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Nehéz megélhetési viszonyok.
A kedvezőtlen termelési viszonyok, me

lyek már évek óta napirenden vannak, gar
madaszám halmozzák fel a megélhetést meg
drágító körülményeket. Nincsen oly ága a 
közgazdaságnak, mely ezt az áldatlan álla
potot meg ne érezné. A földmives elégedet
len, mert munkájárról hiányzik az Isten ál
dása. A termőföld, noha megművelésére fo
kozott gondot fordítanak s a művelés in- 
tezitása szempontjából a tehnika tökéletesí
tett eszközeit alkalmazzák : meg se nyújtja 
a gazdasági viszonyok szolid és szilárd fel
építéséhez azt a biztos alapot, melyet a föld
nek valóban nyújtania kellene. A nagyon is 
kedvezőtlen időjárás elront mindent, tönkre 
teszi a legszebb kilátásokat s ezzel meginog 
az alap, amelyen minden fejlődésnek, min
den existenciának, a társadalom boldogu
lásának felépülnie kell.

Ez az egézségtelen alap megvonja az
után a feltételeket nemcsak az ipar és ke
reskedésnek további fejlődésétől, de meg- 
renditőleg hát még arra a szerény keretre 
is, melyben a gazdasági jólétnek eme igazi 
fokmérői a különben is földművelő orszá
gunkban nagyon is szegényesen meghúzód
nak.

Hozzá megmozdul a munkastömeg is. 
A napirenden lévő szlrájkolások mulatófai 
annak az általános elégedetlenségnek, mely 
a kedvezőtlen gazdasági alapviszonyokból ki
folyólag a kedélyeket általában megfekszi. 
S a nagytőke kénytelen alkalmazkodni a 
jogos igényekhez, kénytelen teljesíteni a tá
masztott követeléseket, csakhogy kinek a ro
vására ? A fogyasztóközönség rovására, mely 
a hallatlanul megdrágult élelmi szerek mel
lett iparcikkeit drágábban kell hogy megfi
zesse, mint ahogy azt szerény anyagi ké
pességei megengednék.

S ki huzza ebben a szomorú harcban 
a legrövidebbet? A városi polgár, elsősorban 
pedig a tisztviselő, aki »a piacról él« s aki 
valósággal áldozata ennek az áldatnak hely
zetnek.

A földmives valahogy csak segít ma
gán. Ha kevesebbje terem, magasabb az 
ára. Az iparos, ha drágábban él, vagy drá
gábban kénytelen fizetni a feldolgozandó a- 
nyagot, avagy nagyobb bért követel tőle 
munkaszemélyzete: emelkedik az iparcikk
nek az ára. A kereskedő is bizonyára a fo
gyasztón veszi meg azt a differenciát, mely- 
lyel a drágasági viszonyok következtében a 
portéka ára emelkedik. Szóval mindenki ke
res és talál is kárpótlást, hogy a helyzetből 
kifolyólag káros vagy vesztes ne legyen.

Csak a hivatalnok az, aki tehetetlenül 
áll a helyzet kedvezőtlen kialakulásával 
szemben. Helyzetének javítására regresszust 
sehol nem talál. Drágábban fizeti az élelmi
szereket, drágábban ruházkodik, drágábban 
lakik, gyermekeinek neveltetése is nágyobb

anyagi gondokkal jár. Fizetése meg a gaz
dasági viszonyokkal nincs arányban, jöve
delme nem fokozódik abban a mérsékben, 
ahogy azt a fokozódó igények megkövetel
nék. Szinte összeroppan a társadalmi állá
sából fakadt igények s a drágasági viszo
nyok súlyos terhe alatt.

A fizetésrendezés a nagy tömegnél fogva 
nehézkesen jár s ha a tisztviselői kar anyagi 
helyzetének javítására valamit ki is csikar, 
az a hivatalnokot сэак jelentéktelen mér
tékben képesíti arra, hogy a küzdelmet az 
élet terheivel könnyebben folytathassa. Sha 
időközönkint valamit el is ér, azalatt a ma
ga fokozódó drágaságával az idő kereke is 
előre haladván, alig van tovább a tisztvise
lői kar annál, amikor anyagi helyzetének 
javítását sürgetni kezdte.

Ez a tarthatatlan állapot tehát először 
is a tisztviselői kart kényszeríti az önvéde
lemre s ez a testület csak örvend, ha a 
társadalom egyes rétegei is, szintén önvéde
lemből segítségére sietnek.

Ilyen mozgalommal állunk szemben 
most is, mely híradásunk szerint Csáktornya 
társadalmát, elsősorban a tisztviselői kart 
hullámzásba hozta. A mozgalom éle legfő- 
képcn a húsnak hall..lián magas ára ellen 
irányul. Azért indult meg, mert a marhaál
lománynak az ára 50—60 százalékkal esett 
s a húst a mészárosok még se akarják adni 
olcsóbban. A mészárosok a helyzetet kihasz
nálják, annak kedvező esélyeiből busás hasz
not vágnak zsebre, de belőle előnyöket a 
fogyasztó közönségnek juttatni nem hajlan
dók. Amit drágulás esetében rögtön meg
lesznek, attól a kedvezőbb kialakuláskor tar
tózkodnak. A hús árál röglön emelik, de a 
leszállításról hallani sem akarnak.

így a társadalom maga kénytelen igénybe 
venni a represszáliáknak ama eszközeit, 
melyek rendelkezésére állanak. A legokos- 
sabban tenné, ha a húsfogyasztásról lemon
dana, de mert ezt a termelőkre való tekin
tetből sem leheti meg, védelmet keres a 
törvényes intézkedésekben, melyek az ilyen 
lelketlen kapzsiságokkal szemben a társadal
mat megvédelmezhetik.

Ilyen védelmi alap a belügyminiszter
nek 1887. évi 29923 sz. rendelete, mely a 
húsárak árszabályozására a hatóságoknak 
időnként hatalmat ad, ha a mészárosok mo
nopóliumszerű helyzetüket a közönség rová
sára hihasználva a husért tulcsigázott ára
kat követelnek.

Ez az esett forog fenn most is. És ép
pen azért, mert a társadalom ezt a kartell- 
szerü monopolizálást a mészárosok részéről, 
a maga részére sérelmesnek, legalább is 
igazságtalannak találja, vagy 200 aláírással 
ellátott beadványban védelmet keres a köz
igazgatási hatóságnál, hogy törvényadta jo
gánál fogva a fogyasztóközönség segítségére 
siessen.

Erős a hitünk, hogy erre az osztotlan 
mozgalomra a járási főszolgabíró ur a ha
tásköréből kifolyó törvényes intézkedéseket, 
meg fogja tenni. Hiszen a vármegye alis
pánja is érdeklődik a dologért. Zalaegerszeg, 
Nagykanizsa, Sümeg meg egyenesen tanú
ságot tesznek arról, hogy a társadalomban 
mily erő lakik, s ha az megmozdul, mily 
eredményeket érhet el.

Reméljük, hogy ennek a mozgalomnak 
Csáktornyán is eredménye lesz. A mészáro
sokban is meglesz a méltányos belátás pol
gártársaiknak jogos fellépésével szemben, s 
ha még sem, akkor a hatóságnak is elég 
eszköz áll a rendelkezésére, hogy a moz
galomnak foganatja legyen.

Segítsünk azokon az égbekiáltó igazság
talanságokon, melyeken segíteni tudunk !

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Változások az uradalmi tisztség

körében. Gróf Festetics Jenő ur Öméltósága 
Csáktornyái uradalmában a következő vál
tozások történtek : Horváth Ignác elhunytá- 
val üresedésben volt számvevői állásra 
Tomka György szentrókusi uradalmi intéző 
neveztetett ki. Szentrókusra ispánnak Kováts 
Emil központi ispán, a központi ispánságra 
pedig Duzs János uradalmi írnok lett ki
nevezve.

—  A hálás sógor. Bocskay Ferenc és 
Gyurkin István domásineci lakosokat a vég
zet arra kényszeritette, hogy sógorsági vi
szonyban legyenek egymással. A két sógor 
szerette is egymást, semmiféle civódás, ve
szekedés nem volt közöttük, úgy hogy akár 
a »gyöngysógor« elnevezés is bátran rájok 
illet. Bocskay azonban, hogy a sógorsági sze- 
retetet minél nyomósabban kimutassa, Gyur
kin Istvántól, a sógortól 300 koronát ello
pott Pista sógor mindent tagadásba vesz, 
azonban azok a szerencsétlen bizonyítékok 
mind ő ellene vallanak, s így a múlt hét 
folyamán a csendőrség a két sógort egy- 
időre elválasztotta egymástól úgy, hogy 
Bocskay sógor most a hűvösre került, ahöl 
bizonyára eleget ábrándozhatik a Pista só
gorán elkövetett káron.

