X X V . évfolyam.

34. szám.

Csáktornya, 1908. augusztus 23-án.

A lap szellemi részére vonat-

CIM
m U aI 1 — •
LWIV
IVlWI 1ПК*

I I

Egész évre

kozó minden közlemény a szer

. . . .

8 kor

. . . . .

4 kor

Negyed évre . . . .

2 kor

Fél évre

kesztőség nevére küldendő.
K ia d ó h iv a t á l :

Egyes szám ára 20 fillér.

Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
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hogy van Muraköz lelkészei közt olyan em
ber is, aki öntudatlanul vagy öntudatosan
szekerét tolja a nagyszerb— délszláv vigé(Muraköz .egyházi ügye.)
ceknek.
Fiúméban baj van. A zenggi püspöki
Ama lelkészeinkhez apellálunk tehát,
szék túlságosan szereti Fiúmét és azért bő akik mindig megmutatták, hogy a hazafisááldási osztogat rája. Akárcsak a zágrábi got össze tudják egyeztetni a lelkészi hiva
szentszék mireánk. Csakhogy sem nekünk tással; hogy emeljék fel most is szavukat,
nem kedves a zágrábiak szeretete, sem pedig járjanak elől a vezetésben, hogy Muraköz
a fiumeiak nincsenek megelégedve a zenggi szabaduljon a Balkán erkölcsökben bővel
túlságos áldással.
kedő Zágrábtól.
ügy áll a dolog, hogy a zenggi püspöki
Mert Muraköz egyházi ügyét rendezni
szék észrevette, hogy Fiume egyik külváro kell. Elég bűn, elég közönyösség, hogy eddig
sában egy nagyon is hazafias pap az aka is türtük az eddigi állapotokat. Keztyüsdálya annak, hogy a drenovai nép nem ve kézzel a kérdést már tovább nem lehet ke
szi be Supilóék délszláv maszlagos piluláit. zelni. Hisz ha minket átcsatoltak volna,
És ezt a papot, Zsigart, el akarta toioncol- azért nem kelleti volna Összedőlnie az ég
tatni onnan. Csakhogy a fiumeiek ezt nem nek és megbuknia a minisztereknek. Ez
engedték ! És igy jutott ^összeütközésre a csak ürügy, hogy a muraközi kérdés eltodolog. A fiumeiek felújították, még pedig lassék. A valóság az, hogy minket eddig
erélyesen azt a követelésüket, hogy külön mumusnak használtak, ha meg kellett ijesz
püspökséget kapjanak. És a fiumeiek ami teni a horvátokat. Most azonban igazán vér
lyen . kuruclegények, meg is fogják ezt kapni. szemet kaptak a horvátok s már ők akar
Még akkor is megkapják, ha egy püspökség nak minket használni mumusnak. Az is csak
részére kicsinynek is bizonyulna Fiume és mesebeszéd, hogy Muraközért néhány szla
kerülete.
vóniai pécsi püspökhez tartozó fárát kellene
Csak mi muraköziek nem kapunk sem adfii viszonzásul a horvátoknak. Semmit
mit! Minket sem át nem csatolnak valame sem kell adni a horvátoknak! Még azt a
lyik magyar püspökséghez, sem valamiféle többi plébániát is el kellene venni tőlük,
önykormányzatot nem adnak egyházi téren. ahol magyarok laknak és ahol a papok nem
Még mindig Zágráb boldogít minket, az a vallásosságot, hanem gyűlöletet terjesztenek
hires Zágráb, mely már annyi Jauus-arcu a nép között. Mert a szlavóniai magyar plé
lelkipásztort adott nekünk, akik a szószék bániáknál nincsenek veszélyeztetve a horvát
ről nem egyszer magyarellenes eszméket érdekek; de Muraközben nagyon is veszé
hirdettek, leveleikben meg újabban Szent lyeztetve vannak a magyar érdekek. Azért
Islván-fiuknak mondják magukat. Elrontják pedig, ha a magyarok saját érdeküket védik,
ifjainkat, akik mint papok vagy saját hazá csak úgy védhetik meg azokat sikeresen,
juk ellen vannak, vagy legalább is közö ha alkut пег» ismernek és követelik, ami
nyösek.
nekik jár.
Pedig hej be máskép lehetne itt min
Minthogy most napirendre került a fiu
den a Muraközben, ha a lelkészi kar ve mei püspökség ügye, mi is követeljük egy
lünk vállvetve dolgoznék kivétel nélkül a házi ügyünk végleges rendezését. És pedig
magyar ügy szolgálatában; ha a népet ha egészen uj alapon. Mert ha már eddig sem
zafias irányban igyekeznék befolyásolni, — misem sikerült; ha mindig volt kifogás, ta
s ha a maga presztizséje s népszerűsége lán most mégis t sikerül a megoldás. Még
érdekében is érlelné az eszmét, hogy Mura pedig úgy, hogy csináltassék Fiúméból és
köz Zágrábtól minél előbb szabaduljon!
Muraközből egy uj püspökség. Fiume és
Előttem fekszik Naszticsnak most meg Muraköz elég nagy terület ahhoz, hogy mint
jelent «Finálét cimü könyve. Ha ezen lelep uj püspökség existálhasson. Ennek megvalezéseknek csak fele is megfelel a valóság lósitása bizonyára nem ütköznék igen nagy
nak, pedig úgy lesz, mert már megindult a nehézségekbe. Még csak azt a kifogást sem
razzia Horvátországban Supillóék ellen, ak vethetik szemünkre, hogy magyarosítani akor Muraköz hazafias érzelmű lelkipászto karunk, mert hiszen a papi személyzet ak
rainak nyilvánosan is el kellene Ítélni az kor a mi fiainkból fog kikerülni, meg a fiolyan muraközi lelkészt, aki a magyar ál meiekből.
lameszmének nem barátja. Hisz azok a hor
Ezáltal mindeneseire nyerne Csáktornya
vát képviselők, akik barátai az ilyen lelké
szeknek (mert tudjuk a szálakat) szintén a is, meg egész Muraköz is. Mert a . püspök
most elárult szerb Délszlávia szolgálatában ségnek Csáktornyán kellene fentartani gim
vannak és most már értjük azt is, hogy náziumot is, csak a szemináriuma volna
miért követelte Magdics Péter a költségvetés Fiúméban.
Mindenesetre üdvös volna, ha mi is
tárgyalásakor Muraközt Horvátországnak?
Ilyen alkalmakkor hallgatni nagy bűn. mozgolódnánk és Fiume városával e tekin
Naszticsék szálai Muraközig is felnyúlnak. tetben egyöntetűen járnánk el. Talán a je
Nem lehet közönynyel fogadni ama vádat, lenlegi munkánkat siker koronázná. —

A fiumei püspökség. /

Hirdetések jutányosén tzkaHUtoak.

Nyilttér petiteora 50 tllér.
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A további lépések megtételét az illeté
kes körökre bízzuk. Ne maradjunk azonban
ebben a dologban is leghátul, mint a többi
ben, mert úgy járunk, hogy megint hoppon
maradunk.

Le Bois.
K Ü L Ö N F É L É K .
A te szemed.
Oly kék a te méla szemed,
Mint nefelejts levele,
Mely az öröm harmatával
Igen olykor van tele.
Olyan, mint a hegyi
Szűzi kristály
Meiybe murva-szem
Melynek nincs

patak
tüköré,
se hullott,
örvényköre.

És oly mélylő, mint az égbolt,
Melyről a nap leragyog.
Te vagy az én mennyem, napom,
Én csak fakó föld vagyok.
Szemed egén nincsen felhő,
Haragvillám se soha.
Mindig vihar után van ez,
Azért örök — mosolya.
Néha mégis vihart jósol,
S fölbukkan a vész jele,
Mikor ajkad föl-fölajzod
S felsóhajt a vész szele.
Ilyenkor nagy förgeteget
Várna váltig az ember.
A környezet meg is lapul,
S ütni csak az — óra mer.
De a tájfun hamar elül,
Bár permetez is kicsit.
D’ egyben más ez mégis, mint az,
Mert a vihar nem — ásit.

