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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iva ta l:
Strauss Sándor, könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

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

M egje len ik  h e tenk in t e gy sze r: va sá rn ap .

Etiflntkl Arak:
Egész évre . . . .  8  kor
Fél é v r e ........................ 4 kor
Negyed évre . . . .  2 kor 

Egyes szám ára 20 fiHér.

Hirdetések jutányosán száMittatnak.

Nyllttér petitsora 50 fillér.

Feleld* saerk esete
Z R ÍN Y I  K Á R O L Y .
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M A R G IT A I  JÓ Z S E F .

Ki*d6 Se leptulajdonoe:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

A  vasúti megállóhely. |
Még élénk emlékezetében lehet olvasó- I 

inknak a miniszlerjárás, mely a déli-vasut s é 
az államvasutak igazgatóságától egy vasúti ' 
megállóhelyet kért júniusban a tanítóképző- 1 
intézet melleti őrház mellé. 1

A küldöttséget Budapesten barátságosan 
fogadták. Mindkét helyen, úgy az igazgató- i 
ságnál, mint a kereskedelmj minisztériumban | 
a kérdés komoly tanulmányozását helyezték j 
kilátásba.

Az első fecske már leérkezett: a déli- i 
vasul igazgatósága felelt a város elöljárósá- 1 
gának. A leirat méltányolja Csáktornya és 
környéke lakosságának a kérését, a megál
lóhelyet hajlandó létesíteni, de csak abban i 
az eseiben, ha az összes költségeket Csák
tornya és környéke viseli.

S ezt a feltételt az igazgatóság a maga 
részéről indokoltnak találja; mert — úgy
mond —  a megállóhely életbeléptetésével 
járó összes üzemi költségeket úgy is az 
igazgatóság fogja viselni, pedig ezek a költ
ségek tetemesek lesznek : mivel a főállomás 
nagyobb forgalmának lebonyolítására szük
séges berendezés és személyzet a megálló
hely létesítése folytán semmivel sem apad.

A teher, melyet eszerint az igazgatóság 
ezekkel a feltételekkel a város vállaira rá-' 
rak, a vázolt kép szerint tetemes lenne; mert 
a kérelmezett megállóhelyen várható élén- 
kebb személy- és podgyászforgalomra való 
tekintetből az őrház egy másik alkalmazottja 
részére megfelelő lakásról, legalább egy II.- 
és III. osztályú váróteremről, egy rendes 
irodahelyiségről s az úti podgyász megőrzé
sére szolgáló fedett helyiségről kell gondos
kodni. Azonkívül építeni kell melléképülete
ket, létesíteni egy rendesen planirozott és be
kerített felszálló előteret s az építendő iro
dát és váróhelyiségeket a szükséges leltári 
tárgyakkal felszerelni. Eszerint ennek a meg
állóhelynek a létesítésével járó költségek egy 
szabványos megállóhelynek a létesítési költ
ségeit jóval túlhaladják 1 .

Látható tehát, hogy egy régóta vajúdó, 
általános érdekű, sőt közszükségleti ügynek 
meglehetős komor perspektívája ez az igaz
gatóság részéről felajánlott megoldás. Köze
ledés ez ugyan az igazgatóság részéről, de 
mégis akkora ut választja el a két tárgyaló 
felet egymástól, hogy szinte kételkedünk a 
megvalósításában.

Pedig, mert közérdekről van szó, mind
két oldalról komolyan kellene a lárgyalá- 
soknak megindulniok, hogy Csáktornya ezt 
a megállóhelyet megkapja. Az igazgatóság 
ne üljön olyan magas lóra, a város meg ne 
teljesen ingyen várja a megállóhely létesí
tését zz igazgatóságtól:

Mi azt hisszük, hogy az igazgatóság ré
széről ez a szó nem az utolsó szó. Igaz 
ugyan, hogy csak abban ez esetben bocsát
kozik az igazgatóság a várossal tárgyalások

ba, ha a város és környéke a proponált 
költségeket vállalja. Viszont azonban nem 
lehet a várostól kívánni, hogy az efféle tár
gyalásokba üssbelebalázs módjára belemenjen! 
Tisztázni kell a helyzetet, tisztában kell 
lenni a költségekkel, amelyekkel a megálló
hely létesítése jár.

Mondja meg az igazgatóság mit akars 
mennyibe fog a megállóhely kerülni ? A tár
gyalások során kiviláglik többet nem kiván-e 
az igazgatóság létesíteni, mint amennyit a 
város tulajdonképen akar! Láttunk már meg
állóhelyeket, melyek szerényebb keretben 
bonyolították le a személyforgalmat.

Ennél kényelmesebb berendezése a mu
raszerdahelyi állomásnak sincs; hát még 
mit szóljunk Kristófalváról ?

Csáktornya talán kevesebbel is beérné. 
Minek itt két váróterem; minek irodahelyi
ség; minek az utipodgyásznak való fedett 
helyiség? Aki itt elutazik, ne számítson 
nagy kényelemre. Az egyik vonat utasai 
nem lógják bevárni a másik vonatot; meri 
aki más irányban akar utazni, bemegy a 
főállomásra. Ez cstfk oJy megállóhely lesz, 
melynek a legcsekélyebb igények kielégíté
sének haláránál nem igen kell lulmennie.

Ennyit pedig kevesebb költséggel is le
het megvalósítani, mint ahogy azt az igazga- 

! tóság a jelen esetben kontemplálja.
Ha pedig egy fiók személy-pályaudvart 

akar az igazgatóság létesíteni, ne akarja azt 
a város közönségével felépittetni Szabjon 
méltányos feltételeket s majd meglátja, hogy 
a város közönsége a legmesszebb menő ha
tárig is elmegy. Csáktornyán már sok min
denféle létesült s a város egyetlen egy eset
ben sem fukarkodott az áldozatokban. Már 
nem egyszer feszitette meg a hurt most sem 
fog a terhektől visszariadni.

De akkor, amikor az igazgatóság a vá
ros részéről közeledést lát. ne akarjon min
dent a várossal megcsináltatni. Az utazókö
zönségnek a kényelméről utovégre is ma
gának az igazgatóságnak kell elsősorban 
gondoskodnia. Csáktornya már régen kinőtt 
a pólyából, hogy egy pár kilométernyire le
gyen az állomástól. A régi Csáktornyának 
jó lehetett ez a távolság, de a mostani Csák
tornyának az igényéit más mértékkel kell 
mérni. Itt tehát az igazgatóságnak is köte- 

• lessségei vannak a város közönségével szem
ben.

Ragadja meg tehát az alkalmat, ha a 
város közönségével szemben ezt az előzé
kenységet tetemesen kevesebb költséggel le- 
róhatja. A város bizonyára nem fog fukar- 

; kodni. Olyan intézményrőt van itt szó, mely 
i életbevágóbb, mint a lovassági kaszárnya s 

áldozatokat megérdemel.
Ha Csáktornya akkor áldozatokat ho

zott, most kétszeresen fogja ezt megtenni : 
csak méltányossággal álljon szemben, mely 
a város nyomasztó anyagi viszonyait is fi
gyelembe veszi!

Harcászati lövőgyakorlat Mura
közben.

A cs. és kir. 6 sz. uhlanus ezred 1908. 
aug. hó 12-én Belicza, község határában Be- 
licza Bottornya, Muraszilvágy, Ferencfalva- 
Mikofa, Őrség, Dekánovecz és Novákovecz 
községek határaira is kilerjedőleg harcászati 
(éles tölténynyel) ezéllövést fog tartani.

A lőgyakorlat reggel 6 órakor kezdődik 
s egész napon át estig tart; a lövöldözés 
befejezését a katonaság »lehívással« fogja 
jelezni.

A veázélyeztetett lőterűlet az ö-ik es
és kir. uhlanus ezred által kiállítandó s pi
ros zászlókkal ellátott őrszemek által lesz 
körülvéve.

A harcászati lőgyakorlat alkalmával a 
helybeli főszolgabírói hivatal f. hó 5-én kell 
rendeletével a következő szükséges intézke
déseket rendelte e l :

A fentjelzett idő tartamára (reggel 6 
órától az esti lefuvá&ig) & (öterülelen való 
tartózkodást — mert az életveszélyes — 
szigorúan eltiltom, a közönséget felhívom, 
hogy a kijelölt lőtér határain belül ne tar
tózkodjék, hozzátartozóit és állatjait a kije
lölt határokon belül való tartózkodástól meg
óvja.

A bottornyai, helical körjegyzőket felhí
vom, hogy jelen hirdetményemben foglalta
kat azonnal, valamint a közbeeső vasárna
pon s ezenkívül a lőgyakorlatot megelőző 
napon a napnak azon szakában, amikor a 
lakosság leginkább otthon tartózkodik, sőt a 
lőgyakorlat napján is reggel 6 óra előtt a 
szokásos módon és a legszélesebb körben 
közzétegye, —  figyelmeztetem és felhívom 
az emlitett körjegyzőket, hogy a községektől 

■ távol eső pusztákon, erdő- és mezőőrlakok- 
ban, pásztortanyákon, csárdákban a lenijei* 
zett módon és időben hirdetményem szintén 
közhírré teendő.»

