da ga neskvavi zlofiesti svet.
Ротоб 2ivuCim. A vmirajuöim 
Sprosi Marija blaZeno smrt I 
Za smrtnim bojem —, Po Srdcu tvojem 
Da nam svim eveti Raj bu odprt!

M. Kutnyak.
------------------- zvonar.

Vu majuáu.
Vu lépi vedrini sunce sija na zemlju, 

veseii se nam srdce, kad vidimo drevje vu 
krasnim cvétu, kad vu polju Zitek hióe vun 
kiás nag svagdegnji kruh. Cuje se nam 
как dabi Crna mater zemlja milo sdehnula: 
dogéi je majug vés vu cvétu, nagega dela i 
nage тике nebeska nada, najlepga dobi leti.

To je ono vréme, kad Clovek ovak 
govori, da vu ovi dobi poljodelavec neima 
vremena niti vumréli.

Sad ima poljodelavec najvige brige i 
dela. Ako bi sto ruk imel. svaki bi mogel 
dosta posta dati i jog bi mu premalo bilo. 
Dobra gazdarica takodjer je puna posla, 
okolo hiZe sve sama тога  obaviti, opet tr- 
siti se mora, da svojemu zmuCenomu to 
varagu dobro i teCno hranu prepravi. Poleg 
toga рак jog dosta vremena mora imeti, da 
pogledne pigCance, racice, Zibeke, jerbo bez

' Kokogi obkoliju kostanj, i glediju proti nam, 
Uada zlevim, sada sdesnim okom. Mene sili 
na smeh to nalukavanje. Zatim stupi na 
prag mladi Clovek, i kad to vidi как kokogi 
Zelno glediju na kostanj, stupi bliZe i gledi 
kaj je.

* Aha, véli, tu рак vám lehko podvorim.«
Prime za drevu, pák ga stepe, mi pák 

se vsi zesipleirto dőli. О, как plahneju ko
kogi nad nas. То se razmi mi se frigko po- 
biramo, как je bilo moCi, i mnogomu se je 
posreCilo, da je vugel.

Ja sem se vu strahu prijel za pajdaga, 
i táj hip ga kvasne grahasta kokog, ja pák 
brZe razprestrem krila, da bi vugel. Komaj 
sem kakove dva pednja bil od zemle, za 
Zene se zamenom kokot i kvasne po meni. 
Na sreCu sem bil tak visoko, da т е  ne do- 
segnul jako, nego mi je за то  odtrgnul jeden 
kotrig zadnje desne noge. Ako hoCeg, pog- 
ledni, jogCe denes mi fali.« Mravlinec pog
ledne i vidi, da hrogC na zadnji desni nogi 
zaistinu néma jednoga kotriga.

»Ali t e je  jako bolelo?« pita hrogöa. j 
Nekaj Casa je, рак ne dugó; zacelilo m ije ,' 
i nisem se veC brigal zalo. Kada ja koko- 
Sem sreöno vujdem, odletim proti farni cirkvi, 
i sedem si na veliku jabuku poleg glavne,

toga néga gospodarstva i to je kinC svaki 
gazdarici. Jód jeduo né zverdi veC opet mora 
bejzati naprimer za praeci, davu vrtu Ш 
drugdi kvar ne napraviju. Vu veliki siti i 
puno poslu zmisli se, ali nebi bilo dobro 
Pigteka ili Katicu iz dkole vun zeti? Pre- 
misli si, da vu tak velikim poslu, dober 
hasén bi jim mogla zeti. Jeden bi pazil na 
malo déte, drugi bi na pagu igei, tretji bi 
otcu pomagal. Taki bi pol menje brige i 
dela imela. Ej no, kaj sem si né to 
predi premislila, kuliko dela bi bili veCzvr- 
gili, как smo bez njih.

Ali, koj si premieli — Cast i pogtenje 
— sve je moCi na ovu misei reCti, samo 
to né, da bi to spametna misei bila. Koj 
tak premiglava, da stém vnogo more si po- 
moCti, ako déte iz gkole vun zeme, on jako 
bedasto napravi.

NiSCi nemore lepái i bolSi herb ostaviti 
na decu, как vucenost i znanost. Koj denes 
Citati, pisati i raCunati nezna i samo mirno 
gkole je hodil, bormeg on je danagnjo vré
me né céli Clovek, neg за то  pol, makar 
je on neznam как veliki bogatag i dobro 
stojeCi Clovek.

Dan, na dan vidimo, da svaki koj se 
Citati, pisati, raCunati navCil i koj se potlam 
sam odsebe dale veZba i vuCi, puno leZi 
Zivi, как on bukveg, koj niti ime svoje nez- 
na podpisati ili preCitati. Jog leZi stane ono- 
ga, ko| se svuu toga i magjarski navCi. 
Spot, veliki Spot je denes onornu koj Citati, 
pisati nezna. Vnogo alduje orsag na gkole 
samo zato, da se narod more vuCiti i da 
nigCi neostane tak, как on divjak koj daleko 
vu Afriki ili AZiji Zivi.

Kulikoput Cujemo od bolgih gospodarov 
ili teZakov sdihavati:

—  Hej, zakaj su moji roditelji né me
ne vu gkolu pogilali, denes nebi tarn stal, 
gde sem sad!

Zato dragi prijatelji, nemojte vi vu 
majugu niti Pigteka, niti Katicu vun zeti iz 
gkole, barem как kud jako bi je doma po- 
nucali doma polrébni bili. Naj déle doveréi 
sve onu, kaj se je po zimi vuCilo. Naj sva- 
ko déte napravi izpita, da dobi svedoCanstvu,

ceste. Drugi dan vu jutro, me zbudi zvone- 
nje iz sna, prvle как je nastala zorja. Ov 
den se je mnogo zvonilo i mnogo ljudi je 
dohadjalo vu cirkvu; bila je nedelja. Prve 
su dohadjale stare Zenice, zatim pak mlajSe, 
tu i tarn kakov moZki, a najzadnjiC samo 
vse vtrupaj.

Nato zvonenje zevsemi zvoni, zatim 
veCkrat zjednim, i za jedno vuro se porine 
vnoZina iz cirkve i razhaja se na sve strani. 
Samo pravi gospodari se postaviju blizu 
dreva, gde sam sedel ja, рак i nekoliko 
mladiCov pristupi bliZe. Komaj se pustiju 
vu spominek, prikoraCi Cvrst i zrel muZ, 
drZeC nekaj papirov pod pazduhom, i pos- 
toji poleg muZov.

Veren svojemu poslu i sluZbi, vzeme 
pomali svoje papire iz pod pazduhe, pog
ledne okolo sebe, i zaCne tako govoriti:

»OdluCeno od zakona, dneva 31. má
júén 1914. leta. Za obrambu sadoVnog dreva, 
da mu nebude kvara od gusenic, od hrog- 
Cov, i od kervavih vuäi; opomina va» Pog- 
lavarstvo, da se poprimete posla, zapravlati 
hrogCe, ali drugaC bude primorano Pogla- 

; varstvo znami postupati po 5-tom paragrafu 
, spornenutoga zakona. Ovo se je veC razgla- 
I silo meseca februara. Kajti pak do sada



jerbo drugaé зато pol dela zveröi, polovica 
pak je ravno tuliko, как nikaj,

Oni roditelji, koji dopustiju deci do 
kraja ökolu zveröiti poötenja su vrédni, jerbo 
puno leti pustiju svoje déte vu svél makar 
ma ni napuniju torbu svakojaékim kioCom : 
flkolom i znanostjom su mu takvoga kinóa 
dali, kojega mu niőéi nemore zeti i nemore 
ga zgubiti vu nikakvi nesreCi. Znanost je 
takov kíné, skojim как to veliju, makar i 
na ledo more spameten i zrel Clovek pre- 
Ziveti.