Haller Jenő.
— Szent István napja. Ünnepélyes ke
gyelettel, hazafias lelkesedéssel emlékezett
meg a magyar nemzet f. hó 20-án első szent
királyáról, Szent Istvánról. E nagy országos
nemzeti ünnepen, melyet nemcsak a törvény
holt betűje, hanem hála, kegyelet is megülni
parancsol, újból visszhangzott Kárpátoktól—
Adriáig a költő ama nagy szava, hogy: Él
magyar, áll Buda még 1 Nagy-Magyarország
minden városában az istentiszteletek, szivé
ben, az édes magyar haza fővárosában a
dicsőséges szent jobb korülhordozása, nem
zeti tricolorok lengése, a Mindenhatóhoz kül
dött fohászok, imák fényes dokumentumai
annak, hogy a magyar nép hite, ezeiéves
hazájához s első szent királyához való rendithetlen ragaszkodása — dacára ama ez
redévnek, mely elválasztja e kort s népet
Szent Istvántól — még mindig sziklaszilárd
és állandó..Legyen is ez a nagy nap, a ma
gyarnak egyedüli törvényben megállapitott
nemzeti ünnepe, az idők végezetéig tartó ka-

poca, mert csak addig boldog e haza min
den népe, mig a haza szeretetében, nagy fi
ainak megbecsülésében egyetért. Augusztus
20-án a nagy nemzeti ünnepnapon Csáktor
nya hazafias közönsége is kivette a maga
részét A középületeken nemzeti zászlók
lengtek már kora reggel, délelőtt 11 órakor
pedig a róm. kath. templomban ünnepélyes
istentisztelet volt A szent misét megelőző
leg Varga Wolfgang hittanár szónoki hévvel
előadott szép hazafias szentbeszédet mon
dott Szent Istvánról magyar hazánk első
apostoli királyáról. Az ünnepi misét Rozmán
Róbert zárdatőnök végezte nagy és fényes
segédlettel. Az asszisztenciát Dolenác Gábor
és Tislér Timót Szentferencrendü atyák, hit
oktatók látták el. Az istentisztelet alatt Var
ga W. hittanár gyönyörű orgonajátéka s ha
zafias egyházi énekei csak emelték az ün
nepély fényét. A nagy nemzeti ünnepen az
ájtatos hi vek nagy számban vettek részt az
istentiszteleten, hol hálaimákkal fordullak a
királyok királyához, áldást kérve az első
magyar szent királyra, az ezeréves Mária
országára, a magyar hazára. — Szent István
napjának ily fényes keretben való megün
neplése — melyre Csáktornya lelkes magyarérzelmü közönsége mindenkor kedvesen
fog visszaemlékezni — legelső sorban a
helybeli
zárdafőnöknek Rozman Róbert
és a Szentferencrendü atyáknak köszönhető.
Nem egyszer ünnepelte már a múltban, az
Isten házában, Csáktornya magyarsága Szent
István napját, de oly impozáns módon, ha
zafias érzelemmel, mint aminő az idei volt,
a helybeli zárda részéről még eddig nem
tapasztaltunk. Jól esik e helyen megemlé
kezni a zárda vezetőjének s társainak e ha
zafias gondolkodásáról, cselekedetéről. Roz
inán Róbert
zárdafőnök
s tisztelendő
társai — úgy látszik — nem tekintik a
vallás magasztos elveit összeférhetetlennek
a hazaszeretettel, sőt mióta az ő vezetése
alá került a Csáktornyái zárda, alkalmaz
kodva a helyi viszonyokhoz, mindenkor
megtalálta az utal oda, mely a helyi ma
gyarság óhajához, kívánságához vezetett. E
hazafias tettükben egyetértünk mindnyájan;
kisérje ezen a helyi magyarsággal összefort
hazafias működésűket a jó Isten áldása, ol
talma!
— A király születése napján. Ö fel
sége a király születésének 78. évfordulóját
a szokásos kegyelettel az idén is megülték
augusztus 18-án Csáktornyán. A város hi
vatalos épületei fel voltak lobogózva, a tem
plomokban isteni tiszteletet tartottak. Az ün
nepségek sorozatát a helybeli ulánus ez
red tábori miséje kezdte meg, mely reggel 8
órakor a városliget tövében egy sátor alatt
tartatott meg az egész tisztikar s nagyszá
mú polg. közönég jelenlétében. A szentmi
sét pater Timotheus mondta. Mise alatt a
kivezényelt ulánusok kirendeltsége több Íz
ben disztüzet adott. Mise után diszmenet
volt Mayer Viktor ezredes előtt. — Tiz óra
kor az izr. imaházban volt hálaadó istentisztelet, melyen Schwarz Jakab rabbi hatá
sos hazafias hitszónoklatot mondott. — A
városi hivatalos mise 9 órakor volt meg a
plébánia templomban. A szentmisén páter
Róbert cellebrált. Az istentisztelet alatt páter
Brixi Bernát szentferencrendü szerzetes, varazsdi kisszemináriumi prefektus énekelt, ki
csengő hangjával kellemesen adta elő a la
tin gregorián-misét. Annál nagyobb vissza
tetszést keltett a helybeli kántor, ki a mise
végén elénekelt Tedeumjával és Himnuszá
val valósággal deprimálta a jelenvolt kö
zönséget Bizony bosszantó, hogy amikor az

uj rend következtében a zárdában és temp
lomban hazafiság, előzékenység, figyelem te
kintetében minden irányban örvendetes vál
tozást tapasztalunk, csak a kántor díszeleg
még mindig régi köntösében. Egy makulányit sem tökéletesedett sem játéka, sem éneke. Pedig bőven ráférne belőle, ügy lát
szik negyedszázados jubileumát akarja meg
ünnepelni itteni működésének azzal a fogyaté
kos tudományával, amellyel 2 évvel ezelőtt
ide kántornak megválasztották.
— Kitüntetett ezredes. A király szü
letése napját a helybeli ulánus-ezred fel
használta arra, hogy a hadgyakorlatok tar
tamára ide vezényelt Mayer Viktor ezredes
nek az őfelsége által neki adományozott
magas kitüntetést: a vaskorona rendet ünnepies keretben átadja. Az átadás a tábori
mise végeztével történt. A kivezényelt ulá
nusok sorfala közötti a tisztikar jelenlétében
tűzte mellére Karapancza Miklós őrnagy rö
vid beszéd kíséretében az érdemrendet mire
a tisztikar és a legénység tisztelgett. Az ün
nepséget a legénység diszfel vonulása fejezte be.
— Házasság. Lutár István stridói róm.
kath. kántor aug. 15-én vezette oltárhoz
Kriszt Antal mártonhalmi birtokos leányát:
Ilonkát.
— Esküvő. Horváth Ferenc szabómes
ter Grázból tegnap oltárhoz vezette Horváth
Pál Csáktornyái városi pénztáros leányát:
Mariskát.
— Kitüntetett csendőr. A király f. hó
12-én Bad Ischlben kelt legfelsőbb elhatá
rozásával a VI. számú csendőrkerület állo
mányában szolgáló Harsányi Gergely Csák
tornyái I. járőrmesternek kitűnő szolgálatá
nak elismeréséül a koronás ezüst érdem
keresztet adományozta.
— Aranymise. Már múlt számunkban
hirt adtunk arról, hogy Mestrics Gábor draskoveci plébános 50 éves papi jubileumát
megünnepli. A jubileum ahogy nekünk Draskovecről Írják, a kedvezőtlen idő dacára im
pozáns lefolyású volt. Múlt vasárnap már
9 órakor sorban robogtak be a plébánia
ház udvarára a környékbeli intelligenciának
és papságnak a fogatai. Közben-közben mo
zsarak durrogalása is jelezte a nagy nap
fontosságát. Fél tizenegykor megindult a me
net a templom felé, mely már akkor zsúfolá
sig meglelt nagyszámú közönséggel. A szent
mise keretében az alkalmi szónoklatot Ehren
reich Nándor dekánoveci plébános, az aranymisés lelkész volt káplánja mondotta, ki
szép beszédben méltatta a jubiláns plébá
nosnak 50 éves terhes pályáján szerzett ér
demeit. Ez alkalommal nincsen terünk, hogy
a plébános érdemeit e helyen mi is felsorol
juk, de nem hallgathatjuk el, hogy Mestrics
Gábor plébános ezen 50 alatt népe háláját
főleg azzal is kiérdemelte, hogy mindenféle
betegségben, különösen állatok körül, min
dig és mindenkor ingyen, örömmmel segít
ségére volt bárkinek is. Sokat tanulhattak
tőle hívei gazdasági tekintetben is, mert az
ő gazdasága az egész környéken valóban
mintagazdaság volt. Mise után a szépen fel
díszített plébánia-házban folytatása volt az
ünnepélynek, ahol szép felköszőntőkben mél
tatták az ősz jubilánst. Elsőnek dr. Ságvári
perlaki főszolgabíró köszöntötte fel, utána
Szabó Győző dr. beszélt a perlaki járásbíró
ság részéről, Szabó Zsigmond dr. az orvo
sok, Pecek György tüskeszentgyörgyi c. ka
nonok paptársai nevében, aki részükről szép
kehellyel lepte meg az ünnepeltet. Pohárkö
szöntőt mondtak még Kovács Sándor Idé
nyéi káplán a szombathelyi egyházmegyei s
Kotter Márton a felső-muraközi papság ne

