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(B) Nagy időknek, nagy eseményeknek 

emlékezetét ünnepük ma Nagymagyarorszá- 
gon. A hazafiúi lelkesedés, a hála és kegye
let összehozza a mai napon az igazi honfi
akat és honleányokat, hogy tiszta szívvel 
megünnepeljék szabad hazájuk, Magyarország 
megteremtésének hatvanadik évfordulóját.

Ezernyolcszáznegyvennyolc!
Olyan szám ez, amely beszél, amelynek 

története piros vérrel van megírva; olyan 
szám ez, amelyet az emberiség milliói ál
danak, mert áldási hozott. Határkő a közép- 
és újkor, a szolgaság és a szabadság között.

Ezernyolcszáznegyvennyolc!
Egy nemzet születésének esztendeje.— 

Magyarországon nemzet a szó igazi értelmé
ben csak 1848-ban alakult, mert addig 
szemben áilott néhány felső tízezer a nyo
morult, földhöz ragadt szolgák millióival, 
mint ahogy szemben áll a tűz meg a viz. 
1848-ban eltűntek a százados válaszíalak, 
melyek a teremtés koronáját: az embert 
embertől elválasztotlák; eltűntek a kiváltsá
gok és lett egy nagyközösség, melynek csak 
egy célja van: egyesült erővel boldogulni; 
egy nagy közösség, mely a terheket közösen 
viseli és az édes haza jótéteményeiben egy
aránt részesedik.

Ezernyolcszáznegyvennyolc!
A nagy műtét esztendeje. Mely az 

igazság istenasszonyának egyik szeméről, 
mely a rendi alkotmányforma hatása állan
dóan vak volt, karddal vágta le a hályogot 
úgy, hogy ezentúl a haza minden polgárára 
egyforma éles szemmel nézett, egyforma 
mértékkel mért.

Ezernyolcszáznegyvennyolc!
A viharok esztendeje, mikor azok a 

szelek, melyeket a múlt század első leiében 
elvetettek, kikeltek, s a magyar föld színé
ről minden rongyot, hulladékot, melyet a 
sötét múltú középkor maga után hagyott, 
elsöpörtek. Nem is vihar, hanem egy való
ságos orkán kelt ki ama szelekből, mely 
megrengette egész országunkat, vérvörössé 
téve a magyar haza egét, elűzve onnan az 
ólomszürke fellegeket, melyek mintegy ret
tenetes lidércköpönyeg gyanánt nehezedtek 
imádott hazánkra, Szent István birodalmára, 
Mária országára!

Ezernyolcszáznegyvennyolc!
Egy csodás egyéniség kifejlődésének 

esztendeje. Egy valóban csodás egyéniségé, 
mely a kikelt orkánt fölkantározta és bölcs 
belátással, prófétai éleslátással irányozta a 
magyar nemzet javára.

Ezernyolcszáznegyvennyolc!
A Kossuth Lajos esztendeje.
Régi, nagyon régi elv az, hogy egy 

ember nem tudja sem feltartóztatni, sem 
megindítani az idők kerekét. Ez az ember

ius
talán nem is ember, hanem a Gondviselés 
különösen kegyelt tulvilági apostola, meg
mutatta, hogy ez az évezredes igazság nem 
igazság, mert egymaga indította meg a ma
gyar históriának veszteglő kerekét és előre 
lódította egy századdal oda, a hová a mű
velt nyugati nemietek már régen elértek.

Kossuth Lajos volt a lelke az 1848-as 
nagy eszmék életrekeltésének. Ő volt az, aki 
a magyar szabadság életfájánák vérkeringé
sét megindította a hazában, hogy babért 
teremjen a hősök fejére, tövist az ő vérző 
szivére és virágét kerepesi sírjára! Ez a 
tengernyi vérrel áztatott föld az ő szivének 
lelkesedésétől tűzesedett által, ő tette test
vérekké az embereket a jogok egyenlőségé
ben; osztály-, faj-, valláskülönbség nélkül 
lölolvadt 1848-ban a szent hazaszeretet tü- 
zében, melynek izzó lávája egy egész országon 
végig hömpölygött anélkül, hogy ennek a 
lávának salakja lett volna; bemohosodott 
bástyák omlottak a föld porába egyetlen 
virág megsértése nélkül. Mint a hogy a jó 
Isten keze benyúlt a világ teremtésekor a 
szervetlen anyagba, hogy életet alkosson ab
ból, úgy lehelte a porból fölemelt jobbágyba 
a gondolatszabadságnak, a hazaszeretetnek 
éltető lelkét ez a megszentelt Március Idusa. 
Nagygyá lett a magyar nemzet, mert meg
tanulta nagyjaitól a hazaszeretet önzetlen
ségét.

