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X XIII. évfolyam. Csáktornya, 1906. julius 22-én.
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l :
Strausz Sándor könyvkereske
désé. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépiredalm

M e g j e l e n i k  h e t e n k i n t  e g y s z e r :  v a s á r n a p .
Felelés uxerkessté:

D É K Á N Y  M I H Á L Y .
Fésserkeecté;

M A R C I T A I  J Ó Z S E F .
Kiad« és leptatajdMM:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

-  V. N. —

(Folytatás.)

Első cikkemben a husdrágaság okául
з. pont alatt a növendék-állatok pusztítását 
hoztam. fel/ Mert hisz még a nem szakem
ber előtt is fel kell, hogy tűnjék az előbb 
említett példa végeredménye, hogy t. i. a 
Csáktornyái vágóhídon levágásra kerülő ál
latok vágósulya, t. i. az emberi élelemre fel
használható részek össz súlya (beleszámítva 
a majdnem teljesen értéktelen fejet, végta
gokat) átlag Í50 kg.

Nézzük evvel szemben hogy állunk az
и. n. felnőtt-állatoknál közép- és egész hí
zott állapotban. Egy 4-5 éves ökör félhizottan 
600 kg. egész hízott príma 800 kg.-tól fel
jebb, a félhizott ökör vágósulya 55% , az 
egész hízotté 60— 65% . Ha már most ösz- 
szehasonlitjuk ezt a növendék-állatok vágó- 
sulyával látjuk, hogy a felnőtt és hízott ál
latoknál a mészáros körülbelül 1%-szer 
annyi értékesíthető részt kap, mint a hiz- 
latatlan növendék-állatból. Ha már most a 
félig hízott és felnőtt-állatok élősúly szerinti 
árat 90 fillérjével számítjuk, eme jó  minő
ségű állat & mészárosnak vágósuly szerint 
kilónként egy korona 16 f. kerül. Te
hát a jobb minőségűhez határozottan ol
csóbban jutna, mint a silányhoz.

Mi az oka tehát, hogy husiparosaink 
mégis a helybeli silány növendék-állatot ь 
nem hizlalt felnőtt állatok&t-vágnak.

Ebben kizárólag a husfogyasztó közön
ség a hibás. A helybeli vevőközönség nagy

része nem fogadja el a felnőtt-állatoktól 
származott húst.

Egyes kivételes esetekben, amidőn a 
környékbeli uradalmak által hizlalt állatok 
közül egy-egy a helybeli vágóhídon kerül 
levágásra, a kimért húst a mészárosok leg
jobb vevői közül visszaküldték, ama hely
telen indokolással, hogy: »a hús fekete, vén, 
zsiros, stb.« S a következménye, hogy a 
mészáros kénytelen eme elsőrendű húst 
Budapestre, Badenbe, Mödlingbe stb elszál
lítani, mert nálunk nem veszik meg.

Igaz, hisz az természetes is, hogy az 
evett, hizlalt állat húsa sötétebb, zsírosabb; 
de a szín megszokás dolga s a friss marhazsir 
a mai 2 K. 20 filléres sertészsír árak mel
lett igen jól értékesíthető a háztartásban. 
Tény az is hogy a hizlalt állat húsa hosz- 
szabb ideig tartó főzést igényel, de ezek 
csak úgynevezett szépséghibái a jó húsnak. 
Nézzük tartalmilag, chemiai szempontból 
mivel ér többet a jó hús a rossznál. Mig 
egy középszerűen táplált állatban a viz 73.7 
% , hízott állatban csak 55 3% , a vér 4.7% 
3.9%-al szemben; a gyomor és béltartalom 
18%  12%-al szembenf zsírtartalom ellen
ben sovány állatnál 5*3%, hízottnál 29*4% 
a fennti pár adatból látható világosan, hogy 
a hizlalt állatokban egyrészt az értékes táp
anyagok vannak erősebben képviselve, más
részt evvel szemben az értéktelen anyagok 
mennyisége (viz, vér, béltartalom) csökken. 
Ez a magyarázata azután, hogy a mészá
rosnak, az a primagöböly, mely élősúly sze
rint 82 K. kerül mmázsája, a hús mmázsája 
144 K.-ba jön. Mig a sovány állat, amely

nek élő sulyszerinti ára 82 helyett csak 70  
К., a hús szintén 144 K.-ba jön.

De ami mindezeken kívül még fonto
sabb a fogyasztóra, a hizlalás által zsírral 
átevődött izomzaf tápértéke körülbelül fi 
kétszeres-e a növendék-állatok vizenyős bu
sának. Hisz már a tennti adatok is azt m a
tatják, hogy a növendék-állat húsában a, 
vevőközönség kilónként 1 K. 48 fillérért 
vizet fizet.

Azt hiszem, hogy e rövid chemiai is
mertetés is elégséges annak bizonyítására, 
hogy a husvevő-közönség saját magátiak el
lensége, ha a nagyobb tápértékü és egész
ségesebb érett állatok húsát visszautasítja és 
a vizenyős, puha növendék-állatok húsát 
keresi.

A kínálat mindig a keresethez 
mazkodik s nem pedig megfordítva.

Így van ez a hús iparterén is.
Ha a vevőközönség nem a színre és a 

hús gyors puhává tételére fekteti a COouLyt, 
hanem a tápértékére, úgy a helybeli mészá
rosok is a kereslethez fognak alkalmaak^d- 
ni 8 nem 1— 2 éves (u. n. Kneip) állatokat, 
hanem félhizott, illetve hízott 4 éven felüli 
állatokat fognak vágni. Em e: já  minőségű 
hús nem fog a főzés után, miként a nÖveor 
dék-állat busa, gummiként összezsugorodni, 
mert összehasonlithatlanul kevesebb hoove 
a viz. (Folytaié* kereíkexijg

Az ivóvíz kérdése Csáktornyán.
Jó és egészséges az az ivóvíz, л  mely 

egészen tiszta, átlátszó, színtelen, minden 
szagtól ment és iznélküli.

T Á R C A .

Az asszony szórakozottan ütögetett napernyő
jével egy félig nyílott orgonaágat, de lelke a férfi 
beszédével foglalkozott, a Bátor Gézáéval, akinek 
sóvár pillantása vágyva követte mozdulatait.