Zakaj bi anda jalni bili stém deci 
zakaj bi jim na ökodu bili. Dobro znamo 
vu kakvim poloZaju Zivi denes poljodelavec, 
alí makar т о  i teöko ide i deóicu bi jako 
mogel hasnuvati okolo doma i gospodarstva, 
itak zato nesme pred vremenom decu iz 
ökole vun zeti за то  sbog loga, da jednoga 
teZaka preöpara. Kolikoput éujemo tuZiti se, 
da déte véé tri leti, tojest tri zime hódi vu 
ökolu, pak zmirum je vu jednim razredu. 
То рак je zato, da niti jedno leto do kraj 
Ökolskoga leta ne hódi vu ökolu. To je zrok. 
a né navuéitelj, da déte viöe lét hódi pod- 
jednoma vu jeden razred.

Csáktornya, 1914. majuöa 31.

Lépi glas za jednu íaru.
Vu svakoj fari se najdu dobri i poö- 

leni ljudi, koji su né skraéeni alduvati i 
lépu példu pokazati drugim farnikom, da je 
réé od toga, как se imajii cirkvene stvan 
poötavati, popravljati, ponoviti z jednum 
reéjum v redu drZati. V prvim redu moram, 
da pohvalim gledeé. Toga Drávavásárheljske 
farnike, ne samo zato, jerbo sam njihov 
uéitelj i kantor, nego, dokaze imam v ru- 
kaj, koji lepöe govoriju od najlepöega lista. 
Kakli domaCi sin öve fare, póznám evője 
krvi plemenito srdce, dareZIjivost i iskrenu 
ljubav, za svaku stvar, koj se tiée fame 
cirkve i drugih poslov, de je né dosta samo 
govoriti, z lezikom kazati, как bi moralo 
biti ovo, ili ono, nego kaj je najteZiöe na 
evétu, v Zep segnuti i skorunicami dokazati, 
da ima pravu volju do plemenitih cilov, 
koj aldov se po navadi vu ime boZje pobira.

1911-ga leta, как sam véé to opisal 
vu Medjimurju, se ponavljala, malala farna 
cirkva. Na kratku proönju domaéega pleba* 
nuöa su farniki na jezere nabrali skup. Naőel 
se i takov, ne jeden ili dva koj je sam 
200— 300 i 500 korún alduval na cirkvu, 
как na pr. Horvat BalaZ, Bukovec Janos 
cemeöter, Blagovics Janoö, Ötetuly György 
itd. A meőtersko druZtvo 750, Marijansko 
druZtvo 500, trgovci 500 K. samo za jen 
ili dva öblöké. —  Kukolics István 80 ko
rún za kip zadnje veéerje De setaköi ljudi 
najdeju tarn je lehko delati

Pred farofom stoji jeden kamenati kriZ, 
pred jednom letom joö éista zapuöéeni.
Ja, koj gostoput hodim vu cirkvu, imái 
sam nakanenje ov spomenik na nekakov 
naőin v red postaviti. Ali как? Sam od sebe 
nemrem, jer mi financijalne okolnosti nedo- 
puSéaju, a samo od sebe se neda napraviti, 
Doölo mi je na pamet, da imam vu fari 
takove ljudi, koji su ne skreéeni na takove 
stvari alduvati. Obrnul sam se к jednomu 
vrédnomu, bogabojeéemu starcu.

Kresinger JoZefu, i njega poprosim: 
Dragi prij&lelj, jeli bi öleli vu ime boZje i 
na moju proőnju barem télo kupiti na on 
kriZ, koj pred farofom stoji. Dobro vidite i 
znate, v kakvim poloZaju je kriZ, zato vas 
prosim, véinite mi ovo za moju volju. Ja 
vám vaö trud i stroöek nemrem naplatiti, 
naj vám naplati On, koj je ober nas, koje- 
mu se svi poklanjamo od dneva do dneva.
I moj starec na prvu réé odgovori: Je, 
zdrage volje, samo naj si zemeju skrb, de 
se ovo kupi, ja platim kaj koöta. —  Poleg 
njega sedi njegov rodjak, Kocjan Gyura koj 
se prez proönje oglasi i vé li: No, ako je 
tak, japa, ja ti р о т о ге т  к stroökom, pol ti, 
pol ja. —  Hvala ti lépa véli naő starec ne 
potrébno, ja sam platim, kaj bu koötalo. 
Spukne se i tretji, koj je naöega govora 
posluöal, Lésar JoZef i véli: No, da se vre 
tak lépő spominati, a ja vas odpeljam za- 
badav, da pojdete kupovat, neprosim za to 
nikaj. Drugi den se zidemo pri kriZu, i on 
dén véé je bilo kupleno izvanredno lépő 
télo. Na tretji dén se zidem pri cirkvi s
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niöée se nije brigal za ökodlive stvari, opo- 
mina vas Poglavarstvo joööe jedenkrat, da 
nigdo nebude izgovarjai da nije znal.«

Nato muZ spravi papire, pak odide.
»Sment vendar, kaj si gospoda sve 

nezmisliju.« Oglasi se jeden stari muZ.
»Premalo imaju dela, pak premiölavaju, 

как bi kmetom bole nagajali,« véli drugi.
»To bi bilo pak vendar ne spametno, 

da bi plazili za hroöéi, pak nje pobirali i 
klali. Gdo pak vtegne to? kajti imamo dru- 
goga dela dosti. Pak kakov kvar nam delaju 
hroöéi? Nikaj! Ako objeju hrastovo i drugo 
drevje, se pak opet obrastje.« Joöée mnogo 
takvoga govoriju muZi, mnogo na gospodu, 
как kmetu samo nagajaju i t. d., ja pak 
sam bil tijam pri srdcu vesel, kajti sem éul, 
da se mi od muZov ni treba bojati. Zatim 
dojde med tem druZtvo selski navuéitelj, 
jaki i évrst muZ, duge brade, krogloga ob- 
raza. MuZi ga poötuvano pozdraviju, pak 
mu se tuZiju о nespametni zapovedi. Ali 
navuéitelj njim nepotvrdi, nego véli:

>*MuZi vi nemate prav! Ako izpunjavate 
zakón, hasek delate sami sebi. Premislite 
koliko milijonov hroöéov je zletelo iz zemle; 
kam god poglednete, sve je herdjaoo Znjimi 
po drevju, ökodili nam budu preveé jako.

Zjedne strani pojeju po sadovenom drevju 
evetje i nam zapraviju mnogo sada, zdruge 
strani pak pojeju po drevju üstje i oslabiju 
stim drevje, da mu bude potlam ökodilo. 
Ali najhujöe zatem dojde.

Zenke ili proöéice odloZiju svoja jajca 
vu zemlu, a iz jajec zvaliju se tompoöi, 
koji su vám takaj vre napravili mnogo 
kvara. Ako vzememo за то  naőu drZavu ili 
kruglinu i pomislimo, da je hroöéovo leto 
vu mrzleöih krajih vsako éeterto, a vtople- 
öih pako vsaké tretje i poznali budemo, da 
imamo svako tretje ali éeterto leto samo od 
herdjavoga hroöéa kvara na jezere. То рак 
je né mala stvar! Ako bi muZi to premislili 
sami bi fondali hroöée i nebi éakaü, gda bi 
je joöée gdo silil.