Ezernyolcszáznegyvennyolc — március 
tizenötödike!

A világtörténelem tanúsága szerint a 
népek, nemzetek életében nagy jelentősége 
van a vérnek. Ami jogot és szabadságot 
kicsikartak a zsarnokoktól: az csak harcok 
árán sikerült, rendszerint lázadással, népek 
véronlásával volt egybekapcsolva. A mi 
nemzetünk, a magyar nemzet, nagyszerű 
újraéledését, dicső szabadságát é3 tüggetlen- 
ségét, vérontás nélkül vívtuk ki 1848-ban, 
az örök emlékezetű március 15-én.

Idegen nemzetek historikusa el sem 
hinné, ha történelmünk csalhatatlan adatai 
nem bizonyítanák, hogy énekelve, költemé
nyeket szavalva lehet lorradalmat csinálni: 
Petőfi, Jókai, Vasvári, Degré, Irányi, Irinyi, 
meg a többi fiatal poéták, előálltak az esős, 
borús március 15-én, s lángoló lélekből hir
dették a rabigában sínylődő nemzetnek, hogy 
elérkezett szabadságnak nagy pillanata meg
virradt a szabadság hajnala! Ami eddig volt, 
az legyen a történelemé, ami ezután követ
kezik, legyen a nemzet uj boldoságának 
hasadó hajnala. És azok a pesti polgárok 
esernyő alól éltették az ifjakat, hogy csak 
tovább: hirdessék a szent szabadság igéit, 
ébresszék lel tespedéséből, százados álmá
ból a szegény magyar nemzetet. É9 Petőfi, 
Jókai, Vasvári, meg a többi márciusi ifjúság,

megértve a kor intő szózatát,............... hir
dette azt!

1848. március 15-ke fölmelengeté a nap 
sugarait és az emberek szivét. Virágillat 
tölté be a ligeteket és a szabadság érzete a 
világot.

Az államférfi dörgő szózata s a költő 
harci dala 9zétharsogott a Kárpátoktól — 
az Adriáig, s százados mély álmukból föl
rázta a sziklák lakóit és a pusztáknak tűz- 
lelkü magyar népét.

Ezernyolcszáznegyvennyolc március idu
sának emlékezete ma sebesebbb dobogásba 
hozza sziveinket.

Nemzeti históriánk legfenségesebb kor
szakának eseményeit kelti ma életre előttünk 
a kegyelet.

A dicső hősök, a mi megváltóink, a 
névtelen félistenek alakjait támasztja föl ma 
a honszeretet. Petőfi és a márciusi ifjúság 
emléke előtt hajtja meg ma térdeit minden 
igaz magyar.

Boruljunk le a márciusi események hő
seinek emlékezete előtt és tegyünk szent 
fogadást, hogy méltó utódai leszünk a mo
dern Magyarországot megteremtő elődeink
nek, a dicső negyvennyolcas nagy nemze
déknek; hogy jó és balszerencse közt hű 
fiai leszünk édes magyar hazánknak, hogy 
megőrizzük, híven megtartjuk azt, amit 
ezernyolcszáznegyvennyolc március idusa 
adott nekünk: mert csak igy áldja meg az 
örökké való Isten mind a két kezével ezt 
a szent hazái, ezt a magyar népet!

A magyarok Istenére esküdjünk, hogy 
úgy legyen!

Március idusán.
Hatalmas Isten! Népek Istene!
Hatalmas Úr! ég is föld felett,
Dicső trónod felé száll milliók imája 
Ma, amikor egy nemzet ünnepel. 
Megzendül az Adria hulláma,
Zeng a Kárpátoknak hólepte сэйсаа, 
Hálaimát rebeg minden magyar kebel, 
Hálazsolozsmát zeng az égikar.

Mert rab valál e napig nemzetem.
Zörgő bilincsbe verve szent kezed,
Őseid jogát, lábbal tiporta el 
A vészthozó a békerontó ármány.
De nem, nem fajult el a magyar dicsőség 
Sast nemez a sas századok múlva is, 
Szabadság nélkül nincsen élet,
Ha nincs szabadság, nincs védő-paizs!

De végre mint a csillag őezi éjszakákon, 
Egy égi sugár szállt e hŐ9i népre 
Te törted össze a rabbilincseket 
Március tizenöt dicső szép reggele, 
Felhangzott e napon a szent szó: szabadsági 
Bejárta gyorsan a kunyhót s palotát 
Hősöket termelt a róna és az erdő, 
Hérosszá változott a gyönge nő.



