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Z R Í N Y I  K Á R O L Y .

Nagyboldogasszony napján.
Augusztusi verőfényes napsugár özöne 

üdvözli Nagy Boldog-Asszony hajnalhasadá- 
sát !

Ünnepre készül a katholíkus világ, ün
nepelni az isteni Mester anyját, kinek első 
nagy királyunk telajánlotta a szent koroná
val édes magyar nemzetét, hogy védje s 
oltalmazza meg e népet elleneinek bosszú
álló jármától s vezesse s oltalmazza a Kár
pátok völgyében lakó magyar nemzetet.

S a Boldogasszony képét felvarrták a 
magyar lobogókra s csaták zajában szent 
lelkesedéssel követték a zászlót. Ott vérez- 
tek el alatta szent hév, lelkesedés mellett. 
Csaták zajában a szent zászló lelkesítette 
őket s mentek, rohantak előre, hol a zász
lót vad hévtől felizgatott hősök védlék az 
ellenség bosszús haragjától.

S vad ellenség s hű magyar vére folyt 
a szent zászló nyomában! !

Így volt ez hosszú évszázadok vihar- 
dus évein keresztül. A Boldogasszony képe 
vezette a magyart elleneivel vaió küzdelme
iben. —  De jött a viszály. Testvér, testvér 
ellen, magyar magyar ellen vonult fel a 
szent zászlóval önvéreinek romlására. Las- 
sankint a szent zászló kezdi elveszteni lel
kesítő erejét. Csak később, a vallásküzdel
mek s szabadságharcok alatt lett a zászló 
a régi! Fanatikus hévvel rohant a katholi- 
kus magyarság a Máriás zászló alatt az al
kotmányért, szabadságért küzdő protestáns 
szabadsághősök ellen.

Ezekben a küzdelmekben már nincs 
egységes Magyarország! A Tisza-mellék s 
Erdély a szabadsághősök hazája, nyugat pe
dig a kathcriikus Habsburgok népe s a szent 
zászlót viszi a szabadságért, alkotmányért 
küzdő, hősies testvérnép ellen.

Szivszomoriló, keserű napok voltak ezek! 
Magyarország feldarabolva, testvér önvérei 
ellen köszörüli kardját s a Boldogasszony 
nevével ajkán megy, rohan szabadságharco
sokat elnyomni.

Szemben áll egymással az ősi Máriás 
zászló s a szabadság lobogója !!

Csak amidőn II. Rákóczy Ferenc ki
bontja zászlaját, látjuk ismét Mária képét a 
szabadságharcosok soraiban. De ekkor a sza
badságbősök Máriás zászlaja küzd a Ilabs- 
burg-hű nyugati magyarsággal. Elszomorító 
kép! . . .

Így pusztult, hanyatlott a magyarság s 
nemcsak külső ellenségek, de önmaga is 
siettette romlását előidézni.

Bekövetkeztek a szomorú napok s fáj
dalmas, szomorú korszak kezdődött Magyar- 
országon. Nagymájtényi síkon leáldozik a 
szabadság csillaga, elvérzik a kuruc s sir a 
magyar, siratja szabadságát! . . .

Felhangzik a mélabus, fájó, keserű 
sóhaj :

FőeserkMKtő:

M A R G IT A I  JÓ Z S E F .

»Boldogasszony Anyánk,
Régi nagy Patrónánk!
Nagy ínségben lévén,
így szólít meg hazánk :

Magyarországról, romlott hazánkról, 
Ne feledkezzél meg,
Szegény magyarokról!!

Az ilt-ott elrejtett tárogató bús hangjá
val siratja a szabadságot . . .

Csillagos, holdvilágos éjszakákon a ga
lambősz, kuruc könnyes szemekkel meséli 
unokáinak a szabadsághősök isteni küzdel
mét, imára kulcsolva a remegő kezeket. így 
kesereg a kuruc, elbámulva a csillagos, hold
világos éjszaka végtelenségébe! . .

S eped ve várta elvesztett szabadságá
nak hajnalhasadását. De végig kellett járni 
a szenvedés stációit, hogy újabb szenvedés, 
újabb gyötrelmek s viszályok keserítsék nem
zeti életőket.

Ekkor már a Máriás lobogó nem bir 
oly varázserővel. A testvérnép és szabad
sághősök ellen folytatott küzdelmek nem
csak a nemzeti egységet, de a szent zászlót 
is megfosztották varázserejétől s a zászló 
már nem az többé, mint hajdanában volt. 
Nem tudta egységessé tenni a zászló a ma
gyart, hisz a szabadsága, függetlensége ellen 
folytatott küzdelmek Máriás lobogó jegyében 
folytak. Ezt a zászlót vitte a a nyu
gati magyarság a kuruc szabadsághősök 
ellen.

így lett hűtlenné a magyar Patrónusa 
zászlójához s igy szakitolták ki a katholi- 
cizmust a szabadság küzdelmeiből!

Vallási okok miatt a nemzeti egység s 
a nemzeti szellem szenvedett s a kalviniz- 
mus lett a magyarság védbáslyája a katho- 
likus Nyugat ellen ! . . .

Nagy Boldog-Asszony napján elmélked
jünk a múlt küzdelmein s ha nemzetünk 
egységét a hajdani szent lobogóban nem is 
találjuk már fel, — de félredobva a viszály
kodás szálait : egyesítsen bennünket magyar 
hazánk s őseink tisztelete, kegyelete ezen 
az ezer esztendős megbünhődölt magyar 
földön!

Hegedűs Elek.

Kiadó ée laptnlajdonoa:
S T R A U S Z  S Á N D O R

részét is, a kiknek nincs kilátásuk arra, hogy 
valaha is önállósítsák magukat, de annál 
súlyosabban érintik e tervezetben foglalt in
tézkedések a gyógyszertárak jelenlegi tulaj
donosait. Éppen ezért méltánytalanság len
ne e közvetlenül érdekelt gyógyszerészek 
meghallgatása nélkül törvénybe iktatni ezt 
az uj törvényt. Elvégre az ország intelli- 
gentiájának egy számottevő részéről, 3-4000 
családról van szó, akiknek ekszisztenciáját 
egy radikális reform kedvéért alá ásni nem 
szabad. Meglátszik e törvény tervezetén, hogy 
nem olyan férfiak készítették akik mint 
szakemberek szólhatnak a gyógyszerészet 
kérdéséhez. Mert szakember nem támadt 
oly vehemenciával neki, a gyógyszertári tu
lajdonosok létérdekének. Mint minden tör
vényjavaslatot nálunk, úgy ezt is jogászok, 
esetleg orvosok is készítették, szociális el
méletekből kiindulva, de a való reális élet 
követelményeit egyes lényeges intézkedések
nél figyelmen kívül hagyva. Szó sincs róla 
vannak azért a javaslatnak helyes és meg
felelő reformjai is, melyeket szívesen hono
rál az igazságos kritika.

A gyógyszertártulajdonosók nagy sérel
met látnak abban, hogy a tervezet felhatal
mazza a községeket és betegségéiyző pénz
tárakat, gyógyszertárak felállítására. A vidéki 
városokban, nemkülönben Budapest külvá
rosaiban a gyógyszerek konzumának orosz- 
lán-réjzéí a betegs igélyző pénztári tagok 
fogyasztják s ha most ezt a konzumot el
vonják tőlük, mi marad a jelenlegi gyógy
szertártulajdonosoknak, akik a patikájukat
10— 100.000 koronáért vásárolták meg? Ez
által nemcsak jövedelmük csökken 40— 60 
százalékkal, de devalválódik gyógyszertáruk 
értéke is, mert természetes, hogy a konku
rencia keletkezése nagyban befolyásolja a 
patika értékét. S igy nemcsak a jövedelem 
csappan meg. de a befektetett tőke 40— 60 
százaléka is elpusztul. A célt, hogy a sze
gény ember, a munkásbetegsegélyző pénz
tári tag olcsó gyógyszerhez jusson, kitünően 
szolgálná az olyan rendelkezés is, amely 
leszállítaná a gyógyszerek értékét. A beteg
pénztárak amúgy is kedvezményt élveznek 
a gyógyszertárak részéről, amenynyiben 20 
százalékot viszatéritenek nekik.

A gyógyszertárak uj rendje.
Az ország gyógyszerészei Budapesten 

tartott kongresszusukon kitárták szivük sé
relmeit s remélhető, hogy méltánylást is 
fognak találni illetékes helyen. Ami a gyógy
szerészeket kongresszusra, mozgalomra kész
tette, az Andrássy belügyminiszternek egy 
tervezett reformja, amelylyel gyökeres vál
toztatásokat akar belevinni a hazai gyógy
szertárak életébe. Ami köztudomásra jutott 
e retorm tervezetéből, az nagyon alkalmas 
arra, hogy kielégítse s megnyugtassa a nagy
közönséget, sőt a gyógyszerész segédek azon

Ez a legkiáltóbb sérelme a tervezet 
gyógyszertári javaslatnak.

Vannak előnyei is, amennyiben szoli
dabb bázisra helyezi a gyógyszerészsegédek 
ekszisztenciáját s gondoskodik jövőjükről. A 
közönség, a közegészség érdekét vannak hi
vatva szolgálni ezek a rendelkezések, mé
lyek az újságokban hirdetett specifikus sze
rekre vonatkoznak. A javaslat sok vissza
élést, a jóhiszemű közönségnek rosszhiszemű 
kihasználását van hivatva e téren megaka
dályozni.