Nézze, — fogta meg indulatosan a kezét — 
jöjjön délután, jöjjön estefelé . . . jöjjön, amikor 
akar . . .  de jöjjön ! . . .  és tegyen boldoggá csók
jával, ölelésével.

Nem kapott semmi választ. Sallayné most 
egy apró kavicsot piszkált nagy igyekezettel, de 
arca pírba borult, a melle indulattól pihegett.

— őrültség! . . . — mormogta inkább ma
ga elé, de a férfi meghallotta.

— Hát mondjuk, hogy őrültség, de egyike a 
legszentebb őrültségeknek, amire úgy vágyom, és 
amire — ne tagadja — maga is vágyik

Az asszony valami tagadó mozdulatot in
tett a fejével, majd igy szólt:

— Menjünk t . . . esteledik.
Lassan megindultak hazafelé.
Sallayné beleíogódzott Bátor Géza karjába, 

aki szótlanul ment mellette, okos számítással en
gedve az asszonynak idót arra, hogy meggondolja, 
megfontolja az előbbi beszélgetést.

A hegy alatt vezetett az ütjük és mig alul 
az Ipoly folydogált palóc lassúsággal, a hegytető
ről az esti szellő le-lekapta az ezernyi fehérvirá
gos fa illatát és körülsimitotta vele az asszony 
égő homlokát, kipirult arcát.

Beértek a városba, ahol már is feltámadt 
az esti korzó, amikor az ember lépten-nyomon 
kénytelen köszönni egy-egy ismerősének, és a fő
utca egyik legszebb helyére érve Sallayné otthon 
volt. —

Kezet nypjtott a fiatal embernek és mikor 
ez átható pillantással kutatott be a szemébe, a 
leikébe —- engedelmes megadással mondta:

— Jól van . . elmegyek !
П.

Sallay már harmadszor csinálta meg a szám
vetést, amelyből nyilvánvaló lett, hogy tovább 
nem rejtegetheti a dolgot. Valami százhúszezer 
korona lehetett a hiány, arait három év óta sze
degetett ki lasean-lassan a pénztárból, anélkül, 
hogy a pótlására csak gondolhatott is volna. Azaz, 
hogy eleinte gondolt, de később már szó sem le
hetett róla, mert a hiány és az örvény nőtt, egyre 
nótt . . . annyira, hogy hosszú, gyötrelmes éj
szakák kisérte gondolatai után úgy találta, hogy 
csak holttestével tudná betemetni ezt a mélysé
ges űrt.

Megborzadva e gondolatra, valahányszor e- 
szébe jutott; de Mába, — más módot más meg
oldást nem igen tudott találni. így tettek előtte

már számosán, akik közül csak kevésben volt 
meg a léleknek oly ereje, hogy a bűnért bűnhőd
ni is merjen, és az eddigi előkelő társadalmi ál
lás után eltűrje azt, hogy embertársai, műit csa
ló gazembert bélyegezzék meg.

Megint számolt:
— Három meg kettő, az öt . . . meg négy

az kilenc . . . meg három, tizenkettő . . .
Majd ismét gondolatba tévedt, hogy mikép

pen is jutott idáig ? . . . Istenem ! Hát hogy jót 
ide az ember? Elindul a lejtőn, amikor aztán 
látja, hogy nem is olyan nagy dolog, nem io olyan
veszedelmes, hát megy tovább . . .

Végeredményben — tekintve az okokat is 
— a dolog mindegy . . .  de Sallay azt hiszi, hogy 
mégis az asszony . . .

Nem volt meg közöttük az együttéraéa . . .
Bizalmatlanok, nem értik egymást, titkolód- 

zik s fgy a férfi bizony másutt kereste Isi azt a 
meleget, ami az életéből, a családi tűzhelyéből 
hiányzott; az asszony pedig büszke lélek, aki aem 
tudott simulni, nem akart jő lenni fcoaaá. — —

És igy történt, hogy utaikk elváltak fente 
jobban és jobban elágazva és most, mikor olyan 
nagy szüksége volna rá, hogy valakim* elpana
szolja nagy keservét, mélységes bukását, olyan 
messze vannak egymástól, hogy talán r eg sem 
értenék már az egymás szavát — Nincs, nincs 
senkije, egyedül áll, mint a sivatag kősepéo a 
magányos (o . . .



Vaúá е ilyen ivóvize Csáktornyának? 
Art hisiem, egyhangú a felelet. Nincs! De 
nemcsakhogy nincs, hanem ellenkezőleg e 
tekintetben Csáktornya a legrosszabb viszo
nyok között levő község.

Az ivóviz ellen annyi panasz talán se
hol sem merül föl, mint épen Csáktornyán. 
Vannak' emberek, akik azt mondják, hogy 
a Csáktornyái kutak vizét nem lehet meg 
inni Itt minden kútnak a vize több-keve
sebb tekintetben, ha nem jégbe hütött, kel
lemetlen szagu s még kellemetlenebb ízű. 
És vájjon miért? Azért, mert általában a 
kutak vize annál jobb, minél mélyebbek a 
kutak s igy minél inkább nincs összekötte
tésük a talaj vízzel. A Csáktornyái kutak 
pedig épen ebben a hibában szenvedtek.

Csáktornya s környékének talaja kavi
csos, tehát vizátbocsájtó. Ha eső esik s a 
várárok csatornája megdagad, pár órával 
későbben a csatorna közelében és mellékén 
levő pincék mindig megtellenek vízzel s ha 
hosszabb ideig vaЙ tele a csatorna, távo
labbi pincékben is fölfakad a viz. A mint 
a várárok levezető csatornyájának tisztáta
lan, a községből befolyó minden piszkot 
öaaz^yüjtő vize áthatol a pincékbe, úgy 
beszivárog a kutakba is, de hasonlóképen 
besáivárog a kutakba mindenütt állandó
an á fertőzött talajvíz. A Perlaki-utca Va- 
Mlt' menti oldalán levő kutak vizei esős 
időben nemcsakhogy zavarosak és rossz 
izüéfc, hanem rendesen tisztán posvány és 
rothadási gázokkal fertőzöttek, valóságos 
•Parádi viZ« szaguak. Ezekbe a kutakba 
esős időben különösebben, máskor meg ki- 
eebb mértékben, de állandóan átszivárog a 
közelben levő izraelita temetőnek a fertő
zött talaj vize.