—  Mozgalom az élelmiszer-drágaság 
ellen. Nemcsak a nagy, de a kis városok
ban is napról-napra látjuk, hogy az életvi
szonyok elviselhetetlenek; sőt talán nem 
csalódunk, ha azt állítjuk, hogy most már 
nehezebb az élet a kicsiny, mint a nagy 
városokban. Mert az előbbiekben a fogyasztó 
közönség, ha élni akar, kénytelen bármily 
áron megvenni a napi élelemhez szükséges 
dolgokat, hiszen nem áll módjában hogy 
folyton változtasson az árucikkek eladóiban, 
holott a nagyvárosi tisztviselő és polgár 
mind e bajokou könnyebben segíthet magán; 
ott vásárol, hol olcsóbb a portéka. .Az élel
miszerekben fellépő nagy drágaság lnditotta



a helybeli tisztviselőket ős polgárokat is arra, 
hogy ez ellen a szükséges szervezkedést 
megindítsák, s e bajon a lehetőség szerint 
segítsenek. F. hó 13-án tartatott meg Csák
tornyán az élelmiszer-drágaság ellen való 
szervezkedés tárgyában összehívott értekez
let, melyen a helybeli tisztviselők és polgá
rok közül többen vettek részt.

Az értekezlet korelnökül Mencsey Ká
rolyt, jegyzőül pedig Fejér Jenőt kérte fel.

Korelnök, a megjelenteket üdvözölve 
köszöni a beléje helyezett-bizalmat és fi
gyelmeztet ama többektől talán nem tudott 
körülményre, hogy a jelen értekezlet össze
hívóin, illetve a helybeli tisztviselők karán 
kívül a polgárság összesége is megmozdult, 
amennyiben az indokolatlanul magas hús
áraknak a tetemesen csökkent marhaárak 
arányában való leszálliltatása iránt a köz- 
igazgatási hatóságnál keres orvoslást.

Előterjeszti tehát az ezen mozgalomból 
kifolyólag a főszolgabirósághoz intézendő s 
még körözés alatt álló kérvényt, amely a 
jelen értekezlet céljának kétségtelenül szol
gálatában állván, ezúttal szintén megvitatás 
alá veendő.

A hatósági közbelépés eshetőségeiről 
kellő tájékozást szerezve, többek felszólalása 
után az értekezlet abban állapodott meg, 
hogy mindenekelőtt a főszolgabirósághoz 
benyújtandó kérvény eredménye várandó be 
és csak amenyiben az kielégítő nem lenne, 
tétetnének meg az összpolgárság körében 
összehívandó értekezlet határozataihoz ké
pest a kellő intézkedések.

Miután azonban minden késedelem a 
fogyasztó közönség károsodását jelenti, ad
dig is, míg a hatóság intézkedhetik, az ér
tekezlet egy előkészítő bizottság kiküldését 
határozza el, hogy minden eshetőségre tel
jesen kidolgozott tervezettel állhasson az 
esetleg összehívandó nagy-gyülés elé.

Az előkészítő-bizottságba kiküldettek: 
Ambrus József, Fejér Jenő, Horváth Antal, 
Kotzig Károly, Mofcsán István, Pátkai Jáko, 
Sámuelly Ottó,Szenteh Dezső Thorday János, 
Wolf Béla dr, Zrínyi Károly még pedig azon 
utasítással, hogy: a) dolgozzanak ki egy ter
vezetet miként lehetne a helybeli tiszti ön
segélyző szövetkezet keretében fogyasztási 
osztályt is szervezni; b) illetve egy önnálló 
husfogyasztasi szövetkezet tervezetét is ké
szítsék el; c) szerezzenek Zalaegerszegről 
felvilágosítást az iránt, hogy mely módok 
mellett állíttatott ott tel a hatósági mészár
szék és annak alapján alkossák meg a hely
beli viszonyokra való tervezetet is. Ameny- 
nyiben a hatósági intézkedések kielégítő ál
lapotokat teremtenének, úgy húsárak tekin
tetében a kiküldött bizottság mégis perma- 
nenciában marad, hogy a bármikor beáll
ható aránytalanságok esetében a fogyasztó 
közönség nyomban szervezetten kereshesse 
az orvoslás módozatait; ha pedig a ható
sági közbelépés nem elégítené ki a jogos 
igényeket, úgy a bizottság nyomban össze
hívhatja a polgárok összeségének nagy
gyűlését.

—  A Gyermeknap eredménye. Az Or
szágos Gyermekvédő Liga hivatalos lapja, a 
»Gyermekvédelmi Lap*, legutóbbi számában 
közli a Gyermeknap sikerére vonatkozó a- 
datokat, amelyekből reprodukáljuk a követ
kező pár érdekes adatot: Az első gyermek
napot 1906-ban csak 46 helyen tartották 
meg s az első év eredménye 38000 kor. 
volt; már a múlt évi második gyermeknap 
meglepő terjeszkedésre vallott. 1907-ben már 
603 helyen tartottak gyermeknapot s az

eredmény 103.000 korona volt. Az idei 
gyermeknap, eddigi bejelentések szerint már 
meghaladta a 230.000 koronát és még egész 
vármegyék vannak hátra, ahonnan eddigelé 
még értesítés nem érkezett.

—  A nyár veszedelmei és a csecsemők. A 
csecsemőkor halandóságának legnagyobb százalé
kát a nyári megbetegedések szolgáltatják. Ezek 
közül is a legveszélyesebb a hasmenés, a gyer
mekek gyomorbélhurutja, mely elég gyakran pár 
nap alatt kioltja a csecsemő életét. A gyotnorbél- 
hurutot többnyire a tej baktériumai okozzák, me
lyek a nyári hőségben rohamosan szaporodnak, 
és a tej bomlását is előidézik. A tehéntej csak 
akkor veszélyes a gyermekre nézve, a mikor már 
láthatók is a bomlási processus eredményei Ép
pen ezért kiküszöbölendő lenne a tej a gyerme
kek étrendjéből, a forró évszak idején. A meleg 
időjárás alatt a tehéntej csak olvan alakban ad
ható a gyermeknek, mely a mellett, hogy a b*j 
alkotórészeit bomlásra nem képes állapotban tar
talmazza. tápláló és könnyen emészthető anya
gok hozzáadásával kifogástalan táplálékot képez. 
Ilyen követelményeknek felel meg az általánosan 
ismert Nóstló-féle gyermekház t

—  Halálozás. Igaz részvéttel értesülünk 
dr. Hidvégi Miksa, helybeli ügyvédnek fáj
dalmáról, mely nejének, szül. Schwarz Helén- 
nek elhunytával őt és családját oly megren- 
ditően érte A megboldogult holttetemét a 
fővárosból Csáktornyára szállították, s itt f. 
hó 14-én délután a közönség nagy részvéte 
mellett helyezték örök nyugalomra. Legyen 
áldott emléke! A halálesetről a család a 
következő gyászjelentést adta ki:

Megtört szívvel jelentjük, hogy dr. 
Hidvégi Miksáné, szül. Schwarz Helén, a 
legjobb .gyermek, hitvestárs, a szerető anya, 
testvér és rokon, 1908. julius hó 13-án, 30 
éves korában, boldog házasságának 7-ik 
évében hosszú szenvedés után Budapesten 
elhunyt. A boldogultnak teteme Csáktornyán 
az izraelita sirkert halottas házából, 1908. 
julius hó 14-én délután 5 órakor fog örök 
nyugalomra helyeztetni. Csáktornyán, 1908. 
julius 14 én. Halála neki megváltás, nekünk 
mérhetetlen fájdalom. Nyugodjék békében! 
Dr. Hidvégi Miksa, a férj. Hidvégi Laczika, 
a kis árva. Özv. Schwarz Jakabné, szül. 
Fürst Regina anyja. özv. Schwarz Lipótné, 
szül. Haasz Teréz anyósa. Szalai Mór, 
Schwarz Mórné, szül. Schwarz Juliska, 
Polgár Józsefné, szül. Schwarz Teréz, Szalai 
Tivadar, Fischer Pálné, szül. Schwarz Szidó
nia Dr. Blum Gyuláné, szül. Schwarz Irén, 
Dr. Szilárd Árminné, szül. Schwarz Gizella, 
testvérei. Sógorok és sógornők.