ótiiíí! i.



K Ü L Ö N F É L É K .

—  Aranymite. A muraközi papságnak 
egy általánosan tisztelt és kedvelt tagja, 
Mestrics Gábor dráskoveci plébános f. hó
16-án ünnepli pappá szenteltetésének félszá
zados évfordulóját. A tiszteletreméltó agg 
lelkipásztor ezen aranymiséje, —  mint ér
tesülünk, nagy ünnepség keretében fog le
folyni, 8 azon nemcsak Alsómuraköz intel
ligenciája, de a dráskoveczi plébánia hivei 
is, akik szeretettel és őszinte ragaszkodás
sal viseltetnek lelkipásztoruk irányában, ki
veszik a maguk részét a nevezetes évfor
duló megünnepléséből. A vallás szolgálatá
ban félszázadot eltöltött férfiút, ki a ma
gyarosítás szent ügyében is mindenkor ki
vette a maga részét, melegen üdvözöljük s 
kívánjuk, hogy az isteni gondviselés úgy az 
egyház javára, mint pedig hivei örömére 
még sokáig tartsa meg.

—  Fegyvergyakorlatok elhalasztása. A
hon véd kiegészítő parancsnokság jelentése 
szerint a honvédelmi miniszteri rendelet ér
telmében a mezőgazdasággal foglalkozók indo
kolt s a járási tisztviselő által hitelesített, a 
fegyvergyakorlat aluli fölmentés iránt benyúj
tandó kérvényeik lehetőleg figyelem befognak 
vétetni. Csépléssel foglalkozó gépészek ré
széről a fegyvergyakorlatnak a rendestől el
térő más időszakban való telj esi thetése iránt 
benyújtott és hivatalosan igazolt kérvényei 
szintén figyelembe vétetnek.

—  Kérelem. A Csáktornyái kereskedelmi 
kaszinóban levő könyvtár-egyesület könyv
tárnoka ezúton is kéri mindazokat kiknél 
az alább felsorolt müvek — már rég
óta vannak, hogy azokat annál is inkább 
juttassák azon al vissza mert ellenkező e- 
setben a könyvtárnoknak kellene azok árát 
megtéríteni. — 5. Pékár, Hatalom. 15. Pékár, 
Dellilah nyoszolyája. 38. Néera, Kerüld az 
asszonyt. 51. Pékár, Lavina. 61. Feuillet, 
Nagyvilági házasság. 147. Jókai, Tengersze- 
mü hölgy. 236. Ebers, Egy szó. 280. Heltai 
Nyári rege. 15. Melót, Seine Mutter. 265. 
Felseck, Tagebuch eine and. 54. Freusen, 
Hillingelei.

—  Országot vásár. A drávavásárhelyi 
vásár szeptember 7-én tartatik meg.

—  Meggyulladt vasúti kocsi. Augusz
tus 9-én a Zalaszentvánról 7 óra 35 perc
kor induló gyorsvonat egyik kocsijának ke
reke tüzessé melegedvén, ennek következ
tében, — amint ezt Szt.-Mihályon észrevet
ték —  a veszélylyel fenyegető kocsit ki 
kellett kapcsolni. Az utasok ijedten ugrál
tak ki a felszólításra s 15 perc kellett, mig 
a kikapcsolt kocsi nélkül a vonat elindul
hatott Szerencsétlenség nem történt!

—  Lóverseny. Az 5-ik ulanus ezred 
tisztikara f. hó 15-én délután 3 órakor a 
belicai határban lóversenyt tartott.

—  A méneskatona ttgyo. Fábián József 
palini ménes katonáról előbbi számainkban 
megírtuk, hogy midőn a kolori ménes ki- 
rendeltségnél volt, feltörte Kosztotic Sándor 
ottani korcsmáros lakását s 200 koronát 
ellopott; majd egy pincébe hatolt, ;honnan 
pedig nagy mennyiségű húst vitt el. Ezek 
miatt julius hó 25-én a hadbíróság kiszállt 
Kotorba s ott a vizsgálatot megindította. A 
csendőröket, kik Fábiánt elfogták, valamint 
a polgári tanukat s a károsultakat kihall
gatták. A vizsgálat eredményéből a hadi- 
törvényszék fogja a jóutról letért katonára 
a méltó büntetést róni.

—  Körözés. Korunics Józsefné szül. 
Vidovics Ágota, férje viziszentgyörgy-lapát- 
hegyi lakásáról még f. év. junius hó 15-én 
minden hir hátrahagyása nélkül ismeretlen 
helyre eltávozott s mai napig vissza nem 
tért. Az eltűnt asszony nyomozása a hely
beli főszolgabiróság által elrendeltetett.

—  Állami alapítványok jegyzők leányai 
részére. A belügyminiszter leiratot küldött 
Zalamegye törvényhatóságához, melyben 
közli, hogy a községi és körjegyzők árvái 
és félárvái részére 600 korona javadalma- 
zásu huszonöt ingyenes és 300 korona se
gítséggel javadalmazott ötven félfizetéses a- 
lapitványt létesített a »Magyar gazdaasszo
nyok országos egyesülete» által fenntartott 
czinkotai leánynevelő intézetben.

—  Megszűnik a leánykereskedés. Szen
tesítést nyert a büntető novella, melynek 
legkorszakalkotóbb rendelkezései a leányke
reskedelem meggátlását célozzák. Valóságos 
szégyenfoltunk volt eleddig, hogy nem tud
tunk gátat vetni az emberi testtej űzött u- 
tálatos kereskedelemnek és valósággal szál
lítói voltunk Európa k^jtanyáinak. Ez most 
megszűnik. A törvény teljes szigora sújtja 
azokat a becsteleneket, kik az erkölcsgyil
kosság legrutabb üzletét foytatták szemünk 
láttára, orcánk pirulására, de törvény híjá
ban nem tudtuk elejét venni a világ előtt 
való megszégyenítésünknek. A tegnapelőtt 
szentesített törvény értelmében, aki valamely 
nőt bűnös üzlet céljaira külföldre szállít vagy 
szállíttat, 10 évig terjedő fegyházzal és 10 
ezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
sújtandó. A veszedelmes, hivatásos leányke
reskedőkre tehát a törvény drákói szigorral 
sújt le. A büntelőnovella szentesítése a meg
nyugtatás érzetén kívül, visszadja meghur
colt nemzeti becsületünket.

—  Halálozás. Török Pál, belicai kán- 
tortanitó életének 44-ik, tanítói működésé
nek 25-ik évében f. hó 13-án reggel sziv- 
szélhüdésben hirtelen meghalt Elhunytál öz
vegye, gyermekei és a rokonság gyászolja. 
Temetése a község lakóinak s a környék 
intelligenciájának nagy részvéte mellett aug. 
hó 15-én reggel 8 órakor volt. A »Mura
közi Tanítókor», melynek az elhunyt tagja 
volt, szintén képviseltette magát a temeté
sen. Legyen áldott emléke !

—  Sorsjegylopas. Özv. Milde Ferencné 
szül. Borzséki Cecília helybeli lakos nyitott 
szekrényéből egy nála albérletben lakó asz 
szony, özv. D. J több sorsjegyet lopott el 
mintegy 120 korona értékben. A tolvaj asz- 
szony Varazsdra költözvén, a sorsjegyeket 
ott eladta. A mikor a bíróság elé került a 
dolog, tagadta a lopási, azt említvén fel, 
hogy a sorsjegyeket ajándékul kapta. De ez 
az állítása nem bizonyosodott valónak. A 
tanuk mind ellene vallanak. Különben özv. 
D. J. már büntetve volt csalásért.

—  Uj harangok Ráczkanizsán A róm
kalh. templomnak ízléses stílben épült 
tornyába nagy ünnepség keretében múlt hó 
30-án húzták fel ama 3 uj harangot, me
lyek Ivkó János fáradhatatlan ügybuzgalma 
folytán lettek beszerezve. A harangok Zág
rábban készüllek, s a zágrábi érsek által 
szenteltettek fel. A 3 harang a keresztelő 
Szent János, Szent József és nép. Szent 
János nevét viseli.