Azaz Csáktornya nagyközség kutainak 
a vize innen, vagy onnan, de alaposan meg 
faunák fertőzve mindenféle bacilusokkal. 
De hiszen úgy is ismerik Csáktornyát, mint 
maláriáé vidéket, a mi természetes is, mert 
ha itt tifuezos betegedés fordul elő, e be
tegség járványsxerüvé fejlődésének oka, an
nak terjesztője mindig a fertőzött kutviz.

S ilyen, körülmények között mit tesz 
Csáktornya nagyközség. Semmit!

Azaz hogy igen. Mint múlt számunk
ban »Közgyűlés« alatt olvasható, egy artézi

Felkeresné ugyan a feleségét, de megaláz
kodás nélkül nem teheti, nem is teszi . . .

Pedig . . . lehet, hogy az utolsó beszélgeté
stik volna . . .

Megkísérli, hogy némi erélyt sugalljon ma
gának.

— Eh, félre ezekkel a hűvös gondolatokkal, 
— mondja hangosan, hogy élő szót halljon leg
alább, de szomorúan hangzik a szava, nem kél 
rá sehonnan visszhang.

Odakint alkonyul. Gyertyát gyújt, ami kísér
leti lényt vet halvány arcára és tovább számol:

— Kettő meg három az öt . . . meg négy, 
az kilenc . . .  meg három, tizenkettő . . . Azaz 
. . . tizenkettő . . .

Az ajtó nyílik; a suhogó szoknyákkal friss 
levegőáram is tolul be rajta és felhangzik az as
szony csengő szava:

— Jó estét, barátom !
— Kezét csókolom, édes. Hol járt ?
7“ Kint voltam egy kicsit; ftg a fejem.
Es a félj — amint az kölcsönös hazugsá

gaikon épölt háaaséletökben szokássá lón — mu- 
taloit gyengédséggel csókolta meg a fehér hoin- 
lok« . az asszony színlelve tartott csókra.

5fjT arcizma sem mutatta, hogy most a ha- 
látoa Ítéletét számította össze; az asszonyt nem 
is érdekelte volna a dolog, meg se látta, hogy 
olyan szokatlanul halavány a félje.

HONTl HENRIK.
IW m ttM  kATHkMik.]

•

kút fúrására beadott ajánlatot anyagi viszo
nyokra való hivatkozással, no meg >a köz
ségi orvos szakvéleménye alapján« egysze
rűen elutasít a községi képviselőtestület.

Az anyagi viszonyokra való hivatkozás 
még meg állaná a helyét, ha nem ily nagy 
fontosságú, közegészségügyi szükségességről 
volna szó, mert Csáktornya nagyközség 
csakugyan alaposan mtgvan már terhelve; 
mindazonáltal azért ez sem elegendő ok 
ilyen egyszerű elutasításra akkor, mikor lát
juk, hogy másutt az egészséges ivóviz kér
désének a megoldása érdekében minden le
hetőt elkövetnek, megmozgatnak, áldozato
kat hoznak, mert tudják, hogy a község jó 
egészségi állapotának az első föltétele: a z 
e g é s z s é g e s  i v ó v i z .

De mit szólljunk a községi orvos azon 
szakvéleményéhez, a melyre részben tá
maszkodik az elutasító határozat. Ez azt je
lenti, hogy a községi orvos a Csáktornyái 
kutak vizét, ha nem is kitűnő minőségűnek, 
de jó s az egészségre ártalmatlannak tart
ja. Hát engedje meg községünk igen tisztelt 
közegészségügyének a hivatalos őre, hogy e 
véleményéhez nemcsak hogy nem csatlako
zunk, sőt annak ellenére is fenntartjuk azt 
az állításunkat, hogy a Csáktornyái kutak 
vize, talán két magán kút kivételével, (de 
ezek vize sem kifogástalan) határozottan 
rossz, kellemetlen, bűzös, egészségtelen s igy 
artézi kutak fúrására, mint a mellyel Csák
tornyán egyedül lehet e kérdést megoldani, 
elengedhetetlen szükség van, még a község 
újabb anyagi megterhelése mellett is. Tessék 
csak megkérdezni a nagyközségnek úgyne
vezett közegészségügyi bizottságát, melynek 
valamennyi Csáktornyái orvos tagja. Több 
szem, többet lát ! (Уш)

K Ü L Ö N F É L É K .

— Képviselő választási mozgalmak. Ke
rületünkben az utóbbi napokban teljesen 
kialakult a helyzet. A bizonytalanságot, ta- 
pogalódzást, próbálkozást felváltotta a na
gyon is közeli választási napra való tekin
tettel az erős korteskedés. A kerületnek 
most két jelöltje van, s úgy hisszük, több 
nem is lesz) gróf Festetics Pál 48-as füg
getlenségi programmal és dr. Hajós Ferenc 
jól ismert Csáktornyái ügyvéd alkotmány
párti programmal léptek fel. Gróf Festetics 
Pál 20-án éjjel érkezett Csáktornyára — 
Gaál József országgyűlési képviselő tár
saságában s korteskörutját 2í-én kezdette 
meg; dr. Hajós Ferenc nyaralását félbesza
kítja 18-án jött vissza s 20-án kezdette 
meg kortesutját. Mindkét párt nagyon bízik 
győzelmében s erős küzdelemre van kilátás.

— A választás napja. A Csáktornyái 
kerületben a lemondás folytán szükségessé 
váll képviselőválasztás határnapjául a köz
ponti választmány folyó hó 18-án tartott 
értekezletében e hó 25-ik napját tűzte ki. 
A választási elnök Zakál Henrik Csáktor
nyái ügyvéd lesz. Küldöttségi elnök: Dr. Ta
más János perlaki ügyvéd; helyettes elnö
kök: Kayser Lajos grófi titkár és dr. Zakál 
Lajos perlaki ügyvéd. Jegyzők: Fejér Jenő, 
Dénes Béla; helyettes jegyzők: Brauner Ala
jos és Simon István.