Kajti pak muZi toga ne véiniju, otoj 
stvari niti nemisüju, joöée nekoji neverujeju, 
da su tompoöi hroőéove galete. Naöe Poglo- 
varstvo pak dobro zna i pózna veliki kvar, 
kojega dela ökodliva stvar i takaj se je 
duZno skrbeti za hasén polodelavcov i pod- 
loZnikov. Napravilo je anda Poglavarstvo 
zakone, skojim sili muZa, da zatira öked- 
live stvari 0|etle9 M átyás.

(Drugiput dal je.)

Kocjan Gjurom i njega poprosim: Dragi 
prijatelj, jeli bi öleli dali krov napraviti q& 
kriZ i gatre malo popraviti i pofarbati? z*. 
kaj né, zdrage volje, bu. Zatim se odpravim 
Goricai Petru, zidarskomu meötru i njega 
poprosim : Dragi Peter, ovo i ovo bi radi 
dali v red postaviti, zemite na se zidarsko 
delo, prosim vas i dajte na spucsti kriZa i 
postament. Zakaj né napravim. Vés materi- 
jal i zidarsko delo je moje. —  Za ovoga 
poötenj&ka moram joö spomenuti, da je ov 
Clovek véé vnogo i vnogo alduval na cirk
vu : da samo jedno spoménem, on i njegov 
prijatelj, Kukolié Stefan su nabirali po fari 
toga par lét za cirkveni tarac, tak da denes 
véé imamo potaracanu cirkvu zlepimi tabli- 
cami. I ve popravlja zida okolo cirkve. I 
kaj ged zeme on pod svoje ruke, sve je 
lépő, sloZno i trajno. Njega nemoram posel 
hvaliti, kaj je za meölra, naj ga hvaliju 
one zidine i palaée, kaj je po Cakovcu ve- 
éim podigel. A zakaj? samo zato, jer vnogo 
da do svoje meötrije i razumen, marljiv 
éovek. Svojoj marljivosti more zahvaliti, da 
je ne zdavnja poloZil ispit pred inZenirskom 
komiööijom VaraZdinu za tesarsko, klesarsko 
i zidarsko delo. Kakti dobromu éloveku i 
vernomu farniku Zeljim, da se one diplome, 
koju je na ovim ispitu dobil, vnogo lét 
vZiva na kőrist svoja i na hasén i radost 
svakomu, koj se v zidarskim poslu knjemu 
obrne.

Za neöteri dén se zidem s roditeljicom 
bratovéine. Topolnjak Marijom i nju popro
sim, da naj nabira med Zenami za Majku 
boZju sedem Zalosti, i to na on kriZ, za 
kojega govorim. Za par dni su véé bili pe- 
nézi skup. А как nebi naöe Zene alduvale, 
de je reé od B. D. Marije! 1913 ga lets 
oktobra rneseca je véé bil kriZ éista vred 
postavljen. Sve skup koöta po priliki do 
250— 300 korun. I tu moram, da pohvalim 
Horvat Antona slikara iz VaraZdina, koj je 
slikarsko delo zvröil svim nam na najveköu 
radost i zadovoljnost.

Skoda, da je ovo lépő delo joö ne bla- 
goslovljeno. Ali kajti óva stvar na nas nes- 
pada, utamo se, da bu se nam i óva Zelja 
za kratko vröme spunila, i domaCi podjaö- 
priöt koj je véé bil na to oproöeni i céla 
stvar se mu javila prije, как se zapoéela, 
g. Filipich bude véé kriZ s prvum prdikum 
blagoslovil

A ve idemo dalje.
Vnaöoj fari se véé viöe lét hodiju vuéit 

puce popévat cirkvene pesme vu orsaéku 
ökolu. Da su veköi gödi, po nedelja i v 
tjednu se zide popevaéko druZtvo i s ovom 
prilikum idemo do mojega klavira i tamae 
rezdeliju na dve strani : jedne se vuéijo 
prvi glas a druge sekundirati. Da se véé 
dobro zveZbaju, onda idemo svi skup 
razred i tam popévlemo tak dugó, dók jen 
i drugi nevtrudne A zatim v cirkvu. Za 
ovu stvar bi vnogo znal povedati gosp. 
Fischer, sv. Gjurgjski plebanuö, naő negdaö- 
nji dober kapelan, koj se od nedelje trudil 
zmenom vu őkoli, da smo vuéili devojkt 
popévati. Njegov je bil pri prvi glas, prim»' 
a moj sekund. Da ga Bog poZivi tak dugó,* 
dók se sam nebude molil gosp. Bogu:

Zemi т е  к sebi о dragi BoZe, véé sam 
do grla sit ovoga vkanjlivoga i éalarnoga 
svéta! (Samo éi bu dragi Bog őtel tak dugó 
éeksti ?)

Da naöe devojke s Cim lepöe i Iе** 
napreduju vucirkvenim popévanju, odluéil 
sam proöloga leta, da za viőeöe razrede

Broj 22.
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Skolske dece i popevaCku druitvu spravim 
jedne male orguljice, tak zvaoe harmonium. 
Ali * Cesa? Moj 2ep je zato preslab (dkol* 
niCki 2ep je po navadi prazen; okolo pr- 
voga je jóé malo gostuvanje, dva— tri dui, 
a zatim 27— 28 dni veliki post, korizma)! 
Nikaj zato! Tu su opet moji dobri farniki; 
do Cesa nerarem sam dojti, s pomoCjum 
dobrih farnikov veC bu iálo.

I как sam odluCil, tak sam dokonCal. 
Jednu molbenicu poslal sam к poglavarstvu 
domaCe obCine; jednu к notarjuáiji Dráva- 
nagyfalu obCine, i posel arkuäe za svaku 
obcinu kője pod naSu íaru spadaju, как 
Drávanagyíalu, Tótfalu, Zrinjifalva,Dravaóhid, 
Édeskut, Pusztafa i Dushely. A doma sam 
ksebi zei jednoga spametnoga i vrlo pofele- 
noga, Cloveka, Áldic9 Ferenca, obCinskoga 
zastupnika i onda hajd pobirat s bo2jum 
pomoCjum od hi2e do hite. V jednoj 
ruki arkuá i plajbas a v drugoj knji- 
2ica, de su bile orguljice namalane. A moj 
pajdafi je  samo áaku drtal za korunice. Tu 
10 fill, tu jedna, tu dve i tri korunice, как 
je éto bil premoguCi. Tri dni smo se trudili 
po obCini prez toga, da bi de 2alnu réó ili 
kakvo mrgotanje Culi. О blateni vi farniki, 
как ste fini i dobri!

Na proänju moju daruvali su sledeCi: 
Dravavásárhely obcina z obcinske kasse 
100 korun; Cast, poStenje domaCemu nota- 
rijuöu, g. Marinovicau, koj je vnogo pripo- 
mogél к tomu svojimi réCmi i navukom: 
drávavásárhelyski urberialci na réC predred- 
nika Bukovec Bertalana i áumskoga gazde, 
Blagovics JanoSa 25 K .; zvuneánja notar- 
juSija Drávanagyíalu obCine na réC g. notar- 
juSa Simon Istvana 52 korune; Spicar Elek 
prisetnik je nabral v Pusztafa 11 korun; 
Kovacsics Antal v Duáhelyu 24 korune;od 
Druitva drávavásárhelyskih mladiCov sam 
dobil 40 К i 8 fill, a ja sam nabral po 
obCini 141 К 44 fill, eve skup 393 К 52 
fillér.