I A jelen hirdetményemben elrendelt óv-
- intézkedéseknek az uradalmi alkalmazottak-
• kai szembeni szigorú foganatositására Fes*. 
; tetics Jenő gróf uradalmának Csáktornyái in*

tézőségét ezen hirdetményem 1 példányának 
I kiadásával felhívom.

Miután a lőtér Dekánovecz és Nováko-
• vecz községek halárára is kiterjed, a meg

felelő óvóintézkedések megtétele végett a
i perlaki járás főszolgabiráját jelen hirdetmé-
• nyem 1 példányának áttételével megkeresem.

A Csáktornyái, muraszerdahelyi, deká-
- noveczi őrparancsnokságokat felhívom, hogy 
Г járőröket vezényeljenek ki, melyeknek fel- 
) adata lesz a lőgyakorlat napján s annak

megkezdése előtt a katonaság által kijelölt
• lőtéret átkutatni, az ott talált embereket s 
: háziállatokat onnan eltávolítani, a lőgyakor- 
r lat tartama alatt pedig a lakosságnak s ál-
• latjainak a lőtérre való bemenetelét meg

akadályozni.



E hirdetményem 1 példányának meg- 
üldésével a Csáktornyái cs. és kir. katonai 
llomásparancsnokságot értesítem, s a kö
zségnek minél szélesebb körben való ér- 
‘sitése, figyelmeztetése illetve a hirdetmény 
őzzé tétele végett a »Zalavármegyei Hivata
la Lap» szerkesztőségét megkeresem

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Esküvő. László Béla dr. Csáktornyái 
gyvéd tegnap d. u. esküdött örök hűséget 
vetkovics Antal, a Csáktornya-Vidéki Ta- 
arékpénztár igazgatója kedves léányának 
izellának.

— Anyakönyvi kinevezés. Vármegyénk 
iispánja a dráskoveci anyakönyvi kerületbe 
nyakönyvvezető helyettessé'Patai Józsefet 
evezte ki.

-• Kinevezés. Plichta Kázmér perlaki 
ir. járásbirósági telekkönyvvezelő jelenlegi 
kalmazási helyén a IX. fizetési osztályba 
eveztetett ki

— Halálozás. Grész Károly, Zalaeger- 
:eg városának egy régi köztiszteletben álló 
algára m. hó 29*én éleiének 66 *ik évében 
hunyt. Temetése julius hó 30-án délután 
,ent végbe nagy részvét mellett. A gyász- 
lantést özvegye és gyermekei adták ki. Áz 
hunytban Grész László nyug. jegyző, hely
ei lakos testvérjét gyászolja. Legyen áldott 
nléke!

—  Talált pénz. Csáktornya község fe
jletén egy drb. kék bársony erszény 55 
llér pénztartalommal találtatott. Igazolt tu- 
jdonos a helybeli lőszolgabirói hivatalnál 
st átveheti.

—  TŰZ. Múlt szerdán délután tűz volt 
iziszentgyörgyöu a perlaki lemplomszőlő 
somszédságában. Leégett Skvorc Mátyás 
davaló lakosnak magánosán álló lakóháza, 
telítésről szó sem lehetett, mert egyrészt 
z emberek nagyobb része künn a mező
ön dolgozott s másrészt, a mi a legfőbb, 
gy csepp viz sincs ott a hegyekben. A tó- 
ák és vizfelfogók mint kiszáradtak.

—  Pettauból írják A Szent-Loren- 
enben (Alsó-Steierország) julius hó 31-én 
irtott állatvásár igen sikerült. Az egész vi- 
éken uralkodó nagy takarmányhiány miatt

gazdák kénytelenek voltak állatjaikat 
linden áron eladni. Tehenek 50 — 80 
oronáért ajánltattak. Ökrök 30— 40 fillér, 
»henek 24 — 30 fillérért élősúly kilogramm- 
datlak el.

—  Zalavármegyei jegyzők.Vármegyénk
özségi és körjegyzőinek egyesülete m. hó 
8-án tartotta évi rendes közgyűlését Keszt- 
elyen. A 120 tag közül mintegy 60-an je- 
;ntek meg a városháza tanácstermében 
ováfs Gyula légrádi egyző alapos, az 
gyesületi élet minden mozzanatát felölelő 
»lentését tudomásul vették. Kiemelendő 
előle a cigányügy rendezése, melynek 
íegoldására leginkább hivatott a jegyzői 
ar, természetesen országos intízkedés alap
in. Említésre méltó egy létesítendő interná- 
js  kérdése, melynek létesítésére Zala, So- 
logy, Veszprém, Sopron, Győr és Moson 
legyek jegyzői egyesülnének. Ez érdemben 
ug. 8-án Győrben szükobb körű értekezés 
3sz. A jegyzői kar személyi ügyeit és aköz- 
jazgalás számos kérdését felölelő indi(vá- 
lyok gyorsan tárgyaltattak le, mert a vá- 
isztm ány nagy buzgalommal végezte a köz- 
lyülés elé terjesztett ügyeket. A tisztikar 
negválasztása közfelkiáltássá! egyhangúlag

történt. Elnök lett Kováts Gyula légrádi 
jegyző, első alelnök Molnár István, második 
alelnök Vass Miklós, főjegyző Takách Imre, 
első aljegyző Újlaki Béla, második aljegyző 
Kovács Béla hahóti jegyző, pénztáros Pallér 
János karmacsi jegyző. A számvizsgáló bi
zottság tagjai tettek Martincsevics István, 
Neusidler Jenő, Bobay Géza. A jegyzői nyug
díj választmány tagjainak megválasztották Ko
váts Gyula elnököt és Somogyi Józsefei. A 
jövő évi közgyűlést Zalaegerszegen tartják.

—  A vármegyeházból. Zalavájmegye 
törvényhatósági bizottsága f. évi augusztus 
hó 12-én d. e. 10 órakor Zalaegerszegen, a 
vármegyeház gyüléstermében rendkívüli köz
gyűlést tart, melynek tárgyait képezik: 1 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ren
deletével az alsóbb rendű vasutakról szóló 
törvény tervezetét véleményadás végett meg
küldi. 2. A kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter rendelete a Veszprém vidékén 6  cs. és 
kir. Felsége jelenlétében tartandó hadgyakor
latok céljaira a vármegyei közutak egy ré
szének helyreállítása és műlárgyainak átala
kítása tárgyában. 3. A földmivelésügyi m. 
kir. miniszter rendelete a badacsonyi és 
révfülöpi hajókikötők állami kezelésbe teen
dő átvétele tárgyában 4. A vármegye alis
pánjának előterjesztése a rendkívüli takar
mányhiány folytán szükséges intézkedések 
tárgyában. — Ezen tárgyak előkészítése cél
jából az állandó választmány reggel 9 óra
kor tart ülést.

—  Vásári tolvaj. A m. hó 29 én Csák 
tornya községben megtartott heti vásárban 
a helyi járásőrmesler tetten érte Remenár 
Mátyás szászkoláni (Horvátország) illetőségű 
egyént, midőn az Makossak Vendel helyi la
kos kárára az utcán felállított sátrából 10 
kor. 80 f. értékű kelmét ellopott. A tolvaj 
büntető bíróságnak átadatott.

—  Elfogott tolvaj. Múlt hó 26-án Me- 
szárics Mátyás gyümölgyhegyi illetőségű e- 
gyén Zsnidár Flórián zrinyitalusi lakostól 1 
pár cipőt 3 kor., Surdi János ugyanoltani 
lakostól egy beretvát és ostort. 3 60 kor. 
Mikác János nagyfalusi lakostól 8 kor. kész
pénzt, Sójlöri János ugyanotlani lakostól pe
dig 1 drb. zsebkést ellopott. A csendőrség 
járőre másnap Meszaricsot elfogta s a helyi 
kir. járásbirózágnak át is adta.

—  Horvát virtusság. Topolnyák György 
novaszelói (Horvátország) lakos, korcsmáros, 
mull hó 24-én Gráhovecz János szászkői 
lakost ismeretlen okból annyira megverte, 
hogy azon 8 napig gyógyuló testi sértést 
ejtett. De ez még mind kevés volt a horvát 
testvér előtt. Amikor Grahovecet alaposan 
eldöngette, ráadásul még kabátja zsebéből 1 
drb. 100 koronás bankjegyet is ellopott. To
polnyák feljelentése a büntető bíróságnál 
megtörtént.

—  Fogmüterem. Fodor L. fogspecialista 
rövid időre Perlakon a nagyvendéglőben te
lepedett te és megkezdte működését. 38 
éves gyakorlata van foglömések, egyes fogak 
és fogsorok készítésében és javításában.