— Rendkívüli megyegyülés. Zalavárme- 
gye törvényhatósági bizottsága folyó 1906 
évi julius hó 24-én d. e. 10 órakor a vár
megyeház gyű léstermében rendkívüli köz
gyűlést, ezt megelőzőzőleg pedig az állandó 
választmány d. e. 9 órakor ülést tart, mely
nek tárgyát képezik:

1. A 49982/K. M. 906 sz. rendelet a 
Keszthely — zalaapáti— lenti — muraszombati 
(regedei) törvényhatósági közutnak állami 
kezelésbe leendő átvétele tárgyában.

2. A kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter 42032/V. sz. rendelete Keszthely nag? 
község képviselőtestületének a villamos v 
lágitó berendezés létesítése iránt hozott hí 
tározata tárgyában.

3. A Tuberkulózis ellen Védekező Vas
vármegyei Egyesület átirata, a Tuberkulózis 
ellen védekező Dunántúli szövetség létesíté
sének elősegítése iránt.

4. Tárnok község kölcsön ügye.
5. A Dunántúli dalosszövetségnek kér

vénye a folyó évi augusztus hóban Nagy
kanizsán tartandó dalversenyre egy verseny- 
dij adományozása tárgyában.

— Emlékkő fölavatás. Múlt vasárnap 
avatták föl ünnepélyesen az egy év előtt 
Csáktornya mellett hirtelen elhunyt gróf 
Orsini Rosenberg volt zágrábi hadtestpa
rancsnok emlékére Zalaujvár mellett állított 
emlékkövet. A fölavatási ünnepélyen jelen 
voltak az elhunyt felesége, gyermekei és ro
konai; Auersperg zágrábi hadtestparancsnok, 
számos tábornok és törzstiszt; a zágrábi 
hadtest körébe tartozó ezredek küldöttségei, 
Zalavármegye képviseletében dr. Hajós Mi
hály törvényhatósági bizottsági tag, a Csák
tornyái járás képviseletében Kolbenschlag 
Béla főszolgabíró és Szalmái József tb. fő
szolgabíró; Varasdvármegye és Varasd vá
ros küldöttsége; Csáktornya elöljárósága és 
képviselőtestületének küldöttsége; Csáktornyái 
hivatalok és testületek küldöttségei. — A 
fölavatást megelőzőleg az emlékkő melleit 
tábori mise volt, melyet Richtarics Mátyás 
tábori lelkész, c. kanonok mondott, Fabiani 
Piacidus atya laibachi provinciális, Hódié 
Rafael varazsdi és Pestalics Fábián Csák
tornyái ferencrendi házfőnökök segédletével. 
Mise után Richtarics Mátyás német, magyar 
és horvát beszédet tartott, mely után az 
emlékkövet fölavatták és a küldöttségek 
megkoszorúzták

— Anyakönyvi kinevezés. A m. kir
belügyminiszter a murakirályi anyakönyvi 
kerületbe Kalmár János segédjegyzőt anya
könyvvezető helyettessé nevezte ki.

— Névmagyarosítás. Perczaics Jakab 
hemusoveczi lakós vezetéknevét belügymi
niszteri engedélylyel »Vadász«-ra magyaro
sította.

— Iskola Nyirvölgyön. A vall. és köz- 
oktatásügyi miniszter Nyirvölgy községnek 
állami iskola felállítására tett ajánlatát el
fogadta és Nyirvölgyön már a folyó év szep
temberben megnyílik az állami iskola.

— A helységnevek magyarosításához. 
A .Muraköz« f. évi 28. számában »a hely- 
ségnevek magyarosítása« cimű közleményre 
tisztelettel értesítem, hogy az alsómur közi 
összes községnevek megmagyarositása ügyé
ben, Kovács Rezső járási főszolgabíró kez
deményezésére, az összes községek kedvező 
határozatokat hoztak s a magyarositási kér
vények kerek 11 esztendeje vannak a mi
nisztériumban. Időközben megszorgollaftak 
s azon válasz adatott, hogy az ország ösz- 
szes hasonló kérvényei előre megállapított 
terv szerint intézteinek el, hogy lehetőleg 
eleje vétessék az ugyanazon nevek engedé
lyezésének. így tehát Alsómuniköz illeték.» 
tényezőit e tekintetben mulasztás nem ter
heli. Más kérdés az, hogy helyes s a mu
raköznek által is könnyen kiejthető nevek 
valasziallak-e ? E tekinte'ben még lehetne 
esetleg segíteni. így én az elődöm állal 
*Csukásd«-ra magyarosítani kért »Csukó-
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vah hoőe nutri dati. Ove osnove se sada 
delaju vu ministeriumi. Potrebno je, da óim 
prije zakluőiju sada orsaőko spravíáőe, da se 
sa osnovami ministeriumi moreju pripraviti 
za jesen.

Vu Csáktornyaiskim zbirnim kotaru je 
Gróf Festetics Pál stupil gori sa programom 
neodvisne Kossuthove stranke, tojest na tak- 
vu stranku, как je Ziegler Kálmán bil.

Vú Csáktornyaiskim zbirnim kotaru o- 
voga meseca 2ft-ga dana, tojest u sredu bú
dé zbiranje. Korteáuvanje veő jako ide. Kő
tár do sada dve kandidate ima (mislimo, 
da veő niti nebude), i to Festetics Pál gróf 
od Kossuthove, i Hajós Ferencz dr. csáktor 
nyaiski íiákaliuá od ustavne stranke. Feste
tics Pál gróf tekuőeg meseca 20-ga dana u 
noői ánelcugom je doáel u Csáktornya s 
Batthyáni József groforn; 21-ga poslie pod- 
ne u ft vuri je drZal svoj govor u Csák
tornya. Hajós Ferenc dr., — ki je svoje Ije- 
tovanie napustil, — 18-ga je doáel nazad i 
2ü-ga je poőmel svojega korteéputa. Obe- 
dva stranke jako se povjeravaju u svoju 
slavu.