vében/ A jókedvű társaság késő estig ma
radt együtt s a legkellemesebb emlékekkel
távozott mindenki a vendégszerető házból,
azt kívánva a jó Istentől, adná meg a jó
öreg urnák, hogy gyémántmiséjét is egész
ségben érje meg.
-— Csendőrörsi szemle. Csiszár Gyula
csendőrszázados, zalaegerszegi szárnyparancs
nok a muraközi csendőrőrsök megvizsgálása
céljából szemleutját megkezdte.
— Csáktornya nagyközség elöljárósága
közhírré teszi, hogy az 1908. évi törvényha
tósági útadó kivetési lajstrom a községházá
nál 1908. évi augusztus hó 19-től 1908.
évi augusztus 27-ig 8 napi közszemlére ki
téve lesz. Csáktornyán, 1908. augusztus 19
én. A községi elöljáróság.
— Szüreti mulatság. A Csáktornyái
önk. tűzoltó-egylet a jö vő hó folyam án szü
reti mulatságot rendez
a kedvezőtlen idő
miatt elm aradt n y á ri népünnepély helyett.

— Országos vásár. A drávavásárhelyi
országos vásár napját lapunk múlt számá
ban helytelenül közöltük. E hónap 31-én
tartatik meg.
— Dr. Hérits Tóth János meghalt. Mint
őszinte részvéttel értesülünk, Herits Tóth
János dr. kúriai biró, a m. kir. Kúria IV.
büntető tanácsának elnöke, Zalaegerszegen
— ahol családja körében nyári szabadságidejét töltölte — f. hó 18-án este 67 éves
ko.ában, boldog házasságának 39. évében
elhunyt. Elhalálozása érzékeny veszteség a
magyar jogászvilágra, mert az elhunyt a
magyar bírói kar'általánosan ismert kitűnő
sége volt. Csaknem félszázadon át állott az
igazságügy szolgálatában. Mint biró nem vett
részt a politikában, de jó hazafi volts szív
ből lelkesedett a magyar alkotmányért, mely
nek fényes bizonyságát adta a közelmúltban
lezajlott darabontküzdelmekben. —
Hérits
Tóth János Zalaegerszegen született 1841.
nov. 7-én. 1866-ban Zalavármegye t. jegy
zője lett s a rákövetkező évben ügyvédi ok
levelet nyert. Még ugyanazon évben alügyésznek s 1868-ban törvényszéki ülnöknek ne
vezték ki. 1872-ben a csáklornyai törvény
szék elnöke lett, innen 1895-ben Sopronba
került hasonló minőségben. 1890-ben meg
kapta a kúriai bírói rangot s 1895-ben a
budapest kir. tábla II. büntetőtanácsánál ta
lálkozunk vele, mint ennek elnökével. 1896ban kúriai tanácselnöknek nevezték ki s e
minőségében vezette a IV. büntetötanácsot.
Csáktornyán még sokan emlékeznek rá a
törvényszék idejéből, különösen arról az ol
daláról, hogy a társadalmi élet és a magya
rosítás ügyének nagymértékben fellendítője
volt. Mig addig magyarul csak az uradalmi
tisztikar, a tanítóság s egynéhány ügyvéd s
városi polgár beszélt, addig a törvényszék
és járásbíróság révén ideköltözött sok tiszt
viselő nagy lökést adott a magyar szónak a
város területén. Az eddigi patriárkális élet
mód helyébe zajosabb nyilvános élet lépett.
A kávéházi élet élénkülni kezdett, társaskör
keletkezett; táncmulatságok, összejövetelek
napirenden voltak s a pezsgő magyar tár
sadalmi életnek a lelke a törvényszék el
nöke: Hérits Tóth János dr. volt. Sajnálta
is mindenki, nmikor a törvényszék felosz
latása következtében Sopronba távozott. Iga
zán megbecsülhetetlen szolgálatokat tett a
magyar ügynek s a város társadalmi élet.
megindításának. Az elhunyt bírót Szenl-István
napján d. u. 3 órakor temették el óriási
részvét mellett Nagykanizsán. Legyen áldott
emlékezete l
— Állandó választmányi gyűlés. A
törvényhatósági választmány a folyó évi

a и t;

szeptember hó 14-én tartandó törvényható
sági bizottsági rendes közgyűlésre az 1909.
évi megyei költségvetés megállapítása tár
gyában teendő veteményes jelentés elkészí
tése végett folyó évi augusztus hó 29-én, a
közgyűlésen telveendő egyéb ügyek közgyük
lési tárgyalásának elkészítése végett pedig
szeptember hó 7-én, mindenkor délelőtt 9
órakor Zalaegerszegen a vármegyeház gyű
lésiemében gyűlést tart.
— Hirdetmény. Figyelmeztetnek mind
azon szőlős gazdák, akik a házi togyasztásra biztosítva kedvezményre igényt tar
tanak, hogy abbeli igényűket a község elöl
járóságánál a t évi szeptember 1-től 15-ig
saját érdekükben okvetlenül bejelentsék. A
bejelentés élőszóval teendő meg. Bejelen
tendő a családtagok száma, a szőlőbirtok
terjedelme holdakban, a remélhető termés
mennyisége,és a nagybani (: 50. literen
felüli :) eladásra szánt bor mennyisége
hektóliterekben. Csáktornya, 1908. évi au
gusztus hó 21 napján.A községi elöljáróság.
— Személyi hir. Festetics Jenő gróf
Ő méltósága a tegnap délután 4 órai gyors
vonattal hosszabb külföldi útjáról Csáktor
nyára érkezett s innen zalaujvári kastélyába
hajtatott.
— Gazdasági tanácsadó
Az »Állatorvosi
Közlöny* Írja: A Hazslinszky budapesti gyógysze
résztől (Vili. ltökk Szilárd u 28.) gyártott kitűnő
hatású sertéspestis ellenes szerről álljon itt né
hány állatorvosi vélemény : Mindezek alapján 'ki
jelenthetem, hogy a Hazslinszky-fóle Sarint nem
csak a betegség kezdeti szakában, hanem gyakran
előrehaladottabb szakban alkalmazva igen meg
bízható orvosságnak találtam.« A Sarin úgy is
mint gyógyító, úgy is mint elővigyázati szer kitü
nően bevált. A Sarinnal megejtett állatorvosi ki
sérlelek alapján az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület kezdeményezésére a m. kir. földművelésügyi miniszter elrendelte 1908 julius 15 én 53203
szám alatt, hogy egyes birtokokon kísérleteket
folytassanak a Sarinnal. - A szertkészitő HazsJinszky gyógyszerész Budapesten már fel is állí
totta laboratóriumát, a hol a sertésvész elleni
eme kitünően bevált gyógyszert készíti. Egy üveg
ára : 1. 50.-kor. lesz előirányozva.

— Lóverseny. Az ötödik ulánus-ezrednek lapunkban is jelzett lóversenyét aug.
15 én az eső elmosta ugyan, do annál poinpásabb időben volt megtartható a király
születése napján augusztus 18-án délután
2 órakor. A lóverseny a Zalaujvár és Belica
közöli gyakorlótéren folyt le a közönség
magasfoku érdeklődése mellett. A versenybí
rák a jelenvoltak közül Mayer Viktor ezre
des és Dreger Artur őrnagy voltak. A bi
zottság tagjai Karapancza őrnagy s Kodolitsch és Maksimovics századosok. Az indító
Winkelman százados. A mázsálóhoz Ankershofen báró lőhadnagy volt beosztva. A pályafelüg^elők LemaiC, Arlow és TraxlerSchrollheim kapitányok voltak. Összesen 6
futtatás volt: négy tisztek, egy-egy altisztek
s ulánusok részére. A kis tiszti lovak futa
ma 3200 m.-es pályán folyt le. Indult 5
tiszt. Az első dijat Swoboda főhadnagy Enno
lova, a másodikat Jelachich hadnagy Grota
lova, a harmadikat Krnió Ferlino lova nyer
te. A tiszteletdijakat az ezred tisztikara adta
össze. Az ulánusok 5000 m.-es vadászterü
letet futottak be. Résztvelt benne 13 ulánus,
Négy dij volt : pénzdíj és tiszteletdíj ve
gyesen. Az első és 2-ik dijat a második, a
3-ik dijat a harmadik s a 4-ik dijat a ha
todik századtól nyerték. — A magas tiszti
lovak versenye részére 3000 m.-es pálya
test volt kijelölve. Az első dijat Custcr had
nagy Evens, a másodikat Wedl kapitány Es
kimo, a harmadikat Vomaéka hadnagy Coriandoli lova nyerte. Az elsőt Mayer Viktor
ezredparancsnok, a többit az ezred tisztikara