Orguljice koStaju i stolcum skup 384 
korune, a ovu drugu smo obrnuli za stroäke.

Majuáa 16 ga sam dobil orguljice z. 
PeCuha z Angster Jozefa fabrike. Na 10 
registrov, europejskih sietem, izvanredno 
jakoga i vugodnoga glasa. Da odprem Bur- 
don registra, onda se Sajbe zglasiju na ob- 
loku. Istina, da sam ja sam proail gosp. 
Angatera, da mi jaké orguljice poSle, ali 
toga sam se ne nadjal nit pomislil, da mi 
za öve male peneze kajti dobre orguljice 
se daju dobro platiti —  lakai harmonium 
poäle, kaj sam niti ne prosil : za dva registre 
jakáe как je bila pogodba. —  Misiim sí i 
osvedoCen sam, da je to samo za moju 
volju vCinil, jer je dobro znal, в как te2- 
kim trudom je moCi dojti do takSih penez, 
de se na fillére dobavlja. Ja mu nemrem 
za do9ta zahvaliti i vám preporuCam dragi 
Medjimurci, ako bi sluCajno trebali de or
guljice za kapelicu ill Skolu ili velike orgu- 
Ije za cirkvu, obrnite se knjemu zaufanost- 
jum, 2 njegovim delom bute podpunoma 
zadovoljni.

A na koncu ovih redov moram lépő 
zahvalili mojim farnikom, plemenitoga srdca 
darovnikom za prijete dare. Ne ste tuliko 
meni napravili stim hasén, nego svojoj las- 
tovitoj deci, koju poSiljate v Skolu i cirkvu. 
Naj s Iu é í ov Cin na radost i veselje vaSoj 
deci, a vám pák dragi farniki na Cast i 
postenje A jedno i drugo na dober i lépi 
glas Drávavásárhelyske fare.

(Mo ima juáa zbirati?
(W.) Malo njib je, koji znaju, da poljeg 

novoga zakona, gdo ima juS zbirati orsaCke 
ablegate. Da bude svaki Medjimurec póznál 
ovoga zakona i poljeg toga bude se znal 
drtali pri zbiranju, vu sledeCim budemo 
raztolnadli najpotrebneSe paragrafe novog 
zbirnog zakona.

Svaki drtavljanin Magjarskog orsaga 
ima juSa zbirati ablegata, koj stalno stanuje 
vu orsagu i koji je viSeSe skole zvrSil, т о 
га dvadeset i Cetiri, koj je ni2eSe skole 
zvrSil mora trideset letah atari bili. Najme- 
nje jedno leto dugó mora stalno vu orsagu, 
tojest vu kojoj obCini naSega orsaga stanu- 
vati, ili stan imati, koj hoCe zbiraC biti. Ako 
bi se koj zbiraC vu drugu obcinu odselil 
predi, как jedno leto mine, juS za zbirsoje 
nebude izgubil.

Onim nije treba, da barem jedno leto 
dugó stanuju vu kojoj obCini, koji su or- 
saCki, varmegjinski, obcinski, ili kakvi goder 
imenuvani ili izebrani Cinovniki, sveCeniki, 
navuCitelji, ili koji su najvekSe Skole zvr
Sili, ako takvi imaju stalnu slutbu.

Nadalje ne treba, da barem jedno leto 
dugó stanuju vu kojoj obCini, koji su sred- 
nje Skole, (gimraziju, realku, preparandiju, 
trgovaCku Skolu, vojnicku Skolu i t. d.) 
zvrSili.

Koj je Sesti razred puCkih Skolah, ili 
takvu Skolu zvrSil, koja toliko vrédnosti 
ima, как Sest razredov puCkih Skolah on 
takaj ima juSa za zbiranje ablegata ako:

1.) najmenje dve kurune Stibra plaCa, 
2.) ako svoju meStriju, ili trgovinu samos- 
talno tira, 3.) ako pri kojoj meStriji ili trgo- 
vini nije te2ak, nego pomoCnik, ili ako je 
pri g09podaretvu voditelj go apód aratva, ili 
koj pri kojoj obCenitoj, ili privatnoj slu2bi, 
ili pri kojem gospodaru je najmenje tri leta 
vu stalnoj slu2bi, ili je pri gospodarstvu, ili 
vu meStriji kakti pomoCni Clan familije; 
nadalje, koj je pri vojniCtvu, ili pri Zandarst- 
vu podcastnik bil.

Koj nije zvrSil Sesti razred puCkih Sko
lah, (ili s ovim jednake Skolske razrede), 
nego Citati i pisati zna, on samo onda ima 
juS zbiranja, ako najmenje dvadeset korun 
orsaCku Stibru plaCa. Sim spadaju oni meStri 
i trgovci koji svoju meStriju, ili trgovinu stalno 
tiraju i najmenje jednoga pomoCnika imaju 
i ako takvi iz jednoga dohodka deset, ili 
sveskupa dvadeset korun Stibru plaCaju. Sim 
spadaju i oni meSterski i trgovaCki pomoC- 
niki. koji su inuSku Skolu zvrSili i svedoCbu 
dobili, ili najmenje tri lelah vu onoj istoj 
meStriji delali.

Oni, koji neznaju niti Citati, niti pisati, 
treba, da svegaskupa najmenje Ceterdeset 
korun огэаСки Stibru plaCaju. Dakle svaki, 
koj najmenje Ceterdeset kurunah Stibru pla
Ca, bez toga, da bi znal Citati i pisati, ima 
zbirajuCe pravo.

JoS dodajemo к tosu, koji nim zvrSili 
Sest razredov puCkih Skolah, nego samo 
Cetiri, pák su vu viSeéoj puCkoj (purgarsko) 
Skoli, vu gimnaziji, realki, dva razreda, vu 
inoSkoj Skoli za obrtnike ili trgovee tri raz
rede, ili po Cetertim razredu dva razreda 
zvrSili, to valja toliko, как Sest razredov 
puCkih Skolah.

Oni, koji nisu mogli sve to dokazati 
svedoCbami, su morali izpit polo2iti.

Как se iz toga vidi, orsag hoCe, da 
budu vu orsaCke posle najpredi oni imali 
upliv, koji su duSevno izobraáeni, koji su

vu Skolu hodili, ar oni saetgumo boljeznajtr 
pri zbiranju о Com je govor, bak oai, koji 
nisu nigdar vu Skolu hodili; Oni, koji oiea' 
imeli priliku se vuCiti, pák neznaju niti pk  
eati, niti Citati, ako Ceterdeset korun Stibru 
plaCaju na leto, imaju takaj svoj votum 
pri zbiranju ablegate.

Svaki roditelj, kojemu na srdcu left, 
da budu deca njegova upliv imala pri zbi
ranju ablegata vu orsaCke posle, trsil bude 
se, da decu marljivo poSilja vu Skolu i dá 
bude mu svako déte Sest razredov mogel 
zvrSili, ar bude etem i juS dobil к zbiranju 
bez toga, da bi moral vise как dve kurune 
Stibra plaCati.