Kak vnoge budapeátanske novine piáe- 
ju i Baron Kaas Ivor je takaj gori stupil 
vu csáktornyaiskim zbirnim kotaru. To nije 
istina, jer sam Kaas je pisai list jednim no- 
vinam, da on proti Festeticsu neőe gori stu- 
piti, jer zna da je Festeticsu dober prijatelj 
Kossuth i da je gróf Festetics Jenő brat 
grofu Festetics Pálu.

KAJ JE NOVOGA?

— Koiendar  Juliuä 2 3 .  Pondoljek. Apol- 
l i n a r  b ié k u p .  —  24. T o r k ,  k r i e t m i i  it e v .  —  2 6 .  

Sreda Jakot) apostol. — 2 6 .  Cetvrtek, Anna mati 
Ы , d. M. 2 7 .  Petek, Panteleon —  2 8 .  Subota, 
Inocunl papa. 2 9 . Nedelja Marta. — Evangéli
um ove nedelje je, od bogatoga őloveka i neduá- 
uoga sluge — Prvi fertalj meseca je 2 8*  ga ob 
8 vuri 50 minuti na veőer. — Vreme bude lepő.

—  Vumrla je  vdovica Péterffy Mi- 
hályu vu Csáktornya ovoga meseca 11-ga 
vu (i7 letnoj dobi svojega íivota. Pokopali 
su ju ovoga meseca 18-ga vu drávaszent- 
mihályski cintor.

—  Osobni glas. Grot Festetics Jenő 
je po vide tjedinskim tu zadrZavanju ovoga

dam, toga uőinil nije, veő se je iz stolca 
posve ponizno i pokorno ustal, niti nemis- 
leői na kakovo hrvanje, uzel je sa stola 
svoj ákrljak за zelenim pantlekom, zmaáe 
u zraku ánjim kakti za pozdrav kod od 
hodka i liepo uljudno reőe:

»Liepa hvala na tolnaőu i( nauku; ako 
bi medjutim moj adjutant me doáel sim is- 
kat, onda vas liepo prosim budite, tako do
hár pák mu izvolite reői, da njegov gospo- 
din, nadvojvoda Ivan je pri barbiru tamo 
preko, na drugoj strani ulice!»

Sad je dakako gospodina »Frizeura» 
obraz pol metra dulji postal i on bi se rád 
bil price! izpriőavati, ali sei jak — nadvoj
voda je veő bil van; na ulici i gospodin 
»Frizeur» iz svog »Salona» je за то  mogel 
jód za njim gledati.

Nadvojvoda Ivan — Erzherzog Johann 
je bil princ danadnje nade vladajuöe kuöe, 
a Zivel je za vrieme vladanja pokojnoga 
Frana I, koj je umrl 2-ga "marciuáa 183ft. 
godine. Nadvojvoda je tielesno bil poniedto 
kakti boije&ljiv slabiöek, рак je rado dohad- 
jal u liet.no doha iz Beöa medju dtajerske i

meseca 13-ga po poldan ob 1 vuri sa dnel- 
cugom se odpeljal iz Csáktornya varada

— Odkritje spomen-stupa. Vide 
как pred leto dnevom se je pripetilo, da je 
Orsini Rozenberg grof, bivdi zagrebaöki vojni 
zapovednik, prilikom jädenja naglo vumrl 
vu okoliei Zalaujvára, jer ga je boZji biö 
trefil. Pokojnoga zapovednika familija je sa
da na mestu nesreöe dalo stupa podiCi sa 
spornen grofa i ovog stupa odkritje tak 
sveöanim как cirkvenim putom je prodlu 
nedelju, tojest ovoga meseca lft-ga bilo sa 
velikom paradom Ob 11 vuri predpoldan 
se je zapoöela parada. Na odkritje njih je 
vnogo dodlo zmed oficerov i pozvani je bil 
takaj na ovu sveőanost Csáktornya varad i 
svi csaktornyaiski uredi.

— Kaj si je dobro zapamtiti. Rizai 
Józseí murakirályski konjskt trgovec je Mi- 
kec Lőrinca murakirályskog stanovnika sa 
vide konji postai vu Taljansku к Fioli ba
jod konjskomu trgovcu. Rizai je rekel Mi- 
kecu, da bude sve strodke Fioli povrnul. Ali 
to se nije spunilo jer Fioli od strodkov i 
dijurnumov niti znati nije hotel. Siromak 
Mikec kaj si je stel pomoöi si drugaC nije 
mogel, da je vu Majlandu idei na konzulat 
I sa orsaCkimi strodki su ga poslati dimo. 
Dobro bi bilo, ako bi si to svaki zapamtil 
jer jako je treba si premisliti, da Covek pri
je neprime gonjenje konjov, dok nije sigu- 
ren, da bilde mu put plaóeni

— Ubojstvo na stelingi. Vu Beret
tyóújfalu obőini je ove dnevesmrtna bitka 
bila Batai Bálint deőko je veC od zdavnja 
vu srdbi bil sa Santa Janód deőkom. Na 
Stelingi su bili i kada je Batai, koj je za 
soldata ostal ostavil mesto dtelinge, je San
ta iz velike prekdiie «ji njjm krióal, glejte 
i ov je za soldata ostal, pokvanli su Znjim 
celi regiment. Na te reői je Batai tak srdit 
postal, da je Santa premislil stvar i odbe- 
Zal je. Ali Batai je za njim beZal, penecila 
je zel napre, te je Santu iskal na smrt. 
Ravno pred krómom je stal sa hrbtom Ba 
taiju obrnjeni Balog József, kojega je srdit 
deóko prepoznal i za Santu mislil. Penecila 
je do órenj vu Balogov hrbet zapiCil i pe- 
necil je — prek pluCah nad — prsa dodel 
vun na drugi — strani. Balogh je taki 
vumrl. Batai je samo onda spazil, da je ne 
pravoga vpiCil. Taki se je javil dandárom, 
koji su ga zaprli.

tirolske klisurine, gde se je onda svaki krat 
na toliko oporavil na onom fridkoin brdo- 
vitom zraku, da je njegova obitelj odluóila, 
ga na dude vriemena u gornju Stajersku na 
uporavak poslati.