adományozta. — A negyedik futtatás a fél vér tisztilovak versenye volt. Az első dij
Csáktornya városának tiszteletdija volt egy
gyönyörű ezüst szívarkatartó. A többi kettőt
az ezred tisztjei ajánlották fel. Az elsőt Mayer
főhadnagy Duse lova (lovasa Heinzel had
nagy), a másodikat Karapancza őrnagy Bot
rány lova (lovasa Vidale százados), a har
madikat Benkovics hadnagy Bojtár lova (lo
vasa Bellanovics hadnagy) nyerte — Az
altisztek versenye distanciája 3200 m. volt
négy nyereménnyel, — összesen 13 altiszt
részvételével. Az első dijat 4-ik, a másodi
kat a 2-ik, a harmadikat a 3-ik, a negyedi
ket az 5-ik századtól nyerték. Az utolsó
nagy verseny a tisztek saját lovai számára
volt fenntarva. Az első dijat az ezredbeli
tisztek nejei adományozták. A távolság 4000
méter volt. Az első dijat Dréger őrnagy
Aschenbrödel lova (lovasa Vidale százados)
a másodikat Vomaéka hadnagy Fedora, a
harmadikat Maximovics She-ho lova (lovasa
Kovaéevié hadnagy) vitte el. A második és
3-ik díjat az ezred tisztjei adták össze. A
versenyek befejezése után a dijakat Mayer
Viktor ezredparancsnok osztotta ki a nyer
tesek között A versenyek mind akadályok
kal folytak le.
— Mozi. Az Erzsébet-lér végén levő
nagyszabású mozgóién уkép színház szen
zációs előadásai nap nap után mind nagyobb
tömegekben vonzzák városunk közönségét.
Állandóan zsutolt ház nézi a tiszta, érdekfeszitő, szemet nem rontó képsorozatokat. A
vállalatnak saját villamos világítása és igen
kényelmes berendezése van, képei újak és
érdekfeszilök, miért
is melegen ajánljuk
olvasóink pártfogásába
— TŰZ. Múlt kedden Hodosánban tűz
volt. Leégett Jurcsecz Mihály háza, kinek
1000 К kára van. A tűz ismeretlen okból
támadt
—- TŰZ. Perlakon f. hó 21-én d u. 1
órakor Mavrek Balázs perlaki lakos pajtája
gyylladt ki. A gyorsan megérkezett tűzoltó
ság s a község lakói a tűz további terjedé
sét megakadályozták. Az épület biztosítva
volt. de a gazdasági eszközök és takarmány
nem. A kár körülbelül 600 korona.
— Jutalmazás. Danitz Sándor stridói
állami népiskolai igazgató-tanitó a gyümölcs
fatenyésztés, terjesztés és oktatás körül szer
zett érdemeinek elismerése jeléül a magyar
földhitelintézet által az 1908. évr^ kitűzött
gyümölcsfatenyésztési jutalomból 200 koro
nás III. dijjal és a hozzátartozó díszoklevél
lel lett megjutalmazva.
— Husdragasay. Perlakon a hús ára,
dacára, hogy a szarvasmarha ára 4 0 — 50
százalékkal esett, még mindig a régi. Jó
lenne, ha a megyei hatóság egy kissé ér
deklődnék s ezen larthallan állapotnak vé
gett vetne.
— A csodatevő Lurdi Mária. Miksavárról Írják, hogy Dolár István odavaló földmivesnek 5 éves kis fia születése óta öszszes végtagjaira teljesen béna volt. Hiába
fordult orvosokhoz, az orvosi tudomány fi
úcskája nyomorúságán nem volt képes se
gíteni. Most arról értesítenek, hogy a kis fiú
szüleinek legnagyobb örömére mégis meg
gyógyult: meggyógyította pedig az apa levele
szerint a lurdi Mária, akihez Dolár István
szerencsétlen gyermekével elzarándokolt az
zal a menettel, melyet a hónap elején a
kapucinusok Fiúméból Lourdesbe vezettek.
A hogy levelezőnk Írja a boldog apa az egészséges gyermekkel már útban van haza
felé.

— Táncztanfolyam. Merk! József oki.
tániztanitó szeptember б -én táhfölyámot
nyit a Zrínyi szálló nagytermében. Etőjegyzéjieket .1fogad Strausz Sándor könyvkeres
kedése Csáktornyán.
— Aki a Máriás zászlót a sárba ti
porta. Megírtuk múltkor, hogy a tüntetve a
városon végig vonuló bisztricei búcsusokat
a rendőrség feltartóztatta s követelte fölük,
hogy a horvát jelvényeket rakják le s vegyék
íe a Máriás-zászlóról is. Az ebből kifolyólag
keletkezett civakodásról egyik fővárost lap
azt irta, hogy a csendőrség a búcsusok ke
zéből kiragadt templomi zászlót sárha ti
porta. Híradásunkban már akkor megírtuk,
hogy dulakodás közben megtörtént a sajná
latos esemény, de hogy ki követte el, egy
előre még nem tudni. A megejtett vizsgálat
során kiderült, hogy a fővárosi lapot tudó
sítója Kiültette; mert nem is csendőrség,
hanem ahogy mi állítottuk, rendőrség asszisz
tált az utcai harcnál; másrészt mint előre
látható volt, nem is a rendőrök feledkeztek
meg magukról, mert ily vandalizmust róluk
feltenni nem is lehet, hanem egy OvCsár
Antal nevezetű beiicai lakos volt az a bes
tia, aki a zászlót megszentségtelenitette s
inkább végig gázolt a lobogón, semhogy a
horvát pántlikát róla levegye. Sőt környe
zetének egyenesen meg is tiltotta, hogy a
zászlóhoz valaki hozzá is nyúljon. Úgy hogy
a rendőrség *ek valóságos harcot kellett végig
küzdenie az állatias bucsusokkal, mig a zász
lót a sárból kiszabadíthatták. így készülnek
a mondva csinált teudeuciózus híresztelések,
melyeknek még a magyar lapok is felülnek.
Akkor nincs mit csodálkoznunk azon, ha a
horvát lapok, mint valami kaviáron kapnak
uz» ilyen híradásokon s a nmguk szája-ize
szerint kiszínezik; sőt hogy még jobban kér
kedjenek igazaikkal, az ilyen jól értesült
magyar lapok kommentárjaira büszkén hi
vatkoznak is.
— Virágzó ipar fejlődött ki hazánk déli ré
szén és nagyban járul hozzá a vidék vagyoni vi
szonyainak konszolidálásához. A legjobb hírnévnek
örvendőNagykikindai és Zsombolyai Bohn’fóle tég
lagyárakat értjük, melyek a tulajdonosok szakavatot
vezetése mellett a monarchia legnagyobb telepévé
fejlődtek ki. A Bohn-féle szab. átfedő cserepek,
melyekből a cég évente 50 milliónál többet gyárt,
közkedveltségnek örvendenek. A cég újabban Bé
késcsabán is hatalmas telepet létesít, mely szá
mos munkáskéznek keresetet fog adni.

Szerkesztői üzenetek.
h j. H ogy Horvátországban nemcsak M uraköz, de a
M uraköz dolgaival is foglalkoznak, nagyon természetes. H i
szen fáj nekik, hogy Muraközben az állapotok nem olyanok
és hogy az események nem úgy fejlődnek, ahogy ők szeret
nék. S bosszantja őket, hogy van itt egy orgánum, mely a
m agyarság ügyét szolgálja s folyton résen van, hogy idegen
befolyások a M ura a Dráva között ne érvényesüljenek s
hogy a ragaszkodás ebben a jóravaló muraköz; népben a
m agyar haza iránt nemcsak ébren tartassák, de tudatosan
fejlesztessék is. H o gy ö n a drávántuli újságok közleményeit
figyelemmel kiséri, ezzel hazafias szolgálatot teljesít. Jó lesz,
ha ezentúl is elolvassa azokat s minket azokról időközönkint értesít. N em azért, hogy velük polem izáljunk, hanem
azért, mert érdekel minket, mi fáj nekik s m inek örülnek.
Az ő taktikájukhoz mérjük a mienket is. Cikkét jövő szá
m unk hozza.
a . 8. Szíveskedjék kis türelemmel lenni. Lapunk szűk
terjedelme miatt a cikkekkel takarékoskodnunk kell. Az ön
cikkének ép a jövő héten lesz aktuálitása a mai vezéreikkünkből kifolyólag. Jövő héten hozzuk.
N . J. M u r a k i r á l y . A fenti okok ihiatt lehetetlen kíván
ságának eleg< t tennünk. Ak k or az egész lap csupán versből
állana. Jövő szám unkban egyet szívesen közlünk a sok kö
zül. Azután alkalm ilag sorát ejthetjük atöbbinek is. Kérjük
szives támogatását m ás irányban is. Nagyon örvendünk a
szellemi tám ogatásnak lapunk mindkét részében.