—  Tűzoltó-mulatság Perlakon. A perla
ki önkéntes tűzoltó egylet által a f. hó 12.- 
én rendeztett zártkörű juliális úgy erkölcsi
leg, mint anyagilag ritka sikernek örvend. 
A mulatságon mintegy 200 vendég vett 
részt, majdnem teljes számban világos vir- 
radtig jókedvben együtt maradtak. A siker 
főérdeme Korpics János egyleti fő és Fejér 
Károly alparancsnoké, valamint Indrák An
tal egyleti jegyzőé kik mint az egylet veze
tői nem kíméllek időt és fáradságot a meg
hívott vendégek szórakoztatásáért. A részt
vevők közül felülfizetlek: Ságváry Jenő dr. 
8 К 80 í., Hirschsohn Miksa 3 K. 20 f, Per
lak Spitzer József, (A.-Pusztákovec) Krama- 
rits Viktor, Reményi Zoltán dr., Noszlopy 
Gáspár dr., Zakál Lajos dr, Jegyűd István 
2— 2 K., Lange Kelemen 2 K. 80 f., Sipos 
Elek, 2 K. 80 f Hegedűs Pál 1 K. 20 f., Pa- 
nác Pál 1 K, Péntek Ernő, Habus Mihály, 
Terjók Ferenc, Vük István, (Perlak) Tkalcsec 
János (Budapest,) Nemsics Ignác (Podbresz!,) 
Szabó Zsigmond dr., Hirschsohn Viktor, 
Naday Sándor 1— 1 K., Dénesi István, Me- 
gyercsy Géza, Hirschl Herman, Varga Jakab,

Hozmec Vince, Poszávec György, Lukácsics 
Miksa, Mattersdorfer Vilmos, Németh István 
g0— 80 f., Pavcsec Katalin 60 f. Hajdinyak 
Ivó, Csárics Gyula, Horváth Mártonná, N. N. 
Szabó Győző, Andcrr Mátyás (Perlak), N. N. 
(Letenye), Svastics Ödön, Kollarek Miklós, 
Slrausz Béla, Grész Gyula dr., Kolmánn Mi
hály, Palai N., Bermanec Flórián, Banelly 
László, Gregor ás József, Sosterics Lajos, Verly 
Ernőné, Dobó Emil, Loncsarics N., Glavina 
András, Mihác Antal (Perlak), Helf Sándor 
(Ludbreg), Für*t Andor,Hild László (Nikince) 
Ebenspanger Miksa, Málek Pál, Fuchs Kál
mán, Mattersdorfer N., Horváth Tamás, Hor
váth Miksa, Piatsek István, Margyetkó Lu
kács, (Perlak), Grész Béla, (Esztergom) 40-40 
f., Glavina János, Kemény Fülöp dr. (Perlak) 
Dominko György, (Domásinec) Kollarics N., 
20-Г-20 f. Duzsolly N., Mlinarics N. (Perlak) 
Hajnal János (Podbreszt), Brenner Mihály 
(Dekánovec), Erdős Imre (Turcsiscse), Füzes- 
sy Gusztáv, Lépőid Lajos (Szentmarja), Círa 
Sándor (Orehovica), 40— 40 f. —  Fogadják 
ez utón is az egylet köszönetét.

—  Elcsípett leánykereskedő. Még nem 
száradt fel a nyomdafesték, mely a fővárosi 
rendőrség sikerült fogását hirül hozta, már
is egy újabb ilyfajta rendőrségi leleple
zésről számolhatunk be. S annál nagyobb a 
dicsőség, mert a határrendőrségnek egyik 
idevaló tisztviselőjéről, Zakáriás István fel
ügyelőről van szó, ki evvel az ügyes fogá
sával babérjait ismét egy igen értékes levél
lel gyarapította. Ez esetben szintén egy le- 
ánykereskedőről szól az ének, kit Cezarek 
Annának hívnak, s mert a női nem csino
sabb gárdájához tartozik, annál veszedelme
sebb akvizíciónak bizonyult. A logás jul. 10- 
én éjjel a Csáktornya— bécsi vonalon tör
tént s két leányzónak : Balogh Rózának s 
Cserncsics Ilonának a megmentésével vég- 
zőaött be. Az első 17 éves Csáktornyái, a 
másik alig 14 éves drávavásárhelyi szüle
tésű hajadon Cezarec Anna, ki egyébiránt, 
Obereblingeu am See-be (Németország) való, 
Varazsdon kerítette a lányokat halójába s a 
Csáktornyái állomásról továbitolta őket, ahol 
azonban gyanús körülmények a szolgálatot 
teljesitő rendőrfelügyelőnek rögtön szemet 
szúrtak. Zakárias felügyelő, hogy a gyanús 
társaságot figyelemmel kisérje, szintén úgy in
ai ra a vonatra szállt. Elemién ügyet se ve
tett rájuk, de amikor N igykanizsán túl gya
núja már eléggé alaposnak bizonyult, for
mális vizsgálatot tartott a vonaton, ‘hogy a 
társaságot is igazolásra felszólíthassa. A 4 
órán át tartott vallatás eredménnyel járt. 
mert mire a vonat Sopronba ért, a leány
kereskedő bevallotta, hogy a lányokat Va- 
razsdról megszöktette célja azonban csak az 
volt, hogy őket Lipcsében tamburicára tanít
tassa ki, hogy azután mint zenészek vala
melyik hölgy-zenekarban 25 M. havifizetés
sel s teljes ellátással alkalmazást kapjanak. 
Addig mig zenélni megtanultak volna, havi 
12 M. fizetés és teljes ellátás ellenében ké- 
peslevetrzőlapokat árusítottak volna a lipcsei 
éjjeli kávéházakban. A soproni halárrend
őrség, mely a leánykereskedőt s a lányokat 
kihallgatta, a hazudozásoknak persze hitelt 
nem adott, hanem minlán a varazsdi kapi
tánytól nyert távirati értesítés alapján meg
győződött róla, hogy itt a legocsmányabb 
íeánykereskedésről van szó, Cezarec Annát 
10 napi fogságra s 200 K. pénzbüntetésre 
Ítélte — a lányokat pedig illetőségük he
lyére, Varazsdra loloncoltalta. Zakariás Ist
ván rendőr-felügyelőnek rövid időn belül 
ez már a harmadik sikerült fogása, mellyel 
ilyen bestiákról a leplet lerántotta.



—  Allatdi j ázás Perlakon. A Zala vár
megyei Gazdasági Egyesület a f. évben Per
lakon állatdijazást fog rendezni. Ezen állat- 
díjazáson kiosztandó dijak a következőkép 
lesznek felosztva: 1. Tehenek. 1 db I. állám- 
dij á 75 Kor. 2 db. II. államdij á 50 Kor 
3 db. III. államdij á 25 Kor. 2 db. III. 
egyesületi dij á 25 Kor. —  2. Üszők. 1 db. 
I. államdij á 75 Kor. 2 db. II. államd|j á 
50 Kor. 3 db. III. államdij á 25 Kor. 2. db.
III. egyesületi dij á 25 Kor.

—  A T .  HÖLGYEK TUDJÁK legjobban mily 
fontos a szép üde arc, mily hatalom és kincs az, 
mily előnyökben részesül egy szép nő. Szépnek 
lenni azonban igen nagy feladat. Nem elegendő 
hogy val.iki csinos, fess, megnyerő külsejű és 
kedves legyen, hanem a legfontosabb, hogy az 
arcbőre tiszta legyen. A nők tudják ezt és azért 
igen nagy gondot fordítanak az arcbőr ápolására 
és a szépség emelésére. Nem titok, hogy a való
di Földes-féle MARGIT-GRÉME az egyedüli szépi- 
tőS7er, mely 5 - 6 -szori használat után eltávolít 
kiütést, pattanást, szeplőket, májfoltot és az arcot 
fehérré, finommá teszi. Nagy tégely 2. Kicsi 1 kor. 
Kapható minden gyógyszertárban, de óvakodni 
kell az utánzatoktól. Postán küldi a készítő Gu- 
tori FÖLDES KELEMEN gyógyszerész Arad.

—  Jegyzők gyűlése. Zalavámegye közsé
gi- és körjegyzők egylete f. év julius hó
28-án d-e. 9 órakor Keszthelyen, a város
háza közgyűlési termében évi rendes és 
tisztújító közgyűlést tart. A közgyűlés tárgy
sorozatába, —  mely 28 pontból áll. — Fel 
van véve a perlaki járásköri egylet kérelme 
Kele György síremlékére egyleti adományo
zás iránt, továbbá néhai Verbáncsics Nán
dor volt murakirályi körjegyző, Verbáncsics 
Gyula nevű fia állandó segélyezése iránti 
kérvénye.

—  Murába fulladt. F. hó 13-án fürdés 
közben Dezsgyek Flórián kotori lakósnak 
16 éves István fia. Meggondolatlan bravou- 
rozáseal háromszor szerencsésen úszta át a 
Murát, de negyedik kísérletnél hirtelen segít
ségért kiáltva, elmerült és holttestét ez ideig 
nem sikerült feltalálni. A falusi emberek 
vízbe fullását legtöbbnyire a fürdéskor hasz
nált kötény okozza, melynek alsó részét 
lábközé véve, hátul az összekötött fűzőbe 
csavarja. — Ily merész úszások alatt a fű
ző alól kicsúszik a kötény, mely szétterülve 
a testéhez tapad s akadályozza az úszásban 
Az ijedség s félelem kimerülést s görcsöt 
okoz, mely rendesen a nedves sírba viszi 
a szerencsétlent.

—  Az uj huszkoronás Még meg sem
született jóformán, máris haldoklik és nem
sokára elmondják felelte a circum dederun- 
tot. A betegsége — mert még a bankjegyek 
sem egészségesek mindig — gyógyíthatatlan. 
Kopik. Lekopik róla a szín, a pompa és 
rövid idő alatt az egész banknótából nem 
marad más meg* csak a papiros. Éppen 
ezért valószínű, hogy az uj huszkoronások 
rövid időn belül kikopnak a forgalomból. 
Bevonják őket.