Osobito pako liepa i zdrava alpinska 
okolica je ona okolo Ausse-a i tu se je nad
vojvoda najviSe zadrdaval. On je dohadjal i 
i dalje — do Ischia, — a onda jód dalje 
— do Solnograda, — a onda opet dalje — 
Innsbrucks i t. d., sve same klisuraste, sa 
как kristal óistom, как led mrzlom i zdra- 
vom izvornom vodom. Ali glavni stan mu 
je bil Aussee i tu je ciela okolica dobroöud- 
noga i ljubeznivoga princa poznala, jer on 
je svikud sam zalazil, na poätu si sam liste 
nosil i tarn se sa poátarom Plochl-om na 
dugo i kratko spomenkuval, na polju selja- 
ci se о ovom i о onom spominja), te si i 
od gospodara dal dopoviedati ono, kaj na 
poljodelstvu nije razmel te je tak postal 
ciele okolice ijubimac na toliko, da su ga 
svl »nad Johann» nazivali a on proli tomu 
nije nika| imal.

Jednoó se je u noói iz Beóa dopeljal

— Nesreta ria cugu. Na banhoto
vu varaddinskih toplicah se je smrtha nes- 
reóa pripetüa prodli jeden den Devecsics 
József iz Varaddina je jednu gospu poma- 
gal na cug i med tem je cug tresnenje do
bd, tak da je od ovog tresnenja Devecsics 
iz dtengah med dve koóije opal gde je pod 
kotaőe dodel. Nesreóni Clovek je prek pre- 
rezani.

— Svoju mater je zaklala. Békés-
szentandrásu su doma mrtvu nadli Pálinkás 
Menyhértovu denu Nesreóna denska je Сех 
srdce bila prek slreljena i mislili su da se 
je dena sama strelila. Ali doktori su iz pu
ts kud je kuglja randa dosvedoóili, da se 
dena nije sama strelila, — nego nju je neg- 
do strelil. Poleg sumnje su prijeli petnajst 
let staru kőér, zaklane dfenske, Maricu. Pu
ca je dugim rotenju valuvala, da je ona 
zaklala svoju mater i pod jednim Je togo- 
vorila da njoj je to Sveti Antun zapovedal. 
Doktori su osvedoőili, da je puca obnorela.

Ogenj. Straden ogenj je tril vu po- 
meranijskoj Belgrad zvanoj obőini, koja sé
dem jezer stanovnikov ima. Ogenj se jevu  
jutro zapoőel i samo odveóer su ga’ poga- 
sili. Так je onda jedna cela vulica sa sve- 
rni zidinami zgorela. Asekulerano jé samo 
nekoja hida bila. Tristo familijah je bez kro- 
va. Pideju novine, da je ognja negdo sa vu- 
diganjem zroóil. 1 ■

— Pri jeti agent. Opet je jeden fti- 
őek dodel na zanjke, koj je nade siromadke 
ljudi vu Ameriku lifral. Sopronsko hatarsko 
redarstvo je prijelo Augsberger Florians rz 
Szentfülöp obőine, koj je pet ljudi, med 
vimi jednoga regruta hotel Cez hatar prek 
odpeljati. Prilikom rotenja su izseljeoiki va- 
luvali, da nje je Augsberger navóŰ, da naj 
svoje bagade putüjuóí nebudu sumnjivi. Náv- 
őil nje je i na to, da naj reőeju da se vu 
Beő pelaju svoju rodbinu pohadjat Ali ageui 
je ipák na zanjke dodel. Sve je tajil. Re- 
da rst vein kapitan ga je ipák na 15 dni re- 
dta i na 100 korun dtrofa odsudil.

— Poparjeno dete. Sircsics Lajoda 
varmegjinskoga sudca vu Csaza obőini mali 
siuőiő se je vu kuhnji igral i med tem je 
paravniőin zatiő odprl. Vu paravnici je vreli 
lug bil, koj je malo dete tak poparil, da je 
za jeden den vu velikoj muki vumrlo. —

— Strelanje na cug. Ovoga meseca 
10-ga po poldan je negdo ne dalko od Kas-

u poátanskom diligenze (deleZancu) u Aus
see te se je hotel odmah dalje voziti, ali 
deleZanc dalje nije idei, рак nije niti nitko 
bil na to pripravan na podti (sa onda joA 
onde Zeljeznice nije bilo) da bi tko u nőéi 
hotel dalje putovati, tamo med tolikemi kli- 
surami i ponori, te niti ni jedan kuóiá nije 
bil u pripravi za danas veö.

Tu se oglasi osemnajst godiftnja liepa 
kóerka poätemeätrova, Anna, te se otcu po- 
nudi, da miesto kuőiáa ona preuzme hajka- 
nje konjah i tako spelja podtara, svog olca, 
iz neprilike. Star» Plochl pristane |i kóerka 
se liilro obleöe u poätarskog kuőiáa uaifor- 
mu, metne visoki ákrljak na glavuv abess 
trubentu na debeloj crno— iutoj inori sa 
velikim cofom preko ramena i deleáaac se 
sa princom gene put Ischia, a konje liera- 
juői krivotvoreni kuóiá je iz trubcnte onu 
navadnu podtarsku ariju tak liepo i skladno 
vabil i med brdine u noő puhal, da se je  
od őistoőe glasa sve orilo.

Nadvojvoda u kolih, dakako nije niti 
sanjal, da ga áena a ne muá vozi, veő je 
poslie u Aussee-u od drugih sásnál, da ga



sa varasa Soelcug strelil. Kuglja se je vu 
jedné kupeje stenu zapilila ravno jeden cen
timeter od Surányi Ödönove glave. TakajSe 
na ovim cugu se je peljal Wlassics Gyula 
negíaánji ajilegat csáktornyaiskog kotara 
Redarstvo iSCe nepoznate krivce.

— Trojke \ t  rodila. Veliki bozji bla- 
gostov je postigel Vidakovics AndraSa Zenu 
vu Szabadki. ProSle dane je troje zdrave 
dece rodila. Dakle sada po trojim porodu 
őseim dece ima, koji su svi Zivi i zdravi.