Egy dörgő szózat futott át a hazán,
S e fölséges szózatban annyi láng, erő, 
Föleszmélve dobbant meg a szív  
S a honszerelem lángja zúgva tört elő. 
Halál megvetéssel hangzik az ének el 
A mennyei sereg zengi énekünk 
Egy bilincsbe vert nemzet buzgón esküszik: 
»Rabok, rabok tovább nem leszünk«!

Az egyenlőség szent eszméje győzött 
Szabad egyenlő, testvér a magyar,
Kinek nincs barátja, nincsen rokona: 
Szeresse egymást, ha élni akar!
E nagy parancsot tartsd meg*nemzetern 
Ez ad ha majd kell, uj erőt 
Ha ismét rád törnek hét felől 
Mint rád törtek hajh! 60 év előtt.

Az ágyú dörgés nem nóraithat el 
Törhet reád nyomorult szolgahad,
Lesz még, lehet több ily szép napod 
Csak bízz az Istenben s becsüld meg 

[tenmagad!
Nem hagy el akkor, veled lesz az Úr.
Ki veled volt egy ezredéven át 
S e magasztos ünneped nyomán 
Megéred, egy uj ezredév hajnalát.

Szabadság! Te szikra Isten lényegéből 
Nem sinylesz többé rabbilincseken 
Ragyog napod, hogy annyi millióra 
Áldó sugárt mosolyogva hintsen,
Szálljon hát öröm, dal ajkainkra 
Egy eskü verjen gyökeret szivünkbe 
Tegyünk esküt újra, újra minden évben, 
Hogy: rabokká nem leszünk soha!

Villám cikáz zug az égi hymnus,
»Erős várunk nekünk az Isten« 
ő  az, ki lelkünk s tetteink birája 
Igaz biró kivüle nincsen,
Uram/ tedd semmivé a béke rontó ármányt, 
Leverve büntető, nehéz karoddal,
Hogy szabad hazában, büszkén, szabadon, 
Hősi néped éljen — éljen ezrekig!

Szenteh Dezső.

Cabaret estély Perlakon.
A perlaki fiatalság cabaret estélye f. 

hó 7-éu tartatott meg és elmondhatjuk, hogy 
évek óta nem volt Perlakon sikerültebb és 
kedélyesebb mulatság.

Már maga a táncterem magyar stilü 
diszitéseivel meglepetést keltett. A cabaret 
számok pedig annyira mulattatók voltak, 
hogy a közönséget állandó derültségben tar
tották. Guelminó Alajos érces tenorjával a 
Szeptember végén cimü dalt és egy meló- 
dikus velencei gondolás dalt adott elő, meg
szerezve Fráter Lóránt közkedvelt száz szál 
gyertya nótájával. Dr. Grész Gyula, mint 
Signorina Eleonora olasz énekesné mesés 
sikert ért el, melyet csak fokozott a zsidó 
tiszti szolga jelmezében énekelt »Nem hagy 
a hadnagy ur« cimü completvel. Haris Győző 
a budapesti vígszínház tagja a »Szobaur« 
és a »Léke« nótával viharos tapsot aratott, 
de legjobban tetszett »Az én vagyok a Haris 
Győző nagymamája« cimü completban, me
lyet mint öreg asszony adott elő. Az est 
starja Várally Dezső volt, mint igazán szel
lemes Conferencier, aki a Móric, Piceolo és 
különösen a bölcső dallal méltó sikert ara
tott. A cabaret előadás csattanója Benickyné 
Bajza Lenke egyik regényének 17-ik feje 
zete volt, melyet Guelminó, Haris, dr. Grész 
és Várally urak játszottak meg. A dolgot 
oly ős humorral adták, hogy az előadást 
percekig nem lehetett hallani a közönség 
viharos kacagása miatt.

Az estély rendezése mintaszerű volt. A 
hölgyek virágcsokrokat, cotillonokat és ízlé
ses táncrendet kaptak. A hangulat oly ki
tűnő volt, hogy az estély reggeli 8 órakor 
ért véget. A négyesekei 50 pár táncolta.