—  Egy járásbiró halála. Nunkovics 
Sándor, a letenyei járásbíróság vezető járás- 
birája az éjjel, anélkül, hogy korábban be
teg lett volna, szivszélhüdés következtében 
hirt len meghalt Halálának hire mély rész
vételt keltett. Temetése holnap lesz.

—  Háziipari szövetkezet Muraközben. 
A zalamegyei központi mezőgazdasági bizott
ság elhatározta, hogy a muravidéki háziipari 
telepet értékesítő szövetkezetté fejleszti ki. 
Hasonló szövetkezet felállítását tervezi Tur- 
csiscsén is.

—  Földmivelő Iskola a Balaton partján. 
A Tapolcavidéki gazdakör elhatározta, hogy 
egy Tapolcán fölállítandó földmives iskola 
érdekében mozgalmat indít. A tervet legutóbb

Tapolca község képviselőtestülete is magáévá 
tette és elhatározta, hogy mind a megyénél, 
mind a kormánynál lépéseket tesz a föld
mives iskola mielőbb való fölállításának 
tárgyában és Ley József prépost-plébános, 
Gundléry Gusztáv, Kovács Vilmos dr. és 
Márton Gyula helyettes biró tagokból álló 
bizottságot küldött ki a további munkálatok 
vezetésére. A tapolcai földmives iskola egyéb
ként régi óhajtása a Balatonmenti gazdáknak.

— Előléptetés. Arany lzor zalaeger
szegi pénzügyi számvizsgálót a pénzügy- 
miniszter számvevőségi főnőkké nevezte ki.

—  A husmozgalom. A hús drágassága 
miatt megindult mozgalom lassankint meg
teszi a maga útját. Az elsőfokú iparhatóság 
a lakosság tömeges kérvényét a város elöl
járóságához tette át, mely a 17-ére összehí
vott képviselőtestületi gyűlésen a nagyfon- 
tosságu kérdési tárgyalta A gyűlésen jelen
levő mészáros-képviselőtestületi tagok tilta
koztak ugyan az akció ellen de azért a kép
viselőtestület mégis határozatilag kimondta, 
hogy a húsáraknak hatósági utón leendő 
szabályozását járási főszolgabírótól kéri — 
különösen azon az alepon, hogy a Csáktor
nyái húsárak a vidék áraival arányban egy
általában nincsenek, mert mig máshol a hús 
klgja 64— 100 f. Csáktornyái még mindig 
112— 130 fillér.

Zalavármegye szabályrendelete a 
vásürrendtartásról.

Az egyes csoportok a következő sor
rendben állítandók össze:

I. Kalaposok, szabók, szürszabók, szű
csök, cipészek, csizmadiák, bocskorosok.

II. Rőfösök, gyolcsosok, rövidárusok és 
földönárulók.

III. Könyvárusok, bábosok, fésűsök, bá
dogosok, lakatosok, rézművesek, éá szitászok.

IV. Famunkások, asztalosok, székesek, 
bognárok, kádárok és esztergályosok.

V. Tarisznyások szíjgyártók és kötele
sek, ez utóbbiak közel az állatvásárhoz.

VI. Edényesek.
VII. Zsír, szalona, kalács és pecsenye

árulók stb.
15. §. Azon eladó, aki a helyfoglalás 

körül hatalmaskodólag jár el, vagy ki mást áz 
általa jogosan elfoglalt helyről erőszakosan 
kiszorít, jelen szabályrendelet 36. §-ában 
megszabott pénzbüntetéssel büntetendő.

16. § Országos és hetivásárokon élel
miszerek, kerti és mezei termények a házi
iparcikkeknek a piaci eladása kormányható- 
ságílag jóváhagyott helypénz tarifa szerinti 
d;j fizetése mellett mindenki által szabadon 
gyakorolható.

17 §. A kormányhatóságilag jóváhagyott 
helypénzdij szabályzat a községházán állan
dóan, a vásártéren pedig minden vásár 
alkalmával feltűnő — és könnyen hozzétér- 
hető helyen kifüggesztendő.

18. §. Az egyes árucikkek után a hely- 
pénzszedési díjszabályzatban megszabott di
jakat helypénzszedő közegek 3zedik, akik 
kötelesek helypénzszedés alkalmával bár
mely vásáros kivánatára a díjtarifának a 
vásártartó község elöljárósága, illetve a rend. 
tan. városokban a polgármester által hitele
sített egy példányát előmutatni.

19 §. A helypénz az élő állatok után 
a vásárbejáratánál, minden más árucikk, 
vagy termény után azonban csak a vásárra 
szánt területen és pedig a tényleges hely
foglalás után szedhető.

20. § Minden beszedett helypénzért a

helypénzszedő közeg megfelelő elismervényt 
(cédulát) köteles adni az elárusítónak.

Az ellenőrzés lehető pontos eszközlése 
céljából kell, hogy minden helypönzjegyen 
a helypénzszedő neve és a fizetett helypénz 
összege, továbbá a vásári nap kelte fel le
gyen tüntetve.

A kelettel ellátott jegyek más vásár
hoz, mint melyre szólnak, ki nem adhatók.

21. §. A hely pénzszedőnek az az eljá
rása, hogy a szabályszerűen megállapított 
kormányhatóságilag jóváhagyott díjjegyzéket 
mások kárára meg nem tartja, tehát ha 
magasabb összeget követel, mint amennyi a 
díjjegyzékben megállapítva van; vagy egy 
általán a tarifa bárminő intézkedése ellen 
vétene, továbbá a helypénzfizetesre kötele
zettek esetleges visszaélései, (helypénzfizetés 
alóli kivonás stb.) minthogy rendőri tilalom, 
vagy rendelkezés megszegésének nem lévén 
tekinthetők és így kihágásnak sem minősít
hetők, áthágást képeznek és a jogosulatlanul 
szedett többlet visszatérítésén felől, illetve 
a helypénzfizetés alól kivont árucikk után 
a díjjegyzék szerinti helypénz megfizetésén 
felül 20 koronáig, ismétlés esetén 50 koro
náig terjedhető és az illető község szegény 
alapja javára fizetendő pénzbírsággal sújt
ható, amely azonban elzárásra át nem vál
toztatható.

22. § Á helypénzszedésre jogosított a 
helypénzszedésre más megbízható egyéneket 
is alkalmazhat, akiket azonban köteles az 
illető község elöljáróságánál bejelenteni.

Az alkalmazottak minden ténykedései
ért a helypénzszedésre jogosított felelős és 
igy azok visszaéléseiért a 21. szakasz alap
ján kiszabott pénzbírság is a helypénzsze
désre jogosítottat terheli.

23. §. A heiypénz elismervények (céd
ulák) az ellenőrző közegek felszólítására 
felmutatandók. Az elismervény (cédula) hiá
nya a helypénznek újból való megfizetését 
vonja maga után.

24. §. Díjazás mellett csak olyanok 
gyakorolhatják az alkuszi közvetítést, kik 
arra iparhalósági igazolvánnyal bírnak, hely
ben vannak megadóztatva s egyebekben az 
1875: XXXVII. (cikknek az alkuszokra vo- 
natkózó rendelkezéseinek meglelelnek.

25. §. Aki valamely árura eladóval al
kuban áll, mindaddig mig az atkutárgyat 
ott nem hagyta, előjoggal bir miből kifolyó
lag tilos két félközti alku alatt, egy harma
diknak közbe ígérni.

26. §. Káromkodás, botrányt okozó per • 
lekedés, az adó-vevők üzleti érintkezéseiből 
eredő sérelmeknek az illető felek által a 
vásár színhelyén való lármás elintézése 
szigorúan tiltatik.

27. §. A kialkudott áru mennyisége 
minden esetben a tényleges átvétel, vagy 
kiöntés előtt állapítandó meg.

Ha a vevő az eladó áruját a saját 
készletére, vagy raktárában elkülönített 
helyre önteti, «csakis e minőség ellen tehet, 
már kifogást, — do a kiöntés az eladó 
vagy megbízottjának jelenlétében történjék.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, a kik felejthetlen felesé

gem elhunyta alkalmából részvétüket fejez
ték ki és ezzel nagy fájdalmamat enyhiteni 
igyekeztek, —  ezúton mondok köszönetét.

Csáktornyán 1908. julius hó 18-án.
Dr. Hídvégi Miksa.
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Sve poäiljke se tiőuő radriaja 
novinah, naj se pofiiljajü na 
íme, urednika vu Csáktornya

Izdateljstvo:
knjiiara S tr a n s z S an d ora  
kam eepredplate i obznane 

pofii lj aj u.

M ED JIM UR JE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druitveni, znastveni i povucljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden  jedenk rat i to : svaku nedelju.

Predplatna oma je:

Na ceio l e t o ............ 8 kor
Na pol lela . . .  4 kor.
Na őetvert leti . . .  2 kor. 
Pojedini brcji kofitaju20fil.

Obznane se peleg pogodbe i fa 

raiunaja.

Odgovorni urednik:

R H O S Ó C Z Y  E L E K
OUvni urednik:

B E Z E N H O F E R  M IH Á LY
IsdatelJ i vlaetnik:

S TR A U S Z  SÁN D O R .