— Osveta. Vu Köcsöny-pusti je Palla 
János petnajst ljet star biroS iz osvete sa 
jednom \uporom odzadi lak vudril Lastyik 
Pála po glavi da su ovoga vumirajuCega 
nesli vu Spital. Lasztyik je 35 ljet star i 
kuCiá je bil. BiroSa su Zandari odegnali vu 
reSt. —

— Poloiaj vu ruskoj. Vu Ruskoj 
dalje teCe krv. Car je jako slabog duha Clo- 
vek nezna zapovedati sam sebi, pák zato 
niti nezna zapovedati niti drugim. Gde jed- 
na, gde druga stranka ga vu rukah drZi, 
A nájbolje je suZenj ruskoj popovskoj i au- 
tokratskoj stranki. Ovi nikakovu slobodu 
nedaju puku, te staroverski rusi vu najvek- 
Soj kmicini trpiju.

Pák zato revolucionska stranka sve po- 
hasnuje, da svoje cilje postigne. Samo pro- 
Sle dane smo Citali da su revolucionaSi stre- 
lili Cuknin admiral a, koj je neprijateij slo- 
bode bili. Cuknin se je vu svojim vrtu 
Sétál, kad ja pred njega skoCil jeden mladi 
Clovek i triput strelil na njega te ga smrtno 
oranil. Jod onu noC je vumrl. Krivca su joS 
ne prgeii.

TakajSe proSle dane ovoga meseca 16- 
ga je jeden revolucionar strelil Koszlov ge- 
nerala, kojega je za Trepova mislil. Koszlov 
je nikaj ne fcriv i moral je vumreti zato, 
da je jako spodoben Trepovu, straSnomu 
neprijatelju puka. Koszlov je jako dober Clo
vek i ni se je brigal sa politikom.

— 2rebce za obcine. OrsaCka vla- 
da svakoj obcini za plodjenje sposobne 
2rebce, pastuhe, fal i na rate proda. 2rebce 
si obcine poleg svoje volje moreju zebrati. 
Gda 2rebce prek zeineju, onda je treba sa
mo iz eene jeden fertalj platiti, a druge 
preostale peneze na rate Cez tri leta.

— Viher. StruSni viher je bil vu Csák
tornya varaSú ovoga meseca 15-ga vu noCi

je najme rne noCi kei poStemeStra. gospo- 
diCna Anna Plochl je Ischl vozila. On ге- 
Cenu dievojku joS nije videl, anda ju niti 
nije póznál, ali 2elja ga je vlekla, da tu od- 
rieSitu gospodiCnu upozna, i izbilja, 2elja mu 
se je izpunila.

U Aussee-u su ne dugó za tim prire- 
dili ples, na kojega je i nadvojvoda bil poz- 
van pák je i doSel. Onde se je onda prvi 
krat sastal sa gospodiCnom Annom, koja 
mu je veC s onom voZnjom kakti nepozna- 
ta imponirala. a sada, kad ju je videl tu u 
njezinoj cieloj liepoti, (piSe se u knjigah, da 
je to bila najliepSa goepodiCna ciele one o- 
kolice) zaljubil se je u nju do dna, pák ka- 
ko je bila, ne samo liepa na tielu veC i na 
duSi t. j. kriepostna, te ju je odluCil za 2e- 
nu űzeti.

Badava su bili svi prosviedi od strane 
beCkog dvora, ljubav nepozna zaprieke i on 
•e je Snjom vienCal proli volji svoje obi- 
telji i cesara, kakti glave obitelji.

Dakako da je sada pri dvoru u nemi- 
loet pal, te su mu vrata bila zatvorena, ali 
to ave nije dugó trpelo, jer mu je dobroCi-

Viher je Sest vur dugó trajal i straána plo- 
ha je veliki kvar napravila. TakajSe vu 
Barcsu je bil veliki viher i de2dj. Voda je 
vu vise mestah vu pivnice iSla i dosta kva- 
ra zroCila.

— Nesreóa na ieljezníci. NesreCno 
je obhodil ovoga meseca 12-ga Suppar Pál 
oberkalauz na osobnim cugu vu Murake- 
reszturu. Suppar je iz postojeCeg cuga dőli 
hotel skoCiti, ali se mu je oprava vu jed- 
dnih odprtih vratah zadela i как jecugjoS 
idei, nesreCni Clovek je pod cugove kotaCe 
doSel, koji su mu jednu ruku i pleCa Cisto 
zdruzgali. Nesr Cnoga Cloveka su vu Nagy- 
kanizski Spital odpeljali, gde su mu ruku 
vkrej rezali. Ali staliS mu je i tak pogibc- 
ljen i te2ko bi vu 2ivljenju ostal.

— Nesreca vu potoku. Vu Vizsoly 
obcine hatara teCe dosta mali potok, tak 
zvani Hernád. Komaj poldrugi meter Siroki 
jarek ima ovaj potok, pák niti mosta nega 
prek njega, jer je peSice moCi prek njega 
iti. Komlósi Józsefa dobrostojeCega gazde 2e- 
na je ovoga meseca 17-ga takajSe prek po- 
toka hotela iti sa svojim vnukecom. Ali pod 
zadnje vreme od vnogo de2dja je tak na- 
rasel potok, da je silna voda sobom podrla 
2ensku i deCeca i odnesla je. Vtopili su se 
obedva, ali mrtva tela su njim joS ne naSli,

— Viher. ProSlu nedelju je veliki vi
her bil vu Makó varaSu i vu okolici. Odve- 
Cer ob pol tretji vuri se je zapoCel viher, i 
straSni viher je naCinil osobito vu okolici. 
Vu varaSu je 12 hi2ah poruSil viher, na 
vnogih mestah je sve plote i viSe hi2ah ruS- 
ti su dőli opali.

— Vu morje je opal. Vu Fiumi je 
na paroladju Cekal Mecger József budapeS- 
tanski kapelan i med tem se je poSkliznul 
i vu morje je opal, je  med valovi zniknul. 
To videCi Szentgyörgyi Imre takajSe buda- 
peStanski kapelan i Vermes József budapeS- 
tanski kapetan su za njim skoCili i vun ga 
oslobodili. SreCne osloboditelje su uzduSev- 
no pozdravili, koji su kre mórja stali.