—  Hírek a községházából. Csáktornya 
nagyközség képviselőtestülete f. hó 13-án 
Pelrics Ignác városbiró elnöklete alatt köz
gyűlést tartott, a melyen a következő ügyek 
tárgyaltattak : 1. A vármegye alispánjának

újabban kiadott rendeletére elhatározta, hogy 
a Csáktornya-dobri törvényhatósági közút 
Csáktornyái átkelési szakaszának alapköve- 
vezésével kapcsolatos oldalfolyókák létesíté
si költségeihez 500 koronával hozzájárul, 
ha ezen folyókák a Csáktornyái határ vé
géig kiépíttetnek. 2. Gellén Arthur kisko- 
máromi lakos állaton os kérvényére vonat
kozó azon elöljárósági javaslatot fogadta el, 
hogy az esetleg létesítendő községi hatósági 
állatorvosi állás rendszeresítéséig az függő
ben tartandó. 3. A kereskedelemügyi minisz
térium leiratát a vasúti állomás előtti so
rompónak áthelyezése tárgyában, mely sze
rint az eszközölt adatgyűjtések eredménye 
után további intézkedésre szükség nincs — 
egyelőre tudomásul vette. 4. A cs. és kir. 
szabadalmazott déli vaspályatársaság üzlet
igazgatóságának az áll. tauitóképző-intézet 
előtt kért vasúti megállóhely létesítése tár- 
gyábani értesítésére, mely szerint ott na
gyobb építkezések kívántainak, elhatározta 
a képviselőtestület, miszerint megkéri, illetve 
értesíti az üzletigazgatóságot, hogy ott kizá
rólag egy kisebbszerü megállóhely létesíté
sét óhajtja egy várószobával és az őrház
nak kibővítésével, mert a kényesebb igényű 
utasok a jövőben is csak a régi állomást 
fogják igénybe venni. Miért is megkeresi az 
üzletigazgatóságot, hogy tájékozás végett a 
megállóhelynek a legszerényebb módoni fe!- 
állitási költségeit megközelítőleg közölni szí
veskedjék. 5. A vármegye alispánjának a 
a 40000/888. sz. F. m. rendeletből kifolyó 
intézkedése alapján kiadott rendeletére uta
sította a község biráját az áliatvásár-tér 
megfelelő berendezésére. 6. Elhatározta hogy 
a nagyközség évi 114 kor. előfizetési díjjal 
belép a törvényhatósági távbeszélő hálózatba.
7. Vizsgálat alá vette az 1909. évre egybe- 
állitott költségelőirányzatot és azt 114 ezer 
820 korona 36 fill, bevétel, 145 ez г 176 
kor. 99 fillér kiadásával megállapította. Az 
ekként mutatkozó 30 ezer 356 kor. 63 fill, 
hiány a nagyközségnek 84668 kor. 35 fill, 
egyenes állami adójára háromféle kulcscsal 
58 százalékkal halároztatott kivettelni. 8. 
Végül tárgyalás alá vette a községi közutak 
építéséről, kezeléséről és fentarlásáról az
1909. évre egybeállilotl költségelőirányzatot 
és azt jóváhagyta.

—  Menótdijkedvezmények a déli vas
úton Szent István-ünuepe alkalmából. Szent 
István-ünnepe alkalmából a déli vasút ma
gyar állomásairól folyó évi augusztus hó
17-től kezdődőleg Budapest déli vasútra 
mérsékelt áru menettérti jegyek adatnak ki 
és pedig oly módon, hogy az utasok az 1. 
kocsiosztályban két II. osztályú, a II. kocsi
osztályban két III. osztályú egész jegygyei 
a III. osztályban pedig egy II. osztályú ren
des menetjegygyel utazhatnak Budapest déli 
vasútra és vissza. A szomszédos forgalom 
ezen menetdijkedvezményből ki van zárva. 
Gyorsvonatok a megfelelő gyorsvonati je
gyek váltása mellett használhatók. Oly meg
állóhelyekre nézve, melyek rendes menet
jegykiadással nem bírnak, ezen menelked- 
vezmény ki nem terjed. Ezen kedvezményes, 
jegyek folyó évi augusztus hó 17— 20 nap
jain, az utóbbi napon azonban legkésőbb a 
délelőtti órákban Budapestre érkező vala
mennyi menetrendszerű vonalhoz adatnak 
ki. A visszautazásnak augusztus hó 20 és 
21-éu kell megtörténnie és pedig olyképp, 
hogy augusztus hó 20-án legkorábban a 
Budapest déli vasul állomásról ugyanaznap 
délután induló első vonat, ellenben augusz
tus hó 21-én legkésőbben a Budapest déli 
vasút állomásról ugyanaznap este induló



utolsó vonat használható. Útmegszakítás sem 
az oda-, sem a visszautazásnál nincs meg
engedve. Gyermekek részére külön kedvez
mény nem engedélyeztetik. A váltott menet
jegyek Budapest déli vasútra való érkezés 
alkalmával nem adandók le, minthogy azo
kat a visszautazás alkalmával is tel kell 
mutatni.

Bujkáló népgyűlés.
Hogy minő tiszta eszközökkel dolgoznak 

némely papjaink, arról a múlt vasárnapi vi- 
ziszentgyörgyi népgyülés is bizonyságot nyújt. 
A gyűlést Jurák Zvonimir nem jelentette 
be s igy hatósági ellenőrzés nélkül folyt 
le, de a szavahihető egyének bemondása a- 
lapján megtudtuk, hogy a gyűlésnek Kér. 
szociális jellege volt A gyűlés vezetője a 
hires Szentlstván fiú volt, ki persze ele
mében volt, hogy alkalmat adhatott a nem 
kevésbé okvetetlenkedő tüskeszentgyörgyi 
esperesnek s a még fiatal, de azért nagy
reményű dráskoveczi káplánnak, hogy a 
maguk ideái szerint a nép boldogitásáról 
gondoskodjanak. Hogy a gyűlés keretében 
a zsidókat csalással és becsapással vádol
ták, újságot nem mondunk, hiszen ez isme
retes témájuk; de megvádolták a hatóságo
kat is, nemcsak azért, mert a beiicai bucsu- 
sokkal erőszakoskodtak, hanem azzal is, hogy 
az adófizető polgároktól több adót szednek, 
mint amennyi rájuk ki van vetve. Persze 
ezek a bolondériák hálás talajra találtak a 
hallgató közönség körében, pláne a szent 
mise után a plébános udvarán, ahol egy
szerre három Szent István fiú is hirdette 
nekik ezeket a fülbemászó eszméket. A ha
tás mutatkozott is, mert nyomban elhatá
rozta a 150-—200 egybegyült viziszentgyör- 
gyi atyafi, hogy azért is elmennek Mária* 
Bisztricére, ott horvát jelvényekkel magukat 
azért is tele akgatják, azokkal tüntetőleg 
haza is jönnek, de mig Csáktornyán azokat 
leveszik, a viziszenlgyörgyi határban ismét 
felteszik, hogy velők Szent István fiuknak 
szivük szeriut kedveskedhessenek.

No hát megint egy burján, mely fejét 
ismét felütötte. Verik mellűket, hogy ők mi
nő magyarok, de titokban minden alkalmat 
megragadnak, hogy a magyarság «ügyének 
ártsanak. Egyszer a horvát tannyelv mel
lett agitálnak, máskor a szocializmus örve 
alatt a horvát jelvények mellett s minden
kor azért, hogy szereplési viszketegőket ki
elégítsék s a magyar szónak s érzésnek, a 
magyar állameszmének sírásói legyenek. Fel- 
tujják a legjelentéktelenebb dolgokat is, hogy 
a muraközi népet a hatóságokkal összeütkö
zésre kényszerítsék, hogy azután nagy pát- 
hosszal rámutathassanak: ime itt a magyar 
hatóságok és bíróságok, a soviniszták uszály
hordozói, a nép megnyomoritói, a tisztessé
ges emberek üldözői. Pedig ezzel egyéb 
céljuk nincs, mint hogy gyúanyaggal ked
veskedjenek drávántuli jóbarátainknak, hogy 
az általuk felfújt esetekből világraszóló hó
bortjaikhoz anyagot merítsenek.

Reméljük, hogy előbb — utóbb utói 
fogja érni a végzet ezeket a hires hazafiakat 
s egyszer majd alapos kioktatásban része
sülnek, hogy nekik itt a nép közt más teendő
jük nincs, mint hívőiket a lelkiekkel ellátni, 
őket istenifélelemre oktatni, ha már a haza
szeretet hirdetését programjukba bele venni 
nem akarják

I R о D_A L O M ,
Az alábbi felhívást vettük :

Megrendelési felhivás.
»Zalavármegye az 1848— 1849. évi 

szabadságharezban« czimü könyvem bővített 
kiadása — Csány László vármegyénk fiának 
és szabadságharczunk vértanújának arczké- 
pével, életének nagyon részletes, eddig a leg
bővebb leírásával és sírkövének rajzával — 
megjelent

A könyv terjedelme 400 lap, nagy
8-ad alak. — Ára fűzve 4 korona. Díszes 
kötésben egy koronával több.

A vaskos könyv tartalma: A zalai 
48—49-iki események nagyon részletes 
elbeszélése. A 47.56.és 7.zalaihonv.-zászlóalj. 
tört. Csány László élete levelei és kiáltványai, 
Gasparich Márk a murakőzi »tüzes barát* 
és Csertán Sándor élete. Nevesebb zalai 
honvédek. És vagy 2000 zalai honvéd név 
sora (az elesettek is), kimutatva községen- 
kint, a zászlóalj, honvédi rang, polgári 
foglalkozás, stb. stb. hiteles megjelölésével. 
Toldalékban: zalai hazafias dalok, versek, 
népdalok, a vadászcsapat és nemzetőrség 
rendszabályai.

Megörökítettem könyvemben az 1848 
— 49-iki szabadságharczunk azon eseménye
it. melyek a mi szükebb hazánk: Zalavár
megye területén folytak le.
Kiástam, telkutattam 48—49-iki zalai nagy 
elődeink és zalai hős honvédeink neveit és 
tetteiket, hogy megmentsem az örök elfele- 
déstől, átadván őket névszerint is a hősi 
hazafiság örök példáiul a jelen s a jövő 
nemzedéknek és azzal a czélzattal, hogy 
legalább vármegyénkben hadd maradjanak 
néhány száz évig halhatatlanok a nemzeti 
szabadságunkért és hazánk függetlenségéért 
harczolt, vértanuságot szenvedett, elesett, 
vérzett vagy nehéz fogságban sínylődött zalai 
nagy elődök és félistenek.