Polgarska ákola.
Napredujmo! ékole nesu samo za one 

zastavljene, átéri peneze imaju, nego za sva- 
koga, ki se vuőiti i vu navuku vun dobro 
zveZbati hoőe. Nigdar, nit na sednica nesam 
proponiral, nit vu novine nesam pisai takvo 
kaj, kaj nebi bilo moői napraviti. Vezda vas 
обет opomenuti na őakosvku polgarska 
ákolu. Naái trgovci i maáetari, koji negda 
daleko po svétu, i po drugi orsagi putujeju, 
jesu se mogli osvedoőiti, da si tarn ljudi 
decu, gda zvráiju puőku ákolu, onda je vu 
polgarsku ákolu daju, da se tam őisto zvu- 
őiju. Pak najte morti misliti, da onda ovi 
kakvi őinovniki postaneju, ali как vi velite, 
da se za gospona vuőiju. Kaj bi! Poljodelav- 
ci, maáetari, trgovci, átacunari. meátri i kaj- 
kakvi drugaőji razumni teZaki postaneju, 
átéri si mnogo veő preskrbiju, i puno lepáe 
Ziviju, как nevuőni ljudi.

Istina, i pri nas su je, ki si decu vu 
viáeáu ákolu poáleju, как velite, ákolati daju, 
nego malo roditeljov zbog toga, da razumen 
őlovek naraste znjega, nego síim viáe, da 
bi »gospon« postal, da bi zlehka, od brige 
2iveti mogel. Makar otec —  mali nit ne 
misliju na to, nego drugi ljudi je natentaju, 
da je uvék spitavaju: »No za kaj se vuöi 
Joákec ili Stefek, za popa ili morti za fiáka- 
rijuáa?« Je ovi roditelji, éterim bi njiv Jo- 
2ek pri gospodarslvu tak jako potreben bil, 
как slépomu Cloveku vidjenje, tak gustoput

su őuli ovo spitkavanje, da na zadnje su 
sami tak mislili, morli bi ipak bilo bolje za 
deöka, ako bi se za »gospona« ákolal. Oni 
su od kraja őisto dobro mislili, naj se zvuöi 
par razredov, bude mu vu 2ivlenju öuda 
vrédno, nego potlam как— как ne su se 
ipak dali iz njivoga vrlo — vrédnoga na- 
kanenja spaCiti. »Ako se veő vuöi, onda naj 
nebude poljodelavec«. »Kaj bi se bilo po- 
trebno parastu vuőiti ?« Ovak se delaju sami 
iz sebe norca takvi lampaki, i spaöiju, dru- 
gc dobre volje ljude, ar po svi sejmi i na 
proáCenja, gda se z njimi zide, pred dru- 
gimi ljudmi pri vinu uvék зато to napré 
donese, i svojom rahom pametjom samo 
njim lo razlaga, da s onoga deőka, átéri se 
ákola, dober poljodelavec ili teZak nemre 
biti. To ni istina! Marljiv otec ima i dobru, 
marlfivu decu. Kaj bi se on dal komu god 
na kaj nagovoriti, ili od svojega nakanenja, 
kaj si je on predi dobro premislil spaőiti! 
lm on bi izda moral drugim dobri primer 
kazali i dobroga navuka dati, da vuőeni 
Cloveki, makar je i mu2, ravno tak lépő 
Zivi, makar átéri god gospon. On je nikaj 
né v strahu, da njegov deCko, da polgariju 
zvrái, nebi átél delati. Marljiv őlovek, makar 
ákole zvrái pák je teZak ili éinovnik, zalo 
je marljiv; a kakov razvuzdanec, lump ili 
nemarni őlovek, makar i onda dela da ga 
áto vidi, zato je itak lém i rada se vugne 
delu, pák si najde kakvoga lehkoga posta,

ili odide to boá na razgovor, — kam dru- 
gam, как v krőmu, — ovak hmanjikuje i 
gubi si dneva. Póznám, poznate te kaj i vi 
plebanuáe, uőitelje i drugu gospodu átéri tu 
med várni Ziviju i iz várni skup gospodari- 
ju, átéri ako samo malo őasa imaju, odrnah 
idejű vun za teZaki i dostput, ako je pot- 
rebno, sami si vőiniju ono, gdé bi teZaka 
nucali. Vidite, ovi su se takaj ákolali, pák 
zato i druge posle tegneju vőiniti, ne samo 
sluZbene. Öve i vi zovete za marljive, pák 
njim se i pózna. Misiim, nemorate njim veks- 
line podpisavati! ? Kakvi su pák ovi vaái 
lampaki, átéri veliju, da se parastu ni pol- 
rebno vuőiti? Kaj ne, samo bi se peljali na 
kaleslinu vu varaá vu áparkassu, da zdig- 
neju peneze na vekslin, áleroga ste njim vi 
podpisúli. Potlam si pák mora zemlje trZiti, 
da ga oCe splatiti, ar delati mu se neőe, 
makar je ni hodil vu viáeáu ákolu, morti 
nit vu puőku ákolu ne, tak se pomalem 
réái céloga imetka. Pák zato bude ipak kri- 
Cat. »Poljodelavcu se ni treba ákolati!« Kajbi 
ne, kajbi ne, vezdaénje vreme se svaki élo
vek mora trsiti, ako je moguőe, da se bar 
par polgarski razredov zvuői. Poglejte meátre, 
trgovce, átacunare, как lépő oni gospodariju 
i vu imetku se zmaZeju sve zbog toga, ar 
su skorom svi oolgariju zvráili. Pák oni 
makar nit ne hodiju vu polgariju, da su 
inuái bili, su morali redovito hoditi vu (ope- 
tuvansku) obrtnu ili meátersku ákolu.

z  А в A v  A.
Cudnovato vraéenje podagre 

(vulogov).
Boris Godunov, veliki knez Moskve, 

sin сага Ivana straánoga, leZal je veő dugó 
vriemena bolestan na podagri u postelji te 
je tak straáno trganje u nogah imái, da je 
svojemu doktoru, koj se je izjavil, da veő 
dalje njegova medicinska znanost nedosiZe 
i on veő dalje nezna, kaj bi mu prepisal za 
ublaZiti straáne boli, zapovedal 50 batin na 
straZnju stran vudriti. Dakako, da niti ovo 
vraőtvo nije velikomu knezu u njegovoj 
bolesli nikaj pomoglo, dapaőe je uőinilo, to, 
da je sad i doktor zbeteZal te si je moral 
mrzle obloge na stanovito miesto metati.

Dok se je anda veliki knez u svojoj 
boli, neznajuői, kaj je Cineői, po postelji hi- 
tal, kotural i kopital, pala mu je u glavu 
sretna misei, dati javno poglasiti, da on — 
sve jedno, koje goder je viere i staliáa — 
koj bi mu hasnovito vraőtvo proti njegovoj 
bolesti znal preporuőiti, dojde pri njem u 
veliku milost a ktomu bude bogato nag- 
radjen.

Za taj oglas je saznala Hanka, Zena

ánajdera — »Ja bi te radi toga moral bez 
svakog daljnjeg pitanja odrnah obesiti dati, 
nu za sad ti neka bude odproáőeno. — 
Hitro, — hitro — primi se posla!«

»Vraőtvo proti podagri, carska visost?«
— zapita preseneőeni krojaő —  »Bog mi 
je sviedok, ja neznarn nikakovo!«

»Onda őu te ja jedno nauőiti, Ivan 
UsilefT« — véli beteZni knez. Obernuvái se 
proti jenomu slugi nastavJ bolestnik: »Sergei,
— daj ovomu Covieku vani petdeset batinah 
oddrapiti, pák ako onda joá nebude hotel 
svoje tajno vraőtvo proti podagri odkriti, 
neka mi onda to sam reőe«.

Nesretni krojaő je izbilja vani na de- 
reáu prijel na zadnju stran, dopitanih mu 
petdeset leskovaőom, a zatim je bil ópet 
velikomu knezu predveden. Holeői se opet 
izpriőavati, da nikakovo vraőtvo pod ovim 
nebom nepozna, presieőe mu veliki knez 
rieő jednostavnim pitanjem: »Hoőeá ili ne- 
Ceá? Meni je treba tvoj odgovor зато sa 
je ’ ili né!

»Je!« —  krikne ánajder od boli, straha 
i srdilosti, — »ali mi je potrebno vriemena 
barem od dva tjedna, dók to sve korenje 
i listje saberem.«

»To ti je dozvoljeno, Ivane« — odgo- 
vori dobrostivo veliki knez, »Zahvali tvojoj

krojaőa Ivana Usileffa, baá u vrieme, kad se 
je svojim muZem tvrdo posvadila radi toga, 
áto joj se je za obed kuhano zelje sa tinim 
slaninskim mesom na ognju pregorelo. Po* 
lag ruskoga obiőaja za onda — a i sada 
— je za tu nepazljivost i batina nekoliko 
krat na njezina pleőa skoőila. Hanka je bila 
rnlada, liepa i dobra Zena, gazdarica i áparna, 
vrla domaőica i dobroga srdca, pák anda 
nije bila surovost njezinog muZa u tóm 
sluőaju u redu, jer sad je postala iz Zene 
dobroga srdca, Zena fantljiva, te se nije dala 
ónak na hitrom izmiriti.