Iz toga se vidi, da je vladi i orsaCko- 
mu praviSCu na srcu leéalo, gda je növi 
zakón napravil, da takve drSavIjanine i zbi- 
race ima, koji su Skolani i izobraíeni It 
toga bude svaki spameten medjimurec videl, 
da decu treba vu Skolu poSiljati.

KAJ JE NOVOGA?
—  Kralj. Dobre glase Cujemo iz Schön- 

brunna, gde sad kralj vu svojem löpim 
kaStelju se zader2avlje. MinuCi tjeden su joS 
doktori smirom straho bili, Jerbo je kralj 
jako poCel kaSIjati. Sad piSeju, da kaSelj je 
Cisto oslavil kralja i odvezda veC doktori 
nebudu nikakve prijave dali van. Kralj je 
zahtéval, da su doktori svaki dán pravicho 
javili svéto, как njegvo zdravje stoji, ali 
sad je veC Cisto vun dober i néje potrébno, 
da bi doktori vise od njegvoga zdravja 
pisaii. Da je kralj Cisto odzdravil vidi se i 
stoga, da svaki dán se vuni na vrtu Span- 
cira i da drugi tjeden odputuval bude v q  

evője toplice vu Iachl.
—  O genj. Velike nesreCa je postigli 

minuCi tjeden Bottornja obcinu. Vpondeljek 
popoldan hitro je piámén blesiknul is jedne 
parme. Vu velikim vihru ogenj se je po 
céli obCini rezSiril tak, da zakratko vréme 
trideset i devet gospodarov je po gorelo. 
Iz bli2njih obCitiah odmah su isii nesreCni- 
kom napomoC, ali vu velikim vetru bormeS 
jako malo su mogli obrauiti. Как se Cuje 
opet deca su zrok veliki nesreCi. Kvar je 
jako veliki, jerbo je malo bilo proti ognju 
osegurano.

Takodjer i poleg Makó varasa vu Pit
varos obCini deca su se Sibicami igrala i 
vu igraCi vuZgala su jedno kozlicu séna. 
Vu vetru ogenj se rezSiril i za mali Cae 
petnajst hi2 i vnogo gospodarstvenoga stanja 
je zgorelo. Vu nesreCi jeden vatrogasec na 
smrt se je oranil.

—  2 iv a  bakin . Vu Pecsuhu te2aki 
vu veliki kotli su katrana talili. Od plamna 
se je vu jednim kotlu katran vu2gal i da 
se vekSa nesreCa nebi pri péti la drugoga' 
kotla su te2aki pograbili, da nevarno stvar 
dalje odneseju. Vu ovim hipu i vu drugim 
kotlu se katran vu2gal etakvom silóm, da 
jeden te2ak odmah je vés bil vu plamnu. 
Так je gorel, как bakla. Doklam su opravu 
s njega doli strgali tak je zgorel, da je za 
par minut vumrl.

—  M ehko srd ce . Vu Kószegu vne- 
delju jedna mlada gospodiCna Szóvá Cecí
lia strélila se i odmah je vumrla. Mati je 
mehkoga srdca Cerku malo poSpotala. Cilika' 
se je tak rez2alostila, da je poiskala brato- 
voga revolvere, odiSla je vu vrt i tam se 
vu srdce strélila. Kugtja je prék srdca od- 
letela i airomaéko mlado stvorenje odmah1 ’ 
je saklala. Roditelji stopram kesno naveCer
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«toJu,iMáli na vrtu mrtvu. Mati je od toga 
teáid stjettSala, da more biti niti nebude 
ftjiqjetindan íiva ostala. 
mdiJá_ nyu ia  j r e v o |ver. Gere Sándor 
<fW/RY J^dno leto star mesarski detiC ostai 
je za aoldata. Jako se je prestraSil toga 

odluCil je, da se skonéa. Obesil

S jedno gredu i predi как bi bil 
ídsobom prehitil, sdvemi revolveri 

glavu strelil. Odmah je vumrl.

üineTTds^r v o ,o é n o s t* Vu Szabadki zidari 
delo i vekáo plaőu zahtévali. 

Bajor Antal, koj veliko tamiliju ima nője 
ОДэОДф ostaviti, neg svoj posel je dale 

veCer kad je dimo idei iz dela, 
ga na vulici poCekali i tak su ga 

sflik^sj^a je taki na vulici duáu spustil. 
ЦдоОДя su áandari polovili i sudbenomu 
stolu prék dali.

— Vtopil se  je. Vician György ribar 
na jednim Cumi prék je Stel odpeljati se 
Maros réke. Na serdin vode tresnul se je 
Vl?ö4 iÄ Ä ov  tréek, se je prehitil i on vu 
VBéR^oiftl. Dober plivec je bil, ali vu mrzli 
ЛШи8к¥8а je dobil i predi, как bi ga bili 
iftgrt Hin zeti, vtunul je tak, da niti mrtvu 
teiotMortiu né mogli najti.

• n i ^  S k o n a a l s e  íe * DinnYés AnlaligglIl^l^LSestdesetCetiri lél star gospodar od

B i .ga 9U mu s'na za 80*dída ze^' °^e* 
^ c Kad su ga naáli véé je mrtev bil.

ejvetós R azb o jn ik  vu cirkvi. Íz Déva 
vfanőuil|kSe|u, da iz tamoSnje cirkve viSeput 
sttieqpfienefesi zginuli. Minuéi tork vlovili su 
tMdairnóDresan György osemnajst lét staroga 
potepuha ravno kad je opet vu cirkvi Spa- 
raJntteo^el rezbiti. Potepuha su zaprli. 
^9ilabnoNesreca na v a d a s iji. Letkés ob- 

dNt^sjjáfaru vide skup su na leS isii. Kolozs 
Jttts*i gospodar néje Stel du2e na jedni 
rtMikívstati i Slel je dimo oditi. Как se je 
g#taff?8Gmg István je misül, da vu kmeéavi 
sdftffKfc'Mere po Sumi i strelil je na Kolozsa. 
HORMfirdjle ravno vu srdce dobil kuglju i 
(ftUribftese je mrtev zruSil dőli. Istragu su 
pttcll1glY,H da pozvédiju, как эе je nesreéa 
i*rtpwidí'

— P re ja v il je. Temesvarska policija 
jf^ n ^ b lju  lista dobila od Klay Kálmán 
kflafetafWskoga detiéa. Vu lislu je javil, da 
9AW&htí6)nik bude, jerbo su ga izpustili s 

neima kruha. Odmah su jednoga 
(М О Д  tywlali na njegov stan. ali kad je 
pWc*?e*b sobu stupil, detié se je vu glavu 
strelil i taki je vumrl. Trideset lét star élo- 

i troje dece je oslavil.

»MURAKÖZ*

Gabona ármk. —  Ciena Zit кв.

Rákócl-ullca hite broj 18. poleg Kraljevskoga suda. 
Ima takaj trgovinu 
od najbolse vrsti

v a p n a.
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

doma pri njemu uz naj- 
falesu cienu. Koji treba cieli 

vagon dobi vapno cisto fal.
T rzim takaj razciepana 

suha bukóvá drva i 
668 ,a_. lapora na vagu.

A Csáktornyái kir. jbiróság tkvi hatóságától. 
1036/tk. 1914.

Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Dr. Kováce Lipót Csáktornyái ügyvéd 

által képviselt Marcsecz József drávavásár- 
helyi lakos végre-hajtatónak Filipics Ferenc 
drávavásárhelyi lakos végrehajtást szenve
dett ellen inditott végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme 
következtében az 1881. LX. t.-c 144. 146. 
147. §§ ai értelmében elrendeli a végrehaj
tási árverést 31 kor. 80 fill, tőke-követelés, 
ennek 1913. évi október hó 8. napjától 
járó 57* kamata 18 kor. 20 I. eddig meg
állapított per- és végrehajtási és az árverési 
kérvényért ezúttal megállapított 7 K. költség 
követelés és jár. behajtása végett a nagyka-1 
nizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. já
rásbíróság területén levő Dráva vásárhely köz
ségben fekvő s a végr. szenvedett nevén álló 
drávavásárhelyi 3001 az tkvben 133/b hrz 
sz. egész ingatlan 844 kor. becsáron.

A tkvi hatóság az árverésnek Drávavá- 
sárhelyen

1914. évi junlus hé 19-ik lapjának 1  в. 10 éráját
tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. 
LX. t. c. 150 §-a alapján a következőkben1 
állapítja meg.

1. Az árverés alá eső ingatlan kikiál
tási ára felénél alacsonyabb áron eladatni 
nem fog 1908. XLI. t. c. 26 § a

2 Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 •/•-át kész
pénzben, vagy a 1881. LX te. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammmal számított óva-! 
dékképes értékpapírodban a kiküldöttnél le
tenni vagy a bánatpénznek elő lege sen bírói 
letéti elismervényt kiküldöttnek átadni és az 
árverési feltételeket aláírni (1881 LX. te 
147, 150, 170 §§,1908. XL; to 21. §)

A vevő köteles a vételárt az árverés 
napjától járó 5#/#*os kamatokkal együtt a 
Csáktornyái m. kir. adóhivatal mint bírói 
letét pénztárnál három egyenlő részletben és 
pedig az elsőt 15 nap alatt, a másodikat 
ugyan attól 30 nap alatt, a harmadikat 
ugyanattól 45 nap alatt, az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva. A bánatpénz 
az utolsó részletbe fog leszámitlatni (1881 
LX. t.-c. 147 § fp./löO §).

Csáktornya, 1914. márc. 15. 895

1889. tk. 1914.

Arvrerisi hirdetmény és árverési feltételek.
Kiskorú Medved Flórián végrehajtató- 

nak Novák Teréz Kercsmár Nándomé vég
rehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási 
ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató ké
relme következtében az 1881. LX. t.-c. 144. 
146. és 147. §§-ai értelmében elrendeli a 
végrehajtási árverést 40 К 70 f tőke köve
telés, ennek 1913. évi február 1. napjától 
járó 5°/* kamata 9 К 40 f, 13 К 30 f, 8 К 
eddigi megállapított per és végrehajtási é9 

az árverési kérvényért ezúttal megállapított 
10 К költség követelése és járulékai behaj
tása végett a perlaki kir. járásbíróság terü
letén levő a drávaszilasi 47 sztjkvben felvett 
176 hrsz. ingatlannak B. 7. és 11. sorsz. a. 
fele 942 K, az u. o. 93 sztjkvben felvett 
71/5/d hrsz. ingatlannak B. 15 sorsz. alatti 
*/8-ad része 98 K, az u. o. 114 sztjkvben 
felvett 112/b 134/b/2 hrsz. ingatlanoknak 
В 6 sorsz. alatt fele 100 K, az u. o. 61 sz. 
tjkvben felveti 157 hrsz. ingatlannak В 23 
sorsz. alatt 2/e-od része 103 K, az u. o. 277 
sztjkvben felvett 119/a hrsz. ingatlannak B. 
2 és 8 sorsz. alatti V*'ad része 281 K, az 
u. o. 313. sztjkvben felvett legelő és erdő- 
illetőségnek B. 3 sorez. alatti 4/*<rad része 
200 K, összesen 1724 K, kikikiáltási árban,

Megjegyzi a tkvi hatóság, hogy a drá- 
vaszilasi 313 és 47 sztjkvekben az 5059/906 
sz. végzéssel özv. Novák Antalné szül. Medved 
Mária javára bekebelezett holtiglani haszon
élvezeti szolgalmi jog az árverés által nem 
érintetik.

A tkvi hatóság az árverésnek Dráva- 
szilas község megtartására

1914. éil július hó 18. upjáiik 1  t. 9 éráját
tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. 
LX. t.-c 150 §-a alapján a következőkben 
állapítja meg:

Az árverés alá eső ingatlant a kikiál
tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet.

Árverezni kívánók tartoznak bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10e/0-át készpénzben vagy az 
1881. LX t.-c. 42 §-ban meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a 
bánatpénznek előlegesen birói letétbe helye
zéséről kiállított birói elismervényt a kikül
döttnek átadni és az árverési feltételeket 
aláírni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
nagyobb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni.

Perlak. 1914. márc. 27 894

HIRDETÉSEK
felvétetn ek  e lap KIADÓHIVATALÁBAN 1



Csáktornya, 19H. májas 31. MURAKÖZ 22. szám.

MEGHÍVÓ.
A MURAKÖZI PEZSGŐGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

t. részvényeseit

az 1914. évi junius hó 27-én délután 4 órakor - Csáktornyán, a városi
irodahelyiségben tartandó

Tanácskozási tárgyainak sorrendje:
1. Elnöki megnyitó. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az Igazgató ság  és felügyelő-bizottság jelentése.
3. A mérleg m egállapítása, —  a felmentvény feletti határozat.
4 . Határozathozatal a társaság  további fennállása vagy fe losz lása iránt.
5. Netán! indítványok.

•8 * $• *  tanácskozás! ás szavasá sl jogot a közgyűlésen m inden részvényes személyesen avagy m eghatalm azott u gyancsak  részvényes 
álta l gyakoro lhatja; ezen jog gyakoro lhatására azonban megkivántatlk, hogy úgy a megjelenő, illetve a m eghatalm azó, m int a m egha
talm azott részvényes Is  nagykorú legyen és hogy ezek m indegyikének érvényesülni kívánó részvénye a közgyűlés előtt legalább 14 nap  
óta a részvénykönyvben az ö nevükre legyen bejegyezve és végül, hogy a megfelelő szelvényeket tarta lm azó  részvényük legkésőbben a 
közgyűlés m egnyitása előtt az elnöklő kezéhez lett légyen letéve.

őz. §. A mérleg a vállalat üzleti helyiségében a részvényeseknek betekintés czéljából rendelkezésre áll.
• mi 1 - 1

PÁLYÁZATI h i r d e t é s .
I  iMm  il lá i tuitílépzj litézttlu - 1 9 1 4 .  iiliis Mil m s . jiliis i-ij -  sztlsíiis élein cikkel s z i l i s i n  n iitk izilü  № i t  I M I .

1. Marhahús (havi fogyasztás — a szünidőt kivéve —  körülbelül 350 kg), borjúhús (10 kg), sertéshús (360 kg).
2. Disznózsir (90 kg), füstölt szalonna (15 kg), töpörtö (5 kg).
3. Liszt (0. számú hengermalmi) (220 kg).
4. 60 dkg súlyú, 6 számú lisztből sült kenyér-vekni (2000 drb); 8 dkg súlyú zsemlye (3600 drb); 10 dkg súlyú uzsona-cipó (7200 drb).
5. Fűszer, gyarmatáru, hüvelyesek, mosatási anyagok; és pedig: rizs (55 kg), dara (10 kg), tarhonya (20 kg), makaróni (20 kg); 

—  bab (65 kg), borsó (10 kg), lencse (65 kg); —  kávé (12 kg), cukor (70 kg); — só, ecet, essencia; paprika (3 kg), magyar 
bors, fahéj; aixi o la j; — tea, rum;  — csokoládé (1 kg), mazsola, mandola, mogyoró, mák (10 kg), dió, aszalt szilva, szilvái* 
(10 kg); —  liptói túró; szappan (20 kg), kékítő, keményítő (5 kg), borax, lugkő, mosószóda (10 kg).