A kegyelet gyönyörű törvénye, a haza
fias hála és a családi nemes büszkeség 
most már azt parancsolják, hogy ez a 
könyv ott legyen minden zalai család asz
talán, meglegyen vármegyénk minden közsé
gében. Mert nincs Zalában úgyszólván csa
lád, nincsen város, de falu sincs, amelyről 
szót ne ejtenék.

Most már nem szükséges, hogy a zalai 
tanítók a hősi hazafiság példáiért a távol 
időkbe kalandozzanak; hanem áttanulmá
nyozván könyvemet: a községükben 48-as 
honvédeket állítsák a zalai gyermekek elé 
a hazaszeretet példáiul —  névszerint. Állít
sák oda a gyermek dédapját, nagyapját, 
rokonát; és emlékezvén rólok, ezek példája 
közvetlenebb s igy meginditóbb, tehát haté
konyabb is a gyermekre. A régi görögök 
megkövetelték, hogy minden tanuló kívülről 
tudja Leonidász és 300 társának nevét. Mi 
is kívánjuk meg, hogy a zalai gyermek fel 
tudja sorolni legalább a községebeli 48-as 
honvédeket névszerint. Ezt megköveteli a 
hála és kegyelet.

Kell tehát, hogy e könyv ott legyen 
minden zalai tanító kezében. E nélkül héza
gos a történettanításuk.

Az iskolaszéki elnökök, iskolaigazgatók 
föltétlenül beszerezzék iskolájuk részére. A 
községek, városok vagy a jobb módban levő 
urak és honleányok s a takarékpéntárak 
pedig vegyék meg több példányban a kitűnő 
és nagyobb tanulók részére vizsgái ju’alom- 
könyvül. Hadd jussanak hozzá a tanulók 
ingyen és terjedjen zalai nagyelődeink em
lékezete a gyermekek által is.

Vegyék meg a zalai olvasókörök, casi- 
nók, társas- és ifjudági egyesületek, népkönyv
tárak 8 a felsőbb tanintézetek is mind. Legyen 
meg a plébános és körjegyző uraknál a 
községbiráknál diszkötésben.

Mert nem holmi hitvány fércelmény ez 
a könyv, hanem alapos és évek során át 
tartó fáradságos kutatás eredménye.

Zalavármegye törvényhat. bizottságának 
1907 szept. 9-iki közgyűlése »örökbecsű« 
munkának jetenté ki és azt a határozatot 
hozta reá: »kegyeleti és hazafias kötelessége 
a vármegye minden községének megvenni 
ezt a könyvet.« Határozatát ki is hirdette a 
»Zalavármegyei " Hivatalos Lap» 1907 okt
3-iki számában. E lap jár minden község
nek. Tehát semmi akadály nincs, a közsé
gek, bátran föl vehetik költségvetésükbe, én 
pedig bélyeges nyugtatványt csatolok a könyv
höz. A határozatot сзак foganatosítani kell. 
Ez pedig főképen a községi és körjegyző 
urak és községbirák hazafias érzésen for
dul meg.

Hogy a munka érdekes, értékes és be
cses, ez kitetszik abból is, hogy hazánk leg
nagyobb tudóstársasága: a Magyar Tudomá
nyos Akadémia utólag 600 korona jutalomra 
érdemesítette.

E lap m. t. olvasóját pedig szeretettel 
kérem: érdemesítse arra munkámat, hogy. 
egy példányban megveszi, másokat is rábe
szél a könyv megszerzésére, és minden mó
don elősegíti annak elterjesztését. Hazafias 
dolog ez, mert zalai nagy elődeink és zalai 
hős honvédeink emlékezetének föntartását 
célozza Hazafias tisztelettel Novák Mihály 
állami isk. igazgató-tanító, a könyv írója és 
kiadója. A mű kapható: Strausz Sándor 
könyvkereskedésében Csáktornyán.

H a r c r m  k é s ie n .
Itt Alinak kevélyen menni harcra készen, 
Fáradt munkájuk gyümölcse mi léssen?
As 0 lelett egy Ц/ világ!
Sziveikben erős bátor dalok gyulnak,
Vértelen ajkukon zengve felujulnak 
Az ó (éleit egy uj világ.
Gyöngyöző verejték homlokukra ülve,
Nagy harcok utána, haj de ki nem dűlve 
Nézd az újat az Ó Ihlett,
Sziveikben édes bűbáj dala támad 
Köszönti a serleg a közkatonákat 
Az uj világ az О felett 
Kgygyé lesz az összes biblia meseként,
Nem ismerve gyilkot szeretve testvérként 
Diadalmas egy iy világ.
Sziveikben újra forradalmi érzés,
Kgygyé az Istennel lenni újabb kérdés,
Haj diadalmas uj világ:
Feltámadok nyerni csatát!

Hoffenreich Pál*

— Vasit! menetrend. (Érvényes 1908. május hó 
1-től). Csáktornyáról indul Nagykanizsa léié: éjfél után 
2 óra 45 perc személyvonat, reggel 4 ó. 48 p. gyorsvonat 
reggel в i .  1 p. vegyesvonat, délelőtt 11 ó. 12 p. személy
vonat, délután 4 ó. 22 p. gyorsvonat, este 10 ó. 28 p. sze
mélyvonat. — Pragerhof felé: éjfél után 1 ó. 15 p. gyors
vonat, reggel в ó. 20 p. személyvonat, délután l ó .  1 p. 
gyorsvonat, délután 4 0. 20 p. személyvonat, este 10 ó. 63 
p. személyvonat. — Zalaegerszeg felé: reggel 6 ó. 10 p. 
személyvonat, délután 1 ó. 10 p. személyvonat, délután 4 ó. 
26 p. vegyesvonat. — Zágráb léié: reggel 4 ó. 62 p. sze
mélyvonat, délután 4 ó. 26 p. vegyesvonat — Varasáig: 
reggel 6 ó. 16 p. vegyesvonat, délelőtt 11 ó. 40 p. vegyes
vonat, délután 1 ó. 16 p. vegyesvonat, este 11 ó. 1 p. Ve
gyesvonat.

Csáktornyára érkezik Nagykanizsa felől: éjfél 
után 1 ó. 11 p. gyorsvonat, reggel 6 ó. személyvonat, délu
tán 12 ó. 68 p. gyorsvonat, délután 8 ó. 66 p személyvo
nat, este 8 ó. 13 p. vegyesvonat, este 10 ó. 61 p. személy
vonat. — Pragerhof felől: éjfél után 2 ó. 87 p. személy
vonat, reggel 4 ó. 45 p. gyorsvonat, délelőtt 11 ó. 64 p. 
személyvonat, délután 4 ó. 19 p. gyorsvonat, este 9 ó. 68 
p. személyvonat. — Zalaegerszeg félől: reggel 8 ó. 68 f . 
vegyesvonat, délután 3 ö. w  p. vegyesvonat, este 9  ó. 89 p. 
vegyesvonat. — Zágráb felől: délelőtt 10 ó. 88 p. vegyes
vonat. este 9 ó. 44 p. személyvonat — Varasáról: reggel 
4 ó. 22 p. vegyesvonat, reggel 6 ó. 48 p. vegyesvonat, dél
után 12 ó. 32 p. vegyesvonat, délután 8 óra 21 perc ve
gyesvonat
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Sve poáiljke se tidadzadrZaja 
novinah, naj se pofliljaju na 
ime, urednika vn Csáktornya

IzdaUIJstvo:
knjiiara S tra n sz  S a n d o ra  
kam aepredplate i obznane 

poSi^jaju.

MEOJIMURJE
na horvatakom I magjarskom jeziku izlazeöi druítveni, znastveni f povuöljiví list za púk 

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

Predplatna o< aa ja :

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

Pojedini brcji koätaju 20 fii.

Obznane se poleg pogodbe i fa 
raflaaaja.

OdfOTonl undnik:
R H O S Ó C Z Y  E L E K

Budite jendrugomu na pomoő!
Öve rede najprviö к voditeljom v ob- 

Cini, как uditeljom, plebanuáom, notarijuáom 
i drugim dinovnikom i zemeljskim vlaste- 
linom piáemo, ki med síromaákim Ijudst- 
vom 2iviju, i njiva teZkode, njivu kruto ve- 
liku borbu póznája, naj se ve jód bolje po- 
brineju za nje, ar ovo hudo leto de je za 
par lét nazaj deti v gospodarstvi, tak, da к 
letu lehko jód teZe budu Ziveli как ovo leto.

Jendrugoga batrivimo, da velimo, morti 
nam pák dragi Bog da deZdja, pák jód 
zrasteju otave i strnidCice, kuruza i répa i 
drugo jesensko silje, nego zato Ijudi se ved 
nikaj ne ufaju, ar i ov projdudi dakovski 
sejem svedodi poleg toga, gda su si sva 
miadu marhu s prodali. BoZe mili, рак как 
fal! Kaj te si s térni penezi pomodi? Pák 
к letu, ili za dvé leti, da bi mogli bolje 
prodati, nebudu imeli kaj trZiti.

