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10. szám.XXV. évfolyam. Csáktornya, 1908. március 8-án.
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö Z Egész évre . . . .  8 kor
Fél é v re .................... 4 kor
Negyed évre . . . .  2 kor 

Egyes szám ára 20 fillér.K ia d ó h iv a t a l :
Strauss Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. Hirdet**ek jattoyssaa száalttatsak.

dijak, nyiltlerek és hirdetések. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Mylittér pttlUer* 50 altér.

Felelős szerkesztő:
ZRÍN YI K Á R O LY .

Kőszerkeeztő: К  Ízdó éi 1 apt nlzj doüoi:

M ARG1TAI JÓ ZSEF. S TR A U S Z  SÁNDOR.

Muraköz selyemtenyésztése 
1907. évben.

(B) A múlt század első felében Szé
chényi Isván gróf volt az, ki nemzetünkéi, 
— melyet az idők és viszonyok mostoha- 
sága a haladás munkájában feltartóztatott, 
úgy szólván hátra vetett, — felrázta álmá
ból, s az önálló cselekvés terére léptet te.

A legnagyobb magyar ée Kossuth Lajos 
voltak azok, kik reformtörekvéseikben az 
ország anyagi felvirágzására különös súlyt 
fektetvén, a selyemlenyésztést, mint ennek 
egyik jelentékeny eszközéi, nagyban felka
rolták.

Az ő idejük alatt a selyemipar egész 
Magyarország területén nagy lendületet nyert. 
Magában Muraközben is majdnem minden 
községnek volt szedres kertje; az ulak mel
lett pedig szederfák diszlettek. Alsó-Mura
közben, Perlakon, a vármegye által felállí
tott »Filanda« épületben volt annak idején 
a beváltó hivatal s a fonógyár, 24 szövő
székkel.

Jött azonban a 48—49. évi szabad
ságharc, mely mozgalom megkopasztutta a | 
selyemipart további fejlődésében, a szabad
ságharc utáni időkben pedig teljesen meg
szűntnek volt tekinthető.

Muraközben is 1849. év után a se
lyemtenyésztés szűnni kezdett, a gyászos 
Bach-regime alatt pedig egészen hanyatlás
nak indult.

A selyemipar kultiválásában ez a szo
morú állapot csaknem három évtizedig tar
tott. Csak az 1880-ik évben, az akkori föld- 
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter, Kemény Gábor báró volt az, ki 
felismerve a selyemtenyésztés nagy használ, 
újjászervezte a szegszárdi selyemtenyésztési 
felügyelőséget, hogy azt, a már majdnem 
tökéletesen hanyatlásnak indult iparágat ha
zánkban újból meghonosítsa.

Azóta selyemiparunk oly rohamos fej
lődésnek indult, hogy hazánkban, mint ős
termelő országban, a hol úgy az egyeseknek, 
mint az államnak fő jövedelemforrását a 
nyerstermelés képezi, ezt a foglalkozást ma 
már fontos keresetágnak tekinthetjük.

A m. kir. földművelésügyi minisztérium 
országos selyemtenyésztési felügyelősége most 
bocsájlolta ki azon terjedelmes jelentését, 
mely az ország selvemtenyészlésének és 
selyemfonó iparának 1907. évi állapotát 
tünteti fel

E jelentésből Muraköz selyemtenyész
tésére vonatkozólag a következő ismertetést 
közöljük.

Az 1907-ik évben a selyemtenyésztők 
száma volt a Csáktornyái járásban 125, a 
perlakiban 61; a Csáktornyái járásban 1432 
klgr., a perlaki járásban pedig 743 klgr. 
selyemgubót termeltek; a termelt gubók után 
a kereset volt a Csáktornyái járásban3 076 
kor., a perlakiban 1548 kor. Egy termelőre

átlag esik 24— 2ö kor. Legmagasabb kere
set volt, melyet egy selyemtermelő elért a 
m. évben a Csáktornyái járásban 89 kor., a 
perlakiban 78 korona. A selyemtenyésztés 
megkezdése óta (1880. év) a selyemterme
lőknek kifizettetett a Csáktornyái járásban 
22727 kor., a perlakiban pedig 19135 kor.

Az 1906. évről 1907. évre emelkedett 
a selyemtenyésztők száma a Csáktornyái já
rásban: Boltornyán 10-ről 12-re, Dravaóhidon 
5 röl 6-ra, Drávaszentivánon 21-ről 23-ra, 
Drávavásárhelyen 18-ról 19-re, Muraszent- 
mártonban 43-ról 46-ra, Zalaujváron 12-ről 
13-ra. A perlaki járásban: Alsódomboru'1 
4-ről 5-re, Murakirályon 1-ről 5 re. A te
nyésztők számának emelkedése, eltekintve 
különös körülményektől, karöltve jár a köz
ség szederfaállományának szaporításával.

Azon muraközi selyemtenyésztő közsé
gek, ahol a mostani szederfaállomány mel
len emelni lehet a tenyésztők számát, ezek: 
a Csáktornyái járásban: Drávavásárhely,Nyir- 
völgy, Őrség; a perlaki járásban: Alsódom- 
boru, Kotor, Muravid, Perlak, Kisszabadka.

Az 1907. évben a selyemhernyók jó 
gondozása folytán legtöbb keresete volt: a 
Csáktornyái járásban: Drávaszentivánon Je- 
lenics Mária 74, Drávavásárhelyen Rebenik 
Iván 75, Miksáváron Lugozsár János 54, 
Muraszenlmártonban Pevecz Jana 76, Rácz- 
kanizsán Vünk Anna 89, Slefáneczen Rep 
Vida 50 koronát; a perlaki járásban: Drá- 
vaegyházon tíogomelez Róza 54, Perlakon 
Halonya Elek 71, Podbresten Derzsánics Te
réz 78 koronát kapott a gubóért.

Az elmúlt évben a Csáktornyái járás
kan Belica 400, Drávavásárhely 3000. Л1 u- 
rasztmárton 1600, Nyirvölgy 800 és Zala
uj vár 800 négyszögöl nagyságú szedresker
tet létesített.

Az 1907-ik évben szederfát ültettek ki 
a községi faiskolából: a Csáktornyái járásban: 
Drávavásárhelyen 280 drbot, a perlaki já
rásban: Drávaegyházon 42, Perlakon 200 
drbot. Egyetlenegy szvderfát sem ültettek ki: 
a Csáktornyái járásban: Belicza, Bottornya, 
Battyán, Drávaóhid, Drávaszentiván, Miksa- 
vár, Muraszentmárton, Muraszerdahely, Nyir
völgy, Őrség, Bányavár, Ráckanizsa, Zalauj- 
vár, Zrínyiíalva, Zrínyikülváros; a perlaki 
járásban: Alsódomboru, Kotor, Muracsány, 
Murakirály, Muravid, Podbrest, Kisszabadka, 
Tüskeszenlgyörgy községekben.

Az elmúlt esztendőben a Csáktornyái 
járásban: Drávavásárhelyen 8 drb. szederla 
pusztult el.

Idegen helyről voltak kénytelenek be
szerezni a szükséges szedertalombot a Csák
tornyái járásban, a muraszentmartoniak a 
10 km. távolságra eső Alsólendváról.

♦
Részletezve már most Muraköz egyes 

községeinek az 1907-ik évi selyemtenyész

tését, a következőkben ismertetjük ezen fon
tos iparág kultiválását.

A Csáktornyái járásban:
Beliczán 4 család 21 kgr. selyemgubót 

termelt a 45 koronát keresett. A selyem
tenyésztés megkezdése óta 364 koronát fizet
tek ki.

Bottornyán 4 család 12 kgr. gubót ter
melt és 27 koronát keresett. Eddig kiosz
tottak 874 koronát.

Battyán községben 1 család 90 kgr. 
gubót termelt és 186 kor. keresett. Kiosz
tottak eddig 485 koronát.

Drávaszentivánon 17 család 151 kgr. 
gubót termelt és 330 kor. keresett. Kifizet
tek eddig 1290 koronát.

Zrínyikülvárosban 11 család 56 kgr. 
gubót termelt és 119 koronát keresett. Ed
dig kifizettek 133 koronát.

Drávaóhidon 4 család 41 kgr. gubót 
termelt és 91 koronát keresett Eddig kifi
zettek 463 koronát.

Drávavásárhelyen 5 család termelt 79 
kgr. gubót és 172 kor. keresett. Kifizettek 
eddig 2993 koronát.

Miksáváron 4 család 43 kgr. gubót 
(érmeit és keresett 94 kor. Eddig kifizettek 
101 koronát.

Muraszentmárlonban 41 család 647 kgr. 
gubót termelt és 138b koronát keresett. — 
Ezen községben a selyem tenyésztés megkez
dése óta 8487 koronát fizettek ki.

Muraszerdahelyen 1 család 12 kgr gu
bót termelt és 26 koronát keresett. Eddig 
kifizettek 887 koronát.

Nyirvölgyön 2 család 6 kgr. gubót ter
melt és keresett 14 koronát. Kifizettek eddig 
113 koronát.

Őrségen 2 család 7 kgr. gubót termelt 
és 13 koronát keresett. Eddig 311 koronát 
fizettek ki.