K Ü L Ö N F É L É K

—  Kinevezés. A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter Sárosi István képesített taní- 
tóképző-intézeti tanárjelöltet a helybeli áll. 
tanítóképző-intézethez a X. fizetési osztályba 
segédtanárrá nevezte ki

— Áthelyezések. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter Tihanyiné — Siebold 
Sarolta muraszerdahelyi és Czinzek István 
ráckanizsai áll. elemi iskolai tanítót, illetve 
tanítónőt 1908. szeptember 1-ki hatállyal 
kölcsönösen áthelyezte.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Pólyák Dezső korponai áll. polgári iskolai 
tanítót, Pólyák Mátyás helybeli áll. elemi 
népiskolai igazgató-tanító fiát, jelenlegi mi
nőségében a monori áll. polgári iskolához 
helyezte át.

—  Arcképleleplezés. Kedves és lélek
emelő ünnepség keretében folyt le inult hó 
29-én Alsólendván a Ferenczy-féle vendég
lőben Pataky Kálmán helybeli áll. polg. fiú- 
és leányiskolái igazgató arcképének leleple
zése. Pataky Kálmán ugyanis Alsólendván 
nemcsak a tanügy, hanem a társadalom te
rén is áldásos tevékenységet fejtett ki egy 
hosszú idő, negyedszázad év alatt. Az ő 
kezdeményezésére alakult meg az alsólend- 
vai »Iparos Olvasókör«, melynek, inig ő ott 
működött, tevékeny elnöke is volt. Az alsó- 
lendvai derék iparosok előtt felejthetetlen 
Pataky áldásos munkássága, kedves, szere
tetreméltó egyénisége. Hogy az ő elévülhe
tetlen érdemeit csak némileg is honorálják, 
s hogy volt elnökük iránti ragaszkodásuk
nak, szeretetüknek külsőleg is kifejezést ad
janak, lefestették Pataky arcképét, s ennek 
ünnepélyes leleplezését febr. hó 29-én tar
tották meg. A leleplezésnél az ünnepelt, va
lamint az egész város közönsége vett részt. 
A leleplezés napján Patakyt a vasúti állo
másnál egy küldöttség fogadta. Este pedig a 
Ferenczy-féle vendéglőben az ünnepeltet 
Hegedűs Sándor Olvasóköri elnök meleg 
szavakkal üdvözölte, s lelkes beszédben 
tolmácsolta azon meleg szeretetel és ragasz
kodást, melyet nemcsak az iparosvilág, de 
egész Alsólendva intelligenciája Pataky sze
mélyé iránt tanúsít. Az ünnepelt hosszas és 
szép beszédben köszönte meg ezen odaadó 
és meleg ragaszkodást. Az arcképleleplezés 
után tánc következett. Patakyt ezen ünne- 
peltetése alkalmából sürgönyileg üdvözölték 
Nyáry Béla a kerület országgyűlési képvi
selője, valamint a Csáktornyái áll. polg. íiu- 
és leányiskola tanári testületé. Az olvasókör 
ezen ünnepségre meghívta a város szülött
jét, Zala György hírneves szobrászt is, aki 
azonban nagy elfoglaltságára való hivatko
zással levélben memtette ki távolmaradását.

— ■ Adományok. Á helyben székelő Csák- 
tornyavidéki Takarékpénztár r. t. НО, a Mu
raközi Takarékpénztár r. t. pedig 20 koro
nát volt szives a Csáktornyái m. kir. áll. 
elemi népiskola szegény tanulók részére 
szükséges tankönyvek beszerzésére adomá
nyozni. — A Csáktornyái Takarékpénztár 
r. t. igazgatósága a helybeli áll. elemi nép
iskola két legjobb tanulójának (1 fiú, 1 le
ány) a záróünnepély alkalmával leendő meg- 
jutalmazására 20 koronát volt szives ado
mányozni. Az áll. elemi népiskola igazgató
sága a fenti intézeteknek ezen nemeslelkü 
adományért ez utón fejezi ki hálás köszö
netét.

—  Halálozás. Tasnádi Beér Ferenc, az 
eperjesi áll. tanítónőképző-intézet zenetanára, 
mint részvéttel értesülünk, f hó 7-én 48

éves korában Budapesten elhunyt. A meg
boldogult 1890-től 1897-ig a helybeli áll. 
tanítóképző-intézetnél is működött Itteni 
munkássága a tanítóegyesület terén is érvé
nyesült,‘'a mennyiben a »Zalamegyei Áll. 
Tanítóegyesület« által hirdetett pályanyertes 
munkáját: »Hazafias ünnepélyek rendezése 
a népiskolában« a tanítóegyesület 50 koro
nával jutalmazta. Csáktornyáról kultuszmi
niszter Eperjesre helyezte át, hol mint az 
Eperjesen megjelenő »Magyar Kisdednevelés 
és Népoktatás« c. paedagogiai lap telelői 
szerkesztője, valamint a »Sárosvármegyei 
Ált. Népnevelőegyesület« elnöke párját rit
kító tevékenységet fejlett ki. Az elhunyt már 
hosszabb időn keresztül betegeskedett, szen
vedéseitől most a halál jótékony angyala 
váltotta meg. Az elhunytban Szilágyi Gyula 
helybeli nyugalmazott grófi tikár vejét gyá
szolja. Legyen áldott emléke!