Velim sve ljudstvo se leoa, как bude- 
mo mogli ovu zimu, ovo leto Ziveti. Bi 
mogli, ako bi jendrugomu na pomod Steli 
biti, ako bogatedi i zmoZnedi nebi si dteli 
ovu nesredu na svoj basen preobernuti, da 
nebi brali duplik procente, nego как Bog 
zapoveda i zakón odredi, onda bi i si romák 
dlovek mogel ovo hudo, zlodesto leto pre- 
magaditi.

Bogatim ljudem zato niti ovo leto ne- 
bude s falil niti kruh, niti krma; pák i 
druge stvari, kaj njim bude potrebno si 
lehko pribaviju. Óni nikaj nebudu póználi,

z А в A v A.
Putovanje oberjagara Kőniga 

u nebo.
To vám je bilo veselo druZtvo, kője 

se je tu svakog detvrtka u odteriji »Kbielo- 
muzajcu« sastajalo iza kratek das se jedno 
malo pospominalo, onda opet potarokiralo, 
— to samo toliko, da vrieme projde,

Stari gospodin vicejadprist je navadno 
prvi dodel; to je bil na tielu i dudi jak, 
miran stariji, a od svojih farnikov radi svoje 
dobrote u obde obljubljeni duhovni pastir. 
Njemu najblizji u lietih je bil grotovski 
oberjagar Flórján König. To je opet bil vi- 
soko zraádeni gospodin как jelva a jedna- 
kog tiela как linir, ktomu vcselog pogleda 
iz svojih prijaznih modrih odih, a siedom 
dugom bradom do polo vice prsiuh; pák 
makar je bil dobroga srdca как novorodje- 
uo dietedce, to je ipák znal postati gorki u 
svom spomenku, ako mu nekaj nije idlo 
bad po Znori, как to ved to stara Sumska 
gospoda znadu biti, ako je kaj pod nosom 
Zegetde ili po nosu klepede. Najbolje pák se 
znal ónak bad glasno zdreti na onoga, koj 
bi se bil podufal ga kakovom neslanom

GUvni orednik:
B E Z E N H O F E R  M IH Á L Y

da je ovo leto puno slabeáe, как su druga 
leta, pák i dojduöi par lét se nebudu za to 
morali z misliti, oni uvék imaju dost svega, 
naime, kaj se blaga tide. Ar ako duda ob- 
rodi, onda imaju svega dost, ako pák malo 
zraste, как letos, onda pák silje dobra cénu 
ima. Marhu si nemoraju potepsti, joá si ku- 
piti moreju za fal cénu.

Siromak dlovek si pák ve sve sproda 
za fal peneze, tak Zito, kaj je malo imel, 
как i marhu, potlam si pák za drage pene
ze bude moral nazaj kupiti. Oada de pák 
dojti oZuraáom v ruke, tak, da na leta bu
de njim nosil svega zasluZka, pák i nazad- 
nje si bude moral zemlje trZiti, da se du* 
ga rési.

Mi ovdi iskreno prosimo gospodu, ki 
su ljudem za njive voditelje postavljeni, ili 
poleg svojega imetka za to odredjeni, как 
su vlastelini, naj staneju med ljude i naj 
njim budeju ve' v teZkodi s dobrimi dini 
i iz navukom na pomod, morti bi se pák 
mogli как, prez vékáé nevolje i nesrede ovo 
leto prék-pretudi.

Prosimo g. kotarske sudce, naj pri vi- 
sokom ministerstvu shodiju, da iz naáe oko- 
lice se nebude smela krma vun prodavati. 
Malo krme je zraslo, pák i to te sve spo- 
kupiti i vun odpeljati. Как fletno zapreju 
zapreju granicu, pák ne pustiju prek marhu, 
da se nebi i tam kakva kuga razáirila; i 
kuliko kurámitov mora pregledati predi 
marhu, dók ju dimo dobite, ili drugam po- 
áiljate, a s krmom, za áteru lakaj véliju, da

Isdatelj i vlutnik:
S T R A U S Z  S Á N D O R .

se takvi maráedki betegi kroz nju moreju 
dalje áiriti, s njom je nikva teZkoda né za 
dalje poáiljati. Zakaj, ar da je tam malo 
krme, onda je i tarn modi fal marhu ku
piti, krmu pák nucaju, zato némaju nikve 
ákrupuluáe, nikaj se nebojiju betegov.

Ki imate krmu za prodali, najte ju 
takvomu dali, ki z njom trguje. Dajte ju 
rajái domaöemu dloveku, ako bi bilo pot
rebno i na porgu mu ju dajte, ar stem mu 
tak pomorete, da si nebude moral ve marhu 
potepsti, nego onda si ju bude prodal, da 
bude draZe , onda vám on poáteno naplati 
vaáu dobrotu.

Nego ne samo krme, nego i kruha budu 
jcdni tér jedni malo imeli. Gdé budu pák 
potlam zmogli seme za sejati. Ve, kaj su 
— si malo namlatili, svi voziju na pijac. 
Malo je obrodilo i to si moraju prodati. 
Potlam budu za drage peneze morali kruha 
pák seine kupiti. Как bi onda mogel siro
mak d ovek na nekaj dojti. Pri njem se uvék 
povekáava nego ne blago, imetek, nego si- 
romaátvo, átrdija.

Как bi bilo modi bar malo i vezda 
fletno ljudem na pomod biti? Так, ako bi 
ovi, ki imaju z viáega zrnja, Zitka, ki ne 
moraju, nego moreju prodati, ako bi ovi 
Zitka vu skupnu Zitnicu skup dali, pák bi 
si svaki dlovek, komu bi bilo potrebno od 
ovud mogel ili na kruh ili za sejati po céni 
posuditi.

Vidile, takve Zitnice jesu ved i drugdé, 
po célom orsagu vtemeljene i neizmerno na

áalom nategnuli ili mu u govoru protuslo- 
viti. Medjutim je ta njegova grmljavina bila 
vrlo kratkotrajna, jer как sam ved spominul, 
oberjagar König makar je na das znal i 
trpki postati, ali u obde je bil doviek dob
roga srcda.

Ovu njegovu dasovitu trpkofu pák je 
najviáe izkusil David Krap, domadi obdinski 
liednik iliti vraditelj, tretji u tóm druZtvu, 
koj je imel naj vede veselje tim, ako je 
mogel koga bockali i draZiti. Viáe krat si 
je za svoj cilj vzel oberjagara, ali kad ov 
baá nije bil dobre volje ili mu je toga boc- 
kanja ved dosta bilo, znal je naáemu lied- 
niku odrapiti, da ga nebi — как se ono 
véli — niti pes povohnul. Dakako, da je za 
tum grmljavinum odmah opet sunce zasija- 
lo i prijateljslvo je dalje trajalo как i prije, 
dók liednik Krap nebi opet pridel bockati, 
grmljavina opet nastala i naglo se opet raz- 
práila. Ovak je liednik Krap u dvih godinah, 
odkad je u selu sluZil kakti obdinski lied
nik, imái viáe krat priliku iz ustah oberja- 
garovih, duti njegovo mnienje.

Najmirniji i najneduZniji pako u lom 
druZtvu bil je domadi notariuá i to je bil 
detvrti u kolu. On je bil veliki ljubitelj i 
átovatelj taroka, pák za to se je i mogel 
pohvaliti, da je najviáe »Pagat ultimo« on

— izgubil. On nijé nikada manjkal, ako ih 
je oberjagar pozval na partija; ali drugoga 
mnienja je bil liednik Krap, jer je on desto 
trpko pokoátal oberjagarove riedi, рак je 
stoga imái pred svem reápekt, kaj samo 
malo po puáki diái i uslied toga se je nje
gova zlovolja protegnula na istoga oberja- 
garovog jazavdara na kratkih grbavih nogah, 
a ov je bil tak pametan, как ved takovi 
psi jesu, da je tu doktorovu zluvolju pre- 
poznal, pak se je zato, ako je sludajno pod 
stolom leZal, na liednikovih tankih nogah, 
akosumu preblizu поза doále, znal osvetiti.

Kibicov, t. j. onakovih, koji za ledji 
kartaáah sede i igri prigovaraju, bilo je ta- 
kodjer doáta:s elski sudac, poátemeáter, nad- 
cestar, ákolnik i. f. d.

Ali — eto na jedan krat — baá se je 
pridelo iz bregov protulietje dole u dolinu 
koturati. a áljuké svoj átrih drZati — zah- 
vali cielo druZtvo duboka luga i Zalost. 
Oberjagar König se je po hladnih vederih 
po mokroj travi za áljukami boded leZko 
nahladil, na vuZganju pludah obolel i ako- 
prem si je liednik Krap dan i nod dal truda, 
da prijatelja i kotriga svog druZtva od smrti 
oslobodi, ipák to nije bil mogudi, jer jakost 
smrti je bila jada od svih ljudskih iznaáast- 
jah vradenja i kuhanja medicinah te je



velika hasén su tak ovim siromakom, átéri 
si moraju kupiti zrnje, pák takaj i onim ki 
si tam daju Zitka, ar ovak uvek bolje pro- 
daju, как na pijacu. Ov siromak ki na por* 
gu si mora kupiti, rada plaéa ovi par^AHe- 
rov procenta, kaj na primer od dve hektó- 
litrov zrnja mora plaliti, ar ipák fale mu 
dojde, как da si mora na pijacu ili v áta- 
cunu kupiti. A za ovoga, ki proda, ili dteri 
si vu Zitnicu da zrnje, on рак zato bolje 
proda, ur mu od onoga dneva mám pro- 
cente nosi.