Bányaváron 3 család 43 kgr. gubót ter
melt 88 koronát keresett. Kifizettek eddig 
514 koronát.

Ráckanizsán 6 család 117 kgr. gubót 
termelt és 252 kor. keresett. Eddig kifizet
tek 1251 koronát.

Slefáneczen 3 család 46 kgr. gubót 
termelt és keresett 99 koronát. Mindezideig 
kifizettek 358 koronát.

Zalaujvárott 8 család 99 kgr. gubót 
termelt és 214 koronát keresett. Eddig ki
fizettek 1419 koronát.

A Csáktornyái járásban lombszedésre 
nem alkalmas szederfa volt 527, alkalmas 
575 drb Az elmúlt évben tényleg 183 csa
lád vállalt selyempetét, azonban részint gon
datlanság, részint pedig lombhiány miatt 58 
családnál nem sikerült a tenyésztés.

A perlaki járásban:
Alsódomboru községben 5 család 83 

kgr. gubót termelt és 165 koronát keresett 
A selyemtenyésztés megkezdése óta 4591 
koronát fizetlek ki.

Drávaegyházon 6 család termelt 88



kgr. gubót és 178 koronát keresett. Eddig 
kifizettek 513 koronát

Rotorban lü család 127 kgr. gubót 
termelt és 259 koronát keresett. Eddig kifi
zettek 3997 koronát.

Muravid községben 1 család 19 kgr. 
gubót termelt és 38 koronát keresett. Kifi
zettek eddig 163 koronát.

Perlakon 10 család 120 kgr. gubót 
termelt és 252 koronát kéréséit. Kifizettek 
eddig 2820 koronát.

Podbresten 12 család 205 kgr. gubót 
termelt és keresett 443 koronát. Eddig ki
fizettek 1392 koronát.

Kisszabadkán 6 család 18 kgr. gubót 
termelt és 37 koronát keresett. Eddig kifi
zetlek 3547 koronát.

Tüskeszentgyörgyön 3 család 17 kgr. 
gubót termed és 39 koronát keresett. Kifi
zettek eddig 1019 koronát.

Muracsány községben 8 család 62 kgr. 
gubót termelt és 131 kor. keresett. Eddig 
kifizettek 194 koronát.

Murakirályon 5 család 43 kgr. gubót 
termelt és 94 koronát keresett. Kifizettek 
eddig 302 koronát.

A perlaki járásban az 1907. évben lomb
szedésre nem alkalmas szederfa volt 698, 
alkalmas pedig 594 drb. Ezen évben tény
leg 79 család vállalt selyempetét, azonban 
18 családnál nem sikerült a tenyésztés.

Ami már most a fennti községekben a 
faiskolák 1907. évi állapotát illeti, azt a 
következőkben ismertetjük: a Csáktornyái 
járásban: Beliczán elhanyagolt, Bottornyán 
fejlődő, Drávaszentivánon kissé javult. A 
csemeték helytelenül vannak kezelve. Drá- 
vavásárhelyen közepes, Nyirvölgy taiskola- 
tarlás alól tel van mentve, Miksaváron fa
iskola nincs, Muraszerdahelyen nagyon szép, 
Muraszentmártonban jó, Őrségen egészen 
üres, Ráckanizsán kezdetleges, Zalaujváron 
jó. A perlaki járásban: Alsódomborun fejlő
dik, Drávaegyházon közepes, Kotor, Muravid, 
Perlak, Podbrest, Kisszabadka és Murakirály 
községekben rendes, Muracsányban nagyon 
kezdetleges, Tüskeszentgyörgy községben 
fejlődik.

Beszéljen a mamával!
S ezzel a világnak egyik legnehezebb 

problémája meg van oldva. Bármennyi lá
nya legyen is az aggódó apának — eladni 
való, csak beszéljen a mamával s férjhez 
adja legott valamennyit. S legbiztosabb a 
sikere akkor,amikor Gyurkovics-mamához for
dul, mert ez a rendkívül ügyes asszony példái 
hétfőn este statuált arra, hogy rövid 3 órán 
belül hogy is lehet négy eladó lányi főkötő 
alá hozni. Gyurkovics mama oktatott ki tehát 
erre minket, lányos apákat, amikor a bunyevác- 
pereputty élén a Gyurkovics lányokban be
mutatkozott

Igaz ugyan, hogy ehez elsősorban mű
vészet kelleti: Gyurkovics mama ügyessége, 
körültekintő, mindenre ügyelő és figyelő 
anyai szeretele; de azért ezúttal aránylag 
mégis könnyű dolga volt Gyurkovics ma
mának, amikor szeretetreméltó lányai mel
lett egy oly fifikus, kitűnő inlrikus állott az 
oldalán, mint Horkai Xavér Ferenc, ki ter
veiben mindenkor a leghűségesebben a ke
zeire járt.

Oh! milyen est is volt ez Az igazi élet 
négy felvonás keretében: a maga komoly 
oldalaival, a maga derűs vonásaival, kirívó 
fonákságaival. Egyfelől a lányaitól szabadul
ni akaró agilis Gyurkovics mama s a férj
hez menni szerető Gyurkovics lányok: más

felől a férfiak, kik erre mindenkor kaphatók. 
Mert bármennyire kapálódznak is, bármeny
nyire hangoztassák is elvi aggályaikat, egy
kettőre lépre kerül valamennyi, ha a lányos 
mamák igy akarják.

S ez alól a fiatalos öreg Radványi ez
redes se lehetett kivétel: a bájos s amellett 
szellemes Katinkának, Gyurkovics mama leg
idősebb lányának, szemefényének amúgy ka
tonásan egykettőre rövidesen megkapitulált. 
Ily módon hurokra kerüllek Sándorfi, Rad
ványi Gida s utoljára maga Horkai is. S 
ezen nincs is mit csodálkoznunk, hiszen 
Sári, Ella és Micivel állottak szemben: va
lamennyi anyjuk gondos nevelése, — 
valamennyi férjhez menő bájos terem
tés, kik nemcsak a színpadon állták meg 
helyűket, de az életben is sok dolgot adnak 
majd a fiatal embereknek!

No de térjünk át a szereplőkre s gra
tuláljunk Bakos rendezőnek, hogy ily sze
replőket szerződtetni tudott. Ügyes dilettáns 
valamennyi. Amit Gyurkovicsné (Szenlehné) 
ebben a szerepében produkált, becsületére 
válóit volna bármely anyaszinésznőnek. Fi
atal lélekkel öreges szerepre csak az vállal
kozzék, ki minden helyzetbe művészettel 
magát beleéli. S ezt Szenlehné megvalósí
totta. Ezért volt rokonszenves és kiváló az ala
kítása, amikor a darab szálait ügyesen 
bogozva, mindenütt a maga idejében olt 
termelt, ahol anyai áldását a készülő 
frigykötésre adnia kellett.

Könnyebb szeiepe volt az öreg Radvá- 
nyinak (Szenleh), ki mint ezredes pompásan 
érvényesült. Nem azért, mintha szerepe 
könnyű lett volna; de azért, mert azőlem - 
terumenlumánál fogva belelalálja magát az 
élelbeu is midenféle helyzetbe. Jobb Rad- 
ványit Bakos nem találhatott volna. Nem
csak daliás alakjával, mely kitűnő dekorá
ciója volt szerepének, de kiváló játékával is 
mindvégig lekötötte a közönség figyelmét és 
alaposan rászolgált arra a percekig tarló 
tapsviharra, mellyel megjelenését fogadták s 
az utóbb is egyre zúgó lapsokra, melyek 
minden ténykedését a színpadon folyton 
lokonszenvvel kisérték.

Érdekes volt a kis Mici (Kayser Ella) 
s Horkai (Grau Géza) bohókás, intrikus sze
replése. Kitünően s kedvesen fonták a szá
lakat, melyek Sárit (Todor Margit) Sándor- 
íival (Magdics László) és Ellát (Kayser Mici) 
a fiatal Gida báróval (Kayser Bandi) össze- 
ionták. Igaz, hogy ebben Micike részéről — 
szerepénél fogva — egy kis önzés is meg
nyilvánult, de ezért meg kell adni, hogy 
Micike igazi lelke volt a darabnak. Ahol 
cselszövés kellett, mindenütt ott volt hű
séges partnerével — Horkaival. Élénksé
gükkel, mókáikkal nagymértékben hozzájá
rullak az est sikeréhez.

Mit szóljunk a többi Gyurkovics lány
ról? Katinka (Márton Irma) már a kabaret- 
ben szerezte meg a közönség tetszését, pe
dig olt nem is ig°n érvényesülhetett. Mennyi
vel különben mutathatta be tehetségét eb
ben a darabban, amelyben mint igazi teli- 
vér Gyurkovics leány ragyogtathalta talen
tumát. Igazán érdemes volt nemcsak a 
Katinka szerepére, de a Katinka névre is. 
No meg az öreg Radványi se bánhatta meg, 
hogy a négylevelü lóher ép Gyurkovics Ka
tinkával hozta össze.