—  Köszönetnyilvánítás. A helybeli 
egyesületi ovoda szükségletein« к részbeni 
fedezésére a Csáktornyái Takarékpénztár r. 
t. 200, a Csáktornyaudéki Takarékpénztár 
r. t. 50, aM raközi Takarékpénztár r. t pe
dig 40 koronát volt kegyes adományozni. 
Amidőn a fentnevezett takarékpénztárak 
igazgatóságainak óvodánk irányában tanú
sított ezen hazülias lélekből eredő szives 
áldozatkészségét a nyilvánosság terére hozom, 
egyúttal fogadják adományukért az óvóegye
sület részéről a legmelegebb köszönetét. 
Zrínyi Károly egyesületi elnök.

—  Tolvajlas Dravacsányban. Flojhár 
Ferencné szül. Krisztofics Katalin drávacsányi 
lakos lakóházának zsupledelét I. hó 1-én az 
éjféli órákban hátul létráról történt leimá
szás után ismeretlen tettes kézzel kibontotta, 
s a szarufán levő keresztfát késsel kelté 
vágta; az így keletkezett nyíláson a padlásra 
bemászott és ott a szarufákra füstölés végett 
felkötöz ve volt s Zsnidár Antal drávacsányi 
lakos tulajdonát képező 15 drb. sertéshúst 
84 kor. értékben késsel levágta és ellopta. A 
miksavári csendőrség járőre í. hó 2-án a 
helyszínén a szemlél megtartva, megállapit- 
tatott, hogy a tettes a cselekmény elköveté
sekor mezítláb volt s a szarufán levő ke
resztfán ejtett vágások nem a padlás felől, 
hanem kívülről történtek. Flojhár Ferencné 
a kikérdezés folyamán előadta, hogy a lopás 
elkövetésének idején felébredett ugyan a 
zajra, sőt mi több, ki is ir.ent a lakást körül 
nézni, de mit sem vett észre, csak reggel 
amikor teljesen kivilágosodolt, vette észre a 
lopást. Zsnidár Antal, a káros, a lopás elkö
vetésére nézve mit sem tud előadni. Nyo
mozás folyamán megállapittatott, hogy a 
tolvajlást a helyi viszonyokkal teljesen is
merős, valószínűleg drávacsányi egyén kö
vette el, a kinek kiléte ezidáig ismeretlen. 
A további nyomozás folyamatban van.

—  Hasba szúrta. F hó 10-én este 11 
órakor Györgyikén a Pinterics-féle korcsma 
helyiség előtt Kutnyák Márton muraszent- 
mártoni lakost Pfeifer mihály tündérlaki 
lakos úgy hasba szúrta, hogy a szerencsétlen 
ember most élet- és halál között lebeg. A 
bíróság részéről a kihallgatás e hó 11-én 
volt, ugyanakkor Kutnyák Mártont orvosi 
Segélyben is részesült. A kihalgalás során 
Pfeifer előadta, hogy ő mint ejjeli őr figyel
meztette a korcsmárost a zárórára, mire a 
korcsmáros szóváltásba elegyedelt vele, ezt 
hallva Kutnyák, kijött a korcsmahelyiségből 
s ugyanakkor az ejjeli őr, ki egy kevéssé 
boros állapotban voll, hasba szúrta Kutnyákol.

—  Köszönetnyilványitás. A ráckanizsai 
áll. iskola szegénysorsu tanulóinak 10 kor 
segélyt adományozol a Slridói Takarékpénz-



tár. Fogadja adományozó a segélyezeti gyer
mekek nevében az iskola gondnokságának 
és tantestületének köszönetét.

—  Kinevevések. A király Drahanovszky 
Géza perlaki kir. járásbiról a VII. fizetési 
osztályba, Berlin Ágoston, Dr. Bakos Géza 
Csáktornyái, Fehér József keszthelyi (volt 
csáklomyai) Szabó Győző perlaki, Dr. Fehér 
Dezső alsólendvai kir. aljárásbirókat járás- 
biróvá nevezte ki.