— TŰZ. Egy, a gyufával való gondat
lan bánás következtében végzetes szeren
csétlenségbe sodorhatta volna Csáktornya 
város lakóit ama tüzeset, mely f. hó 5-én 
délután öt óra tájban ütött ki Rosenberg 
Lajos helybeli pékmesternek Peíőfi-ulcában 
levő házában. Szerencsére szélcsend volt, s 
gyors segedelem érkezeit a vész helyére, 
különben kiszámíthatatlan kárt okozott volna 
többek vagyonában az az egy eldobott égő 
gyújtószál. A tűzesetről a következőkben 
számolunk be. Rosenberg Lajos pékmester

f. hó 5-én délután kevéssel 5 óra előtt Top- 
lek Erzsébet házicselédjének azon parancsot 
adta, hogy a padlásról egy utazó táskát hoz
zon te. A cseléd biztosan nem tudván a bő
rönd helyét a padláson, Grábár János 20 
éves háziszolgával, — ki előtt ismeretes volt 
a bőrönd helye — felment a padlásra, hogy 
a sok kosár között fekvő táskát lehozza. A 
padláson sötétség lévén, Grábár J. szolga 
gyufát gyújtott s ennek világánál a táskát 
helyéről felvette s a cselédleánynak átadta. 
Az égd gyufát pedig ott a padláson, hol sok 
gyúlékony anyag volt felhalmozva, eldobta. 
Amint a padlásról eltávoztak, alig telt el 
néhány percnyi idő, a tűz már kiütött s ha
talmas lángok kezdték nyaldosni a háztetőt, 
veszélyeztetve a szomszéd lakók épületeit 
is- Félrevert harangok rémes kongása, tüz- 
oltó-kürt harsogása jelezte a veszélyt, mely 
elementáris erővel kezdett pusztítani a vész 
színhelyén. Csakhamar kivonult több fecs
kendővel a helybeli tűzoltóság s a polgár
ság, valamint a helyi kirendelt katonaság 
közreműködésével hozzáfogott a tűz lokali
zálásához. Időközben megérkeztek az ura
dalmi, a zalaujvári, drávaszentiváni, dráva- 
szentmihályi stb. községi fecskendők s most 
már minden oldalról iparkodtak részint az 
égő háztetőt oltani, részint pedig a szom
szédos épületeket a veszélytől biztositani. 
Kevéssel 8 óra előtt a fecskendőket leszerel
ték, mert már a tűz elfojtatolt A tűz a 
háztulajdonosnak így is óriási kárt lelt Le
égeti a lakóház és pékmühely, több bútor, 
ruhanemű, házieszközök, gyári felszerelések, 
ipari eszközök, árukészlet és egyéb tárgyak. 
Az összes kár értéke 33 ezer 500 korona; 
ebből biztosítva volt mintegy 20 ezer 700 
kor. Az elöljáróság részéről a nyomozás f. 
hó 6-án ejtetett meg.

—  Taviró tüzjelzö felállítása. Egy üd
vös és minden tekintetben hasznos dolog 
szervezéséről kell értesítenünk lapunk olva
sóit. Ugyanis a Csáktornyái Ónk. Tüzoltó- 
egyesület f. hó 3-án tartott választmányi ü- 
lésében határozatilag kimondta, hogy a tűz
esetek gyorsabb tudomásul hozása, valamint 
a vész színhelyén a tűzoltóság részéről tör
ténő gyorsabb megjelenés szempontjából tá- 
viró-lüzjelzőt állít fel Csáktornyán. A táviró- 
tűzjelző a tűzoltói laktanyából indul ki 
összeköttetésben lesz a tűzoltói főparancsnok 
(Masztnak József), a szivattyús parancsnok 
(Kercsmár Nándor) lakásával, valamint a 
Csáktornyái Gőzmalom és Villamostelep r.-t. 
helyiségével. Ez utóbbi helyen ugyanis egy 
vészjelző gőzkürt tesz felállítva, mely hang
jával 3 kilométer távolságnyira jelezni fogja 
a tűzveszélyt. A táviró-lűzjelző még e hó 
folyamán állillatik fel.

—  Kath. népszövetségi gyűlés. Lajtman 
Mihály, Lijtman Antal, Mikulai György, Ko
vács Jakab, Mungyár Antal és Vugrinec Mi- 
kály murasiklósi lakosok a »Kath. népszö
vetség« ügyében f. hó 9-én délután 2 óra
kor Murasiklóson a Kápolna-téren nyilvános 
gyűlést tartanak. A gyűlés tárgysorozatába 
a következő dolgok foglaltatnak: 1. Katholi- 
kusok szervezésének szükségessége 2. Ka- 
tholikus népszövetség ismertetése. 3. Kath. 
népszövetség szükségessége Muraközben.

—  Talált tárgyak. F. év julius hó 15- 
én Drávavásarhely nagyközségben az állami 
ut árkában í drb. dupla fedelű óra találta
tott, mely hónap, nap, perc és másodperc 
mulatóval van ellátva, Julius hó 24-én pe
dig Zalaujvárott egy pokrócot, egy pár sár- 
cipőt és egy kis kézi táskát találtak. Igazolt 
tulajdonosuk a tárgyakat a helyi főszolga
bírói hivatalnál átvehetik.



—  Tüntető buC8U80k. Ami népünk, a ] 
muraközi nép ismeretes vallásosságáról. É- t 
venkint több ezeren zarándokolnak a hor- s 
vátországi Mária Bisztricére, hogy ott foga- I 
dalmuknak eleget tegyenek. De tudjuk azt 
is, hogy lelketlen, minden izgágára hajlandó I 
horvát papok, agitátorok felhasználják ilyen- i 
kor az alkalmat arra, hogy ezt a jó népet 
habár egy rövid időre is, kivetkőztessék ed
digi mivoltából, s beleplántálják leikébe a 
gyűlöletet a magyarok, a magyarság ellen. 
No hát ez nem papi hivatás,, ez nem a fele
baráti szeretet magasztos elve. Ez istenká
romlás, a melyből mi a muraközi nép szá
mára nem kérünk. Ily, a horvát rögeszmék
től megittasalt muraközi zarándokok í hó
6-án délután 5 óra tájban oly tüntetést ren
deztek Csáktornyán, a mely legkevésbbé sem 
válik dicséretére sem a híveknek, sem pe
dig a murákon papságnak. A fennti napon 
ugyanis a délután 1 órakor Varasd felöl ér
kező vonattal több belicai lakos, mint za
rándok érkezett Mária Bisztricéről Csáktor
nyára. Aki látta ezt a zarándokcsapatot, nem 
ismerhetett rá a muraközi népre; holmi 
szuáheli-négereknek,hottentotta-asszonyoknak 
tűntek fel, mert cifrábbnál cifrább jelvények
kel, ékes horvát szinü szalagokkal voltak 
dekorálva, még csak a lóíark hiányzott a 
fejükről, és rettenetes orditozásban adtak 
hálál szerencsés utazásuknak. A horvát szi
nü szalagokon ily ékes felírások diszlettek : 
»Marija BistriCka moli za nas Hrvate!» 
(Bisztricei Mária, imádkozzál érettünk hor- 
vátokért.) Majd egy másik szalagon :„Hodo- 
éastnik Majke Bo£je Bistriéke“ (Bisztricei 
Isten anyjának zarándoka.) Szerencse, hogy 
az opporoveczi püspök jelölt ur nem látta 
e zarándokcsapatot, bizonyára elkántálta 
volna előttük a „Liepa naáa domovino . . .“ | 
éneket! Ez a zarándokcsapat — egy kis 
sziverősitő kúrára — betért azután a hely
beli Antonovics- és Pecsornik féle vendég
lőkbe, s úgy öt óra tájban hazafelé, Belicára 
indultak. A város utcáin végig ordítozva, a 
községháza előtt a rendőrség, valamint a 
csendőrőrsvezető részéről tisztességesen fel- 
szóliltattak, hogy úgy a magukkal vitt tem
plomi lobogóról, valamint derekukról a hor
vát szinü szalagokat vegyék le, mert ezeket 
itt Magyarország területén hordani nem sza
bad, a mennyiben kihágást képez. Ennél sem 
kellett több! A zarándok vezető és izgató, 
Kovácsics Antal belicai lakos, valamint a 
többi tüntető társai : Tarádi Flórián és Já
nos, Ócsár Simon és Balázs, Dragovics Antal, 
Óbadics Balázs, Hermán György, Janusics 
Balázs és Baksza Elek ezt megtagadták, sőt 
hadonázva kijelentették, hogy abból nekik 
senki sem parancsol, hogy milyen szinü sza
lagot hordjanak? A rendőrség erre bizonya 
szalagokat szépen levette róluk, mit a tem
plomi zászlót vivő látva, (sajnáljuk, hogy 
ezen gazfickónak a nevét nem tudjuk itt 
megörökíteni), mérgében dühösen földre vágta 
a megszentelt lobogót. A tüntetők e közben 
káromkodva, a más vallásuakat szidva, a- 
gyonveréssel, felgyujtással fenyegetve a la
kókat, elkotródtak hazafelé. A zarándokve
zetőt és izgatót, valamint a tüntetők egyes 
tagjait a rendőrség kihallgatva, ezek előad
ták, hogy részegek voltak a bortól, no meg 
talánaSupilo, Magdics és Jurák Zvoinimir-léle 
krobót eszméktől is. —  E tüntető históriá
ból kifolyólag figyelmeztetjük és kérjük a 
helybeli határrendőrséget, hogy a jövőben 
vegye elejét az ily megbotránkoztató dolgok
nak. Koboztassa el már ott, a pályaudvaron 
e jelvényeket; úgy hisszük, hogy az ily el
járásnak ott van az első helye. A muraközi