Olcsó bevásárlási forrás őszi és téli idény
re férfi- és gyermek ruhából olcsó árban
Nádaai J ó z s e f ruharaktárában Csáktornyán.
Mérték minták pontosan kiszolgáltatnak.

Zapis vu ákolu.

vaáa deca za
ve, dók su vám
na navuk po
fielno mineju, i

zabadav bi si Steli potlam pomoéi, vcC bi
kesno bilo.
Ako Sto ve v kakvu sluZbu hoée dojti,
odmah potrebuju od njega, kuliko razredov
je zvráil v svakdaánjoj ákoli. Zabadav protekcija, ili kakvogod preporuéanje, ve samo
vi pitaju, kaj
znaá, dokaZi iz svedoőbom.
То рак svi vidite, da domaj je skorom ne
za Ziveti. Так mislim na gruntu nemreju
sto ostati. I svaki je sreően, ki v kakvu
sluZbu more dojti, na Zeleznici, na poáti, vu
abriki, pri soldati, fínanci, Zandari, v kakvoj kancellariji i. t. d. A tu ga ved nikam
ne zemeju gori, ako samo dobru ákolsku
svedoébu néma. Pák ako se meátriju pojde
vuéit, vezda i tam viáe potrebuju, как su
negda. Prez dobre ákolske svedoőbe ved ni
kam nemre dojti.
Ja mislim, da se svakomu lépő vidi,
da mu déte naraste, da se potlam iz őitanjem doma sam zna dalje veZbati, vuditi.
Takov se v gospodarstvu, pri trgovini ili
pri obdinskoj stvari takaj sve leZe navdi.
Kuliko si more takov pri gospodarstvu po
rnóéi, ili kuliko si zna neáteri pri trgovini
zasluZiti. Kaj ne, da su ovi svi hodili v
Skolu. Pák ipák neáteri véli: »Barem neátero
elő da bi bil viáe hodil v Skolu, onda bi
bil ve lehki!«
Рак как sara vám to s drugoin prilikom napré donesel, ki oőete, da vám se
deca vun dobro navdiju navuka, da doma
Celrti razred zvrái, onda ga dajte u Csák
tornya vu polgariju, da se toéno zveZba vu
navuku. To vas nebi puno koátalo, a deci
bi na veliku hasén bilo.
Vezda vas pák na jeden dober naéin

njali, nisu one mogle u sobu őuli о őem
je govor. Sada dojde otac natrajg u sobu i
véli: »Vani je putujuői stolarski dietiő, koj
prosi za dielo, ja baá sada jednoga trebam
pák éu ánjim pokuSati: »Dojdite nutar u
sobu, pák se sednite tamo к peéi, bura vas
je vani poSteno imala u redu»
Stranac stupi u sobu i sa »Hvaljen búd
JezuS KrisluS!« se sedne na klup kraj peéi.
To je bil bliedi suholasti mladié, opravu je
imái na sebi lietnu i véé dobro ponoáenu;
moglo se je zakljuéiti, da mu mu vanjski
jesenski zrak nije baá godil.
»Skuhajte kavu, to sad jedino moremo
u nőéi imati, pák mu priredite postelju!«
— véli majstor.
Zene su otiále van, mali u dietiéku
komoru, koja je baá u to vrieme prazna
bila, jer baá ni jednoga dietiéa nije majstor
imái, a liepa Janica u kuhinju. Njoj nije
nikakova novina bilo putujuée dietiőe u
svojoj kuői videti, a tusti i debeli baá nije
nijedan bil, ali pogled u bliedo zmuéeno
lice te njegovo drZanje, как da se srami
Sto mora prosjaőiti, sad ju je u srdce dirnulo i ona se hitro stane te otide u kuhi

nju, odkuda za kratek őas donese áalicu
vruée kave, — koju postavi na stol pred
pulnika.
Kad se je putuik okriepil, odpelal ga
je majstor u njegovu komoricu, gde mu je
postelj veő bila priredjena i tu' se legne
na poéinek.
Drugog dana je doáel u meátrilnicu na
posel i u kratko vrieme, dielajuéi kod majstora, se je ona bliedoéa iz lica i mráavost
liela, koja je bila nastala od bezkrajnog
putovanja i trplenja glada, zime i nevolje,
izgubila. Pokazalo se je, da on dobro znade
hobliéa, pilu i dletu rukovoditi, u obée da
svoj posel u meátrilnici dobro razme, a
ktomu je bil i vrstan risar, kaj je baá majstoru drago bilo i pri meátriji dobro doálo,
i sada je on bil svojim dietiőom podpuno
zadovoljan, kaj se joá nije dogodilo kroz
ona mnoga beta, áto je majstor bil i mnoge
dietiée u poslu imái.
»To je bil sretan sluéajt — rekel je
jednog dana — »da mi je jesenska megla
tóga mladiőa u kuéu dopeljala, baá sada,
kad véé nisam zual, kako éu bez risarije
postelje i ormare za gospoátiju zgoloviti, a

rili, da je nésu redovito vu ákolu poáiljali.
Neáterim roditeljom je to veliki terh, da se
za decu malo pobrinuti moraju, da uvék
öisti hodiju vu Skolu. Da bi samo malo rada imeli decu, to je nebi teZko slalo. Deca,
tak bogata, как siromaáka, su sva jednaka:
mila, vesela. Nego s daleka véé videti, stero
ima dobru, skrbnu mater, olca. Dobri rodi
telji to nebi trpeli, da bi njim deca Zamazana bila, v zdrapanoj opravi hodila. Pák
как lehko je stane t o ! I как lépő njim se
onda vidi, da njivu decu tak druga deca
i svi ljudi rada imaju zbog reda i ponaáanja i zbog njive éistoée.
Takvo déte, Stero se od mlada privői
к őistoéi, i potlam se bude uvék reda znalo drZati. Takvo se nigdar nemora potuljeno drZati, как ovi siromaáki, átéri nemarnu
mater imaju. Как se neátera Zena, tak vu
svelek, cifrasto opravi, a detetu sí pák nit
éistu robaéu ne da. Ova si ne zeme sobom
déte, da к meái ide, nego se sama áeée s
lakvom pajdaáicom ili kraj muZa, как pava, deca su joj pák na tjedne v jednoj
robaéici v jednoj zamazanoj opravi.
Pak tak teZko je anda decu svaki den
v red postaviti? Pak rajSi je nit vu ákolu
ne poSil ate, samo da nebi morali uvék na
nje éistiti, prati. lm ne samo svoju decu,
nego negda— negda i takve sirote bi mora
li v red zeti, átéri némaju otca, matere, ilí
éterim su roditelji belezni, da nebi zdrapani,
zamazani hodili, da nebi zbog toga zaoslali.