S éim bolje zmoZneái ljudi su na áte- 
rój okolici, s tim viäe je moéi najti takva 
svakojaéka dobra druZtva tam. Nikaj je ni 
treba nagovarjati, sami ljudi od sebe zapoé- 
neju, kaj znaju, dajenjim i obéini na hasén.

Po célom Medjimurju vu svakoj fari 
se najdeju takvi dobri ljudi, ki bi rada bili 
i Zelju imaju uvék drugim ljudem na po
rnóé biti. lm pri svakoj stvari, kaj se pri 
obéini zgodi, su oni prvi poleg, i oni rav- 
naju s obéinskim imetkom i skrbiju se, tér 
pobrineju se za sve potreboée obéinske. Как 
se anda nebi átéli za to pobrinuti, kaj bi 
vám zaistinu svim skupa jako bilo na ha
sén. Probajte bar, budete vidli, da pollam i 
na drugu takvu hasnovilu stvar budete jako 
volju dobili. Vidite, to vám zaistinu ni pot- 
rebno ravno, da bi vám áto poleg bil, da 
si to napravite. Jeden zmed vas, ki ima 
dobro nahizje, ili kiét, more biti i na ákols- 
kom nahizju, ili na kanceliariji, more biti 
tak dober, da bar na par lét dopusti zati 
cilj mesto gdé bi bila Zitnica. Pák bi si 
odebrali gazdu, átéri bi imel od Zitnice klju- 
ée, takaj jednoga bíróvá, ali prezeáa, pák 
knigovoditelja, to рак more biti álogod, áto 
malo se к knigam razmi, pák takaj joá
2— 3 poglavare.

Najbolje bi bilo öve Zitnice vu svakoj 
obéini zastaviti, nego i tak bi bilo dobro, 
ako bi viáe obéin skup stalo, ili pák barem 
vu svakoj fari, ili vu svakoj notaruáiji jed- 
na— dvé.

Najte nikaj duZe éekati, nego s őim 
predi napravite to, vidite, da Ce ljudstvo 
ovo leto vu sili biti, pák stém je skorom 
nikva briga né. Jednoga dneva si odluéite

oberjagar König, posle как bi se bil spove- 
dal i priőestil, blagopokojno za uviek zaspal.

Kratko vrieme poslie Kőnigovog spro- 
voda sastalo se je pet druZtvo na svojem 
uavadnem sastankuopri »bielom zajcu« i tu 
se je puno razpravljalo о tom, na kakovoj 
bolesti je König umro i jeli ovo ili ono 
kuéno vraétvo, kője je veő »tolikem i toli- 
kem pomoglo«, nebi bilo bolje nego one 
nőve doktorove »mixture«, skojimi se зато 
sviet sliepi i novci izmamljuju . ..

Lieénika Krapa je véé to srdilo, áto se 
danas neée tarokirati, poáto je oberjagarov 
namiestnik, poátemeáter, imái danas svoj 
mieseöni raéun slagati, a ktomu onda joá 
táj proli Iieéniékoj znanosti zamahani spo- 
menek, ga je posve vuZgal.

On se mora íantiti, jer toga protulieé- 
niékoga spomenka mu je bilo preveé. Do 
sada se svojim bockanjem i draZenjem ni- 
kada nije ufal gospodina vicejaápriáta na* 
pásti, mozbit iz poátovanja njegove sveée- 
niéke casti, ili jer se je gospodin uviek 
niekim stoiékim mirom prama svakomu 
ozbiljno drZal, nezna se za stalno; ali danas 
je baá njega vzel na cilj.

»Da — izbilja — gospodin vicejaá- 
priát!« —  Vpadne mu u rieő — »Oni bi 
nam ipák mogli konaéno povedati, как na-

u tjednu, gda pol vure lehko eve obavite. 
Odgovorni ste pák nikomu ne, ar to je ni 
morti kakov áeft ili átacun, nego Zitnica za 
podporu siromakom.

Dajte, vtemeljite s dim predi te Zitnice, 
ni potrebno. Bog zna kuliko hektolitrov zrnja 
к tomu, dost je, ako зато iz nekoliko hek
tolitrov zapoénete, vre se za par lét зато 
povekáa.

Joájedenput prosimo g. notarijuáe, uéi- 
telje, plebanuáe, naj imaju ovu stvar na 
brigi, oni budu znali to poglavarom i lju
dem joá bolje raztolnaéiti, da ovak naáe 
siromaáko ljudstvo poleg moguénosti bar od 
silne brige i teZkode obranimo.

Ono je né dobroga arca Clovek, né je 
iskreni, dober domorodec, ki nede biti vu 
teZkodi svojemu bliZnjemu na pomod.

Neznamo, ali vu áteroj obdini vu Med
jimurju veöje takva skupna zitnica; ako bi 
bila, prosimo ntj nam obznaniju, ar nam 
je ova stvar jako na misli.

Poziv.
Svakoga doveka, koj i kakve novine 

dita, najbolje zanimaju one stvari, oni do- 
godjaji, koji v njegovom rodnom mestu, ili 
v onoj okolici dojdu napre, gde stanuje. Mi 
Medjlmurci — naravski — najrajsi Cujemo 
i óitamo takove glase, koji se tu pripedaju, 
v Medjimurju. Ne ga mesta v malim Med
jimurju, gde se nebi negda— negda kaj tak- 
Voga pripetilo, kaj je vrédno, da dojde vu 
novine. Vnoga je dogodjajov takovih, koji 
poleg svojega sadrZaja sluZiju na hasén dru
gim. Ako na primer dita dovek kaj lépoga, 
hasnovitoga, to spameten dovek vnogiput 
more upotrebiti vu svojem Zivotu. Znanost 
dovedja nigdar nestoji, ona navek napredu- 
je. I mora tak biti. Koj dovek nikaj neda 
na knjige, novine, samo svojemu trbuhu ili 
Zepu Zivi, on se vnogiput po svojem kvaru 
vudi. IzobraZenost со védj a potrebuje, da vu 
dobrom neprestano napredujemo, a od tak- 
vih dinov, koji sluZiju nam na kvar, da se 
duvajmo. —  Bili su i budu takovi ljudi, 
koji su né zadovoljni s deneánjim svétskim 
redom, nego podjedno podvudavaju svoje

áemu oberjagaru tam gore u nebu ide, kője 
su mu ovde na skradnjoj úri tolikom sigur- 
nostju obedali, da sam mu ved pridel i ja 
sam jalen postajali. Oni su s nebom spojeni, 
как Kanizsa i Csakovac sa telegraphidkom 
Zicom, pák anda moraju za sve gore znati ?«

Svi pridmu lakti jeden drugoga drukati, 
a notariuáu je odprta dolnja lalovka postala 
ukodena i usta otvorena nad tim grieánim 
govorom, jedini vicejaápriát, poglede kroz 
odale liednika ónak znamenito, как da se 
hode nad njegovim bezobraznim napadanjem 
bockanjem zaduditi, te mu mirno odgovori: 

»Je — moj dragi doktoré, vi ste pita- 
nje prerano stavili, do onamo gore je vrlo 
daleko, рак joá nisam dobit nikakovo iz- 
viestjc, ali se ga nadam za osam dni dobiti, 
pák vám hodu danas tjedan na vaáe pita- 
nje odgovoriti . . .  I«

Tjedan dni je proálo, doktorovo pitanje 
se je razglasilo i extra sóba pri »bielom 
zajcu« je bila puna gostov.

Gospodin Vicejaápriát je doáel nieáto 
kasnije как navadno. Kad se je na svoje 
miesto sei i malo okriepe gutnul, pogledal 
je opet ónak znamenito doktora, na dru- 
goj strani, preko stola sededega i pridme 
razgovetno pripoviedati:

»To je bilo dudnovato putovanje naáega

bliznje vu ovom ili ooom poslu na vekáu 
savráenost. Takove je vrédno posluhnuti i 
vuditi se od njih. Dober navuk nikomu ne 
sluZi na kvvar, od koga god zhaja. Ako se 
na primer trsiju v jednoj obdini vtemeljiti 
kaj hasnovitoga, to je vrédno na na glas 
dati, razáiriti, da se po njoj ravnaju i drugi 
ljudi, koji su moguöe né doáli do toga, da 
bi kaj takvoga vtemeljili. S jednom redjom: 
jen drugomu naj bude na pomod, svigde de 
je зато modi. Oeobito nam Medjimurcom 
je krvavo potrebno, da s dim vide ditamo. 
Kajti mi smo vu ovom poslu joá jako od- 
zadi od drugib naradov, koji stoput viáe 
daju na knjiZevnost, —  как mi. Prinas joá 
den-denes malu daju ljudi na äkol*. Ako 
nebi átrofom, kaátigom silili stareäe, da decu 
poáiljaju redovito vu ákolu, stotino i stotino 
dece bi ostalo prez svakoga navuka. Kuli- 
koput dujemo od jednoga ili drugoga, da 
preklinja zakona i veli: »Eh, kdemu je toi 
Im nemoraju svi gospoda biti; ako bu svaki 
gospon, áto bu onda delalU Ej —  ej, dragi 
Medjimurci, tak samo onim je potrebna äkola, 
navuk, koji gospoda odeju postati, muZu, 
poljodelavcu nel? Poleg toga ide tak, da 
déte komaj daka, da zvrái öetrtoga razreda, 
onda v kut hiti knjige, pero, i ide v takvu 
druZtvu, gde se vuéi cigaretline puáiti, raz- 
vuZdanost i takove stvari koje sluZiju sva
komu Coveku na duáevni i telovni kvar. A 
otec mesto, da kara svoje dele, joá mu pre- 
puáéa sve kaj ga pelja na zlo: pusti ga v 
krému, kugljanu, a doma sam snaZi marhu, 
ili tira krave na paáu. — V ákolu ga neée 
poáiljati, v meátríju ga neée dati i tak si 
sam odhrani oroslane, koji za mlada se joä 
bojiju otca, ali za nekoje leto véé né moéi 
Znjimi ladati. Ako mu neda otec peneze, 
vkradne, do éesa dojde i ako mu je i to 
prernalo, jednostavno skoéi vu Fiumu, i 
onda delaj starec, ako moreá. Da dimo dojde, 
véé gledi za Zenu, i onda véé ne otcu, nego 
sebi gospodari. —  Joá dobro, ako se déte 
—  koje se odstrani od hiZe, nespozabi svo- 
jih roditeljov, i poáilja dimo peneze, ali 
dosta je i takovih, kojim otec ili mati da 
peneze —  na put, opravi ga dobro, a sin 
mesto, da lo povrne, rezpruda krejcare kaj