papságot pedig felhívjuk, hogy az ily állam
ellenes dolgokra a szószékről figyelmeztes
sék híveiket. Nincs kifogásunk, ámbár le
hetne, az ellen, hogy a muraközi nép Hor
vátországba jár búcsúkra; végezze lelki kö
telességet ott, ahol akarja, de holmi iz
gága papoktól megmételyezett zarándokok 
ily államellenes tüntetéseit itt tűrnünk nem 
lehet, nem szabad; mert ez a föld utóvégre 
a magyarok hazája, a muraközi nép, habár 
nem is beszéli-hazája nyelvét, magyar, s a 
magyar törvények, nem pedig a zágrábi 
görbe bot parancsol itten. Figyelmeztessék a 
lelkész urak híveiket arra, hogy bucsujárá- 
sok alkalmával nem marhamódjára történt 
bőgéssel és holmi bolond tüntetésekkel, ha
nem őszinte, keresztényi szívből fakadó imá
val fogják csak a jó Istentől bűneik bocsá
natát megnyerni. Reméljük, hogy ily csúf 
dologról nem kell többé e lapok hasábjain 
megemlékeznünk.

AZ UJ SZESZADÓ TÖRVÉNY folytán úgy 
mint minden szesz ára, a világhírű BRÁZAY sós- 
borszesz ára is drágább lesz már sz^ptemaer hó 
1-étól kezdódőleg. Azért mindenki saját érdekében 
cselekszik, ha szükségletét még e hó folyamán 
szeptember elseje előtt szerzi be. A BRÁZAY sós- 
borszesz — mint ismeretes — mindenütt kapható

—  Hirdetmény. Alsómuraközben a per-, 
lak-ottoki révvel az átkelés f. év augusztus 
6-ától kezdve 8 napig szünetel, mivel a 
komp készítés alatt áll. — Alsólendván pe
dig a fellépett sertésvész miatta keddi hetivá
sárok nem tartatnak meg, a községen pedig 
sertések lábon át nem hajthatók.

—  Köszönetnyilvánítás. A f. hó 5-én 
délután házamnál történt szerencsétlen tüz
eset alkalmából erkölcsi köleleségemnek tar
tom e helyen úgy a helybeli önkénvtes tűz
oltó egyesületnek önfeláldozó munkásságá

ért, a helyi katonaságnak a rend fen tartás és 
segedeleméri, valamint a helybeli polgárság
nak és a környékbeli községek tűzoltóinak 
a mentés körül teljesített szives közremű
ködésükért legmelegebb köszönetemet kife
jezni. Csáktornya, 1908, aug. 6-án.

Rosenberg Lajos.
—  Helyreigazítás. A lapunk 29-ik szá

mában »A hálás sógor« c. a. közölt hírünkre 
vonatkozólag szívesen kijelentjük, hogy az 
tévedésen alapult. Nem Bocskay Ferenc volt 
az, ki sógorától a 300 К.-át elemelle, hanem 
megfordítva történt : Gyurkics István domá- 
sineci lakos károsította meg sógorát. Abbeli 
értesülésünk is téves volt, hogy a tettest 
letartóztatták volna. Gyurkics még mindig 
szabad lábon van.

A polgári leányiskola új tanterve.
A polgári leányiskolák úi tantervét az 

iskolák, de maguk a szülők is nagy lelke
sedéssel fogadták, amiről az életbeléptetésre 
vonatkozó rendelet kibocsátása óta többfelül 
volt alkalmunk meggyőződni. Különösen 
nagy telszéssel találkozott Apponyi közokta
tásügyi miniszternek az a gyors elhatározá
sa, mellyel az új tantervet az első oszlály- 
ban már a következő 1908 — 1909. iskola
évben lépteti életbe. Ezzel a polgári leány
iskolák egy nagy lépéssel jutnak közelebb 
ama céljuk felé, hogy az ide járó leányné
pességei, melynek száma ma már megköze
líti a 40.000-et s akiknek csak igen kis 
hányada folytatja felsőbb iskolában tanul
mányait, teljesen befejezett, a mai fokozottabb 
igényeknek megfelelő * iskolai kiképzésben, 
és olyan általános műveltségben részesíthe
tik, amelyek együttes birtokában társadalmi

és életföladatait tisztán képes fölfogni és 
teljesíteni. A tanterv kibocsátását különben 
hosezú és beható, szűkebb- és tágabbkörű 
szak tanácskozások előzték meg, amelyekben 
részt vettek a legkiválóbb szakemberek 
akik az új tantervbe fölvett újítások szük
ségességéről tapasztalatilag is meggyőződlek. 
Ily módon az új tanterv, amelynek terve
zetét már úgyszólván minden érdekelt fél 
imerte, minden átmeneti nehézség nélkül 
lép életbe, sőt azt mondhatjuk, hogy alig 
tudnánk közoktatási szerveink tanitási rend
jének fejlődéséből csak egy olyan esetet is 
fölhozni, amidőn az uj tanterv oly simán 
illeszkedett volna bele a gyakorlatba, mint ez.

Ebben nagy része van annak a vilá
gos, határozott é9 mindennek fölött az isko
láztató közönség érdekeit szemmel tartó ren
deletnek is, mellyel Appouyi az uj tanterv 
végrehajtására az illetékes tanügyi hatósá
gokat fölhívta. A könyvkiadók már a szük
séges könyvekkel is elkészültek. Ez termé
szetesen csak akképpen történhetett, hogy a 
hivatott lankönyvírók állandóan figyelem
mel kisérték az évek óta készülő új tan
tervet, a kiadók pedig ismerve a tanári kar 
kívánságát, az előmunkálatokat már régen 
megkezdhették. Ily módon a miniszteri ren
delet szerint az első osztályban már az új 
tantervben lerakott fontos szempontok figye- 
lembevetelével készült tankönyvekkel lehet 
nemcsak a fővárosban, hanem az egész or
szágban a tanítást megkezdeni.

A már teljesen elkészült könyvek között — 
melyek Lampel R. könyvkereskedése és a Frank- 
lin-Társulat kiadásában jelentek meg és kaphatók 
Slrausz Sándor könyvkereskedésében Csáktornyán 
vannak: Weszely Ödön Magyar nyelvtana és olva
sója, Göőz—Petri Magyar Olvasó- és Nyelvtana 
Makoldyné Molnár Ilona és Filtsch Jolán Német 
Nyelvkönyve és olvasója, Garai Német nyelvtana, 
Hortobágyi—Lukács Német nyelvtana és olvasó
könyve, Simonyi—Glósz Földrajza, Deák—Clemen- 
tis Földrajz,I, Némethy Földrajza, Báthory—Kneif 
Természetrajza, Szterényi Természetrajza, melyet 
Gáspárdy Aladár és Nyárády Gyula dolgoztak át 
az új tanterv szerint, Balassa József Magyar 
nyelvtana, Sebestyénné Stetina Ilona Magyar 
olvasókönyve, Gyulay Béla Magyar nyelvtana, 
Donszky Lukács Magyar olvasókönyve, Szenes 
Adolf Számtana, Zettner Ede és Magyar László 
Számtana, Zettner Ede és Magyar László Márta
na, Sztankó—Hope Ének tana, Vaszkó—Ágh Ter
mészetrajza, Glósz—Reöthy Nyelvtan és Olvasó
könyvei, Erdődi—Sziklás Szántana, valamint 
Pásthy—Szarvasy Természetrajza.

—  Nyilvános köszönet. Nem mulaszt
hatjuk el, a helybeli, valamint vidéki tűzol
tóságoknak, általában az összes ott segéd- 
kezőknek a folyó hó 5-i tüzeset alkalmával 
az égő épülettel közvetlen szomszédos há
zunknak a tűzvésztől való sikeres megvédé
se körül kifejtett buzgó'és fáradhatatlan mű
ködésűkért ezúton is hálás köszönetünkel nyil
vánítani. Csáktornya, 1908. augusztus 8-án.

Rosenberg Rezső és Szudecz István.

Szerkesztői üzenetek.
JURÁK ZVOJNIMIR VIZISZENTGYÓRGY. ügy látszik 

Önnek levelezni való kedve van. Könnyű is annak, aki csak 
a nevét Írja alá, akár egy püspök, a többit meg Íródeákjával 
végezteti. De miután énnekem egyéb dolgom is van s nincs 
kedvem az ön feleselgetéseinek kötélnek állni, csak annyit 
ajánlok: olvassa el fcuklidesnek Stoicheia c. munkáját, ab
ban szertelenségeire megtalálja a méltó feleletet. De erede
tiben és maga olvassa el, nehogy íródeákja esetleg a maga 
szájaize szerint értelmezze az illető passzust I

LE BOIS. Köszönöm. Jövő héten jön. A többire le
vélben.

a. s. Cikkét köszönettel vettük. Sorát ejtjük.
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Síre poéiljke se tiduő zadriaja 
novinah, naj se poäiljaju na 
íme, urednika vu Csáktornya

Izdateljetvo:
knjiiara Strausz S an dora  
kam sepredplate i obznanw 

poäiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znaetveni i povucljivi list 

Izlazi s va k i tjeden jedenkra t i to : s v a k u  nedelju.

za púk

Pretfplatna o< na Je:
Na celo l e t o ............8  kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na detvert let a . . .  2 kor. 
Pojedini broji koötaju 20 fii.