Anda как je reőeno, baá u to vrieme 
je ona saznala za onaj velikoga kneza oglas 
i odrnah joj je doála misei na osvelu. Izra- 
ven se je odmaáila u kneZevu palaőu i tam 
je bolestnomu velikomu knezu pripoviedala, 
da njezin muZ krojaő UsilefT znade hasnovito 
vraőtvo proti podagri, ali on to neda u jav- 
nost, veő drZi za svoju tajnu i зато je ri- 
edko kada i to potajno pri bolestnicih rabi, 
a svaki kral dobrim uspiehom.

Veliki knez zapove odrnah krojaőa, 
опак как ga na)du, makar samo u gaőah 
i bosonogog pred se dopeljati.

»Malovriedni kotrig őovieőanskoga druZt- 
va, zakaj si mi uzkratil tvoje tajno vraőtvo 
proti podagri?« — Zakriői veliki knez na



lstina, za naSu selsku decu bi ravno 
dost bilo, ako bi svi áest razredov, pak 
opetuvanske tri razrede Cisto zvráili. Nego 
áto si poSilja déle na selu redovito vu ákolu, 
pak áto mu kupi sve, kaj mu je potrebno? 
NiáCe. Ako bi déte vu polgariju hodilo, tarn 
bi segurno sve imelo i nigdar nebi ákolu 
zamudilo.

Vezda pak me posluhnite, kajv am 
oéem reCi. Vaáa deca zvun navuke jako 
lépő navCiju so i magjarski govoriti. Kak 
lépő i milo se vidi Cloveku, da po selu ide, 
da se veC s prvoga razreda deca med so- 
bom magjarski spominaju, i od ákolske dece 
se veC ova mala deca vuCiju govoriti. Znam, 
ar se éudaput spominamo od toga, da je to 
yam jako drago i zbog toga, da se deca 
óisto dobro navCiju magjarski, poálete je i 
na magjarsko mesto, na leto na dvé, da se 
tarn vun dobro navCiju magjarskoga jezika. 
Morém reCi, ako samo to oCete dostiCi, onda 
je to najbolái naCin. Nego, ako i to oCete 
imeti, da vám déte poleg jezika se i vu na- 
vuku bolje veZbalo bude joá, onda ga dajte 
vu polgarsku ákolu4 ali как velite, vu pol
gariju. Polgárija je zvun puCke ákole odred- 
jena za to, gdé se érez par lét more nav- 
Cili sve, kaj je poglavaru éloveku vu Zivlenju 
potrebno. Najte se ravnati za onimi, átéri 
su morti tam prepali, pak su onda vun 
stali iz ákole; takvi bi vu kakvoj god ákoli 
zaostali bili. Morti pak vu nili jednoj viáe- 
áoj ákoli ne paziju tuliko na dijaké, da nap- 
reduju vu navuku, как ravno vu polgariji.

Mi imamo tak lépu priliku tu blizu, tu 
doma vu Csáktornya, kam si iz daleka, iz 
druge okolice daju roditelji svoju decu áko- 
lati, zákaj si je onda mi nebi dali tam?! 
Kak bi vám bila zahvalna vaáa deca denes— 
zutra, ako bi je dali barem par lét sim vu 
ákolu. Verujte mi, puno boláega, milostivne- 
áega srca ljudi narasteju iz takovi, как átéri 
samo doma Cusiju.

Zalostno sam moral dostput Cuti od 
lak zvane gospode, átéri su rekli, da je za 
muZa dost, ako zna malo átéli — pisati. 
No dragi moji, onda bi zaostal i uniátil bi

dobroj 2enici, koja mi je tvoju tajnu izdala, 
da ti tvoju tvrdoglavnost odpraáCam, jer to 
se ipák neslaZe naáom kráCanskom vierom, 
imati u ruki i znati za pomoC, a siroti 
trpeCemu nepomoCi! — Dobijeá joá dva stra- 
Zara, koji te neCe niti jednu minutu ostaviti 
smeti. Za vrieme vraCenja budeá stanoval 
u mojem gradu, gde Ceá biti dvoren, как Ce 
ti samo srdce zahtievati. — Sad i idi s 
Bogom!«

Pred vrati velikog kneza sobe je sad 
naá krojaC naáel dva straána, do zub obo- 
ruZana tarlara, koji su ga odmah med se 
uzeli i sproveli do jedne liepe sobe u gradu, 
pak su mu povedali, da ovde sad more 
Ciniti i zahtievati, kaj mu je drago, samo 
neka nepokuáa od ovuda pobeCi, jer bi ga 
u lom sluéaju morali bez milosrdja zatuCi, 
prebosli i strieliti, — ovak barem njim dani 
nalog glasi.

I nut, — tu je sada sedel siromaáki 
ánajder, u izvanrédno liepoj sobi, pun zdvoj- 
nosti, te je nebrojeno krat preklel pregoreto 
zelje sa slaninskim i osvetu svoje mlade 
Zene, kroz koju je u táj neugodni polo- 
Zaj dospel. On se je drZal za zgubljenoga 
— ali je ipák odluéil iz straha pred bali- 
nami nekakovo, kakovo takovo vraéenje 
zapoőeti.

se naá orsag; ar posud, po célom svétu — 
se ljudstvo vuéi, veZba se i marljivo, jako 
marljivo de la da s Cim lepáe i boláe Ziveti 
more, ar samo vuCno, razsvetljeno ljudstvo 
zna как se Zivi na svelu i как je treba 
spametno Ziveti. Znam, zakaj ova nerazumna 
gospoda to veliju, i delaju lak, da bi se s 
Cim menje navőili, pak je ipák neáteri prém 
Zené, za svoje dobroőinitelje drZiju. Naj nje 
samo nasleduju male vere ljudi. Ocivesni, 
razsvetljeni budu ov naá navuk drZali, i za 
njim se ravnali, átéri ovak glasi: Napredujmo!

Politiöki poloáaj.
Veliko poöivanje se je veC zapoCelo i 

vu politiki. Vezda vu petek je bilo zadnje 
orsaCko spraviáőe kada su obedva spraviáCji 
i to velikaáko i ablegatsko spraviáCe drZali 
sednicu i raspravili do kraja joá nekoje 
zakone.

Vu proálom vremenu je vnogo dobrih 
zakonov se stvorilo za siromaáki narod. Ta- 
kov zakón je, da od vezda bude zabadav 
ákolanje, tojest, da siromak őlovek nebude 
moral svojemu detetu nili knjige niti nikaj 
drugo kupiti, sve vu ákoli zabadav dobi dele.

Opet je jeden takov zakón stvoren, koj 
zapreCi da siromaku éloveku na ekZekuciji 
i zadnju blazinu izliciteraju. To je jeden 
najznameniteái zakón. Так stoji stvar, da su 
do sada siromaku izliciterali sve i on je 
mogel iti vu Ameriku, ili ako je veC stari 
bil na átreCku batinu. Ali od vezda nebude 
tak. Celg, plug, kola, se nesmi na ekZeku
ciji prodati, siromaákog Cloveka Cetiri svinje 
se nesmiju prodati s jednom reéjom sve 
ono, Cim se siromak Clovek gori zdrZi i Cim 
si svakdaánji kruh priskrbi, se nesmije pro
dati. Od vezda se nebude mogla ekZekucija 
tak lehko voditi proli siromaku Cloveku, как 
predi. To sve je sadaánja vlada dala vu 
zakón postaviti.

Ali i nekaj drugo znamenitoga je nap- 
ravila vezdaánja vlada i orsaCko spraviáCe. 
Poviáenje porcije na Spiritus iZganicu. Так 
stoji stvar, da orsaCko spraviáCe nece porci-

Obale potoka Osfce su daleko poznate 
i glasovite s mnoZine raznog poljskog evieja 
i travah, kője onda rastu, a okolo se raz- 
prostiraju velike siroke livade, KrojaC Ivan 
je veC od prije negda о tih bujnih livadah 
i obalah Cul pripovedati, pak anda mu je u 
toj stiski, u kojoj se je nahadjal, doáia misei, 
da bi on iz tog draéja i korenja dal za bo- 
leslnoga kneza kupelj prirediti, koja ako i 
neCe hasneti, ali se bude barem njegova 
dobra namera videla, jer drugéije bude opet 
batinah u izobilju. Dade anda iz tih obalah 
i sienokoáah na voze raznog draCja, trave i 
korenja u grad dopelati te iz njlh za viso- 
kog bolestnika toplo kupelj prirediti. Ivan 
je moral polag biti, kad je veliki knez u 
se legel, a to je bilo za Ivana zlo zname 
nje, jer baá onda je knez opet imái veliku 
trganje i ako u kupelji nepopusti, to je ánaj
der Ivan slutil, onda — bude opet három 
a tánc sa petdeset. . .