Sári (Todor Margit) és Ella (Kayser 
Mici) is nagyon kedvesek voltak. Természe
tes szendeségökben alig voltak képesek a 
Gyurkovics lányok vérbeli kacérságát ma
gukra erőszakolni. Be lassanként beleneve- 
lödtek s mint asszonyok már magukra

vették azt a kedves tónust, mely az egész 
Gyurkovics-Radványi környezetet a darab
ban karekterizájta.

A Gyurkovics-mamának három legfia
talabb lánya: Terka (Hirschman Rózsika), 
Liz« (Strausz Rikica) s Klári (Dénes Jolán), 
egyelőre páriában maradtak még, de csak 
fiatalságuknál fogva; mert ami játékukat 
illeti, szerző-adta szerepeikkel a többi játé
kosnak méltó pártuerjeik voltak. Kedvesen ki
egészítenék azt a képet, melyben Gyur
kovics mama körül a Gyurkovics-familia 
bemutatkozott.

Radványi Gida, Sándorfi, Kemény Tóni 
és Semsey (Hutter Géza), Jankó inas (Kele
lemen Ferenc) is kitűnő akvizíciók voltak. 
Nemcsak hálás szerepeik voltak, de életet 
is vittek azokba a színpadon. Kisebb-hosszabb 
szerepeikben ugyancsik dolgot adtak a 
Gyurkovics lányoknak. De meg is állták 
helyüket. Az igaz, hogy egyik másik jobban 
járt; de azért, akit kikosaraztak szintén meg
lehetett elégedve a tapssal, mellyel szerep
lésüket a közönség fogadta.

Összefoglalva az est leírását, mondhat
juk, hogy az kiváló műélvezetet nyújtott a 
közönségnek, mely igen szép számban jeleni 
meg az előadáson. A színpad díszes volt, 
az összjáték szabatos, a rendezés gondos 
volt s Bakos Géza dr. meg is érdemelte az 
óvaciót, mellyel a darab végén színpadra 
hivták, hogy munkájáért elismerésüket nyil
vánítsák.

Az előadás ulán láncra perdüllek a 
jelenvoltak, mely azután ritka jókedv mel
lett együtt tartotta a p blikumot —  a késő 
reggeli órákig.

K Ü L Ö N F É L É K

Kérdéd tőlem  . . .

Kordéd tőlem: miért üldöz я sors 
Miért hogy boldog nem lettem?
Azt feleltem: nagy a bűnöm,
Az я bűnöm, hogy születtem.

S most ha kérded: honnan a változás, 
donnán az, hogy derültebb egem !
Kád mutatok szivem bálványa.
I 'dvömet hisz te benned lelem !

—  Tanfelügyelői látogatás. Zaiavármegye 
kir. tanfelügyelője f. hó 4-én meglátogatta 
a stridói áll. népiskolát. Az elnöklete alatt 
tartott tantestületi ülésen 'megelégedését fe
jezte ki a tapasztaltak felett.

—  Kinevezés. Zaiavármegye főispánja 
a csáktornyavidéki anyakönyvi kerületbe 
anyakönyvvezető helyettessé teljes hatáskör
rel Kopj r Lajost nevezte ki.

—  Eljegyzések. Brunner Gusztáv kotori 
adóügyi jegyző eljegyezte Kanlz Juliska 
úrhölgyet, Kanlz Kálmán nagykanizsai pos
taliszt leányát.

Gzira Sándor orehoviczai körjegyző f. 
hó 1-én jegyezte el Muracsányban Halápi 
Hermin kisasszonyt, községi óvónőt.

—  Március 15. Már múltkor jeleztük, 
hogy a tanítóképző-intézet ifjúságai hó 14 én 
este hazafias ünnepélyt rendez. Az ünnep
ség a következő műsor mellett folyik le: 
Hymnus; énekli az ifjúság. Nemzeti dal; 
szavalja: Jezarniczky Zoltán IV. é. növendék. 
Nemzeti dal; énekli az ifjúság. Ünnepi be
széd; mondja Polány János IV. é. növendék. 
Fohász; szerző Huber Károly; énekli az 
ifjúság. Március 15. irta Jakab Ödön; sza
valja Lázár Károly IV. é. növendék. Csala- 
dal; szerzé Huber Károly; énekli az ifjúság.



Az ünnepély a Zrínyi szálló nagytermében 
tarlatik meg. Meghívók nem lesznek; ez a 
közlemény szolgál a t. köyönség részérejmag- 
hívó gyanánt. Az ünnepély kezdete 8 ó.

—  Meghívó. A Csáktornyái első iparos 
temetkezési-egyesület, választmányának ha
tározatához képest, az 1908. évi közgyűlé
sét ez évi március hó 8-án délután 2 óra
kor fogja a községháza 2. számú termében 
megtartani, melyre a tisztelt tag urakat az
zal a kérelemmel hívja meg a választmány, 
hogy lehetőleg teljes számban megjelenni 
szíveskedjenek. Csáktornyán, 1908 évi ja
nuár hó 22-én. Ivácsics Ignác elnök.

—  Államsegély. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter a helybeli alsófoku 
iparlanonciskola szükségleteinek fedezésére 
1500 kor. államsegélyt engedélyezel a fo'.yó 
iskolai évre.

—  Köszönetnyilvánítás A stridúi áll. 
iskola szegénysorsu tanulóinak 20 kor. se
gélyt adományozóit a Slridói Takarékpénz
tár. Fogadja adományozó a segélyezett gyer
mekek nevében as iskola tantestületének 
köszönetét.

—  Halálozás. A helybeli iparos gárda- | 
nak egy általánosan ismert, tevékeny tagjaj 
Kósz Ferenc cipé»* mes’er múlt hó 29-én 
hosszas szenvedés után éleiének 64. évében' 
elhunyt. Temetése március hó 1-én d. u. 
voll. Az elhunytat örvegye és négy fia gyá
szolja. Legyen áldott emléke!

—  Uj marhahajtó Ut. A vármegye tör
vényhatósági bizottsága a Csáktornyái járás 
területén vonuló miksavár—stridói törvény
hatósági utat a marhahajtó utak sorába 
vette fel.

— Elfogott tyuktolvaj. Mikác János 
felsőpu^ztafai lakost, ki múlt hó 28-án Cse
rép Vida drávas/entiváni lakostól több tyú
kot 14 kor. értékben ellopott, a helybeli ren
dőrség f. hó 2-án elfogti s a büntető bíró
ságnak átadta.

—  Lopás. Bernát Ferenc drávaszenl 
iváni lakos f hó 2-án az esti órákban No 
vák Pálné ugyanottani lakosnő fején levő 
kendőket az utcán a fejéről lehúzta és azok
kal elmenekült. Feljelentése a helyi kir. 
járásbíróságnál megtörtént.

— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
Takarékpénztár Részvénytársaság igazgató
sága a helybeli áll. polg. fiú- és leányiskola 
két legjobb tanulójának a záróünnepély al
kalmával való megjulalmazására szives volt 
40 koronái adományozni, a Muraközi Taka
rékpénztár igazgatósága pedig 20 koronát a 
polg. iskola »Zrínyi kör«-ének adományozott. 
A szives adományozóknak ez utón is bálás 
köszönetét fejezi ki az áll. polg. isk. igaz
gatósága.

—  A pölöskei tüzkárosultak részére 
újabban adakoztak: Gerbavecz Mihály Bot- 
tornya 1 korona. Zrínyifalva község érde
mes bírája Petkovics István szintén buzgól- 
kodolt a gyűjtéssel és községében 12 kor. 
20 fillért szedett be. Az összegeket rendel
tetési helyére juttattuk. A zrinyiíalvai ada
kozók névsorát lapunk horvát részében 
közöljük. Kovácsics Benedek Mikóía 2 K.

— A megörült főhadnagy. Lapunk 
múltkori számában röviden megemlékeztünk 
arról, hogy mull hó 29-én a délután 1 
órakor Budapestről jövő gyorsvonattal Csák
tornyára érkezett egy főhadnagy, a kin a 
pályaudvaron teljes erővel kitört az őrültség. 
Itt aztán leszállították a vonatról és a va- 
rasdi katonai kórházba vitték. Varasdon az
után megállapították, hogy a szerencsétlen 
fiatal embernek alsótahácsi Farkas Árpád a 
neve es a Klagenfurtban állomásozó 6 ík

huszárazrednek főhadnagya. Fia Farkas An
tal székesfehérvári föreál iskolai címzetes 
igazgatónak. A szerencsétlen főhadnagy régóta 
szenved idegbajban s egy Ízben már Szé 
kesfehérváron is kitört rajt., a téboly. Akkor 
azonban teljesen meggyógyult. A főhadnagy 
nemrég szüleinél volt látogatóban é9 éppen 
állomáshelyére, Klagenfurtba akart vissza
utazni. Édesatyja a szomorú hir vételekor 
fia betegágyához, Varasdra utazott.

—  Lopás. Okresa Lujza és Magda za- 
laujvári lakosok a helybeli Herzer Izidor- 
féle üzletből 14 kor. 40 fill, értékű bársony 
holmit loptak el, miért is a helyi kir. járás
bíróságnak feljelentettek.