6. Tej (1100 liter).
Tájékoztatások : Az ajánlati árak egységes elbírálásának megkönnyítése céljából kívánatos, hogy az 5. pontban felsorolt s 
használatban levő árucikkek mintáit, továbbá a hús- és zsirnemüek szállítási feltételeit a pályázók a köztartásvezető tanárnál 
megtekintsék. —  Régi szállítónak oly esetleges ajánlata, amelyben hajlandónak mutatkozik, hogy egy újabb ajánlattevő olcsóbb 
árai mellett 6 is szállít, figyelembe nem vétetik. Az egy csoportban felemlített árucikkek közül kihagyni egyet sem lehet.
Az 1 К-ás okmánybélyeggel ellátott, borítékba zárt lepecsételt ajánlatok 1914. évi jun ius hó 14. déli 12 ó rá ig  az áll. tanító
képző-intézet igazgatójánál nyújtandók be. Az ajánlattal egyidejűleg, de külön, bánatpénz is leadandó és pedig az 1. csoport
beli árucikkekre vonatkozólag 700 К, a 2-ra 100 К, a 3-ra 50 К, a 4-re 400 K, az 5 re 300 К, a 6-ra 100 K, mely az 
ajánlat elfogadása esetén a bánatpénz kétszeresét tevő biztosítékra egészítendő ki. (A bánatpénz kizárólag készpénzben, érték
papírban, vagy takarékpénztári könyvecskében teendő le).
Minden ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő nevét, polgári állását, lakóhelyét;
b) azon nyilatkozatot, hogy a szállításra vonatkozó feltételeket az ajánlattevő ismeri (felvilágosítást alólírott igazgató nyújt);
c) az ajánlati árat (árucikkenként — számmal és szóval kiírva);
d) kötelező nyilatkozatot arra, hogy az előírt biztosítékot leteszi, ha ajánlata elfogadtatott.

Az ajánlatok a kir. tanfelügyelő elnöklete alatt működő bizottság és a pályázók jelenlétében bontatnak fel; a bizottsági hatá
rozat kihirdetése után az el nem fogadott ajánlatokhoz csatolt bánatpénz azonnal visszaadatik.



I r o d a i  t e e n d ő k h ö z  is  é r t ő  I  Az Ifjú  N e u m a n n  M ik s a  c é g  a saját és személyzete nevében ■

Ш  f i i f f io i J  , I
valamint e g , I  MILHOFER IGNÁC ИПШк I

М П Н Ш И П И  I  folyó hó 28-án, hosszas szenvedés után Grázban történt elhunyláról. I
lU IIU IU lU lly U  Az elhunytban hű munkaerőt, kedves kartársunkat veszítettük el, miért I

f iz e t é s s e l  fe lv é t e t ik .  j l  is emlékét mindig kegyelettel fogjuk megőrizni. ■

K e l e m e n  B é l a ,  ú r i -  é s  I  N y u g o d j é k  b é k é b e n !  I

d i v a t á r u h á z á b a n ,
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; Ä.i8ggC8 jZű fehér vagy arany 5ke..„ c,,„o,PZ~l 
# $ # # # # # # #  > sárga csemege mézet fO T  Ä V .“

x , , . l x  . .  - M É H “  a  m a g y a r  m é h é s z e k  é r t é k e s í t ő  s z ö v e t k e z e t e .Alsódomboru nagyközségben, * , t, _ , ,  , , ,  _ . , „ ,
^  , nin . , Budapest, Váci-ut 108 aí. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítási

a Dráva-utca 218— 219. sz. tel- * '
k e n  le v ő  2  k ü lö n á l ló ,  t é g lá b ó l  Q Q © Q Q © 0 e © 0 Q Q Q © 0 Q Q Q 0 © Q Q Q © © © Q 0 Q © 0 Q Q © Q ©

é p ít e t t  é s  c s e r é p p e l  fe d e t t  | V á e á r b í r d e t é e .  O g l a s  e a j m a .
v . ..... , . . . , . . .  Dozvolom kr. zernalj. vlade, obdrZavati ce seк  щ  Kir. foldmivelésbgyi kormány engedelmével az idei g0(jj§njj

| | Q 2 a  nagy úmapt vásár vclíhí tjelovekt sajam
IV  H  ШШШШ IH  szarvasmarha, lófelhajtással és kirakóvásárral 1914 sa marvom konjima i svakovrstnom robom 10-ga

J  s»s 1-* évi junius hő 10-én fog megtaitatni az ujvásár- lipnja 1914. na novo uredjenom sajmiátu к raj 
téren, vasúti állomás mellett Vidovecen. áeljezniúke stanice u vidoveu.

m e ly  b á r m ifé le  Ü zle tn ek  tllk a lm a s  Vonatok közlekednek Varasd felöl z/a9 órakor Vlakovi dolaze do slarice iz Varaüdina u */49 
" ? délelőtt és Vi3 órakor délután. sati prije podne i */4 na 3 sata po podne.

iu tá n y o s  йГОП e la d ó . Varasd felé V*1 őrakor délután és 8 órakor este. Odlaze u Varaídin */4 na 1 po podne i na veóer
" J * Golubovec, Lepoglava és Ivarié felöl a vásár* u 8 sati.

térig V48 óraki r reggel, indul Golubovec felé V*3 Íz golubovea, Lepogla\e, Ivanca dolazi vlak do 
B ő v e b b e t  e z e n  IdD  órakor és */46 órakor délután. sajmiSta u */4 na 8 jutro a odlazi u */4 na 3 i

r  Összeköttetés Muraközzel és Stájerországgal. */46 sati na veóer u Golubovec.
k i a d ó h i v a t a l á b a n .  Vidovec község elöljárósága, Varasd mellett. Sveza sa Medjimurjem i Stajerskom. Sto se 0-

r l Antal v*me sveo^ega znanja stavlja. Poglavarsivo
^ ^  ^  ^  д *  upr. obóiee Vidovec kraj Varaádina.

Községi elöljáró. Naőelnik i Riljfínik : ANTUN LUXA.
ш т ш ш ш т ш ш ш т ш яш т ат т ш т ат ш т ш ят ш ш вш т ш ш ш ш ш т т ш ш ш т т ш ш т

■ " " -= 5 : = ' * '  iparos és kereskedő előfizetőink névjegyzéke k6zSIJ0k

B ő rkeresked ő : Eredeti Singer v a rró g é p ek : K ö té lgyártó : V e n d é g lő k :
Mayer Testvérek Csáktornya Singer Со. Csáktornya ^  Dornik Rezső Csáktornya Frückler Károly Csáktornya

Árpád-utca Ш  K ő fa ra  író én *»irW ők««*.bS. Pecsornik Ottó Csáktornya
Borbély és fo d rá s z : Fényképész: <£» T , , ,  s 'rkókószrto . Hencsey Gábor Csáktornya

ЯАН- - Н: MAn(inr Csáktornva ír. r  . . .  W  Tersztenyák Bódog Csáktornya Antonovics József Csáktornya
,xN;  Csáktornya If,. Kovács István Csáktornya &  , p ia i  Budai József Csáklornya

Mik Szilárd Csáktornya Férfi 82abó> Ж  M észáros . Horváth Mihály (Fehér
M ózeskalácsos és v»asz- &  Antonovics József Csáktornya galamb) Csáktornya

P esics №  Csáktornya $  ó r á 4  é _ . .  . . Deutsch Jenő Csáklornya
g y e rty a ö n tő . Bedics Ferenc Csáktornya <3é  ° ráS és é kszerész . Kelemen Imre Csáktornya

Ilhmiiyi Mihály Оаш*,. FÜ82e rk e r e s .< e d . s : I  Pollik B.n.4, T « 4 .  L X t  l ' . ^ o n d
B utorraktA r: M .,«cU k  Bél. (k ta fo , #  P e z s g o g y a . i  ^  „  C»iktornT.