Ali promisli CovieCe iznenadjenje i ve- 
selje doktora pod silóm, kad je veC nekoliko 
minutah poslíe, kako se je bolestnik u ku
pelj legel, isti od sebe glasove ugodnog se 
nahadjanja daval. On je odmah poCutil, da 
straáno trganje podagre prestaja, dakako po- 
lagano, ali ipák prestaja.

Joá je veliki knez vzel takove tri, áest,

ju povekáati pri zemljiáCu, neCe na glave 
razmetati vekáu porciju, nego ondi si trsi 
povekáati dohodek, gde to bez svakoga gréha 
more napraviti. Zganica |e zelo, Zganicu je 
je sam vrag zmisbl, pa nije nikakva ákoda, 
ako na nju vekáu porciju nameCeju. PeCe- 
nje Zganice je od sada takaj diugaC nared- 
jeno Mali kotli budu prestali, a viáe gazdov 
se more skup stati pak si kupiju jednoga 
velikoga kotla. Ili, kaj je najspametneáe, naj 
síivé prodaju, pak si naj one peneze lépő 
priáparaju. To je veC pri nas veC zdavnja 
tak, pak je zato prinas narod dosta trezen 
i marltiv. Ali drugaC je to vu Horvatskoj i 
Slavoniji gde su ljudi Crez célú zimu pija- 
ni. Samo idite vu Moslavinu ili vu Slavo- 
niju, tam vám je skorom na svakoj hizi 
tablica s napisom »Pecara«. Pri svakoj hiZi 
imaju kotla, pak Zganicu peéeju, ali samo 
jedenput peCenu, koju zoveju za rakiju. Pri 
uas vu Medjimurju bi to hasnuvali za pla- 
viá, ali tam vám to pijeju ljudi. Sigurno da 
ako pijeju, onda i pijani postajeju. PotuCeju 
se i razbijaju si glave, a onda pak se tuZi- 
ju, pak imaju posta ánjimi fiákaliuái i sudei. 
Zganica je nadalje takva sivár, da on, koj 
ju pije po zimi, rad bi ju pil i vu letu, a 
onda vu letu je veC néma, nego si kupi 
liter ápiritusa i zovoga napravi rakiju doma 
pri hizi tak da vodu naléje vu ápiritus. A 
tko Zganicu i ápiritusa pije, on je léni i 
vnogo zna govoriti. Zato vám narod vu 
Horvatskoj tak jako politizira, zato bi 
tam evaki áoátar rád bil ablegat.

Potrebno je bilo dakle, da se nekak 
strezni narod. Nam megyimurcom nebude 
nikaj ákodilo, ako bude na Zganicu vekáa 
porcija, jer mi je vnogo nepopijemo. A tko 
ju pije naj plati za njom. Pri nas vu Med
jimurju je trezen narod i zna, da je Zgani
cu sam vrag zmislil, da leZi ljudi lövi za pekel,

A gledimo sada malo prek vu Horvats- 
ku. Kada nas horváti veC tak radi imaju, 
da bi rada celo Medjimurje od nas oteti i 
sem zagorce nastaniti, moramo se i mi malo 
pobrinuti как stojiju raCuni vu Horvatskoj. 
Как znate dragi medjimurci vu Horvatskoj

deset kupeljih i za svakom se je bolje Cutil, 
dók je poslie desete posve ozdravel.

»Ivan Usileff« — rekel je sretno izlie- 
Ceni knez — »Za pravo bi ti sada, koj si 
pustil svoga gospodina kroz miesece na straá- 
noj boli javkati, bez da si mu ovo izvrstno 
vraCtvo odkril, zasluZil na galgah viseti. 
Medjutim ti neka bude ova poáteno zaslu- 
Zena kaátiga iz milosti odproáCena, — ali 
za tvoju zlobu budeá ti ipák dobil joá pet
deset dobro brojenih na tvoju straZnju stran. 
— Sergei, odvedi toga nemilosrdnjaka van 
i daj mu je na dereáu oddrapiti, ali dobro 
broji, da nebude niti jedua manje, radje 
dvie, tri viáe, a onda ga opet dopelaj pred me!?

Kaátiga bude pod saviestnim nadzorom 
Sei*geia toCno izvráena a siromaáki doktor 
pred velikoga kneza vodjen. Kad je siromak 
áepesajuCi pred kneza stupil, pruZil mu je 
ov smieöeCi se ruku.

»Moj sinko« — rekel je— »ja sam te 
po zaslugi za tvoju tvrdokornost i nekrá- 
Canski Cin nad mojom dugolrajnom bolest- 
ju, kaátigati dal i Zelim, da si to za buduCe 
dobro zapimetiá na hasén trpeCega Covie- 
Canstva i na diku svoju. Sada pako neka 
vidiá, da ja znam i zahvalén biti. Vzemi si 
onu onde viseCu dragocienu crnu zobel-bun- 
du, polag nje viseCu crnu zobel-kapu i opet



su vu veéini takée ko2e ablegati, как je 
gospon Magdié varaidinski fiökal. Те ljudi 
bi radi, da magjarska vlada od njih jedno- 
ga, ili Magdiéa ili Supilu ili Grgana izabere 
za bana. Ali Salostno je magjarska vlada to 
neée napraviti, jer tak stoji stvar, da su ta 
gospoda imala véé jedenput pred jednim 
Ijetom svojega bana, ali su se oponesli i 
hoteli su, da bude céli svet njihov, te da i 
vu nebu зато on more dujti, koj pripozna, 
da je eamo jeden Bog i to Horvatski Bog. 
To je faktiéna stvar: Pop vu Zdali je pro- 
dekuval svojim ovcam, koji su svi magjari 
da kada prestupiju cirkveni präg, onda hor
vatski moraju boga molili, jer drugaé zge- 
biju nebesko blazenstvo!) Так su onda hor
váti malo prefkanili magjare, pa jim zato 
magjari, как mui .onoj 2eni, koja ga jeden 
put vkani, neverujeju. Denes magjari vnogo 
nezgubiju. Vu Horvatskoj je ban barun 
Rauch, kojega Njegvo VeliCanslvo kralj jako 
rad ima. Ban zvröava svoju duZnost. A 
horvatski ablegati moreju psovati magjare. 
MoZebiti da bude vre Bog i njim dal pravu 
pamet.

KAJ JE NOVOGA?

—  Proaimo naäe poätuvane pred - 
platnike, naj imm vu novim tertaiu 
piedplatne zaostatke óim predi poäleju 
i  predplate ponoviju .

—  Odprla se je varaáka mesnica. 
Vu Zalaegerszegu je ravno tak drago meso 
bilo do vezda, как je i prinas dendenes. 
Mesari su né ételi cénu mesu doli pustiti, 
zato je varaö jednu mesnicu odprl, juliusa
11-ga. Odmah prvi den su zaklali jednoga 
jakoga vola, i jedno tele. Teletinu su do 
polne su pjodali, a govedinu pák do veéera. 
Ova mesnica né samo da meso fal more

polag viseéu dragocienu srebrom obloZenu 
puöku! — Izvan toga ti prikazujem moje 
imanje Dobrow sa jezero duöah i Cinim te 
plemenitaöem. Jeli si zadovoljan?«

»Bog neka poZivi jóé mnogo godinah 
mojega milostivoga i dobrostivoga gospodina«
— izbekla bogato nadareni,, doCim obodvie 
ruke iz straZnje strane, kamo su malo prije 
batine padale, potegne i na prsih, po ruskem 
obiCaju na kriZ metne — »Bog je veliki i 
nedostiZu u svojih dielih!«

Kad je domov doáel, ogrlila je Hanka 
srdaőno svoga lvana, sada novopeCenoga 
ruskoga plemenitaéa i bogataáa.

»Bog te uzdrZi, moga gospodina i mu- 
2a!« — vikne ona — »Kako sam sretna, 
da sam Zena muZa, éije uvidjenje, se sa 
tako velikimi znanostmi i dubokom tnud- 
rostju parii «

»Zena, negovori mi nikaj, ja sve znam!«
— odgovori Lvan, te se pri torn namrgodi.
— Ala je to vrag tukel, как da je obnorel
—  to peée как Zivi ogenj! — Znaö Hanka, 
poöto se je ciela ta stvar na taj povoljni 
naéin svréila, neka ti bude; ali Cuvaj se u 
buduöe mene kakti lieCnika komu preporu- 
éivatil«

»Toga éu se éuvati« — odgovori Hanka
—  »ali sad как je goder — tvoju sreCu 
imáé samo meni zahvaliti!«

»Né« véli on smieéeéi se — »véé je- 
dino pregoretomu zelju sa slaninskim me- 
som i onomu, kaj je sliedilo . . .«

Em. Kollay.

dali, nego i meso je na klase razdeljeuo 
tak, da fineáe je draZeőe, a prosteáe pák 
faleőe, kaj je za siromaökeöe jako dobro. 
Prije reéeni dén, su céne sledeée bile: meso 
prvi kiás 88 f., drugi kiás 80 80 f., tretji 
kiás 72 f., pluéa 32 f., jetra 36 f, teletina 
od prvoga kraja 96 f., od zadnjega kraja 1 
K. 04* f. — Ve kad ovo piáemo, odmah 
nam vu pamet dojde, как рак je prinas 
meso? Ve da su marha tak fal, da mesari 
tako rekué zabadav moreju kupiti, ipák je 
meso prestraéno drago. Najhujáe meso, vu 
kojem je V« stran mesa, a */4-e pák éonte, 
kosta kila 1 K. 12 í. To je nekaj neizmer- 
noga! Prinas barem vu vekáih obéinah bi 
mogli takve mesnice postaviti, как napriliku 
vu Csáktornya, odkud bi si onda céla oko- 
lica mogla meso pribavljati. Ali na najvekáu 
Zalost, nemamo ljudi, koji bi si truda zeli, 
pák za to se malo postirali.