—  Testisértés. Spitczer János zrinyi- 
falvi lakos f. hó 1-én Zrínyifalván a Vük 
Mihály-féle korcsmában Petkovics József 
fenti községi lakosi zsebkésévet annyira 
megszurkalta, hogy 15 — 16 napig gyógyuló 
súlyos testisertést ejtett. Spitczer a büntető 
bíróságnak fel jelentetett.

—  Gyújtogató gyermek. Szkiepics Pál 
szentrókusi majorbeli uradalmi cseléd 5 
éves Ferenc fia a múlt hét folyamán Novák 
Ferenc majorbeli szénáját játék közben meg- 
gyujtolta, a mi által Nováknak 20 korona 
kást okozott. A gyújtogató gyermek apja 
Szkiepics Pál a bíróságnál íeljelentetetl.

—  Szenzáció a könyvpiacon A bűnös 
Budapest. — Nyomorultak, gazem be
rek. Írták: Tábori Kornél hírlapíró és Szé
kely Vladimir rcndőrfogalmazó. Egy-egy kö
tet ára 1 korona.

Feltűnést keltő uj könyv! Nagy
városi erkölcsök. Budapest sexual is élete. 
Irta Szalhműri Sánoor. Ára 3 korona.

A szabadságharc 60 éves évfor
dulójára: Szabadságharcunk emléke. Nem
zeti diszmü, kunyhók, paloták, fiatalok és 
öregek részére. — Kaphatók Strausz Sán
dor könyvkereskedésében Csáktornya.

—  A tilos Ut. Kercsmár Bálint 26 
éves turcsiscsei lakos 1907. május 31-én 
Felsöszemenyéről Turcsiscsére ment testvérei 
kíséretében. Minthogy a Mura akkor az or
szágutat épen elöntötte, nem volt más ütjük, 
mint a gróf Festetics Jenő tulajdonát képező 
murscsáki erdőn keresztül vezető tilos ut

' Ezt az utat választották tehát, de útjukban 
! Horváth István felesküdt erdőőrrel találkoz
tak, aki őket megállította és visszatérítésre 
akarta kényszeríteni. Kercsmár semmikép 
sem akart az erdőőr tilalmának engedni, 
hajlandónak nyilatkozott bírságot is fizetni, 
csak hogy utjokat folytathassák. — Midőn 
azonban az erdőőr tovább menni mégsem 
engedte őket, Kercsmár őt először szidalmaz 
ni kezdette, majd fegyverét akarta kezéből 
kicsavarni és a ruháját letépte testéről. Az 
erdőőr nem birt volna a megvadult ember
rel, de kiáltásaira társai segítségére jöttek, 
mire Kercsmár testvéreivel a tett színhelyé
ről elmenekült.

Hatóság elleni erőszak büntette miatt 
vádolva ált Kercsmár Bálint a törvényszék 
előtt, mely dr. Miklós Dezső védőbeszédének 
meghallgatása után, a túlnyomó számú eny
hítő körülmény figyelembevételével a vád
lottat 14 napi fogházbüntetésre Ítélte. Az 
ítéletben úgy a vádlott, mint az ügyész 
megnyugodtak, tehát az jogerős.

— Anyakönyvi statisztika. Születés. 
1908. január 12. lstvánovics Katalin mosó
nő leánya, Hajnalka. — Jan. 21. Klen Mag
dolna házi cseléd leánya Mária. — Jan. 17. 
Benkő János uradalmi magtárhajdu és neje 
Jalsovec Mária fia Pál. — Jan. 22 Seruga 
János csizmadia mester és neje Horváth 
Katalin fia Ferenc. — Jan. 30. Kelemen

Béla kereskedő és neje Kohn Emma leánya 
Klára. -  Jan. 28. Zádrávec Cecilia házi 
cseléd leánya Mária. — Halálozás: Január 
16. Horváth Ignác uradalmi számvevő 74 
éves. — Jan. 21. Leszkovec Ferencné szül. 
Radikovics Ilona urad. cseléd 86 éves. — 
Jan. 24. Sray József csizmadia mester 78. 
éves. — Jan. 31. Özv. Kovácsics Józsefné 
szül. Fucskó Anna löldmivesnő 74. éves. — 
Febr 3. Zebec Mihály 9 hón. — Febr. 3. 
Gáspár Józsa 18. éves. — Házasság: Január 
25. Mihálykovics Lukács Földmives és Ko- 
kolec Mária. — Jan. 26. Reitzes Recte Rapp 
Jakab bőrönd készítő és Friedenthal Blanka

—  Nádasy József férfi szabó lapunk 
mai számában közölt hirdetésére felhívjuk 
olvasóink figyelmét.

—  A házinyultenyósztée egy idő óta
rohamos lépésekkel halad előre. Áz ország 
minden vidékén újabb és újabb hívei akad
nak e mindenütt könnyen űzhető tenyésztési 
ágazatnak, amely hivatva van mint a me
zőgazdaság mellékágazata a népjólét emelését 
előmozdítani. Jövedelmezőségre azonban a 
tenyésztők csak abban az esetben számíthat
nak, ha termékeiken egész éven minden 
időszakban túladhatnak. A Magyar Mezőgaz
dák Szövetkezete, Budapest, V., Alkotmány- 
utca 31., házinyultenyészlési akcióját orszá
gosan szervezve, módot és alkalmat nvujt 
arra, hogy a tenyésztők házinyulaikat (akár 
fajállatok, akár piaci értékesítésre való ke
resztezések, vagy a tenyésztésből kiselejtezett 
állatok) bármikor minden mennyiségben ér
tékesíthessék, ahol a tenyésztésre szánt faj
állatokon kívül levágásra való bármilyen 
szinü közönséges házi (istálló) nyíllak is 
kg.-ként élősúlyban 60 fillérért értékesíttetnek.

Ajánlatos tehát, hogy a tenyésztők saját 
érdekükben eladásra kerülő nyulaikat külön- 
külön, vagy az egész községből együttesen, 
a darabszám és a körülbelüli élősúly meg
jelölésével fenti szövetkezetnél bejelentsék

—  A krestelovácpn építendő kápolna 
alapjára újabban adakoztak: Pecsornik Ottó. 
3 korona, Cira Sándor Orehovica 1 korona, 
Puhr Mihály Szoboticza 1 korona, köszö
nettel rendeltetési helyére jutlattuk.

—  A reklám költségei. Egy statiszti
kus kiszámította, hogy az északamerikai 
Egyerült-Allamokban a legutolsó esztendőben 
újsághirdetésekre körülbelül háromszázmillió 
dollárt költöttek el, plakátokra körülbelül 
huszonhatmillió dollárt adtak ki, árjegyzé
sekre és körlevelekre viszont. Körülbelül 
hatvannégymdlió dollárt áldoztak.

—  Közgyűlések. A Csáktornyái Chevra 
Kadisa (izr. szentegylet) e hó 10-én, a Csák
tornyái általános ipartestület pedig 15-én 
délután két órakor tartják ezévi reudes köz
gyűlésüket, melyre a t. tagok ezúton is 
meghivatnak.

— Márciusi irodalom: A magyar könyv
tárban. (Egy— egy szám 30 fillér.) Gracza 
György: Márciue 15 (32 szám.) Farkas Ernőd: 
Gróf Batthány Lajos élete (511 — 12) Jókai 
Mór: március 15-i szózatok (283) Petőfi 
Sándor: Haza és szabadság (280, és 290.) 
Jókai Mór: Petőfy Sándorról (291 sz) Jókai 
Mór: Emlékbeszédek (46 sz) Ábrányi: Már
ciusi dalok (85 sz) Kossuth Lajos beszéde 
a haderő megajánlása ügyében (36 sz) — 
Kaphatók Strausz Sándor könyvkereskedé
sében Csáktornya

Szerkesztői üzenetek.
Sz. Z s .  dr. Perlak. Igen érdekes cikkére jövő hé

ten kerül a sor. Addig is türelmet kérünk.
В. К . V . Miután a gyűlést úgyis már megtartották, 

j_övőre hozzuk a cikket j igy magyarul, mint horvátul.

Főmunkatárs: EÍrauner Lajos.
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0d povanja dohana.
(Dalje)

7 . Как se sója söm e dohan ovo?

Na jednu starinsku mekolu potrébno 
glavatiéu spovamo ako 30— 35 gr. sémena 
posejamo i to samo onda ako je greda de 
je glavatica, pokrita. Na odkritoj gredi je 
potrébno 40—o0 gr. sémma.

Ako je greda pokrita, onda se seme 
sred marciuSa, ako je odkrita, koncem már
ciusa meseca poséja.

Séme se more posejati ili najenput, ili 
pák se predi déne v kakSu posudu, kaj se 
sklije.

Ako v pokritu gredu sejamo, onda je 
né potrébno séme kliti.

Ako se séme predi klije, как se poséja, 
onda se more pripetiti, da se klice, da véé 
séme vun jemljemo strgaju. Kliti séme je 
samo onda potrébno, ako nam je prva sélva 
v gredi jako slaba. V takvim sluőaju mo- 
ramo po drugoé sejati.

Niti jako gosto, niti rédko sejati nes- 
mimo. Ako gosto séjamo, onda bu nam 
glavatica jako ténka, slaba; lakva glavatica 
je ne za vun posaditi. Glavatica mora nizku, 
ali debelu steblo imeti.