Septembra 1-ga ée se poéeti novo ákolsko leto, 1908— 1909-to. Prve dneve pri svakoj ákoli se sbajaju roditelji, da si decu vu
ákolu zapisati daju. Kak je to znato, zakón
oátro odredjuje, da svako déle od 6-ga do
12-ga lela mora u svakdanju, od 13 do
16-ga leta mora vu opetuvansku ákolu iti.
Zakón i to odredjuje, da átéri roditelji iii
skrbitelji dece bi zamudili nje vu Skolu
zapisati dali, do 100 kurun bi kadtigani bili.
Dost íalostno je, da se joá i ve zmoreju
takvi roditelji, Stere je zbog toga kaStigati
treba.
Kuliku brigu imaju skrbni roditelji ove
dneve! Как s veseljem i velikom pazljivostjom popravlja skrbna mati opravicu za svoju
decu, Stera te joj ve opet vu Skolu iti, da
se tam onoga navuka navéiju, áteroga se
nigdé drugdi nebi mogli navéiti. Otec s
radostjom odpelja déte na zapis i kupi mu
sve kliige i druge Skolske stvari, pres Cesa
se nebi moglo vuCiti i vu navuku napreduvali. О как budeju takvim roditeljom
njiva deca, da narasteju, zahvalna.
Kak menje je moCi pohvaliti lakve
roditelje, Steri samo zato daju zapisati decu
svoju vu Skolu, da nebi kaStigani bili. Nit
jim kakvu opravicu prirediju, stim menje
jim kupiju knige. Как velim, zapisati si
daju decu vu Skolu, nego onda ako déle
od evője volje hoőe iti dobro, ako neőe,
Velim, tak te se negda
njim je i tak prav.
Kuliko takvi nemarni roditeljov se ve vas zmisliti, как ste vi nje
Zalosti, a kuliko vise takvi ljudi je, ki se mali rada imeli, как sie je
ve luZiju, da su je njivi roditelji zanema- áiljali. Óva leta, ovi par let

Z А В A V A.
Liepa Janica.
Prije viáe godinah sedeli su u liepoj
kuéici niekog veéeg sela sever ne Ceske,
otac, mati i kői zajedno pri spomenku. Vani
je puhái on jesenski vietar le je drmal sa
obioki i vrati. U sobi je bilo toplo i baS
liepo udobno, makar je to bila ona navadna nizka sobica. PohiZtvo je bilo jednostavno ali ukusno, pák se je na njem vidlo, da
makar je prosto, ipák je tinije i veőom
paxljivoatju izdelano, как navadno. U cieloj
kuői i na licih stanovnikah se je videla
zadovoljnost. Otac omaánemi kostenemi naoőali oboruZan, Citál je nekaj iz kolendara,
mati pako i kCi su nekaj marljivo Sivale.
Veő su se priőeli dogovarati, da bi veő bilo
vrieme na poöinek se spremati, kad na jedan kral kuőni zvonec zazvoni i po hodniku
se saőuju koraki. Otac odmah vzeme lampu
i otide van. Zene u tmiőnoj sobi sada őuju
nati se sa niekim muákarcom vani spomiotca, samo jer se nisu posve glasno spomi-

oCem opominati. Skorom vu svakoj obőini
jesu takva siromaSka deca, Stera jako slabu
opravicu imaju, pák v zimi dostput i zbeteáaju zbog toga. Vi, ki morete, dajte njim
va3e dece ponoäenu opravu, da tak búdu
mogli i ovi vu Skolu redovito hoditi. Gazdarice stanite skup vu selu, vi znate Sto
more dali, pák i to vidite komu bi bilo pomoCi. I Bog vám bude naplatii vaáe dobro
delo, vaáu skrb za siromake, za sirote. Napravite med sobom druátvo: »Druátva za
SiromaSku Skolsku decu« i vidli budete, da
za par lét как neiztrierno jako budete na
pomoC Skoli, zarad ákolanja.
Gospodari, ki morete, aldujte almuSLvo
na ov cilj; ostavite fundaciju, ili napravite
véé ve takvu fundaciju, — siromaSka de*
Cica i céla obCina i fara se neprestalno
uvék iz zahvalnostjom bude z mislila za
vas i za vas hvale vréden Cin.
Svi smo deca jedne drage domovine;
ako Steromu more biti, pák je na pomoC
siromakom, svojoj dragoj domovini je stém
na pomoC.

I zaistinu vezda pred velikom meSom
otiöel je Dolar Stef svojim sínekom nevoljnim na daleki put. A otiSel je s onom proáecijom, koju su vodili kapucini iz Fiume.
Moáele si misliti, kako je áalosna bila
mati maloga Imbrija, kada je svoje nevoljno diete na tako daleki put morala puSCali.
Kada su veC putniki odputovali mati joS
pitala za dijete svoje, i Cula je, da mali
Imbrek puno plaCe za marnom svojom . . .
To je Cula ta siromaSna m ati. ..
A sada je doSel telegrat iz* daleke zemIje Fraceske .. Telegraf je to vesel za mamu
maloga Imbre. Vu telegrafu se javlja, da je
Marija, nasa nebeska mati ozdravila maloga
Imbrija. Dobre i zdrave su mu ruke i noge.
О promislite si svi, kakova je to radost
za оса i mater. Nevoljno dete im je Marija
ozdravila i to odmah u jednom Casu!
О kako se budi ovi ljudi 2arko zahvalili Mariji na tolikoj dobroli .. .
Veseümo se i mi svi Medjumurci, kada
je Marija prvoga Medjumurca Cudom ozdra
vila, pák se njoj rado preporuCamo.
Kada budu ovi putniki dodli dimo iz
Lurda, onda budemo sve joS opáirnije javili
Marija je öudom ozdravila
и ovim novinama, a koji su blizu Gornjih
HraSCan moreju sami pogledati ovu ozdrav.
Medjumurca.
Ijeno diete.
Svi se sigurno Cudite tomu, da je Ma
L a jtm a n .
rija Mali Boája dostojala i jednoga Medju
murca Cudom ozdraviti. A ipák je tomu
K AJ JE NOVOGA ?
tako. Cujte, кako se dogod ilo to .. .
U Gornjim Hraacanima fara Maci— Z v a r m e g jin s k e hii e Aug. l i ga
nec stanuje Dolar Stef, kojemu se pred pet su dráali varmegjinski zastupniki svoju neipf rodilo diete Imbra. Ovo diete na áalost redovitu sednicu v Zalaegerszegu, na koju
roditeljima nije moglo stati na nogice svoje, se je vnogo zastupnikov potrudilo, kajti na
niti si je moglo s rukami pomoCi, jer su ovoj sednici je takva stvar doSla napré,
mu se ukoCile, skoro Cisto posuSile.
koja najbolje zanima poljodelavce i sve
Ali dobri roditelji maloga Imbrija mno- one, koji se s poljodelstvom baviju. Bila je
goputa su se molili dragomu Bogu i Majki reC najme od toga, kaj ima Ciniti varmeBoájoj, da pomogne njihovom siromaSnom gjinska oblast, da dojdu naSi gazdi do krme,
detetu i da i njim podeli jakost i strplenje bez kője je nemoguCe prehraniti marhu Cez
muCiti se s ovim dietetom.
zimu, kajti je poznato svnkomu, d 1 je letos
Kako su ovoga leta Culi Dolarovi, da pri nas prekoredno malo krme zraslo. —
je sada 50 let, как se Marija objavila u Na jezero i jezero je takovih gazdov, koji
Lurdu Subirovoj Bemardici, i da veC petde- se neprestano tereju glavu: kaj bude s marset let je tomu, da se u Lurdu na zagovor hom. Prodati nebi radi, ar onda moraj u poMarijin mnoga Cudesa dogodjaju, onda su tepsti poleg deneSnje céne, a prehraniti ga
si zaáelili, da bi i oni s detetom svojim isii — ne s Cim. — Istina, da smo dobili öve
u Lurd, pák da tarn se preporuCe blaáenoj dneve povoljnu vlagu, i moói se nadjati, da
otava nezmenjka, ali to sve nemre nadoDjevici Mariji.

mestiti on zgubiőek, kaj smo pri seni kvaruvali.
Sednica je na predlog Elek Ernő i
Malatinszky Ferenc zaatupnike izrekla, da
bude prosila od kormana, da naj prepové,
da se krma i kuruza z naSega orsaga vun
vozi. К tomu joS prosi i to, da se sam
kormán brini za gazde, od kud zemeju krmu
i ako bi z dalekoga mesta morali naruCiti
krmu, da se od Zeljeznice nikaj neplaCa.
Znati2eijno Cekamo, kakov odgovor dojde
na lo od ministeriuma.
— Letoénja letina. Poleg izkaza
ministeriuma cemeljskih poslov v naSoj varmegjiji je sledeCa letina bila: pSenice je bilo
zasejano 92 jezer 453 katastralskih mekot;
mekota je dala po priliki 6 metercent. i 35
kil, sve skupa 67 jezer 800 metercentov.
— ProSloga leta je zraslo 75 jezer 624
metercentov. Zita i soráice 82 jezere 466
mekot, na mekoti je zraslo 4 mc. i 5 kil,
sve skupa 499 jezer mc. A lani je zraslo
457 jezer 826 mc. JeCmena je bilo letos
Ceterdesetdve jezere 397 mekot; na me
koti je zraslo po priliki 5 mc. 79 kil, sve
skupa 245 jezer 500 mc. A lani 288 jezer
722 mc. — Zobi je bilo letos 25 jezer 634
mekot; mekota je dala 4 mc. 74 kil, sve
skupa 131 jezero 900 mc. 907-ga leta je
zraslo 150 jezer 812 kil. Iz öve male Statistike se vidi, da je letoSnja letina kam
slabeSa bila как laujska.
— UIaz rekrutov. Minister vojnih
poslov je odredil,da za one rekrute, koji su
1906-ga leta ostali za soldata, — ako se s
njimi broj izpuni — за то onda dozvoli
dopust, ako su pred oktobrom 906-ga leta
isii nutri. A cnim soldalom, koji su 1905ga leta isii nutri, ako bi joS jedno leto Ste
li sluáiti, se njim ovo leto za tri mudtre
raCuna. Rekruti к s vim razredom se imaju
908-ga leta, oktobra 6-ga pozvati nutri.
— Novo postojaliéce. JoS dobro
pametujemo, da je Csáktornya obCina pro
sila od Ju2ne áeljeznice, da njim dopusti,
da bu pri preparandiji novo postojaliSCe.
ProSli tjeden je dalo ravnaleljstvo na znanje varaSu, da ovo dopusti ako Cakovec i
céla okolica sve stroSke na se zeme.
— Ostavljen muz. Iz Lendave sledeCe piSeju: Berglec Vendel iz Felsőlakosa
he jako hudo áivei svojum 2enum. Navék