Königa u nebo! — Najprije je doáel pred 
nebeska vrata te pokuca. Sveti Peter dojde 
skljuéi, odpre vrata i zapila tko je i kaj 
hoée. Naä König odgovori: ja sam bivái 
grotov jagar, a naä gospodin Vicejaápriát 
tam dole u svetom Gjurgju je rekel, da 
sada simo spadam. —  Na to sveti Peler 
odpre svoj register i priéme iskati, göre 
dole, na drugoj strani i pri torn podjedno 
trésé glavom, a konaéno veli: Ne, ne moj 
dragi, ti simo nespadaä, tvoj gospodin Vice
jaápriát se je pobludil.« —  Time zatrupi 
vrata a König ostane vani.«

»No — anda!« — vikne doktor veselo 
i pretegne svoje duge noge pod stol, ali 
hitro natrag povleée, jer je pod stolom leZal 
pokojnoga Königa jazavéar, kojega je poslie 
oberjagarove smrti gospodin vicejaápriát ksebi 
vzel i koj se joä nikada nije tolikom Zesti- 
nom na doktorove noge razsrdil, как danas

»Samo se malo strpite, joä nisam go
to v« — veli vicejaápriát i govori dalje. — 
»Anda naáemu prijatelju drugo nije preos- 
talo, nego pred peklenska vrata oditi. Ali i 
ovde je Belzebub badava po svojem registru 
njegovo ime iskal te ga je odposlal, jer niti 
da simo nespada, ktomu je naglo zatrupil 
peklenska vrata, jer König mu je onak po 
svojoj joä negdaänjoj navadi svoje mnienje



zasluíi po króm ah, opravu na nikaj dene, 
tak, da nazadnje jód on prosi od roditeljov 
peneze za put, — ar, как vnogi piáé — 
drugaC nemre dimo dojti. Po letu, dók je 
otec v najvekáoj sili za teíake, se po déri 
aklatari, nego na zimu se postavi dimo — 
da pomore pojesti ono, kaj su si stareái s 
teíkirn trudom priskrbeli Cez célo leto. Ope- 
tujemo, Cast, poátenje onim, koji se nespo- 
zabiju svojih stareáih ili ÖeCice, kője su doma 
ostavili, a ovi drugi si naj peldu zemeju iz 
toga, koji Citaju naáe novine, Cesa se ima- 
ju driati.

A ve prosimo svc na Se átovane Citato- 
Ije i druge prijatelje, da nam daju na znanje 
eve one dogodjaje, koji pri nas v Medjimurju 
dojdu napre, как na primer: sveCanost, tat- 
bine, svakovrstnenesreCe itd. Nego ovdi mo- 
ramo spomenuti, da vnogiput dobimo od 
vnogoga sramotne stvari, pesme, za kője 
ielji dopustnik, da dojdu vu novine. Kaj 
takvoga se podnipofcto nesme vu novine 
deti. Takove liste jednostavno hitimo v ogenj. 
Sve druge glase zahvalnostjum primemo i 
ako dostiCni ielji, da se mu poátarina po- 
vrne, i to mu vCinimo. Isto tak prosimo 
dopienike, da se na svoj list podpiáeju, da 
znamo, skim se spominamo. Bez toga ne 
dojde nutri niti jedna stvar.

Nazadnje prosimo naáe predplatnike i 
ostale dopisnike, da svoje liste od se dob 
naj nepoäilaju vu tiskaru, nego na ime 
urednika: Rhosócy Elek, dráavnoga uCitelja 
vu Dráva vásárhely.

Joá jedenput prosimo, da se nádi do- 
pisniki vu buduCnosti toga drZiju.

KAJ JE NOVOGA ?
—  D r á v a v á s á r h e l y  (N e d e l ic z )  

o b ő in e  / e s e n s k i se  ja m  b a d e  se  

S e p te m b e r  7 -g *  o b d e r Z a v a i,
—  Pomenjkanje krme. Po célim 

orsagu je vu strah natirala létoSnja suSa 
gazde, koja je uzrok bila, da je tak malo 
krme zraslo. Varmegjije prosiju, da bi kor- 
manj odredil, da krmu nebi bilo smeti van

povedal. — Anda nikam nespadam, véli 
König —  moram ipák joá jedan krat iti 
Petra pitat, jer tako nemoZe biti.« —

»Anda ide natrag i pokuca opet na 
nebeskih vratih i zaprosi Petra joá jedan 
krat toCno registre pregledati. Za on dan 
u sluZbi bivSj Angel donese sada registra 
za registrom i Peter metne oCale na nos 
te priCme svezka za svezkom i lista za 
Üstöm pretraiivati i na jedan krat pikne 
prstom na jednu liniju.«

»No?« — progovore nekoji sluáatelji 
öve pripoviesli i gledaju ukoCeno u govo- 
reóega vicejaöprista, a najbolje doktor.

»N o!« — véli vicejaápriát — »Peter 
prime naáega dragoga Kőniga za ruku te 
ga vodi u nebu veled: Je, je, dakako, da 
spadaä simo, ali ja sam moral tak dugo 
po registrih iskati, jer tvoje ime dohadja 
naprvo stoprv u buduöem registru, koj bu- 
de stoprv za petnajst liet na redu. Ti bi 
stoprv za petnajst godinah bil na redu zi- 
umrieti, a umrl si petnajst godinah prija 
Reci mi dragi moj, koj osel je tebe u tvo- 
jem betegu vraCil?«

Iste veCeri, polag svega toga, áto je i 
poátemeáter bil prisutan, se pri »bielom zaj- 
cu« oisu tarokirali.

Em. Kollay

iz orsaga prodavati. Iz onih méstah pako, 
gdé je vide krme zraslo, ako bi morti koji 
Steli krmu kupiti, da nebi morali tak drago 
cuga od krme plaCati. — Zakonska oblast, 
Zalavarmegjije je proále dneve drZala sed- 
nicu, как bi moCi bilo pomoC; siromaákomu 
puku, da bi sCem faleSe si mogli krmu 
pribaviti, kaj su tarn napravili Cemo u bu- 
duCim broju opisati.

—  Prestala je varaSka mesnica. 
Meso je prestradno drago svigdi, zato je 
ür. Korbai Károly polgármester skup poz- 
val mesare, da bi nje nagovoril, da bi cénu 
mesa doli pustili, tojest kaj bi méso faleSe 
bilo ar su marha jako fal. Ali mesari su 
od toga nikaj né holeli Cuti. Zato su vu 
Zalaegerszegu postavili varaSku mesnicu 
Ljudi su tak obkolili ovu mesnicu dén na 
dén, da su vu veliki stiski niti svi né mog
li dobiti meso. Dok je vu varaSki mesnici 
tak velika stiska bila, zatoga su mesari 
Cakali ako bi gdo doSel knjim po meso, 
ali néga bilo nikoga. VeC su previdli mesa
ri da tak nemreju Ziveti ako nikaj nebi 
trZili, zato su se svi skup ziSli i odluöili 
su, da budu faleSe cepali meso, i to gove- 
dinu od 44 do 48 kr, teletinu od 48 do 
52 kr. To su prijavili pri varaSkim pogla- 
varstvi i prosili su da bi varaSku mesnicu 
zaprli. AugustuSa 10-ga su zaprli varaSku 
mesnicu i izrekli su, da ako bi morti me
sari preveö drago hoteli cépati meso, nju 
opet otpreju. Vu Zalaegerszegu su se poskr- 
beli, kaj faleSe meso jeju, a prinas vu 
Megjimurju je iSCe vnogo mestah gdé se 
poglavarstvo nikaj nepobrine za to, da bi 
i siromaákeSi mogli negda-negda meso jesti.