Séme je bolje v redi posejati, i ako je 
sérne jako drobno, onda desetput tuliko pe- 
pela zmeSajmo zmes, od toga bu se svaki 
red póznál.

Zubaéami napravimo 1 ili poldrugi cm. 
globoke jaréeka, vu te jaréeka pomeőemo 
séme i zaravnamo. A odzgor éisto na lén-

z  А в A v  A.

Tuáni dnevi . . .
Lépi dnevi как ste meni tufcni,
Niti imam otca niti majke 
Vnogo puta zlo trpim nedu2ni, 
PalCem za pokojne starce.

Doáel sam na ovaj veliki svet 
Zaplakan, kakli da bi znal,
Da budem 2ivel svakeíele lét,
Vide zlo neg dobra próbál.

Neznam tko me vucil govoriti,
Dost je to, da govorit znam; 
Te2koéa me vuCila 2alostiti,
Boga ljubit, Stovati znam.

Zakaj nisam vélik bogaluS ja 
Kaj bi mogel sirote zmoCi,
RéSit vnoge od velikoga zla, 
Razveselit je vu te2koéi.

Ako nisam bogatuS — morém biti, 
Nije blago meni zatajeno 
Ar sve od Bo2anske volje visi, 
Moglo bi biti dozvoljeno.

koma posiplemo vun finoga gnoja. 1 za lo 
je najbolái drvocep.

Jeden red od drugoga mora po 2— 3 
prste Siroki bili.
8 . Na kaj m oram o skrb imeti pri glavatici ?

Da jedenput séme posejamo, onda mo
ramo gredu pokriti, i svaki dén, dók séme 
zide zalévati. К tomu je najbolSa konta s 
ru2om i svigdar da zalevamo, moramo pa- 
ziti, da nebu na zemlji voda stala. Preveé 
zalévati ne smeti. Svigdar tuliko vode zé- 
mimo к zalévanju kuliko zemlja more po- 
pili. Bolje da goéée zalévajmo, i to stakvom 
vodom, Stera jen éas stoji. Vun mrzla, 
zdénéna voda je ne najbolSa. Najbolje je 
v kadi dr2ati vodu, kaj se malo stopi i s 
tern zalévati.

Ako v zakritoj gredi imamo glavaticu, 
onda svigdar, da zalevamo, moramo potim 
pokriv doli pustili.

Na nőé nigdar nesmemo zalévati, isto 
lak, ako je mrzlo, vetrovno vréme.

Ako topel de2dj curi, onda zemimo 
pokriv dőli; nego proti velikoj plohi se véé 
moramo braniti.

Cuda glavatice dojde pod kvar, ako je 
greda jako topla ili jako rnrzla.

Zbog toga moramo glavaticu, ako je v 
pokriloj gredi, veéput zluftati. Za to je naj- 
bolSe éisto, toplo vréme.

V marciuSu, i poéetkom aprila svaki 
dén samo na 2— 3 vure ostavimo odprtu 
gredu, i to okoli poldneva, da je toplé. — 
Polli, zveé nemoramo bojati od mraza i na 
nőé pustimo odprtu gredu. Za pokriv pod-

prti su najboláe lelve, na kojih napravimo 
zubce, tak da pokriv moremo viSe i ni2e 
pusliti, как nam to vréme dopuSéa.

Med glavaticom, как i drugdi zrase i 
draé. Né nam potrébno na sirje rezlagati, 
da se zbog toga inora glavatica veéput 
opleti.

Predi как bi se hapili pleti, moramo 
glavaticu dobro zalejati, da be2i spuéemo 
draéa vun. A potim na (énkoma posiplemo 
s tinim gnojom a nazadnje po drugoé poS- 
kropimo s vodom.

Kuk bumo god pazili pri sétvi, svigdar 
se pripeli, da nam séme nezide jednako,na 
mestaj bu rédko, na mestaj gusto. Ako je 
pregusta, onda moramo obréditi, kajti dru- 
gaé jako lénku i slabu glavaticu dobimo.— 
Da rcdimo, i onda se mora greda predi 
malo zalejati, drugaé je te2ko pukati.

Как god povamo glavaticu, ili pokritoj 
ili v odprtoj grédi, svikak moramo paziti 
na to, da nam glavatica séim jakSa. Ar 
séim je jakSe steblo i korénje, s tim se 
bolje moremo nadjati, da bu na polju ménja 
posla a véé liasna. — Rano sadili i jaku 
glavaticu, to je glavna stvar.

9 . Presajanje

Как sam predi rekel, glavatica se mo
ra obréditi. Dok je éista mala, slaba, onda 
ono, kaj spuéemo vun, jednostavno vkraj 
hitimo.

Zrédjena glavatica bu nam spomo 
rasla, tak, da 4— 5 tjednov bu veéopeltnk 
velika i gosta, da se po drugvé mora réditi. 
Nego onda véé onu glavaticu, Steru vun

Nej bilo blago meni gizdoéa,
Nit za Boga pozabljenost,
Pred menőm bi mi bila le2koéa 
A pod nogami pako gizdost.

Stujem bogatog i siromaSkog 
Covek je jeden как i drugi,
Jednako nosi kipa Bo2anskog 
Ipák zato z gizda se vnogi.

Nelrpim ja gizdavoga éoveka 
Od sebe takvog odurjavam,
I как jednakog 2itnog klasa:
Toliko ga preStimavam.

Naj ne misli nitko, da baS zato,
Kaj sam mozbit ja siromak,
Nego uprav зато jednako zato:
Ar je gizdav véé i siromak.

Stromar

Nekoje osebujnosti visokih í zna- 
menitih osobah.

1. Kralj i skolnik.
Kada je kralj pruski Friederik Wilhelm 

IV. godine 1840 sei na pruski trónus, onda 
je proputoval sve svoje pokrajne, как je to

uviek novoga vladara' navada, ako dapaée 
nije tek i propis. U jednom selu medju 
Steltinom i Dancigom su mu podignuli sla 
voluk, a miestni Skolnik se je éutil obveza- 
nim, da pod reéenim slavolukom putujuéega 
kralja liepim govorom pozdravi. On se je u 
to ime obukel u crni frak, i to u prvi za 
svoga 2ivota, a koj joS к tomu niti plaéen 
nije bil.

Vodeéi svoju Skolsku mlade2, éekal je 
anda luj pod slavolukom dolazak kralja, 
koj se je negde zakasnil, pak se ga naS 
gospodin Skolnik nije mogel véekati. U 2e- 
ludcu mu je priéelo krulili a po drobu se 
prelievati, pak se je anda povrnul natrag u 
Skolniéiju, da malo zalo2i, deékom pako, 
koje je poslal na predstra2u, je nalo2il, da 
ga odmah pozovu, éim budu iz daleka vi- 
deli putem se praöiti, to jest kralja prama 
selu dohadjati.

Dok je gospodin Skolnik u Skolniéiji 
joS sa zajlrekom bil zabavljen, priému deéki 
vani vikati: »Evo — ide! — Ideit — Put
rom namazani kruh mu opade iz ruk i on 
izbie2i iz Skolniéije i nut — eto — véé tu 
stoji pred svojim kraljem, duboko se nak- 
loni te priéme svoj nauéeni govor govoriti.



spuCemo, nesmimo v krej hititi, nego pre- 
sadimo v grede. Jednu ili dvé grede, kuliko 
je veC glavatice, skopamo, onda zubaCami 
zemlju zdrobimo i zjednaCimo. Po tim malo 
zaléjemo i napravimo rede 15 cm. Síroké, 
te rede posadimo glavaticu, tak, da bu jed- 
na od druge na 4 prste dalko. onda opel 
se mora zalejati i pokriti. Pokrili se na 
sledeCi nácin mora:

Ako némamo pri hi2i drugoja materi- 
jala, onda s kuruzinja napravimo pokriv. 
Med 4- lelve ili prote sloÄimo skup kuru- 
zinje, tak jednu tablu, po priliki ovak:

Lelve ili prote s Cavli skup zbijemo ili 
sCim zve2emo, kaj kuruzinje nebu vun cu- 
relo. Ov pokriv mora tak dugi i Siroki biti, 
как je greda, kam kanimo glavaticu presa- 
diti. Na svaki vogel zabijemo jeden stupek, 
onda pre jednim i pre drugim kraju po 
preCki prebijemo falat lelve ili prola i na 
to polo2imo pokriv. Pokriv mora tak dugó 
biti gori, dók se glavalica prime. Polli veC 
moremo dőli zeli i samo onda pokriti na 
noC ako bi se mraza nadjali. Óva presajena 
glavalica bu nam sporno rasla, tak, da se 
nikaj nebu luCila od one, Stera od poCetka 
na jednom mestu rase. Ovu glavaticu izvr- 
stno moramo zahasnuvati vuni na polju; 
ako nam nebi po volji rasla vun posajena 
glavalica, ili se koja posuäita, onda prazna 
mesta s takvom presajenom glavaticom spu- 
nimo. I séme je kam bolje od takve pre- 
sajene glavatice povati, kajti je dokazano, 
dohán je navék fineSi, ako se veCputpresaja.

(Drugiput dalje.)

KAJ JE NOVOGA ?