— Samoubojstvo Vu Szabadki je 
pred cug si legel Tiltinger Peter kolar i cug 
ga je razCehal tak rekuC. NesreCni Clovek 
je straSno veliku 2alost imel, jer rnu je 2e- 
na vumrla i zato se je pod iduCi cug hitil. 
Dvadeset i dve Ijeta je bil star.

— Kuliko se njih je vu majuSu na- 
rodilo? Ljetos vu majuSu se je po celoj Ma-

na cesar Fran I-i za kratko vrieme táj ko
rák nejednake 2enitve odprostil i njegovoj, 
sada zakonitoj Zeni Anni Plochl, grofovstvo 
sa pridevkom »Meran» podielil.

I danas 2ivi obitelj grofovi od Merana 
te je jedan vnuk, prije dvie godine u Inns- 
brucku zaredjen u sveCenike.

Prije nekoliko godinah su u Aussee-u 
odkrivali spomenik, kojega su Stajerci >svo- 
jemu Johannu» podigli, pák je bil tomu Ci- 
nu i sadaSnji cesar Fr. Jos. a i grofica Me
ran, udovica Johannova, как i dva grofa 
Meran, sinovi Johannovi prisutni. Vrlo ugo- 
dno se je ljubiteljah i Stovateljah pokojnog 
nadvojvode dojmilo, kad je tom prilikum 
cesar grófid Anni ruku kuSnul, a sa obima 
grofovi se srdaCno izrukuval.

Nadvojvoda Ivan je tekom godinah u 
Aussee-u postai posve puCki Coviek, pák se 
je negda i narodno oblaCil, как je to eto u 
ovoj mojoj pripoviesti sa »Friseurom» u 
Innsbruck u sluCaj bil.

K m  K o i l m j .

gjarskoj narodiio 57 jezer 814 dece. Vu- 
mrlo je ljudi 42 jezere 543, dakle pomno- 
2alo se je ljudi 15 jezer 271. Akosadagle- 
dimo, da je vnogo ljudi vu majuáu otislo 
vu Ameriku, onda je jako malo pomnoZa- 
nje. Poleg raCuna je vu majudu mesecu o- 
tiölo vu Ameriku 14 403 ljudi. — Vu Ma
juSu mesecu je 16 jezer i Cetiri svadbe bi-
lo. KrSCenik i Zidovka vu 19 sluCajih, a Zi- 
dov i krSCenica vu 33 sluCaji su sklopili 
Zenitvu.

—  Samubojstvo. V Celovcu se je 
hotel umoriti neki domobranski vojak. TeZko 
se je ranil in sada je vu Spitalu. Ne zna 
se, zakaj je to stvoril. — Dne 24. junijusa 
si je v nekoj celovSkem kupaliSCu kljuóav- 
niCar Waller iz Wolfsberga strelil vu prsa 
TeZko ranjenoga su vu Spital odpeljali.

— Dekla se je obesila vu Celovcu. 
Bila je komaj 19 let stara i kei nekvoga 
cestara. ZmeSalo se joj je pamet, jer je bi
la drugaC pridna.

— Vlak je zgrabil pri Teharjih neko 
38 letno Antonijo Cmglak tér je vlekel ka- 
kovih 100 metrov sobom. Sirota je par dni 
potlam vu Spitalu izdehnula svoju duSu vu 
groznih boleCinah.

— Strela je vudrila v nedelju dneva 
24. junijuSa vu gospodarsku poslopjc Franca 
Kotnika vu Framu. Vu fari Sv. Urbana je 
strela uZgala troje gospodarstvo pri Sv. Vi- 
du niZe Ptuja pak jedno.

— Nekoliko pregovorov gazde. 
Vu svaki hiZi zapisite si jih zlatimi Crkami 
i kada zmolite jutranju molitvu, jih pazno 
preberite. Su: Bog gospodar, Marija gospo- 
dinja. — Sebi sejeS, sebi ZnjeS. — Rodo- 
vitna su ona tla, po kojih muZ pleSe. —
— Pred velikim kúpom gnoja se dobar gos
podar odkrije, как pred velikim gosponorn.
— Rana vuza zlata vura. — Po gospodski 
je: po spanju leZati, po kosilu sedeti, muZ 
po tem na SterSku palicu ide. Gde je dosti 
ruk, tarn ide delo v skok. — Trebuh se 
redkog da spomni prejetih dobrot. —  Kdo 
kruha strada, je smeha skoro sit. —  Naj- 
gorje gospodaru kojega druZina vuCi. — Ti 
gospon ja gospon a gdo pak bu sluga? — 
Baba gospodar, vuk mesar. — HiZna mati 
veC z oCmi, как z rokami stvori. —  Gde 
mati vudri, tarn Speh raste. — Kaj se do- 
ma skvasi, naj se po vasi ne razglasi. — 
Povsud je dobro, doma najbolje. — Gusta 
druZina, sloka Zivina. — Ni ga hujega od 
zlobnoga suseda. — Pamet i dobra sreCa 
se malok da razideta.

— Trplenje Zivine. Prav veselo je Ci 
se Clovek nekuliko pogleda po okolici. Poy- 
sud najde pridne ruke, Zivtjenja vesele ob- 
raze, ali uekaj mi na okolici nigdar ni vga- 
jalo, i to je: da se na ponekod Zivine prp- 
veC mucim s konji i sploh zapreZnom Zi
vinom se tak ravna, takaj sa drugom do- 
maCom Zivinom. Tu je vam preklinjanja, 
vriskanja, da se na pol vure dalko Cuje- 
kada vam muZ pelja pol naloZeni voz i u- 
boga marha ne more peljati. Ci bi mogla 
Zivina govoriti, lehko bi se obrnula как 
Balaamov osel vu Sv. Pismu ter prosila 
neusmiljenoga gospodara ali stugu: »Cemu 
me tuCefi, ali ti ne sloZlm verno Ci pak ne 
morém veC, zakaj me preoglagaS? »Clovek 
bi komaj veruval, как moreju biti nekoji 
ljudi tak neusmiljeni. I to je navadno: gdo 
je neusmiljen do bliZnjega, ne pózna tismi- 
Ijenja do Zivine i druga istina je da se le- 
mu nauCi veC dete. I malo gdo se zglasi 
pomagat ZivinCe. Proti muCiteljom zivine bi 
se imalo postupati prav oätro.
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