—  Iskolai ünnepély. A polg. fiú és le
ányiskola ma d. e. fél 11 órakor márc. 
15-ik ünnepélyt rendez az intézet tornater
mében, melyre a tisztelt közönség is ezennel 
meghivatik.

Az ünnepély műsora a következő: 1. 
Kölcsey-Erkel: Hymnus; énekli a fiúiskola 
énekkara. 2. Megnyitó beszéd; tartja Pataky 
Kálmán igazgató 3. Petőfi Sándor: Nemzeti 
dal; szavalja Novák Imre VI. oszt. tanuló. 
4. Ábrányi Emil: Vándormadár; szavalja 
Pátkai Lujza IV. ősz. tanuló 5. Petőfi — 
— Láng: Talpra magyar; énekli a fiu-iskola 
énekkara 6. Ünnepi beszéd; tartja Benesák 
Richárd tanár. 7. Ábrányi Emil: Március 15. 
Szavalja Málek Margit IV. oszt. tanuló. 8 
Ábrányi E : Mi a haza? Szavalja Pátkai Jenő 
IV. oszt tanuló. 9. Vörösmary — Egressy: 
Szózat; énekli a fiú iskola énekkara.

—  Közelednek a húsvéti ünnepek s a 
legszebb, legértékesebb piros tojás a beteg 
emberre nézve, ha husvétra meggyógyul. A 
legtöbb betegségnek kutforrása az idegek 
betegségei s gyengeségi állapota, ezer és 
ezer ember sínylődik e bajokban. Pedig a 
segítség, a gyógyulás oly közel van, oly 
kézen fekvő.. Olvassák el a betegek vagy 
hozzátartozóik az ingyen könyvet a villamos 
gyógymódról, melyet lapunkra való hivatko
zással ingyen és bérmentve küld meg min
denkinek az Elektro Vitalizer orvosi rendelő 
intézet, Budapest, Károly-körut, 2, féleme
let 50.

— Elfogott tolvaj. A stridói csendőrség 
megkeresése folytán a muraszerdahelyi őrs 
a múlt hét folyamán Hidegfalu községben 
elfogta Jurovics György VI. hegykerületi il
letőségű egyént, mert Mursics Viktor cirkve- 
nai (Slavonia) lakos azon panaszt emelte 
Jurovics ellen a stridói őrsnél, miszerint Ju
rovics ki nála mint cseléd volt alkalmazva, 
múlt hó 20-án tőle 44.44 kor. készpénzt el
lopott és megszökött. Az elfogatáskór Juro
vics a tettét tagadta, miért is a büntető 
bíróságnál feljelen teteti.

—  Megőrült főhadnagy. Farkas Árpád, 
a 6-ik huszárezred főhadnagyát, ki mint 
lapunk múltkori számában megírtuk, — a 
helybeli vasúti állomáson m. hó 29-én meg
őrült és dűhöngeni kezdett, t. hó 9-én a 
varasdi katonai kórházból a lipótmezei té
bolydába szállították.

—  Csáktornya nagyközség elöljárósága 
most tette közzé a nagyközség 1907. évi 
számadásait. A számadások szerint a nagy
község közvagyona 2029393 kor. 71 fillért, 
a nagyközség által kezelt alapok 36794 K. 
49 fillért tesznek ki. Az alapokban a sze
gényalap 11448 К 15 fill., a kórházalap 
20312 kor. 68 fill., a Királyi Pál alap (kis
dedóvoda) 1631 kor. 35 fill., a Királyi Pál 
alap (elemi iskola) 2000 kor., a Szakonyi 
Zsigmond-íéle alap (szegényház) 1200 kor., 
a gazdasági munkás és napszámos segély
alap 152 kor. 31 fill., a közbirtokossági 
(úrbéri) alap 50 kor. értékel képviselnek. 
Csáktornya nagyközség közterhe a jelzett 
alapokon kivül különböző cimeken 1153285 
kor. 98 fill, s igy a nagyközség tiszta törzs
vagyona 876107 kor. 73 fill. A pénztári

forgalomban az 1907. év folyamán bevételez- 
tetett: a) közpénztárnál 153004 kor. 91 fill., 
b) az alapoknál 30478 kor. 31 fill., c) a 
letéteknél 4690 kor. 33 fill., d) a fogyasz
tási adókezelésnél 27452 kor. 71 fill., össze
sen 215626 kor. 26 fill. — Kifizettetett a 
közpénztárnál 152999 kor. 45 fill., b) az 
alapoknál 30469 kor. 94 fill., c) a letétek
nél 4648 kor, d) fogyasztási adóra 26805 
kor. 76 fill., összesen 214923 kor. 15 fill, s 
igy a pénzlármaradvány 1907. év december 
31-én a) közpénztárnál 5 kor. 46 fill., b) 
szegényalapnál 6 kor. 37 fill., c) közbirto
kossági (úrbéri) alapnál 2 kor., d) letétek
nél 42 kor. 33 fill., e) fogyasztási adónál 
646 kor. 95 till, vagyis az összes pénz
készlet 703 kor. 11 fillér volt.