dobrostojeCim roditeljem, povoljan zet mogel
biti. Ali как to veC ide, kad se na pramaüetje u drvelju i grmlju sve priCme gibati
i se zeleniti, tak se je i u silno zaljublenom
dietiCu priCelo u srdcu burkati te je ljubav
sva predmievanja nadvladala i sve se je
preukrenulo prema onomu, как je to prije
bilo. On je sad pri stolu uviek na Janicu
gledal, doCim je ona srameáljivo u svoj tanjur gledala, a i drugda mu se je uviek
vugiba|a gde je samo mogla. Medjutim je
kad i kad doSlo i med njimi do spomenka,
posüe su ovi spomenki dugSi postajali, a
konaCno je doSel i jedan veCer pod lipom
na dvoru, kad niti spomenek nije bil dosta
veC je nastupilo i stiskanje rukuh a na
zadnje i kuSuvanje.
,
Drugi dán, poslie ovoga pripeCenja
baä je bila trojaCka nedelja, u jutro poslie
sluábe boáje, stupi slraáljivo ali samosviestno
dietiC pred majstora te ga zaprosi za ruku
kCerke Janice, — dakako, da je to bilo tak
dogovoreno sinoC pod lipom. —
Sad stari priCme bez i jedne rieCi po
sobi gore dole hodati, a onda se naglo
obrne prama dietiCu te ga zapita: »A kaj

véli na to Janica?« DietiC na to zatezajuC
odgovori, da se je on sa Janicom glede te
stvari snoCka sporazumel. »No to su mi
liepe stvari!« — mrmlal je atari.
Sada atari odpre sobe vrata te pozove
2enu i kCerku unutra: »Dojdite nntar,
imam vám nekaj povedati. Svami odvaáni
dietiC Cu se poslie razgovarati; za sada otidite u meStrilnicu ili kamo hoCete, dók bu
de naSa sednica golova, jer vi joj nesmete
prisustvovati!«
To je bila te2ka ura, koju je sada naS
snubok vani na dvoriStu sedeC pod lipom i
CekajuC suda, doáivel ;p)slie je sam povedal, da onu uru neCe nikada zaboraviti.
Medjutim je u sobi dogovor posve
drugCije tekel, nego se je on bojal. Kad je
Janica, ljubimac svoga otca, ovomu onako
ljubezno, dietinski u oCi pogledala, bil je
veC predobljen. Ali mati se je vrlo presenetila; em je Janica ovih danah bogatoga sina, posiednika kuCe, vise ralih zemljiSta,
Sume i vinograda, kad ju je doSel snuboCit,
odbila, a na zadnjem plesu je bogati i mladi grofov vrtlar izkljuCivo samo jedino
Snjom cieli veCer plesal, a eto sad se ona

on eto je takove liepe modellé narisal, da
Ce gospodja grofica samo Siroko gledati i
Cuditi se, kad bude naruCeno i zgotovljeno.
Janica je pri tih pohvalnih rieCih se do vuh
poáarila i naglo otiSla iz sobe. Ona je svoje
srdce na tóm vrstnom i snaánom dietiCu
izgubila. Dakako, da kad su pri jelű kod
stola zajedno sedeli, nije niti sama sebi vierovala, da bi ona, koju su svi bogati mladiCi áeleli, te ju »liepom Janicom« nazivali,
da bi ona mogla u ljubavi uzplamtiti za
Coviekom, koj ju je komaj kad i kad u lice
pogledal. Ali kada je sama bila, onda si je
morala sama sebi priznati, da toga mladiCa,
koj je sada veC bil liepi i Cvrsti mu2 danomice sve viáe i vise ljubi; ali se je varala, ako je mislila, da se on za nju nezanima, jer ju riedko u lice gleda, i da su
njegove misli mozbit kod kője druge dievojke.
On se je od prvog hipa, kada je majstorovu kCerku zagledal, u nju zaljubil, как
joj je sam to kasnije pripoviedal; ali Cim
ju je bolje ljubil, tim je postajal skromniji
i tihiji, jer on je bil previdljivi i poSten
Coviek, koj si je misül, da on, siromaSki
dietíC bez ikakvog imetka, nikada nebi, tim

njü je tukel i bil. 2ena ae toga navoljila i
odiála v Lendavu slufcit. Май se jednu nedelju odpeljal v Lendavu za njom i étel je
2enu páisiliti, da se nazaj povrne к njemu.
Kajti je 2ena to né átela véiniti, zato nju
]e mu2 s jednim vu2incom kólám privezal,
a zatim vudri med konje, koji su teleli kak
stréla, a sirota 2ena je prisiljena bila za
kolami bejíati po célim varaáu. Kak su to
spazili ljudi, odmah su zastavili konje i
sirolu Seiiu oslobodili od smrtne site, a ne
Cemurnoga mu2a рак prék dali kr. sudu.
— Velika bura. Proáloga tjedna je
na vide mcstah bila bura,«ali najvekáa kre
Balatona, de je, strahovitoga kvara zrokuvala, osobilo vu goncah.
A iz Déva javiju, da je v Hunyadvarmegjiji aug. 16-ga strahovitno veliki viher
bil. Odveéer ob 3 vuri se za oblaéilo i za
tim je straéno veliki viher nastal. V Rodos
tó je 8 minut iála tak velika toéa как jejce. Dva pastire i éest volov je zatukla. —
Vu Vajdahunyadu je sve öblöké zdrobila i
érepa spotrla. Sadovnjaki su za nikaj. —
Med Bácsi i Kaland je jen visoki sep, njega
je voda svega reztepla i na poldrugi kilo
meter odnesla. — Sadovno drevje je sve
séehano i spotrlo. — Isto tak v Nagyszebenu je toéa sve vuniátila. Najstareái ljudi
veliju, da véé 20 let nepametujeju tak ve
liki viher i buru, как je öve dneve bila.

— Kuliko zajeju i spijeju v Becu?
Polag átatistike 1906 ga leta beCke novine
jako zanimljive stvari piáeju,
kuliko se
potroái v Beéu Cez jedno leto. 1906-ga
leta se strZilo v Beéu 612 jezer 954 hektotitrov vina v lagvi i 6 jezer 444 hektolilrov
vu flaáah; 46 jezer 940 hektolitrov moéta,
— 4 miljoni 901 jezero 105 kil grozdja,.
— 7 jezer 395 hektolilrov jabuénice, — 1
miljon 267 jezer 351 hektolitrov beéke pive, — 1 miljon 185 jezer 633 hektolilrov
zvanjske pive, 67 jezer 800 hektolilrov
2ganice, — 536 jezer 953 komadov govedske marhe, — 304 jezere 158 teliéov, —
88 jezer 81 birke, 6 jezer 635 mlade köze,
— 11 jezer 646 pajcekov, 19 jezer 262
friélinov, 583 jezere 896 le2kih svinj, — 6
miljonov 534 jezere 153 kil govedine, bir
ketine i kozeline, — 5 miljonov 476 jezer
zagleda и jednoga dotepenoga dietiéa, koj
je skoro gól i bős knjim doáel, razmahala
se je svojim jezikom
Otac je to materino rogoborenje mirno
posluáal, dók se njezin govor nije dietiéovog siromaélva dotaknul i dók se ona nije
za njega izrazila, da se je skoro goi i bős
knjim dotepel. Ovak osramotib pák majstor
ipák nije dopustil svojega najboljega dietiéa,
áto ga je do sad и svojoj meétri'nici imái,
рак je za to иvriedijivo klafranje materino
dotrgnul sa jednostavnim uzklikom : »Mir!«
I sada je on svoje mnienje povedal
ovim govorom: »Ovaj тий, koj je Janicu
obljubil, je snubok, koj ako je siromak i
bez imetka, se ipák more sa sinoin bogatoga posiednika i sa gospoétijskirn vrllarom
natiecati, on svoje blago i bogatstvo nosi и
glavi i и rukah, а к tomu je vrstan mes
ter, dobar i poőten — a kaj je najviée
vriedno — i bogabojeéi éoviek, koj nikada
nemre propasli. Svojom meátrijom и glavi
i Bogom и srdcu ée on uviek svoj izlaz
najti, pák ako ga naáa kéerka ljubi, neka
si ga i vzeme и ime boZje!«
1 tako se je na zaéudjenje cieloga sela pripelilo, da liepa Janica niti je bogatoga
Posiednika и selo, niti vrtlara и grad 2eni-