—  Punomocni odvjetnik. Dr. Hajós 
Ferenca, domaóega fiSkaljuSa je minister 
sudbenih poslov kani2komu sudbenomu stolu 
za punomoCnoga odvjetnika imenuval.

—  Stellirtga. V preloCkim kotaru 
bude se letoönja Stellinge od marciuSa 18-ga 
do 24-ga dríalu. Za predsednika je Kol
benschlag Béla, varmegjinski glavni notarjuS

»Za boga!« — vikne vladar — »i ovde 
opet govor! — Ja némám vriemena. Samo 
kratko, kratko!«

Gospodin Skolnik u stiski izmuca: »Ja 
sam si ga ovde napisal« — te posegne u 
prsni 2ep i zvadi íz njega svoj napisani govor.

»Tim bolje« — odgovori kralj i poseg
ne za papirom — »ja őu to sam za sebe 
Citati.«

»Sve naSe 2elje . .  « izmuca praeceptor.
»Sloje ovde napisane?« — prelrgne 

ga kralj i razmota papír Malo iznenadjenje 
— mali posmieSak okolo kraljevih ustah . .

Kralj je najme miesto koncepta govora, 
drSal u rukah krojaCev raCun za naCinjeni 
növi cmi frak. »Druge 2elje nemaju dragi 
gospodin Skolnik ? — No, — onda ovc 
umierene 2elje budu izpunjene, — raCuna 
budem ja platil . . .!« — véli kralj te odpu- 
tuje dalje.

2. Neizmierna moc pamtenja.
Prastara vriemena nam pru2aju primi- 

ere izvanredne moói pamtenja, kője su si 
niekoji umietnoslju »mnemotechnike« pri- 
bavili.

Gizdavi kralj perzijanski Xerxes bil je

a za doktora Böhm Szidney Dr. odredjeni. 
Za Stellingu njih je jezero i 82 zapisani.

—  Tatbina. ProSloga mcseca su v 
Kismihaljovcu z grofoske Sume vnogo drv 
pokrali. Zandari su krivce tak dugó iekali 
dók su je né naSli. Zazvedilo se da je dr- 
va Barat AndraS iz Gyümölcshegy posekel. 
Za kratko vréme, как su ga rotili, je pove- 
dal, da je drva on posekel. Onda su isii 2an- 
dari к njemu i do 119 korun vrédnosti drv, 
koja su pri njem naSli zareStirali, a njega 
su prék dali kani2komu sudbenomu stolu.

—  Koj je peneze vkral. Sztrelec 
József iz Karlovcsaka (II. diStriktuS) je v 
KozlovCaku pri Sopar Mihalju za mlinara 
bil. ProSloga meseca je Strelec od svojega 
gazde 70 korun gotovih penez vkral zbog 
éesa je zalu2en kr. velikomu sudu.

—  Potvorjen kucus Nemec Jakab 
kuCuá je stim bil potvorjen, da je februara
16-ga od Hegyek Ne2e 6 kokoSi vkral. Ne
mec je zbog toga pri kotarskim sudu zatu2en.

—  Zgubljena kobila. 23-ga februara 
se v Drávacsány obcinu jedna kobila dotepla, 
za koju neznaju, éija je. — Zbog toga je 
obCinsko poglavarstvo dalo na znanje, da se 
ta do 10-ga marciuSa gazdi nazaj da. Ako 
se do ovoga vrémena nebi gazda naSel, 
onda se kobila na javnoj licitaciji proda.

—  Stellinga LetoSnja Stellinga bu se 
v Cakovskim kotaru na sledeCe dneve dr2ala:

Aprila 22-ga Cakoska i muraszentmar- 
tonska notarjaSija;

Aprila 23-ga Drávacsány i Stridó;
Aprila 24-ga Muraszerdahelyi Felsdmi- 

hályfalva;
Aprila 25-ga óakovska zvunaSnja notar

jaSija i Bottornya;
Aprila 27-ga Drávavásárhely, Nagyfalu 

i Murasiklós;
Aprila 28-ga Belica i Vizi-Sztgyörgy.
I to svi tri redi. Stelinga se poéné ob 

8 vuri v julro. Predsednik bu: Kolbenschlag 
Béla, — doktor Kovacsics Ferenc dr. — Za 
Slelingu njih je jezero sto i 71 zapisani.

—  Ponorei je na cugu Februara
29-ga odveéer ob 1 vuri, da je doSel Snel- 
cug od Kanizse, se pripetilo, da je na cugu 
jeden husarski oberleitnont ponorel. Med 
Kanizsom i Cakovcom je veCput vun Stel

u slanju vise stotine jezer svojih soldalab 
po imenu i pridavku poznavati. Isto pripo- 
vieda poviest о Scipiu Afrikanusu i о ce- 
saru Hadrianu.

Glasoviti govornik Hortensius] ako je 
gde kakovoj velikoj licitaciji, koja jc cieli 
dán trajala, prisustvoval, tak je na veöer 
znal sve prodane stvari i koju je koj kupec 
kupil i za koliko, imenovati.

Cineas, poslanik kralja Pyrhusa, kad je 
bil u Bim poslan, je veó drugog dana poslie 
svog dolazka, sve senatore, kojih je bilo 
preko dvie stotine i joS к tomu mnoge 
gradjane po imeno znal nazivati.

Philosoph Seneca pripovieda о samom 
sebi, da je u mladosli svojoj mogel tri je- 
zere rieCih u onom redu, как su mu bile 
izreCene opet izreCi. Hrabri general Drusus 
je cielu lliadu i Odysseu znal od rieCi do 
rieCi, recitovati. Isto poviest pripovieda о 
historikeru Salustin i Demosthenesu. Simo
nides, iznaSatelj umietnosti mnemotechnike, 
je joS u svojoj osamdesetoj godini starosti, 
sve ono, kaj je kroz dan proCital, na veCer 
znal od rieCi recitovati.

1 ja sam imal u najnovje vrieme con- 
scholarca, niekog imenom Denk-а iz Bacske,

skoéiti nad oblok. Na Cakoekim kolodvoru 
ga je do kraja pamet ostavila. PoCel je kri- 
Cati, na kaj su ga doli spravili z cuga i 
odpeljali vara2din v Spital. Kak on sam veli, 
ime mu je Farkas, v Székesfehérvaru rodjen 
i slu2il je pri Sestim husarskim regimentu

—  Lépa példa. JoS dobro pametuje- 
mo na onu nesreCu. koja se toga tri tjeden 
pripelila v Pölöske obcini, da je v poldrugoj 
vuri celo selo zgorelo i vnogo ljudstva 
doSlo na siromaStvo. V sedmim broju naSih 
novin spisali jesmo célú nesreCu, как se 
poóel on straSen ogenj i kuliko jih je zgo
relo. — S jednim putem opozvali smo naSe 
poStuvane Citatelje, da naj se smiluju ovim 
siromakom i na poSleju svoje dare ured- 
nictvu Medjimurja. VeC smo mislili, da se 
ljudstvo negene na naSu proSnju, ali hvala 
Bogu, dali smo se vkanili. — NaSel se itak 
jeden Medjimurec iz prostoga naroda, jeden 
poSten i milostivnoga srdca Co vek koj je 
pokazal ljudem, как more Covek Coveku 
pomoCi‘ samo naj ima pravu volju i pleme- 
nito srdce za to. Petkovics Istsan. kurSanski 
birov je taj poStenjak, koj si je zel toga 
truda, da je po obcini nabiral miloslinju za 
SiromaSke pogorélce. Zato je vréden, da mu 
Cast posténje damo za ovaj lepi Cin, i s 
jednim putom pohvalimo sve one darovnike, 
koji su se po2urili svojim darom na pomoC 
siromaSkim pogorelcem. Nasledujte njega 
dragi medjimurci i Cinite i vi spodobnim 
naCinom! — A ve pak predlo2imo imena 
svih onih, koji su na ov plemeniti cil da
ru vali: Petkovics István 1 К. Levacsics Bá
lint 1 К. Surdi Teréz 20 f. Stebic Józseí 
20 f. Cónár Józseí 10 f. Verbanec Antal 
20 f. Branilovics Mária 20 f. Soltics Lukács 
10 f. Tribol Anna 20 f. Sklepics Orsa 10 f. 
Branilovics Józseí. 40 f. Horvat Julia 20 f. 
Meszarics Elek 20 í. Meszarics György 20 f. 
Vlah Mária 20 f. Vük Mihály 20 f. Trbo- 
vics Teréz 10 f. Bacinger Kata 20 í. Novák 
István 20 f. Meszarics Balázs 10 f. Novák 
Márk 20 í. Buján Ferenc 20 f. Vük Fenenc 
60 f. Bisztrovics Imre 10 f. Dobsa János 
20 í. Tomasics Ferenc 20 f. Vinko János 
1 K. Leszár György 40 f. Belovics Imre 
30 f. Jalosics Fülöp 20 f. Honfi Lőrinc 2 K. 
Kociján József 20 f. Kri2nik Antal 40 f. 
BistroviC Vince 20 f. Anloncsics András

kojemu smo nas Ceterdesetorica svaki po 
jcdno rieC rekli i on je poslie svakomu 
njegovu rieC natrag rekel.