Bórák Öden (bútor á> f.Kén, magvak is a £  Murakon PrksgOgyár Caáklomya B"*?U |з ' 4"  vendégleHorák Udön (bútor és »Műtráevát Értékesítő 4 P  _ . ,  »A vasúthoz. Csáktornya
koporaóraktár) Csáktornya Szövetkezet, raktára Csáktornya Ш  P 6 k ! Singer Salamon, Kisezabadka
c l D é s z . G rbe“ ;erk"k,dra « K S J I  t t  P»*»i« Viktor Caáktom,. “ d«ry Ján « Ortranagy}*
C ipész. Mráz J. Csáktornya Petries Ágoston Csáktornya JJovák József Drávanagvfau

Kelemen Sándor, férfi és női cipész Deutsch Salamon Csáktornya Щ$> e  . . . . . . .  . Deutsch Adolf, nagy v. Drávavásárhely
Csáktornya, városház épület Hirschsohn Henrik Csáktornya 4b  S zá llító  é s  d e s z k a k e r e s k e d ő : Kovács Mihály korcsm. Drávavásarheiy

Stráhia Testvérek Csáktornya Löbl Mór és Fia Csáktornya De.tmann Bálint .
Divatáru h á z : Deutsch Rezső Kisezabadka Щ  • FeigelatockAndráeBudapeet.VIl.Klae*

. .  § . D . .. e , . . .  , Topiák György Drávasiklós <jb Url- és nöidivat, já té k - és -  zál*téwK3 ,  .Liszt és Brodnyák Stndóvár d íszm űáru : Kozják Mihály Kisszabadka
Kávóház : #  Kelemen Béla Csáktornv« Daomback Rezső Szentilona

£  usaktorn^a Sosterice István Ráczkanzs»
Prückler K. Zrínyi kávéháza Csáktornya 'ж ’  V a s k e r e s k e d ó s  • n . . . .  . . .
Földes Mór Royal kávéháaa Csáktornya .. . . . . . .  einer János Petánczi savanyuviz
Deutsch Jenő Csáktornya S  Bernyák Károly utóda ponti raktár és szállítási valla «

W  Binder Károly Csáktornya L.getfaln
*  “ k ° UM,4V C*‘ k'"™™ V á s z o n k e r e s k e d ő :
^  Szivoncsik Antal Csáktorny*

Cs&ktornya, 1914. május 31._____________________ »MURAKÖZ«_______ ___ _____________ _____________ 22. sziirn.



C' ' adl0akli,1,á9ával rheu Alkalikua tharmájával hurutokat, gyomor-, I I Jódtartalmú forrásával gyormekbotegoógokot,
mát, iachiáat, izzadmanyokat, csonttöréseket cukor- éa «...bajokat alkati bajokat é. érolme«z..odé.t

I t t !  R l t t i l  Ш  l i p M i  « 3
P rosp ek tu st ingyen küld Lipik hév- é s  isz a p fü rd ő  ig a z g a tó sá g a .

,0 Elsőrendű m e n y a ss z o n y t  k e -  n  .  . .  .  .  .  .  .  л  .PitzMártonäpitäsz,Csáktornya
legolcsóbban beszerezhetők

Ш . . , , , , ,  , ,  Építészeti iroda, vállalkozás és cementáruraktár. Földfel-
U 7j)r ЯП|ЦЛ7ЯПЛП mérése^  legmodernebb rendszerű tervrajzok készitése(
UULUI III IIIIIILIIUIIII| költségvetések pontosan, szolidan és olcsón teljesíttetnek.

D if i in ,  M í n - l i f  1f. - M l  42. . . .
. a , . . . « .  ..VATPRDOF“  falszárító és betontömitfl egyedárúsltása!!
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I  ÉRTESÍTÉS! I
W  w
Ш  A leltározás munkájának megkönnyítése Ш
^  végett tú lh a lm o z o tt  árú rak táram at -g .
<35> csökkenteném, miért is az alanti árúkat <5g>

I  f. évi junius 1-ig, igen olcsó áron eladom! «
m  —---------------------------------------- -
/ ^ 4  GYERMEKCIPŐK ..................... I —  KORONÁTÓL FELJEBB g S ß k
W  NŐI B Ó R C IP Ő K ......................... 7—  KORONÁTÓL FELJEBB M K
W  FÉRFI CIPŐK ......................9  —  KORONÁTÓL FELJEBB

FEKETE NAPERNYŐK . . . .  2 —  KORONÁTÓL FELJEBB i2 C k
1 ш г  SZ ÍN E S  NAPERNYŐK . . . .  3 —  KORONÁTÓL FELJEBB Ж
W  Höl I N G E K ...........................I  5 0  KORONÁTÓL FELJEBB W

FÉRFI I N G E K ......................... 1*80 KORONÁTÓL FELJEBB d J S k
l§ U t  B L O U Z O K .............................. 2 —  KORONÁTÓL FELJEBB Ж
W  H A R IS N Y Á K ..............................— 3 0  FILLÉRTŐL FELJEBB W

#  L---------------------------------------------------------i  $
Továbbá utazókosarak, szőnyegek, kéz- jX t

w  *" * ’ tyűk, sapkák, kalapok, csipkék, gyermek- ^
Й  ruhácskák. S za n d á lc ip ők  3 k o ro n a  ^
^  60 fillértől fe ljeb b . — Tisztelettel ^1  SIMON, NŐI- ÉS FÉRFIDIVATÁRUHÁZA
Ш  SgStXSi CSÁKTORNYA S ‘Ä l i S i  ®
® \ _______________________— -------------------------------------------------------------------------------------------------

C  a i l A V  С & 7 Л 1 1  I  П П А  BUDAPEST, Vi l i ,  I02SEF-KÖRU T 16.
S S  ■ M I I  H l  Ü W m ' M odern újonnan h id e gé *  m elegvíz
Ш Ш  ШШ W  ■  ^  m inden ««obiban, LIFT éjjel-nappal. REN D ES SZ IDO R «««mélyen

vezetéke alatt. Egy igya«  szobák 3 kor.-tói, kétágyas szobák 5 kor.-tói, 
fűtés, v ilág ítás én k lsso lg á lá ssa l.  A szobák  feltétlen tisztik . H osszabb  
tartózkodásnál engedm ény.Ú jonnan bevezetett p sn sló rsnd sz sr, napi 
ellá tás 4  koronáért. Napi 3 -ssorl étkezés. Havi szobák go  koronáért.

СвШогпуа. 1914 majua 31 ___ __________ .MURAKÖZ._____________________________________ 22. srfm.
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