Obznane se poleg pogodbe I fa 
raöunaju.

Odgovornl urednik:

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

B E Z E N H O F E R  M IH Á L Y
Iudatelj i vl&atnik:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Medjimurje vu Srbskoj.
Dragi Medjimurci! Ako ste i predi ne- 

koji Vas ruvali takáim apostolom, как je 
Magdid Petrica i njegovim pajdaSom, od 
vezda jim najte veruvati. Jer nikaj menje i 
nikaj viSe vám nede ta uesredna banda, 
nego da napravi jednu veliku Serbiju, vu 
kojoj bi svi narodi bili, gde samo slavjanski 
jezik govoriju. Как tömi znamo? Posluáajte 
nas samo, táti budete sve znali.

Pred jednim Ijetom je síraáno veliki 
glas bil, da hodeju vu Cemojgori kneza sa 
bombami pod luft pustiti i lak ga skondati. 
Onda je stvar predi doSla na svetlo i tak 
su krlvce predi prijeli, nego bi bili kneza 
skondali. Pr; krivci su na3li bombe i sredstva 
za revoluciju. Vezda su ved krivci odsudjeni 
nekoji na smrt, nekoji na rest.

Med svedoki je bil i jeden znameniti 
dlovek Gjorgje Nastid srbin, koj je tak re- 
kud vodja bil célog stvari ali je onda osta- 
vil svoje prijatelje. kada je videl, da na ta- 
kov put idejű, na koji nebi smeli iti. On je 
najme zato stupil iz druStva jer nije vide 
poStenim őinom, da se srbske vere к néz 
dernogorski zakóié.

Ali tko je Nastid? To vám je jeden 
dlovek srbske vere, koji je iz Bosne bil 
preliian zato jer je tarn serbe hotel punta- 
ti. Íz Bosne je vu Serbiju otiSel. Tarn je 
stupil vu druStvu serbske juZnoslavenske 
propogande. Ovoj propogandi je bil cilj, da 
bunu napravi vu Stajerskoj, vu Medjimurju, 
vu Horvatskoj i Slavoniji, vu Badki vu Bosni, 
i vu Dalmaciji, tojest svigdi, gde samo slo-

venskim jezikom govoriju. То nije nikaj ako 
i Stajerci i medjimurci nerazumiju serbe. 
То ovim ljudem nije neprilidno bilo, jer 
jim je glavna svrha bila, da napraviju bunu, 
a zatim da sve öve narode priklopiju к 
Serbiji.

Nastid Gjorgje je sada izdal jednu 
knjigu, koja se zove »Finale.« Vu ovoj kuji- 
gi on sve posvedoőava tak, da one liste, 
koji su bili jemu pisám fotograferano pri- 
kaZe vu knjigi. Pak ravno zbog toga je 
treba da verujemo, kaj on véli. A on рак 
to véli, da su vu ovom druZtvu, koje je 
on izpal bili i horvatski ablegati, koji su sa 
Magdidom skup vu jednim taboru. Ovim 
horvatskim ablegatom je bila zadaöa da 
napraviju bunu vu Horvatskoj i vu Medji
murju, te da naáe lepo Medjimurje s Hor- 
valskom skup к Serbiji priklopiju. Za célo 
stvar je znat i serbski kralj Peter pak i 
serbski princ Juraj. Kak Nastid dokazuje 
kralj i princ su i s penezi pomagali pro- 
pogandu.

Ali gréáni ciij je imala ova propogan- 
da pak je taki i gréh hotela napraviti. Steli 
su skondati dernogorskoga kneza, da tak 
serbski kraljevid ta dojde za kneza i da tak 
od dvé strane napreju sile proli horvatom, 
kranjcom, átajercom i medjimurcom, te da 
je tak di drugad né, sa revolucijom prisih- 
ju, da pripoznaju serbskoga kralja.

Onoga kralja, koj je sa gréhom doäel 
na deneönju vlast vu Serbiji. Jer как pame- 
tujete vu Serbiji je pred ovim kraljom Sán
dor bil kralj. Ali vezdaánji kralj je Sandora,

dal skondati i tak je on doáel na tronuá 
serbski. A vezda je opet dernogorskoga kneza 
hotel dati skondati. Dakle céli haramija je 
to, koj bi navdk vu kervi raJ svoje ruke 
modil.

Dragi Medjimurci! Dok vi tu mirno 
obdelavate svoje oranice, dok vi mirno Boga 
moled si legnete spavat, evo kakva stfaöna, 
kakva krvolodna misei obhaja tarn vu Hor
vatskoj i vu Serbiji one politidare, koji su 
navudeni, da navék i navék bunu delaju i 
da iz toga si kruh sluZiju i poleg toga se i 
obogatiju. Jer как Nastid véli, i vezda su 
átéli iz Amerike piositi peneze, как je to 
1903-ga glasoviti gospodin Magdid dobil pe
neze ali za koje samo Magdidov Zep zna 
gde su. Vezda se ved sve zna. Bog je ne 
hotel, da jeden tak mirni narod, как su 
medjimurci, Stajerci i kranjci vu krv nati- 
raju takSi polilidki vandradi, kojim bi ved 
zdavnja vu reátu bilo mesto a ne po kava- 
nami. Jer gréSna je misei greáni Je din 
ovih ljudih, pak zato dekamo da je spolo- 
viju i zaglozdiju á njimi reäte.

Jer kaj mislite, kuliko neduZne krvi bi 
teklo i to sve za volju ovih ljudih, ako bi 
jedenput vudrila vun buna. Jer tak mirno 
niti naá kralj nebi pustil svoje zemlje Ser
biji, nego bi doálo do krvave revolucije vu 
kojoj bi ipák magjarsko viteZtvo gvinulo. 
Mi dobro znamu, da bi Medjimurci, kada 
48-ga znali su svoju duZnost i verni ostali 
svojemu premilostivomu magjarskomu kra- 
Iju i svojoj dragoj domovini lépoj Magjars- 
koj, ali ipak je i za pomislili gréh, da как

z  А в  A v  А.

Zahvalnost maloga prosjaka.
»Ah majkica« — zovne mala Marica, 

koja je na obiok naslonjona van gledala, 
iz gornjeg kata dole na pijac — »gledaj 
samo na onu kudu tarn na vuglu, tarn je 
oaslonjen jedan dedic pak se pl.ide. Bog 
zna odkuda i diji je!«

Gospodja Kramaridka, Zena bogaloga 
trgovca, dojde к Marici к obloku te gledu 
onamo, kamo joj je Marica prstom kazala. 
I izbilja na vuglu kuCe naprama njihovom 
stanu> stal jé nieki dcdak, koj si je obima 
rukama Пса pokril i jako se plakal. Pri 
torn je jo* siromadki dedec od zime na 
cieloro tielo drhtal как äiba na vodi, jer 
je bil baft hladni zimski veder a grizedi 
sever je baá po svojoj volji nosil sniezne 
pahulice po zraku i snjimi se ljudem zale- 
taval u lica, как du su same fiue iglice. 
Uslied toga su se mirno idudi Zurili, a de- 
deca nije niti nitko opazil.

»Majkica draga« — véli sad Marica i 
njezin glas je pri torn bil umiljal i Zalos- 
ten —  »jeli bi ti meni dopustiti hotela, da

olidem dole i toga dedeca dopeljam simo 
göre u toplu sobu? Jeli mamica, ti mi to 
dopustiá, em ti si moja predobra majkica.« 
1 time ta milosrdna Marica ljubezno zagrli 
svoju dragu rnajkicu.

»Je« —  odgovori gospodja Kramaridka 
posmieákom — »siromák dedec neka slo- 
bodno göre dojde, ali to de naáa Janica 
obaviti.« I time zapoviedi sluZkinji Janici, 
da otide dole i dedeca göre dovede.

Za das se sluZkinja povrne sa dedecom. 
Kad je ov u liepo uredjenu sobu stupil, 
ogledaval se je ónak straáljivo svojemi is- 
krenimi odima naokolo, jer takove liepote 
joä nikada za svog zivota nije videl.

Sad ga gospodja Kramaridka liepo 
prime za ruku te mu veli: »Reci moj dra
gi, как ti je ime?«

»Antun Prolet« —  odgovori mali te 
vupre svoje vierne odi u ljubeznu i dobru 
gospodju.

»A zakaj se tak Zuhko pladeä?« — 
izpitiva ga dalje gospodja, te da ga malo 
osokoli, umiljato ga gladi rukom po njego- 
voj glavici.