3. Originalni kraljevski patent.

JednoC je kralj Jakob II. englezke, bil 
u varaáu Salisburg. Med ostalemi zabavami, 
kője su gradjani svomu kralju na Cast pri- 
redili, je bila i ta, da je jedan izmed njih 
na túrén kalhedralke iz vana plazil, gore na 
kri2u englezku zaslavu priCvrstil i nekoja 
vratolomna gibanja tiela naCinil. Kad je laj 
prevzetni plazitelj opet dole doplazil, prédái 
je kralju pismenu gralulaciju, koja je do- 
konCala molbom, da bi mu kralj za njegov 
osobiti talent i vieátinu nieku svoju milost 
izkaznti dostojal.

Kralj mu se je liepo zahvalil, da je 
njemu na Cast svoj 2ivot na kocku stavil 
te mu je priznal, da za to i nagradu zas- 
Iu2uje, koju Ce primiti iz Londona, Cim kralj 
domov dojde.

Dakako, da je sad taj plazavec sav u 
zimlici oCekival to iznenadjenje iz kraljev- 
ske kancellarije. I null —  DoSlo je. — DoSel 
mu je najme patent, koj mu je daval to 
pravo, da on i njegovi svi nasliednici mu2-



20 f. Konsics Ignác 10 í. Konsics Róza 20 f. 
Sve skup 12 К 20 f

—  Obstreljena zena Svigde je dosta 
lakovih, koji poleg siromaálva nemreju dojti 
do penez, da si drva kupiju. A zirnu sve- 
jedno teZko podnaáa lak siromak, как bo- 
gataő si kupi drv kalikó mu je tréba, a de 
bu zel siromak? On je presiljen ili prositi 
ili Ijudskoga se teknuli, ako se oői proli 
zimi branili. Так se pripetilo v Podlurnu 
s Glavina Margetom, Jambrusics Barom, 
Verbanics Florjanom, Kollar Elekom i Le- 
vanics Valentom, da je je zima presilila ili 
drva bral. Odpravili su se anda ovi jedno- 
ga dneva v sivióku áumu, da n'.bje nabe- 
reju. Ali na svoju ncsrcóu. Kajti ran onda 
doáel je ta Németh János sivióki logar i 
как je spazil öve ljudi, pusti jednu hit med 
nje, od öesa se Glavina Margéla odmah 
zruáila. Kuglja nju je tik oranila, da je 7 
dni leZala v postelji. Potvorjenoga logara 
su pri knnizkim kr. sudu zatuZili.

—  l e  na, kakti svedok na zda- 
vanju 24-ga februara se zdaval Krasely 
Klek iz üravaegyhaza sMirics Kalarinom vu 
Draákovcu. Vu kancellariju po navadi dva 
muáki dojdu za svedoke, nego tu je samo 
jeden muZki bi), a za drugoga svedoka je 
stalo uapré Kraseíy Éva, te na Horváth 
Gjure, koja je cer mladoZenje. Moremo reCi, 
da se to prviő pripetdo, da je Zena bila na 
zdavanju za svedoka.

—  Nesreca Sziladi István slrekar je 
februara 18-ga vun opal z cuga pri Kotor- 
alsódomboru. — Sziladi se naslonil na vra- 
ta, koja su se za fas odprla i on je vun 
opal, lak, da si je nogu odmah vtrgel. 
Siromaka su odnesli odmah vu kaniZki 
Spital.

Velepostuvanomu Gospodinu Uredniku 
novinah „Medjimurje.“

Prosim njih vu poätivanju, naj me 
posluhneju par reói!

Do vezda зе nesem podufal pero vu 
ruke prijeti! Nego oni piáeju vu zadnjem 
broju svojih novinah:

»Da nebu gdo mislil, da mi samo jed-

nomu damo prav, a drugomu prekratimo 
puta, evo predloZimo pred poáluvane îtate
lje iz njegovog lista sledeóe lak, как on 
sam piáé.«

No vezda sem dobil malo kuraZe, рак 
rnislim, da bodu gospodin urednik i zmeuom. 
tak postupali, как su gore obeóali.

No onda hejdemo na posel!
Sluóajno je govor о gosponu ákolniku 

— uóitelu iz Gorióan (Muracsány) Ja ga 
nepoznam. Zalo velim: sluóajno!

Daklcm radi tih neprdikah vu Mura- 
csányu je po dotiCnomu piscu izreceno pri 
varmegyiji: budemo zaprosili gospona mi- 
nistra, naj medjimurskim »popom« zabrani 
paőati te vu ávolske stvari.« Kakvi su to, 
»mcdjimurski popi?« Naj stupi doliCni pi- 
sec svojim imenom naprvo. Bum tak slo- 
boden, ter ga bum pohodil!

Pak onda — piáé samo medjimurskim, 
jezikom — da toboz: prosti narod Cita 
proli »medjimurskim« »popom.« Prosim 
naj ga pilaju, kolko pul je pokucaUna vrata 
tih »medjimurskih« »popov.«

Morti misli, da nas medjimurski narod 
nerazme, kaj jo gospon pisec hotel slim 
postignuti?

Piáé, da su lo izrekli pri varmegyiji 
bad tak, как je on napisal.

Jeli zna gospon pisec, gde i gda su 
fkole zapoCele — med rimokatolickim pu- 
kom ? Gdo je lim ákolarn poloZil funduáa ? 
Gdo plaóa za svoju decu, kaj se Sltole tiCe?
1 jezero lomu spodobnih pitanja hi mogel 
Clovek poslaviti tomu gosponu piscu.

Nu — popravil je sve vu 9 tom broju.
Tu si tere glavu, zakf.j muracsánjska 

obóina plaCa ekstra svojega uCitela, a zoseb 
svojega kantora? Pa kaj lo spada na koga, 
ako si jedna obőina piafa svojega uőilela i 
svojega kanlora makar i zoseb z vekáom j 
zemimo plaóom, nek druge obóine?

Znaju komu je narod prilióen ? Ma- 
lomu detelu? Zalo, ar i malo dele negovori 
oóem nezna. Ako mu se pak oCi olpreju, 
onda si ga jao mami, ar veó nigdar nebude j 
mogla vu svojem delelu Zelju i poznavanje 
dotióne stvari zaáutkati.

Z i vezda lolko! Ja mislim, da ovak 
drZek od lopate nebude zelen postal?

Njih pak gospocfin urednik prosim, da 
prama obcóanju izvoliju dali rnesla mojemu 
pismu vu novinah

Preporuóajuő se, jesam vu Koloribi, 
dneva 2-ga marciuái 190S. letu.

Ljudevit Lisziák
ph-baniiS.

Obznane uredniőtva.
L. L. Kotor. КI vánságáuak — mini 

tetszik látni — eleget hdtem. Egyben aján
lom tessék elolvasni a »Zalamegye« f. évi 
íebr. lö-iki szárnál, mely felvilágosításul 
szolgálhat Önnek a »M ‘djimurjében« meg
jelent napihirre nézve. — A muracsányiak 
viselkedése méltó felháborodást keltett min
denfelé s ez az oka unnak, lngy nemcsak 
a Mura köz, de az össz**s megyei lapok éles 
kr.Ilkát gyakorollak azokkal szemben, kik
nek két kulacsos politikája egyedüli kulíor- 
rása a mai áldatlan helyzetnek. És teljes 
joggal, mert aki izgat, bujlogat, az ne szá
mítson senki részéiül kíméletre. — Önnek 
pedig egyáltalán nincs oka elégedetlenkedni, 
mert hiszen az ön személye nagyon is rnesz- 
sze áll a hírlapi közlemények szereplőitől, 
Vagy talán csak nem akar velünk szolida
ritást vállalni?! A későbbi küldeményéért 
fogadja őszinte köszönetéinél.

В. P. Gibina. Vas* pismo je jako 
teZko рг» c tali. Z ikaj lupiá-le na krajáe i 
kakve pripovesti, lo radi primtmo. Siromeáki 
átampar bi moral pokg vaáega pisma za 
kralko viéme zgabiti pogled.

P. V. Kotor. Tárcádat részletekben 
hozzuk, mert ménkő hosszú. Soraidat köszö
nettel veszem, csak folytasd. LIdv.

N. M. Bottornya Zakaj nepiáele s 
lintem? Ovak je jako tezko preőitati a joá 
tezi átampali.

Zu krem nre i //o s tio n a re  ix va
dak p r o p is  n a red b e , dobivá s e  na 
debelin o p a p ira  p rik clen o  k om á d 70 
fi /ié r i k osta , k od  S tr a u sz  Sandora  
knjiiurnim  sta cu n a и C sá k torn ya ,

koga spola imadu pravo, na sve turné ciele 
Englezke, u svako vrieme se slobodno spinjati

4. Glasoviti francezki spisatelj Ra
belais.

Habelais, koj je umro u Parizu godine 
1553, nije bil samo u svojih knjigah do- 
sietljiv i duhovit, veö lakodjer i naprama 
svojim prjateljcm i znnncem. Njegov 2ivot 
je na to rekuf bil m ijsterätilk mudrosti, 
znanosti, zlobe i rapoloäenja. To je bil Coviek, 
koj je, как se ono veli — vragu iz lorbe 
vuáel, a ipák tak glasoviti ufenjak. Iz nje- 
govih uslah i njegovog pera samo su vrveli 
originalni napadaji i dosielke. On je bil 
najprije franciákan, onda je kutu slekel pak 
je otiáel med benediktince, ali nili onde nije 
bil zadovoljan, veö se je opet svukéi i otiäel 
u medicinu te je konaCno lieönikom postal..