356 kil friáke teletine i svinjskoga mesa,
— 3 miljone 666 jezer 967 kil osoljenoga
i obkajenoga mesa. — 611 jezer 554 kil
salamé i obkajenih jezikov, — 178 jezer
566 pur.e, koponov i goskih (od marciuéa
do juliuáa), — 1 miljon 271 jezero 691
komadov guskih i racah (od juliuéa do
marciuéa), — 3 miljoni 980 jezer 50 kokoéi i golubov, — 3 jezere 662 jelenov, —
607 dívje svinje, 9 jezer 84 srne, 527 je
zer 898 zajcov, 35 jezer 745 kil jelenskoga mesa, «— 71 jezero 349 druge divjaéine,
— 40 jezer 976 fazanov i jarebica. — 13
jezer 924 divjih gusek, sloke i divjih rác,
— 124 jezere 267 trékih, 2 miljone 53
jezere 13 kil ribjega mesa.
Cudimo se za ovoga, koj je to álalisliku skup slo2il, zakaj je né jóé zraöunal,
kuliko áemlji i perecov mineéez leto, ba
rem bi do kraja znali, как gluboki Zeludec
ima Béé.
— Velika buna v New-Jorku. Od
onut javiju, da je
v Springfietdu velika
buna nastala med »bélimi i Crnoko2ci.«
Naée ljudi najme zoveju tani za »bélé«, a
med njimi je vnogo i érnoko2cov, tak z
vani » néger«-ov. Jeden néger je étel osramotili jednu bélu 2enu. Ov sramoten Cin je
na tuliko razlutil naée ljudi, da su s batinami i revolvert navaljili na Crnokozce, ko
ji su se isto tak s revolveri branili proti
ujim, I dve bélokozce strelili. S tim su jóé
bolje vu2gali naée ljudi, koji su ve svum
silóm nahrupili .na négere, i s batinami, s
revolveri tukli i strélali négere, tak, da je
na stotino Ie2alo oranjenih. — Zatim su
njim vu2gali Ыйе. Redari su nemoéno gledali ovu bunu, dók su né doáii na mesto
soldali, koji su najpredi vu zrak strélali, i
da su vidli, da se od toga neprestraáiju,
pustili su kugljc parput med nje. Na to su
se svi razpráili i za kratek Cas je nastal
mir. — Sam naCelnik, koj nje je étel vmiriti, je sam komaj vuáel, kajti su i njega
ételi v ogenj hititi.

— Jubileum zagrebackoga nadbiskupa Vu Baden— Badenu. kupaliáéu,
blizo Beéa, su s velikum paradom obslu2avali petdeset gödiénicu naéega nadpastira
Posiloviéa. Po meái je nadbiákup svim nala, véé je siromaákoga dietiéa uzela, koj je
и otéevoj meátrilnici pri hobelbanku sa hobliéom i pilom и ruki véé du2e vriemena stal.
Poőto je otca imái nasliediti jedini sin,
koj je takodjer stolar bil, a sad se je zadrZaval negde и inozemstvu na putovanju и
svrhu svoga usavréenja и meátriji, to je
slari majstor kupil svomu novomu i jedinomu zetu stolariju и varaéu, poöto je ovaj
misül, da on svojim talentom и varaáu áirji
krug osvoji. 1 ízbilja se je táj mladi éoviek
medju svojemi sumeátri pridigel, pák kad
je jednoé bila razpisana nagrada za pohi2tvo jedne gospodske sobe i on je prvu takovu
dobil, onda je dobival danomice sve viáe i
viéo naruébinah le je stupaI и svojoj meát
riji sve viáe i viáe. Íz meátrilnice je postala
mala fabrika a iz liepe Janice bogata fabrikaulica i ' sretna йена i mali, slara gospa
majstorica pako, koja je sprvine bila proti
f.enitvi svoje kéerke sa siromaákim dotepenim dietiéom, se je sada sa svojim zetom
gizdala i uvidla, da pravi imetak i bogatstvo
je и glavi i и srdcu, как je to od svog
тийа éula, a ne и 2epu

Em. Kollay.

zoénim svoj nadpastirski blagoslov podelil.
Popoldne ob 1 vuri je veliki obed bil, na
kojem je vnogo velikaáov bilo, med ostalimi i deputacija zagrebeékoga kaptolona.
Nadbiákupu je pismeno gratuliral naá kralj,
onda sv. Otec papa, nadherceg Lipot Salva
tor i njegova familija i Rauch Pál báron
horvatski ban.
— Opazka. Doálo nam na znanje, da
je Drávavásárhelysko poglavarstvo viáe oglasov poslalo pojedinim obéinam, vu kojih
piáé da su naée novine vu proálom broju
krivo pisale za drávavásárhelyski angelski
sejam. — Na to moramo izjaviti, da su né
novine krive, ako se sejam krivo preglasil,
nego on dopisnik, koj je toga preglasa nutri poslal. — Angelska nedelja se navék,
svako leto — poleg cirkvenoga kolendara
— med 24. augustom i 4. septembrom
obsluzava, naravski, da onda i angelski se
jam mora na öve dneve opasti. Angelska
nedelja letos na 30-ga augusta opadne, —
ne как nekoji kolendari piáeju, 6-ga septembra — zato bu i sejam v Drávavásárhelyu po nedelji on pondeljek, 31-ga au
gusta. — Od naáe strani prosimo, da dotiéni drugiput bilje pregledneju kolendare,
i dobro se osvedoéiju, na koj den se mora
obdr2avati kaj takovoga i samo onda naj
poáleju proglase vu növi ne.

Pesma Medjimurca.
Kod po sve tu ja putujem,
Ovu povsud obzmmjem:
L)a ne para Medjimurju;
Lépőm vrtu Magyarskomu.
Fare jesu glasovite:
feneke glave éudnovile;
Zemlja, gora dobro rodi,
Zato Hrvate glava boli.
Na dve strani voda teée.
Ribié soma vtorbu vlece,
Ribic si veselo speva,
Som pák vu lorbici zeva.
Strigova je lepő mesto.
Dobil sem tam sírom teslo,
Ktesti kaplja medjimurca;
Koj nam gréje naáa srdca.
Ne trebain od sad maőuhu,
Koj nam prek Drave pumiju,
Magdién za odkupileija.
Njemu néma pri nas mosta.
Od hranila me magjarska,
Vérén budem njoj do groba;
Vérén hoéem njoj ostati,
I magyarsku obéuvali.
Petric Magdié glasoviti,
I svojimi »Pravica« mi.
Naái ljudi tam hodiju,
I vu njih puter tr2iju.
t

Svaki da п ета papira
Poiáée onda Magdiéa
Tam dobije oent Pravica
Kaj ne koála nil krujcara.
Feró M igdiŐ ti si rekel,
Dasi ti naá odkupitel.
Frédi dal buá se razpeti,
l)ok buá mogel nas zavze ti.
Medjimurci, rnedjimurke;
Rudiié verne vi 2enske.
Ne sluáajle vi puntare,
Ki vám vaáu duáu kvarc.
Bolje da álejete »Pravice«.
Idite vi vu gorice,
Povujle je dobro, lepő,
Dabu Medjimurjo glasno.
Spisal: P r e l o x s n y á k lá tv á n
M ik s a v á r .
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gospodarskim stanjon. Takodjer
s vellklm dvorom I vrtem . I za
vrtom Jedna velika zemlja I senoho&a. Célo stanje je Jako
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