—  Masina za zeti. Gdo nebi óul, 
da je malo déle bil, od one éudnovate ma- 
giné, vu koju tusloga pajceka natiraju, i 
koja ga tak obdela, da se pajcek na klobase, 
áunke i peőenku obrne, i tak ízcuri vun iz 
maáine. A ima i takvih maáinah, kője Znje- 
ju, nabiraju i odmah vu snopje veZeju silje. 
Proéloga tjedna su vu keszlheljski gospo- 
darstveni ékoli pokazali jednu maéinu dija
kon). koja na den deset mekoti poZnje, nä
here i svezane snope ostavlja za sobom. 
Vu vezdaéujim vremenu, gda je tak zlo se 
za teZake zmoéi, je i treba takve maáine. 
Morebiti da za kője lelő, takvu maéinu 
znajdeju, koja né samo da poZnje, nego i 
Zmlati, zrnje semela, mein zamesi, i nazad- 
nje kakti peéene Zemlje ostavi za sobom!

—  Samoubojstvo. Vu Brüll Mórovi 
ciglenici je Nagy József zvani cigiar delal. 
Posten i marljiv teZak je bil. Kak je to véé 
navada, da svakomu ciglaru jedna Zenska 
pomaZe cigla delati. Так i ovomu je jedna 
snaZna puca pomagala. Zena ciglarova je 
né s dobrim okom gledala ovih dvéh pri- 
jateljstvo. Viáeput mu je Zena i rekla kaj 
od toga nakaj se je samo Nagy smejal. 
Proálo sredu mu je opet Zena nékaj od 
toga rekla, zbog éesa su se i posvadili. 
Nagy se je zatém napil, i odprto je povedal 
svojoj Zeni, da bude se ve on zaklal. Otiéel 
je vu hiZu, zel si je britvu, i étel si je ái- 
njaka odrezati. To je Zena v pamet zela, i 
prepreéila mu je. Vrezal se je na áinjaku, 
ali je né bilo pogibeljno. Onda su ga poéeli 
vraéili, ali on je pograbil priliku, da ga ni- 
koga né bilo poleg, vu kuhnju je vuáel, i 
tarn se je obesil. gda зи to spazili je véé 
mrtev bil.

—  Prehicena kola. Na Skubiics od- 
vedkov zalaszentivanskim imanju, su e koli 
isii za Znjaée po vodu, к jednomu bliZnje- 
mu zviranjku. Da bi deio brZe lélo, i dve 
рисе su iále s koli. Vodu su zgrabili, рисе 
su si sele na kola, i poéeli su popévati. Na 
to su se konji splaáili, i prehitili su kola. 
Jedna je tak nesreéno opala doli, da je pod 
lagev doála koj je pun vode bil, i su nju 
je zdruzgal, a druga pák je za njom opala, 
pák prvoj jóé svojega srpa je vu glavu za- 
piéila. Óva nesreénica koja je pod lagev 
opala, se ve s mrtjom bori.

—  Nesreéno dete. Biró Mihálya od 
Zalaszentmihálya éetiri leli stara риска je 
sama osíala doma, i igrala se je podvoru. 
Ova mala риска je na jeden kúp drv splez- 
la, odKud je doli opaia, i su se je zdruzgala.

—  Znamenje vremena. Kr. kot. sud 
iz Lendave je proéloga tjedna licitaciju prig- 
lasil nad Bördöce, Iklód, Kerkateskánd i Ker- 
katótíalu obéine, zbog Németh Józsefa i Ti

vadar Ferencza duga, koji iznaéa 404í8 ko
rún. EgZekutor je jednu ápricalku, éetiri 
ormare za peneze, i jednoga bika zel pod 
egZekuciju. Zalostno znamenje je to, ako 
véé obéioske kasse, bike lid. pod egZekuciju 
jemleju.

—  Strela. Juliuáa 5-ga odveéer ob 5 
vuri je ober Zalaegerszega veliki obiak iéel. 
iz kojega je stréla vudrila vu Hagymásy 
Gyula dovice hiZin gromovod. Veliikoga kva- 
je né napravila, nego od oblokov glaZi su 
svi se razpokali.

—  Nesreca. Kovács István iz Dráva- 
vásárhelya, 18 lét star deéko, je viáe tjednov 
vu Krknjskim, poleg Sana zvanoga potoka 
delal, gdé su bréga kopali, kud budeju étreku 
delati. Juliuáa 13-ga se je breg na teZake 
vruhnul Nekoji su vuáli, ali ov nesreéni 
Kovács István je ne mogel vujti, brég se je 
na njega vruhnul i vmoril ga je.

— Za Pölöske i Pötréte pogorelce sledeéih 
su daruvali:

V ili. hegykerület. Korai András 08 f. Ko
rai István 20 f. Meszarics István 10 f. Meszarics 
Mára 20 f. Goricsánecz Lukács 50 f. Meszarics 
Mári 20 i. Dvanajscsák Márton 10 f. Kovaesics 
József 10 f. Szklepics Ferenc 20 f. Szklepics Imre 
Silec István 25 f. Gojnik Mária 30 f. Novák Iván 
10 f. Poszedi Győr 10 í. Hadella József 10 f. 
Nemec Józset 10 f. Bősz Iván 20 f. Toplek And
rás 20 f. Levacsics Bálint 30 f. Zsinics András 
25 f. Jalsavec Imre 1 K. Szabalcsec Iván 1 K. 
Szternád János 60 f. Jambrovics Márton 10 f. 
Csucsek Antal 40 f. Szernec Iván 80 f. Novoszel 
Ferenc 60 f. Vurusics Lőrinc 20 f. Kontrec Klára 
20 f. Kontrec Iván 60 f, Mikolay Mátyás 1 K. 
Medved Vince 40 f. Králics Márk 20 f. Vurusics 
Imre 20 f. Szternád Mihály 90 f. Kontrec István 
20 f. Vurusics Iván 30 f. Porász Flórián 50 f. 
Makoter Kata 40 f. Cssnádi József 40 f. Kova- 
csics József 40 £ Vukov Péter 20 f. Hren An
tal 20 f. Hren Tamás 20 f. Premus Antal 30 f. 
Novák György 30 f. Szersa Mátyás 20 f. Szersa 
Katalin 10 f. Verbanics István 08 f. Tomsics 
Iván 20 f. Szternád Balázs 10 f. Spreisz Lukács 
20 f. Kontrecz András 20 f. Vurusics Imre 20 f. 
Szklepics Teréz 20 f. Polánec Ferenc 30 f. Krá
lics János 20 f. Szternád Lőrinc 60 f* Szklepics 
József 40 f. Szklepics István 10 f. Beszliánics 
György 20 f. Vurusics Katalin 40 f. Novák Mihály 
20 f. Vurusics Józsei 30 f. Verbanics József 10 f. 
Horvalics András 10 f. Hren József 40 f. Bisztro- 
vics Imre 20 f. Zadravec András 20 f. Zadravec 
Mihály 20 f. Zadravec György 10 f. Silec Márton 
20 f. Králics Bálint 20 f. Polánec Kata 10 f. Zsi
nics Mára 20 f. Horvatics István 20 f. Turk Jakab 
40 f. Turk Vince 20 f. Kontrec Mihály 40 f. 
Ilona 20 f. Pintarics Mária 20 f. Vertarics Lőrinc 
10 f. Cofek Imre 40 f. Galovics Mihály 40 f. Vük 
József 20. Vük Antal 20 f. Csincse* György 40 1. 
Debeled Iván 20 f. Levacsics Lőrinc 20 f. Biszt- 
rovics Ferenc 30 f. Barkovics Mihály 20 f 
Cserncsec Iván 10 f. Verbanics Iván 40 f. Skvorc 
Jeromos 10 f. Jezernik Ferenc 20 f. Polánec An
tal 20 f. Novák András 20 f. Hoblai Iván 30 f. 
Sopár György 30 f. Cserncsec 4 f/Vincetios Mo
nika 4 f. Vincetics Margit 6 f. Sostarics György 
40 f. Vük Iván 3 K. 40 f.

—  О GL A S. Vu Pernyáku prod а 
se jed en  lepi grunt, áuma i  velika 
orana zemlja (Antolovics Lovra i  ze
ne) jednom u ili visem kupcom. K upec 
moze odmah cisto piamo dobiti. Vu 
ovoj at vari propitivati m oöi ae pri dr. 
La/oa Schwarz, fiákaliusa Csáktornya.
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