»Ah« — odgovori mali i nove suze 
ga obliju — »jer neimam nikoga na ovoj 
zemlji, koj bi se za me zauzel. Moja draga

majkica i japek su prije miesec dni umrli, 
japeka je u rudniku zemlja sasula, a tri 
tjedna zatim je i mati umrla, susedi vele, 
da je umrla od Zalosti nad japekovom 
nesredom, i sada ja mali siromadec stojim 
tu posve sam, od svih ostavljen i zapusden.«

»A jeli si se kaj udil?« — pita ga 
dalje gospo(]ja Kramaridka.

»0  jesam« —  odgovori Tondek hitro, 
i naglo potegne iz svog pokrpanoga kapu- 
tida komád papira, kojega gospodji préda 
Ona ga prime te ga potihim zadudjenjem 
promatra te hide svoj pogled sad na papir, 
sad na dedeca, koj je tim falatom papira 
dokazal svoj talent za risanje. Ta olovkom 
nadinjena ákica predstavljala je spavajude 
diete.

»Tondek« —  véli gospa joá uviek to
ga kipa promatrajud, — »a jeli si to izbi
lja sam svojom rukom risal, pak ako jesi, 
tko teje u toj liepoj umietnosti podudaval?«

»Moj pokojni otac.« — odgovori pame- 
tan dedec, koj je bil u dobi kojih dvanajst 
godinah — »Moj otac je bil rudar, a kto- 
mu se je bavil i malanjem, koje se je za 
mladosti u ákoli udil. 0, on je znal vrlo 
liepo risati i farbami malati.«



se ufaju te nesredni politiőki vandraéi raéu- 
nati na Medjimurje. Im je to grozno, jer 
mirni Medjimurci su jim nikada né dali na 
to példu, da bi oni proti bili Magjarskoj i 
magjarskom kralju! Ali onaj Clovek vám 
déla sve to koj tu vu susedstvu 2ivi, koj 
se iz toga hoée obogatiti, i koj se véé tak 
raőuna как mali medjimurski kralj, on sve 
to dela i to vám je Magdié fidkalijud. Mi 
smo véé zdavnja rekli da je to drugi Pet- 
rica Kerempuh, pák evő i sada moremo 
tvrditi to. Jer zakaj je Magdié vu Vara2dinu 
na pijacu magjare nazval adijanskom Cor- 
dom, a za malo vréme je idei ravno ma
gjare kleéué prosit sa Supilom, da ga naj 
za ablegata pomoreju. Kad su ga magjari 
pomogli onda nje je opet ostavil i poéel 
larmati proti magjarom. Ovaj Magdié vám 
ima jedno dva pope vu Medjimurju koji 
podpomadeju njegove cilje, te ima jod nekdu 
deéurliju, kojim je jód jako potreben Éepni 
rubec da si brideju nos a né da puntaju 
narod.

Medjimurci! Drdimo sednice po obéi- 
nah i izreéimo, da mi hoéemo naj nam 
magjarska vlada véé jedenput vu red pos- 
tavi nadu bidkupiju. Ili nam naj da podbid- 
kupiju za Medjimurje, ili naj nas s Fiumom 
skup zéme vkrej od Horvatskih bidkupijah 
i naj nam tak vu Fiumi napravi bidkupiju, 
koja bude morala vu Medjimurju dkolu 
deríati za dkolauje pope i na nadc lépe 
fare nade sine dati. Sigurno je da nas nádi 
sini nebudu puntali, nego budu nam naz- 
vedéali réé Bo2ju, как se to i pristoji к 
iednomu duhovnomu éloveku a ne da poli- 

*tiéki vandraé postane iz njega.
Medjimurci! Sada je vréme tu! Sada 

moremo dokazati, kaj su dteli s nami, za 
éim idu ovi ljudi, koji nas hoéeju puntati, 
da mi serbi postanemo. Odgovorimo jim 
mi tak, da svaka obéina napravi na sedni- 
ci molbenicu, da se odcépimo. Od nas hoée 
zakón da verni budemu nademu kralju a 
druge strani evő как nam sada Nastiéi 
znazvedéa bi nas radi pod serbski jarem 
spraviti.

Medjimurci! Vezda je vréme, reéimo i 
mi svoju !

Politiőki pregled.
Ban kraljevine Horvatske je na put se 

epravil i otidel med Liéane. Vu najvide mes- 
tah su ga lépő primiii, ali vu Növi zvanim 
mestecu su pokazali ovi ljudi da su jód 
nezreli. Pred bjnov automobil su drót na- 
pelj, ali na sreéu da je visoko bit i tak je 
samo doferu, koj automobile vodi jako ozle- 
dil glavu. Kaj mislite tko je spuntal liéane? 
Takvi ljudi как vam je tu vu susedu jeden 
fidkal, koj takajde ljudi punta, pak dok oni 
zatoga vu redtu sediju, on lépő cigare pudi 
po kavani.

Nekde novine »Hrvatska« se sada jako 
srdiju na nas, jer smo mi pisali vu majudu 
mesecu, da su magyari tak doma vu Hor- 
vatskoj, как vu Magjarskoj. Sigurno, da je 
to istina. Naj si zéme »Hrvatska« stare 
шаре, pa bude vidla da je Horvatska zem- 
Ija bila negda tarn doli kraj Velebita, a 
Slavonija pak okolo Varaddina. Vu dened- 
njoj Slavoniji i Horvatskoj moreju biti do
ma magjari jer je najvekdi dél te zemlje 
negda i tak Magjarska bila. Horváti su iz 
milodée dobili kaj su dobili, morali bi za to 
zahvalni bili a ne larmati.

Vezda je zbiranje vu Srérnskim Kar- 
lovcu starovérskog patrijarke. Za kraljevskog 
komesara je poslani minister pravice Günt
her Antal. Dok bude ta dtiva svetlo vidla, 
more biti, da bude véé zebrani i patrijarka.

Vu Magjarskim politiékim sl.tnju je 
vezda mir. Svaki politiéar pocivá da si sa- 
bere jakost na jesenski sabor. Samo minist- 
ri su doma vu Budapesti i lo i betelni. 
Kossuth, te svrdavaju svoje velike posle

KAJ JE NOVOGA ?
—  Strajk m edznjaci. V Turéidéu 

na marofu je jedno 20 dnjaéov v strajk 
stupilo, kajti je dpan né dtel prék dati sva
ki 13 kri2, как je pogodba bila. —  A to 
su zato né Steli groloski Cinovniki napravi- 
ti, kajti se zazvedilo, da su dnjaéi svakoga 
13-ga krida dvaput tak velikoga naklali, 
как öve druge. Za öve velike kride su 
znali, da budu njihovi. Plavekovié Domon
kosa i Kontrec Martina su dandari odegna-

li, kajti ovi dva su puntali dnjaée najbolje 
A ovi drugi su najenput v delu stali i tak 
je za kratek éas prestal strajk.

—  Samoubojstvo. Kovács Istvano- 
va dena, rodjena Pilínger Katarina iz Mura 
szerdahelja je juliuda 12-ga zniknula zdo- 
ma i — né znati, zbok kakdega zroka — 
v Muru skoéila. Pri Bottornya su oju vun 
potegli mrtvu juliuda 18-ga. Zena je bila 
70 lét stara.

—  Velika tajnost. V Cakovcu pri 
Horvath Mihalju krémaru vu dvoru su öve 
dneve za 101 Korunu drv nadli, za kője 
se zazvedilo, da su vkradjene z grofoske 
dume. Horváth neée vun dati, dto je to 
napravil, makar dobro zna, kakdi su lo tá
ti. Horvalha su zbog toga kanidkomu veii- 
komu sudu zatudili, i za kratko vréme 
bumo véé znali, dto je navozil ta drva.

—  Nova naredba za sejme 28. §. 
Svaka roba se mora trditi, poleg dopudéene 
mere, kaj se véé na merő trdi.

29. §. Svaki koji na meru trdi svoju 
robu, slobodno upotrebuje za to* merő, koja 
je postavljena, za ovaj cil pri obéinskoj 
hidi, zvun velike vage za koju se mora 
poseb platiti

30. §. Ona kola na kojih je zrnje, imaju 
se na odregjeno mesto tak postaviti, da vu 
prvi red dojde páenica, zatim drugo zrnje.

Koji vide forrni zrnja dopelja na sejam, 
slobodno stane vu on red, vu koj oée.

Po vulicah, ili na onom mestu kője je 
né odredjeno zato, nesme se zrnje trditi.

31. §. Kakvogod zrnje dopelja proda- 
vec, du2en je to na metercente vu cénu 
pusliti, i tak prodati.

32. §. Pri prodaji se odraéuna 2meéav 
2aklov, ako je to prije bilo izreéeno.

33. §. Prodavec more svoju robu, ili 
na obéinski ili na kupcovi vagi vagali. Ako 
na óbéinskoj vagi va2e, mora od toga ce- 
dulu prositi, na kojoj je zapisano, kuliko 
vaze samo zrnje, i kuliko vreéa.