—  Szőlőoltványokat fajtiszta hazai és 
amerikai elsőrendű minőségben és nagy vá
lasztékban szállít kezesség mellett legolcsóbb 
árban Vityé Miklós jónevü szőlőoltványtelepe 
Ős-Csanádon. Toronlálmegye. Faj- és árjegy
zéket az intézőség kivánatra ingyen és bér
mentve küld.

— Emberölési kísérlet. Podgorelec An
tal rimsesáki és Habjánics Mihály és neje 
szül. Britvics Terézia szelscsáki lakosok kö
zött nagy lehetett a harag. Ugyanis Podgo- 
rclec Antal a f. hó elején egyik napon vigan 
dolgozott Szelscsákon levő szőlőjében, amikor 
is Britvics Terézia kapával felfegyverkezve 
megtámadta a szőlőmunkást, Hábjánics pe
dig egy vadászatra alkalmas fegyverrel reá 
lőtt. Szerencsére azonban sérülés nem tör
tént, mert az éppen ott jelenlevő Bogdán 
Ágoston ternovesáki lakos a béke érdekében 
erélyesen tel lépett, a lövés pedig célt tévesz
tett. Úgy Holgánics, mint neje feljelentettek 
a nagykanizsai kir. ügyészségnél.

—  Méhtolvaj. Basok Adrás alsóhideg- 
hegyi lakos I hó 2-án Debán Péter ugyan- 
ottani lakos kárára egy kas méhéjét 6 kor. 
értékben ellopta. Basok a csendőrség járőré
nek kikérdezése alkalmával a lopási beis
merte, a birtokában levő méhkas letoglalta- 
tott, a tettes pedig a helybeli kir. járásbí
róságnál feljentetett.

—  Vagyonrongálás. Három őrségi jó
madár, névszerint BlaZsics Flórián, Vojkovics 
Ferenc és Hacsek András legények f. hó 
1-én az esti órákban Sternberger Karolin 
őrségi korcsmárosnénak helyiségében 15 kor. 
20 fill, értékű vagyoni kárt okoztak. A há
rom legényt az elfogyasztott sok szesz oly 
hősökké tette, hogy mindent eltörlek, ami 
kezük ügyébe került. Feljelentésük a kir. 
járásbíróságnál megtörtént.

—  Lopás. A helybeli csendőrség Mi- 
kácz Éva drávaszentiváni lakost feljelented 
a nagykanizsai kir. ügyészségnél, mert f. hó 
4 én Kósz László perlaki lakostól állítólag 
170 kor. készpénzt lopott el.

—  Halálozások. Csury Mária urnő,Rácz 
István csesztregi körjegyző neje életének 
30-ik évében ^hosszas szenvedés után Cseszt- 
regen elhunyt.

Stefaics Rikárd nyug. kasznár Csurgón 
elhunyt. Kiterjedt rokonság siratja. Csáktor
nyán is résztvéttel emlékeznek meg el
hunytéról.

—  Fajtiszta, lelkiismeretesen kezelt sző
lőoltványokat szállít jótállás mellett a Vál
lalati szőlőtelep Billéden (Torontál megye,) 
mely vállalatot t. olvasóink figyelmébe 
ajánljuk.

—  Farsangi virtus. Rotorban folyó évi 
húshagyó kedden a kotori takarékpénztár 
igazgatójának Pataky Anna nevű cselédje 
úrnőjének jóakaralu intése ellenére, a Ká- 
sek-féle korcsmába ment mulatni, az arany

ifjúság tagjai — iparossegédek és nőtlen 
mesteremberek csakhamar pártfogásba vet
ték. A jókedv csakhamar annyira emelke
dett, hogy a gyanútlan leány arcába harap
tak s a nyakába forralt bort öntözgettek A 
vége p dolognak az lelt, hogy a leányt ki
tették az utcán, ahol azután a korcsmához 
közel álló Szentháromság szobra előtt le
tépve róla a ruhát, vasbollal agyba-főbe 
verve, a hideg, nedves éjszakában félholtan 
a sárban fetrengeni hagyták, mig jószivü 
emberek ápolás alá nem vették. A leányt 
másnap az utolsókenel szentségével kelleti 
ellátni. Általános a részvét a szerencsétlen 
fiatal leány iránt. A tettesek ellen a- bűn
ügyi eljárás folyamatban van.