Godine 1531 bil je professorom medicine 
na sveufiliälu u Montpellieru dotrgnul i lak 
je Rabelais bez sluÄbe ostal. To dokmutje 
medicinske fakultäte je bila nieka prepre- 
dena slvar, samo da se Rabelaisa rieáe. On 
je anda radi toga hotel se ministru samomu 
pritufciti, ali ga nisu pred ministra pustili 
Anda je izmudril sliedeCe: bradu si je ohril, 
lasi odrezal i opravu promienil te je doáel

u minislrov slan. Dole je odmah vralarn 
latinski nagovoril. Ov ga dakako onak pre- 
obraZonoga nije mogel prepozuati a latinski 
nije razmel, pak je pozval ks**bi drugoga, 
koj je razmel latinski, ali cim jé táj doáel, 
prifel je Babelais grCki govorili i sad su 
morali opet jednoga iskati, koj taj jezik, 
razme i kad su ga naáli, prióel je Rabelais 
haebrcjiOki (Zidovski) govoriti. — Poáto se 
anda nikak nisu rnogli sporazumieli, a 
klomu poznali ga nisu tko je i kaj lioCe 
morali su ga pred ministra dopeljati, gd, 
sc je tekar onda odkrilo, tko je i po ka- 
kovein poslu je doáel. Kad se je minister 
prióel ánjim spominati, opazil je kakovoga 
velikog duha je taj öoviek te je njegovom 
velikom uöenostju bil na toliko zauzet, da 
ga je nalrag uzpostavil za prolessora na 
opet uzpostavljenoj medicinskoj fakulläti 
Monlpellierskoj.

Rabelais je umrl sedamdeset godinah 
star. Poveda se, da se je tik pred smrtju 
obiekel u »domino,« — to je takova odieóa 
za maákare, — jer, znal je u dali reCi, u 
bibliji stoji: »Beali, qui in domino mori- 
unlur!«

Njegov testament saslojal je iz sliedeóih 
rieóih: l -о. Ja nemam nikaj. 2-o ja sam

puno duZan. Ako kaj preostane, ono пока 
se med siromake razdieli.«

5. Ferdinand I. cesar austrijanski.
Koj je poslie predaje tronuäa nadanaá- 

njega naáega kralja do svoje smrti Zivel 
Na Hradäinu u Pragu bil je osobiloga do- 
broga srdca gospodm tak, da mu je poslie 
smrti ostal pridevak: »dobrostivi.« Ovu nje- 
govu nenavadnu dobrolu, njegovi dvorjaniki 
i ostall pri dvoru liamieátenici viáe kral 
zlorabili, pak anda se je jednoC dogodilo, 
da je niekog poslnog dana taj visoki gos
podin dobil na stol nbu áöuku, koja rnu je 
osobito u tek iála, pak je preko svoje na- 
vade, kad je zdelá bila prazna, zahlieval, da 
mu joá mali falat iz kuhinje donesu.

t’osluZniki se razprhnu, u kubinju, ali 
za öas se iz kuhinje povrnu u salu lim 
Zalostnim glasom, da ribe viáe пета.

»Pak koliko se je fuutov áóukov za 
dvorsku kuhinju kupilo?« — pita cesar 
posluzuike.

»Dva cenla, Vaáe velióanstvo.« — Dil 
je odgovor.

»No, onda se drugi kral пека pol funla 
viáe, za me kupi.« — voll cesar pokunje- 
uim sluZbenikom.

Em. Kollay.
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Szerkeszti

MIKSZÁTH KÁLMÁN
a ki я nagy vállalat eszméjét kidolgozta és a kötetek elé megírja az irók jeltemrajzdt
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A  bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története.

A gyűjtemény 34 iró 54 munkáját -  a magyar irodalom ötvennégy
kiváló alkotását — öleli fel.
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Minden kötet egy-egy kiváló magyar festőművész illusztráczióival

M indössze ezer illusztráczió külön diszes műmellékletek formájában.
Tiszta» s z é p  m etszésű , k ön n y en  o lv ash a tó  betűk. F in o m , fam entes papiros. 

yJ D iszk rét íz lésű , d íszes  bekötési tábla.

___________ MEGRENPEL.Ő: JE- - ----------------- - Ä  „ M a g y a r  R e g é n y í r ó K “
A..............................................................................  ........  ««ágtól

ezennel »egrenddefn ■ m inden  m űvelt m agyar úri család ö r ö k b e c s ű  könyvtára .

« M A G Y A R  R E G É N Y Í R Ó K »  д  hatvan kötet fé léven k én t öt kötetes so ro z a to k b a n  je len ik
ctlinflgyűjteményes vállalat hatvan kötetét, vászonkötésben 300 koronáért;
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•gy 5 kötetből álló M im it  jelenik meg. A  réizlctck ez cl»ó »zállitáitól kezdve minden "

hó - é n .  fent« « é g n é l----------------------------fizetendők be mindedd.g. m i * .  rendelő-jegy felhasználásával bármely könyvkereskedés
mű telje* vételért kiegyenlítve nincs. A  rémietek be nem tárté»» esetén • részletfizetési

kedvezmény megttünik t , .  , , i j „  véuiir ..«dékessé vélik. a .  «iső részi,, u.énvendó utján. —  Részletes prospektust k ív án atra  k é s z s é g g e l  k ü ld
Szóbeli megállapodások érvénytelenek.

j UkMy é, kelet:--------------------------------------------------------------  ̂ m t e Z e f
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! Csődtömeg eladás, i
► Alulirolt csödtömeggondnok ezennel közhírré teszi, hogy köz- 1

adós Heiiner Lipót perlaki lakos csődtömegéhez tartozó, a csődleltár
► 1— 859 t. sz. a. felvett összesen 6748 K. 79 f.-re becsüli, főleg rő* j  

fős-és lövidárukból, valamint kalapok és cipőkből álló egész árutár
► a hozzátartozó üzleti felszerelésekkel együtt egy tömegben ajánlati í

verseny tárgyalás utján az alábbi feltételek mellett el íog adatni:
► 1. Az írásbeli zárt ajánlatok legkésőbben 1908. évi m á rciu s i
* hó 19 (tizenkilen c) napján déli 12 óráig nyújtandók be Dr. ^
► Kreisler József nagykanizsai ügyvéd urnái, mint a csődválaszlmány i

elnökénél. .
► 2. Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg bánatpénzül 675 К. 1

hatszázhatvanöt korona készpénzben leteendő, s a feltételek egy ^
J példánya aláírandó. j

3. A csődtömeg az eladás tárgyát képező ingóságok minősége ^
; és mennyisége tekintetében szavatosságot nem vállal, hanem az í

ajánlattevőknek jogukban áll a tárgyakat a helyszínén előzőleg j
\ megtekinteni. J

4. A csődválasztmány a beérkezett ajánlatok felett 3 nap alatt ^
határoz, s a legkedvezőbb ajánlat elfogadásához nincs kötve, hanem í  
a csődvagyon mikénti értékesítése tekintetében a szabad rendelke- ^
zési jogát fenlartja magának. í

5. Az elfogadott ajánlat benyújtója köteles az árukat és üzleti j
felszereléseket az értékesítéstől számítolt 8 nap alatt készpénzfizetés 4(

. mellett átvenni és a 111. fokozat szerint járó vételi illetéket is ugyan- ^
akkor készpénzben megíizelni, mert különben bánatpénzéi elveszti, í
és azonfelül az eladás tárgyát képező ingóságok az ő veszélyére ^
és kárára újból eladatni fognak. í

6. A csődleltár, az ajánlati feltételek és az eladás tárgyát ké-
pcző ingóságok alulírott csődlömeggondnok közbenjőtte mellett meg- 4j
tekinthetők. j

Ferlak, 1908 február 28-án. í

DR. KEMÉNY FŰLÖP s. к /
692 ügyvéd, törr.eggondnok. íj

í

I 333/1908. # (

! Árverési hirdetmény. j
Szobolicza község alulírott elöljárói közhírré tesszük hogy a község á 

lulajdouét képező Benkovec község határában fekvő, forgalmas törvényhaló- | 

sági ut mentén és a kisszabadkai vasúti állomás közelében levő u. n. í

Bükkös! bérház
a hozzá tartozó melléképületekkel, valamint legelő- és erdőjoggal 1908. í 

évi m árcius hó 23-án d. u. 2 órakor a községházánál, a legtöb- ( 
bet ígérőnek, örökáron eladalni íog. (

Kikiáltási ár 4000 korona, bánatpénz ennek 10% -a. j

Közelebbi tudnivalók és árverési feltételek a szoboticzai körjegyzőnél.  ̂

Kell Szoboticzán, 1908. február hó 29. |

Púhr Mihály s. к Jancsec Nándor s. k. |
jegyző. biró. (
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Nyomatott Fischel Fülöp (Straudz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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