34. §. Ako se roba va2e na kupcovi
vagi, zahteva se, da ova vaga vuvsem mo
ra dobra biti,как su to zakonskopotvrdjene 
vage, i oStro je zabranjeno hasnuvati takove 
vage kője neka2eju éisto, kuliko va2e óva 
ili ona stvar. . W

Jód to mali nije izgovoril, kad gospo- 
din Kramarié stupi u sobu i kad zgleda 
rnaloga stranjskoga, jedno malo se osupne; 
ali kad mu je gospodja cielu stvar od po- 
éetka razlo2ila te mu dielo rnaloga umiel- 
nika pokazala, onda se je priéel éuditi. I 
on je tu risariju du2e vriemena promatral; 
on je bil i sam poznavalac te umietnosti 
jód iz svóje dkolske dobé, pak anda je znal 
jód bolje nego njegova gospa Tonéekovog 
talenta procienili. — »Cujed dena« — véli 
on sad — »Tonéek ti je na pravom putu 
umietnosti, ako ti je pravo, zadr2imo ga 
pri sebi a ja éu ga dati dalje uéiti. Táj 
more jód daleko dotiérati!«

Gospa rada prislane na predlog svoga 
mu2a.

*Cuj me Tonéek« — obme se sad 
trgovac к deéecu — »Jeli bi ti imái volju 
kod nas ostati? Ja éu se véé za to skrbeti, 
da se buded mogel jód puno vide u risanju 
i malanju nauéiti!«

Tonéek je nekak neveruvano gledal 
dobroga gospodina; kada pak je iz njegovog 
ljubeznog lica jasno éitati mogel, da sve 
reéeno je ozbiljno mnienje gospodina Kra- 
mariéa, spustil se je na koliena, te je ku- 
dujué mu ruke od veselja se razplakal. Od

sada jc Tonéek u kuéi gospodina Krama- 
riéa, bogu'og trgovca, toliko znaéil, как da 
spada u obitelj i odmah prvih danah se je 
pokazalo, da je on toga i vriedan, jer od
mah, éim ga je gospodin Kramarié dal u 
risarsku dkolu je u punem svietlu pokazal 
svoj, za lu umietnost izvanredni talent. Za
tim je dodel к niekomu glasovitomu mala- 
ru, a kad je kod njega dvie godine proba- 
vil, mogel je u akademiju stupiti i skoro 
za tim su Kramariéi do2ivéli lo veselje, d 
je njihov dtiéenik Tonéek bil onde prvom 
nagradom za umietnosti nagradjen.

Prodlo je za tim vide godinah. Iz siro- 
madkoga deCeca, koj je negda na vuglu 
ulice plaéué stal, postal je glasoviti umielnik, 
koj je sada u prestolnici beigianske kralje
vine na akademiji umietnostih znameniti 
professor i kíné reéene akademije. Ali pri 
tom je on uviek i zahvalan sin svojih 
poroditeljah te se mnogo krat sam sebe 
znade pitati, kaj bi iz njega bilo, da ga 
providnost bo2anska nije u tu obitelj dope- 
Ijala. Or si je dnjimi i dopisival, ali ipak 
nije nikaj znal za stanje njihove trgovme, 

jer u drugo kraljeetvo je ipak malo preda- 
leki put za takovo zezvedanje.

Niekog dana je táj mladi i véé prilié-

no bogati umielnik sedel u kavani te je 
pregledaval nőve i starije novine, koje jod 
nisu bile odncdene. Kad je pvak jedne sta
rije oémi preletel, na jedan kral zadrhée. 
U njih najme je éital ime svoga dobroéini- 
telja i porodiielja Kramariéa. Nevierujuéi 
sam sebi, Cita opetovano, ali nije se preva
i l .  Cieli imuetak njegovih poroditeljah bil je 
tu razpisan za prodaju, jer je trgovina рто- 
pala. Mladi umietnik hilro plati svoju kavu 
i otide naglo. Domov dodavdi naglo spremi 
stvari u svoj za pulovanje koler, vzeme 
nekoliko vriednostnib papirab te se odpelja 
na kolodvor. Za pol ure je véé sedel u 
vagonu

Antun se je cielu nőé vozil, dok je 
dospel preko belgijanske granice к svojemu 
cilju, u varad najme, gde su njegovi poro- 
ditelji stanovali. Kada se je njihovoj kuéi 
pribli2aval, tuklo mu je srdce, da ga je éul 
a jod vide ga je uzrujalo, kad je dodel du* 
kuée te je na vrati duéana, koja su büa 
zatvorena videl i sudbenoga peéata. Uzruje- 
no potegne za zvonec na kuéi i nieki stari, 
njemu nepoznati sludnik mu otvori vrata.

»Jeli su gospoda doma?« — zapila 
naglo sludnika, i kad mu stari odgovori, 
da jesu, odbedi po jod dobro poznatih dten-



36. g. Ako bi prodavec dvojil vu tóm, 
pa je kupcova vaga dobra ili né, ima pravo 
svoju robu na obcineki vagi zvagati, v ko- 
jim sluCaju je duten stroáke on, koj je 
krivec. Koj bi hamiáne vage upotrebil, more 
se nadjati oátrc kaátige.

36. Koj se suprotetavi ovoj odredbi, 
njega Caka, do 10 korun. kadtige, i ako 
nebi mogel platiti, bude na mesto toga zaprt.

37. §. Da se óva narsdba vu vsem 
obdrZava, na to ima paziti, obCinsko pog- 
lavarstvo, Zandarstvo i kotarska oblast.

Da m ed ved  p u tu je . Jako sméáni 
dogodjaj se pripetii öve dneve v Egeru, na 
kolodvoru. — Tarn je stal jeden vaggon, 
vu kojem je v krletki skrit bil jeden veliki 
medved, kojega je Schőnborn gróf átél pos- 
lati vu Halle. — Nego —  как se pripetilo, 
как ne — medved je vun vujöel z krletke 
i vizitu drZal vu vaggonu koj je na sreCu 
bil — zaprt, —  kakáé sve stvari su tarn. 1 
mackó je bil jako zadovoljen s onim, kaj 
je vu vaggonu naáel. Tam su bile v jednoj 
korpici fine Creánje, tri ladice puné z jejci, 
zatim Zelezje i nekoliko komadov mladine. 
— Medved je najpredi nahrupil na jejci. 
Kiátu je gori ofnal, i pojel 8 dobrim apeti- 
tom 111 jejci, a öve druge je rezgazil. On- 
da je mladina doála na red, z med kojih 
je pojel dvé áopane guske, dvé race i ne- 
koliko picekov. V jednim kulu su bile kon- 
tice s putrom. Najenput je Cetiri konte na- 
Cel, i vZival se putra do volje. A kaj je os- 
talo, stim je namazal céloga vaggona znulra. 
Nazadnje je doáel kompot, korpica Créánjih. 
Creánje je do zadnjega zrna pojel — s 
ko§Cicami| skup. — Na to su doáli ta t e - 
IjezniCki teZaki, da vun zjemljeju z vaggona 
robu. Ali komaj su na pol odprli vrata, 
vdrugim bipu su veC bile opet zaprte i oni 
svi prestraáeni beziju javit átacionáefu, da 
se vu vaggonu jeden straáno veliki medved 
áeCe i podjedno mrói. — Za Cas se dopeljal 
a na automobilu sam grot,'koj je odmah

gah gore. U tóm hipu je stal pred vrati 
svoga dobroCinitelja i ónak u naglosti bez 
pokucanja na vratih stupi u sobu. Fri stolu 
su sedeli snuZdeni, zle volje, gospodin i 
gospodja KramariC a ánjimi sada véé do- 
rasla liepa dievojka, ali od Zalosti nieáto 
blieda kCerka Marica.

Komaj da je pridoálica u sobu stupil, 
sva trojica su osupnjeni od veselja zakriCa- 
li. Prizor, koj je sad pri sastanku sliedel, 
nedű ovde dalje opisivati. Kad je prvo ve- 
3elje minulo, prieme Antun cilj svojega pu- 
lovanja pripoviedati i pri tóm sazna, da je 
gospodin KramariC bankrotom öiéke velike 
trgovine u Frankfurtu, skojom je bil u sve- 
zi, svoj skoro cieli imetak zgubil tak, da je 
bil primoran plaCanja obustaviti.

»Рак о tom mi niste nikaj pisali« — 
véli Antun; — »mcdjutim dobro je, da 
sam ipák saznal, le Cu se sada pobrinuti, 
da nedojde do najgorega. Ja najme imám 
novaq — puno novae i anda je sad na 
meni, da svoj stari dug plalim!«

Piáéul ogerli Cesliti trgovac svoga po- 
sinovea i sad je polutil istinitost onoga 
prireCja: »Dobri Cin nosi kamaté.«

Antun je odrZal ricC i trgovina je bi- 
la spaáena.

Naáa pák pripoviest se dokanCa, mies- 
to sudbenom prodajom vrloga trgovca imet- 
ka, sa Zenitvom, jer nekoliko tjednih zatim, 
vodil je Antun liepu kCerku trgovCevu Ma- 
ricu, koja ga je kakti ostavljenoga deCeca 
od nevolje oslobodila, pred oltár na vienCanje.