—  Koj je kiselu vodu peljal. 
Krampács János je iz Regede kiselu vodu 
peljal, proti Alsólendva. DugoCastno se mu 
je vidlo pulovali na kolah, zato je jeden 
Cas spal, gda se je naspal pak je puSil, ali 
zato mu je dug Cas bil. NasreCu je doSla 
jedna mlada Zena, koju je ksebi na kola 
vzel, da bi se barem imel skirn spoininati. 
Krampács je bole na snehu gledal nego na 
konje, a obedva konji su pak samo jedno 
oko imeli, zato se nemremo Cuditi ako su 
zabludili puta i,v u  grabu zaSli. Vu grabi 
su se kola na nje prehitila, iz pod kojih 
su nje sve razkrvarjene potegnuli vun.

—  Pogibeljen beteg pri deci. Kak 
nam Statistika kaZe, osobito pri maloj deci 
dojde napre, da vise как 60— 70 °/0 po- 
merne od vuZganje Crév. A to najviSeput 
dojde napré, ako se déle nehrani redovito. 
Onda se mu vuZgeju Crév*, podjedno ga 
tira, tak da Cista oslabi, i nazadnje premine 
Doktori ovoga betega za »deteCju koleru« 
zoveju. — I to najveéput dobi od hudoga, 
neCistoga mléka i sada. —  Proli tomu je 
jedno dobro vraCtvo, kője preporuCamo 
svakoj materi, de se malo déle nahaja. Vu 
takvoj pogibelji naj da detetu »Nesztlé« 
zvanu melu (Nesztléliszt) koja je s mlékom 
zméSana. Od toga beteZno déle za kratko 
vréme ozdravi. — Dobi se vu svakoj patéki.

—  Vreme. Cudnovito, как se preob- 
raCa vréme. JoS pred par dnevi nas je mu 
Cila nepodnosljiva vruCina, a ve как je 
opal deZdj, se tak rezhladil zrak, da Со vek 
bez kaputa nili se neda vun. — Hvala 
Bogu da je tak! Kaj smo zdavnja Zeljeli 
to smo zadobili. Naáa zgoreta zemljica itak 
je dobila povoljnu vlagu. Najenput se sve 
oZiviló. Kuruze, kője su se od velike vruCine 
frkale, su opet doále к sebi. — I senokoáe 
se poCneju zeleniti. Istina, da senokoáam 
je ov deZdj ne zadosta, ali ipák se njim 
pózna, ako joá jenput — dvaput vugoden

deZdj dobimo, óta ve nézaostaneju. Dohán, 
je vrlo lépi. Hajdine, repe su joá pri zemlji 
rkgo se moCi nadjati, da se po ovim deZdju 
i one zdigneju. Isto tak strniáCice, kője su 
prveáa leta lépő platile, nego letos ako ga 
nebi bilo deZdja, bi Cista zaspale. —  Daj 
nam Bog joá parput takvu rosu, onda se 
moremo ufati, da jesenäka bratva nebu naj- 
hujáa

—  Veliki viher. V subotu, aug. 8-ga 
je straáno veliki viher bil v Szegedu. Pred 
poldne ob pol 12 vuri je poCel puhati, i za 
Cas je tak jaki nastal, da je Crepe hital doli 
z hiZ. Ran opoldne se pripetilo, da je z 
jedne fabrike, de konoplje i lena obdelavaju, 
podral 40 metrov visoki dimnjak, koj se 
poruáil na fabriku i pod se zakopal teZake, 
koji ran onda obeduvali. Tri teZake su mrt- 
ve potegnuli z pod podrtine i vnogo njih 
je oranjeni. koji se ve boriju smrtjum. — 
Jedna teZukinja je ran jela, da se na nju 
zruáil zid i zdruCil nju tak, da je né bila 
spodobna к Coveku.

Pesem átrekarov.
Muracsány obőine ovdi su Strekari,
Kaj budu qa novu pesem izpisali.
Ako tak spiáemo, как nam ovdi biva 
Istina, da Strekar, svega toga vZiva.
Vu ti pesmi piáem, voljna, nepovoljna 
Bude me őul Strekar od Zivota svoga. 
Medjimurskom ljudstvu budem ve govoril, 
Letos svoju pesmu Strekarom razloZii.
Как to naáe ljudstvo hódi v nemSku zemlju 
betűs na tu átreku, ili vu fabriku.
Jedni su na Steki, drugi vu fabriki,
Dobro mene őujte inedjimurski ljudi.
Trabuh meslo ovde ovak nam se zove 
Gde se letos novae zasluZiti more.
Muracsány obőina nam rodjena mesto 
S koga smo odiáli v juliuá mesecu.
Vnogi tak govori, aj se jako dela,
Südbanskim Strekarom nitko se nemenja.
A vu plaői opet kolko pak se sluZi,
To vám óva pesem pred oői razloZi.
Ober dneva dve se vure aj deiaju,
A őetiri vure vun se izplaőaju.
Zato ste me mogli Strekari razmeti 
Kaj sam vám ja pisai letos v svoji pesmi. 
Kakva plaőa ovde, to vám vezda piáem,
Letos ne za dugo, to slobodno reőem.
JoS jen meséc ovde posla mi imamo,
Onda pak po lépő Medjimurje demo.
Ako ja podpunom na mesec aj delam,
Od sto korun sluZbe joSőe viáe imam.
Morete raőunal, kolko na den dojde,
Malo vi§e reőem, kaj se dimo voze.
Jedno je i drugo, sluZba jako dobra,
Samo naj nam Bog ve zdravje naáe őuva.
Kaj budemo mogli na dale Ziveti
V naSem Medjimurju viSeput se ziti.
JoS vu ovi pesmi ovak vám se spriőam
I nekaj vu kratkom joá vám ovdi reőem.
Boga jedinoga nesmemo zabiti 
I magjarski narod vu nemSkoj zemljici.
A ti mili BoZe daj nam svim Ziveti
V milom Medjimurju vu jesen skup ziti.

Izpisal A n d rá s  e c  d á n o s
v a s ú t i  f ő m u n k á s .

Nekaj za kratek éas.

2idov i neprijatelj.
VeC pripravno stoji Sereg soldatov, i 

Caka, da se hapi biti neprijatelj. Jenput se 
samo spukne z glide jen Zidov, gizdavo pos- 
toji pred kommendanlom i véli:

Javim pokhorno, gospon kopitánj, de 
ga je neprijatelj?

Kaj vas briga? odgovori kapitan.
Bitte schön —  véli Zidovski baka — 

ja se ga nej tukel Zujim nego bi se pogo- 
dil za tridesti procent!
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Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Vinkovics Mihály kerekhegyí 
lakos végrehajtatónak Vinkovics István ke
rekhegyi lakos végrehajtást szenvedett elleni 
304 К és 1000 К tőkék és jár. iránti vég
rehajtási jgyében az árverést az 1881, évi 
X. te, 144, 146 §§-ai alapján elrendelte mi
nek folytán végrehajtatónak 304 К tőke, 
ennek 1906. aug. 18-tól járó 5%  kamatai 
40 К 10 f. perköltség 15 К 30 í. végrehaj
tás kérelmi 18 К 30 f. előző árverés kérel
mi 6 К 20 f. hírlap hirdetési, továbbá 1000 
К tőke, ennek 1906. október 30 tói járó 
5e/t kamatai 48 К 90 f perköltség 19 К 
30 f. végrehajtás kérelmi ezúttal 44 К 30 j 
f. megállapított árverés kérelmi és a még I 
felmerülendő költségekből álló követelése 
kielégítése végett a nagykanizsai kir. tör
vényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területéhez tartozó viziszentgyörgyi 11 sz. < 
tjkvben 282/a hrsz. ingatlan a végreh. törv. < 
156 §-a a. pontja alapján egészben 64 К | 
becsáron, az u. o. 661 sztkjvben 282/d hrsz, 
ingatlan u. a. te. 156 §-a pontja alapján 
egészben 238 К beésárban, az u. o. 665 
sztjkvben 282/b hrsz. ingatlan u. a. tcz. 
156 §-a d. pontja alapján egészben 609. K. 
becsáron —  az u. o. 172 sztjkvben 292 
hrsz. ingatlan u. a. te. 156 §-a pontja alap
ján egészben 337 kor. becsáron, — az u. 
о 1104 sztjkvben 281 hrsz. ingatlannak 
Vinkovics István illető 2/48 jutalékára 28 
kor. 74 fill, becsáron —  az u. ot 714 sztj
kvben felvett legelő illetmény a végrh. törv. 
156 §. a pontja alapján egészben 34 kor. 
becsárban Viziszentgyörgy községházánál 

1908. szip tnb ír hé 1 napján i. 1. 10 árakor 
a delejesi 72 sztjkvben 1/2 hrsz ingatlan
nak Vinkovics Istvánt illető 4/24 jutalékra 
112 kor. becsáron Delejes községházájánál 

1908. szoptabor hó 1. lapján i .  i .  3 órakor 
Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd vagy he- 
lyetese közbenjöttével megtartandő nyilvános 
bírói árverésen eladatni fog. Egyidejűleg meg
jegyeztetik, hogy a viziszentgyörgyi 116 j 
sztjkvben felvett ingatlan felére özv. Szala- * 
jater Jánosné szül. Medlobi Verona kerek- 
hegyi lakos javára bekebelezett holtiglani 
haszonélvezeti szolgalmi jog eme árverés 
által nem érintetik. Kikiáltási ár a fentebb 
kitett becsár.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10 százalékát készpénzben vagy óvadékké
pes papírban a kiküldött kezéhez lekenni. |
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