Em. Kollay.

zel skrb, da se medved nazaj stira v krlet- 
ku. Dugó su se mulili teZaki s ovim Cud- 
novatim putnikom, dók su ga nazaj spravili 
v krletku,

(Skoda, kaj je ne bil vu vaggonu jen 
ánellsider i ápiritus, morti bi si bil medved 
teha ili Crnu kavu skuhal.)

—  Soldaőka mustra v Medjimur-
ju. Augustuáa 12-ga bude Cakoski 5. \ila- 
nuá-regiment muátru drZal v okolici Belica, 
Bottornya, Murasiklós, Muraszilvágy, Ferenc- 
falva- Mikófa, őrség, Dekanovec i Novako- 
vec obeine. Zog toga se svim onim, koji v 
gori imenuvanih obCinah stanujeju, sledeCe 
da na znanje:

Na ovoj muátri budu s oátrimi kugla- 
mi etrélali. Strélanje se v jutro ob 6 vuri 
poCne, i trpelo bu do veCera, dók nebu 
hornist s trobentum dal znamenje, da je 
kraj muátri.

Okolo onoga hatara, de bu síréiba, bu
du s Cerlenimi zastavami straZari postavljeni.

Zato se opominjaju svi, da na onom 
mestu od 6. vure vjutro do veCera se niá- 
Ci naj ne zadrZava, isto tak svaki svoje 
pripadnike, marhu i drugu Zivinu naj nepo- 
áilja vun na ovaj den, kajti je tu Zivot v 
straáno velikoj pogibelji.

Zbog toga su opozvani notarjuái od 
velikoga sudea, da njegovu naredbu vu sva- 
koj krCmi, po marofi vun obésiju, da si 
nju svaki more preCitati. Isto tak su opoz
vani Cinovniki grofoski, da naj jako paziju 
na svoju drnZinu, kaj nebi átéri v pogibelj 
doáel.

S jednom reCjom naj se niáCi ne pod- 
ufa, on den, da budu strelali na prepove- 
danim mestu zdrZavati i svaki si naj pazi 
na svoju marhu, kaj mu nej vun vuála na 
polje, de se Cista lehko pripeti, da mesto 
paáe kuglu dobi. Zandari budu predi preg- 
ledali celo mesto, как bude muátra, jeli se 
áto nczdrZava na prepovédanim hataru.

Cuvajte sebe i svoje blago od pogibelji!
—  Bitvina. Ruzsman Pál iz György- 

hegya je 6 ga juliuáa LevaCiC Pavla, da je 
dimo iáéi z Petovari Istvanove krCme, s 
jednim koliCom bez svakoga zroka tak zbil 
na putu, da je siromak — как vizumrepert 
kaZe 20 dni moral leZati. Ruzsman je zbok 
toga prék dani kr. kotarskomu sudu.

A Kovacsics Izidor, 18 lét star deókér 
z Ormoáa je 13-ga juliuáa na veCer jednoj 
Zeni, po imenu Seráa Mariji kaménje me
tal, tak, da je Zena s teZkimi ranami doá
la dimo.

Seráan Ignác z Belice se zbok neCesa 
srdil na Obadics Lőrinca, i zbog toga ga je 
na putu, da se Obadió vun spravljal na 
delo, s jednim kamenom tak stukel désno 
ruku, da nju poleg vizűm reperta 8 dni 
mora Cuvali, — dók zacéli.

Pokrovics Ilona, Zena Benkovics Anto- 
na iz Oskolahegya je juliuáa 13-ga v KriZo- 
putski áumi s jednim noZom spikala Novak 
Mariju. Ona i ovi prviái su prék dani ko
tarskomu sudu.

—  Ogenj. Augustuáa 5-ga popoldan 
ob 5 vuri je ogenj nastal v Cakovcu pri 
Rosenberg реки. Kak je nastal ogenj né 
zuatr, to bude veC iztraga pokazala — dosta 
к torau, da se najpredi od puta na najZu 
vuZgalo. To je joá sreCa, da je hiZa od 
obedve strani med visoke zide stiánjena, 
zbog Cesa je ne mogel veter plamna dalje 
neeti. Sama mela je gorela.

Za kratko vréme su ta doáli vatrogasci, 
da potuZiju ognjenu silu, ali — oh Zali 
BoZe! — как je to pomalem iálo. Niti sloge 
uiti vooe V jednom mestu su se dva kép-

Ijali, átéri bi drZal za cév. V dilen po vuli- 
ci su zabiti zdenci, pak mesto, da nje upot- 
rebiju, dojde redar, Zandar, i krici na ves 
glas: Zene, ite po äkafe, i nosite vodu! — 
К tomu jedna ápricalka (koju su najpredi 
dopeljali ta) je Cista slabo nosila. —  Takov 
nered, da straáno. Bog nedaj, da bi se kaj 
takvoga na selu pripetilo, de je vnogo sla
mine, prije bi pol sela zgorelo — prem naj 
veter spuhne — как bi se ognjogasci slo- 
Zili gasit. — Joá nekaj! Na selu negledi 
niti jedan na svoju opravu, da je takva 
nesreCa — da si nebi zamazal, nego skoCi 
na pomoC, de je samo moCi, a vu varaáu 
— zvun meätrov —  svi dojdu ta samo 
glet i s óim se bolje zdiZe plamen gori, s 
tim bolje viCu: Jessus na! Jessus na! ali 
kaj bi skoCil átéri po vodu, ili po ovo ili 
ono — to ne to!

Cast, poátenje onim, koji su se za isti- 
nu trudili, da odvratiju nesreCu, ali dosta 
je bilo med njimi i takovih, koji su samo 
pri belim stolu veliki vitézi, ali da je nes
reCa, onda je strahom za svoj Zivot, i viele 
se vkrej, de je najvekáa sila.

Ovo leto straáno kaátiga Bog naáu var- 
megjiju s ognjom. — Joá se seCamo na on 
straáen ogenj, koj je uniátil Pölöske, Pötréte, 
obóine. К tomu dojde Drávaszentmarton, 
Pacsatüttös, a naj nazadnje je veliki ogenj 
bil v Tapolca. — Zgorelo je 91 hiz, 170 
gospodarskoga stanja, strahovito Cuda zrnja, 
krme, pohiZtva i mladine. Kvara je do sto 
petdeset jezer korun.

—  Borba proti dragocini. Как 
dobro znamo, Zalaegerszeg je bil prvi, koj 
je podigel gori varaáku mesnicu. Za как 
íal cenu trZiju tu meso, to srno veC spisali. 
Óva példa je genula i druge varaáe. Ve su 
previdli, da se moli po druátvenim putu 
braniti proli dragoCini, osobito proli mesa- 
roni, koji za fal peneze kuoujeju marhu, a 
cena mesi itak neopadne dőli. —  Moói se 
braniti proti tomu, samo naj su ljudi koja 
se vupaju suprotstaviti jaZljivim íraziáom. 
Proáloga tjedna su pisali z Nagykanizse, da 
i tam kaniju varaáku mesnicu gori podiCi. Z 
Soprona su dva Cinovnike poslali v Zala
egerszeg, Dr. Navratil Nandura varaákoga 
podnotarjuáa i Laca JoZefa kurámita, da naj 
se opitaju i osvedoéiju osobno, как stoji 
óva stvar. Odmah, как su dimo doáli, refe- 
rérali su varaákomu poglavaretvu, как stvar 
stoji, i varaá se veC pobrinul, da se mesnica 
s Cim predi gori podigne. —  í v  Csáktor
nya se pripravljaju к tomu, ali как Citamo 
vu proálom broju —  céla stvar ide neáteC, 
i Bog zna, jeli bu da z te mele kruh ili ne. 
Dosta Zalostno! V Szombathelyu veC rez- 
pravljaju z mesari, i ako nebi se naáel med 
njimi takov, koj bi varaáa praviCnu Zelju 
zpunil, podigneju i tam varaáku mesnicu. I 
ve pitamo, jeli némaju ljudi prav? Covek 
s teZkim trudom dojde do penez. Dela, ska- 
Ce celo leto, da si spravi za zimu kaj si 
prehrani familiju i maráicu, nazadnje, da 
dojde do toga, da na sejam tira maráe, nez
na, jeli bi se piakai ili srdil, takvu cenu mu 
ponujaju za blago. Suáa podjedno trpi; krme 
je tak na slaboma, da Covek nezna, kaj bi 
zaCel. NaplaCki su veliki, ljudstvo je zadu- 
Zeno do grla, a platiti ga ne z Cesa. Ako 
zrnje strZi, de bu onda kruh? Так, ako veC 
fal proda marhu, zakaj nebi potrebuval, da 
bu i meso faleáe? Da céna skoCi marhi gori, 
nebu uiti jedan bajai, zakaj je meso drago, 
ako mesar draZe kupi maráe, slobodno i 
cénu zdigne gori pri mesu, ali ve né. Naj 
si ovo deneju pred oCi mesari, i onda naj 
sudiju, átéri ima prav: oni ili mi.
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