—  Értesítés. Franek Jánosné; kinek 
Csáktornyán mint Matusidesz Annának jó 
hírnévnek örvendő divatáru — üzlete volt, 
folyó hó 23-án Csáktornyára érkezik s a 
Zrínyi szállóban 2— 3 napon át legújabb 
divatu tavaszi és nyári kalapokatárusít.

A Tháiia.
Abból az alkalomból, hogy a Tháiia 

vidéki körútja alkalmával hozzát.k ellátogat, 
nem érdektelen elmondani egyetmást a Thá- 
lia történetéből.

A Tháiia ezelőtt négy esztendővel ala
kult meg, körülvéve egy csomó lelkes fiatal 
színésztől, akik célul tűzték ki, hogy meg
ismertessék Magyországon azokat a hatalmas 
modern irodalmi alkotásokat, melyek eddig 
nálunk vagy egyáltalán nem, vagy csak el
vétve jutottak szóhoz. A Tháiia volt az aki 
először mutatta be nálunk DAnnunziót, 
Strindberget, Schnitzlert és Wedekindel; 
ugyancsak ö kultiválta Ibsent, Hauptmannt, 
Gorkijt, Hebbelt, és Heyermannst a világ- 
irodalom ezen kimagasló legjobbjait, olyan 
művészi interpretációban, mely minden kör
ben a legszebb reményeket ébresztette a 
Tháiia jövője iránt.

Nagy érdeme van a Tháliának egy 
egészen uj és minden izében modern szí
nész és irógenerációnak felnevelése körül. 
A budapesti színházak legjelesebb fiatal tag
jai közül nem egy került ki a Tháliából és 
ugyancsak a Tháiia fedezte fel Lengyel 
Menyhértet aki a »Hálás utókor« cimü drá
májával az idei szezon legkimagaslóbb iro
dalmi szenzációja volt a Nemzeti Színháznak.

Addig is, mig a Tháiia Budapesten is
mét megkezdheti előadásait, elhatározta, hogy 
vidéki körútra indul és ott mutatja be mű
vészetét, hogy minél szélesebb körben tegye 
ismertté a modern színjátszás uj törekvéseit. 
Elhozza magával legszenzációsabb sikerű 
színműveit. Ibsen »Nóráját«, Hebbel »Mária 
Magdolná«-ját, melyeket mindig zsúfolt ház 
nézett végig és a melynek előadását a bu
dapesti sajtó feltűnően meleg méltatásban 
részesítette. Reményünk van hozzá, hogy e 
darabok előadása itt is a legtökéletesebb 
művészi productum lesz, mert ez alkalomra 
legkiválóbb tagjait hozza magával.

Első előadás ma este a Zrínyi szálló 
nagytermében. Ibsen: Nóra, második, Hebbel: 
Mária Magdolna. Jegyek kaphatók Srausz 
Sándor könyvkereskedésében.

Szerkesztői üzenetek.
Sz. Ze. P. A Cabaret a már előxőleg beküldött cik

ket a jövő hétre szorította. Ugyanakkor felülfizetéseket is 
közöljük.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.
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ve poöiljke se tiőaőxadrfaja

novinah, naj se poáiljaju na 
iné, urednika vu Csáktornya.

Izdateljetvo:
к nji tara S trau sz  Sa ndora
kam ее predplate i obznana na horvatskom i magjarskom jeziku izlaleól druitveni, znastveni i povucljivi list za púk 

poáiljaju. Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna ома ja:

Na celo l e t o ............8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor. 

Pojedini broji koötaju20fil.

Obznane te poleg pogodbe i fa 
raöunaju.

Odgovorni uradaik:
RH O SÓ CZY ELEK

OUmi Murednik:
BEZENHOFER MIHÁLY

Ik UUU i vlMtnik:
ST R A U SZ SÁNDOR.

Vozna marha.
Как to sami vidite i znate, mi tu smo 

pretrucani od gospodarstva áiveti. Polje ob- 
delavamo, da si kruha pribavimo, poleg 
toga marhu povamo i dríimo, da kroz zato 
zemlje bolje v red deti moremo, i da si z 
nji na svakojaőke potreboőe peneze vun 
zeti moremo. Prez dobre marhe si nebi 
mogli zemlje dobro obdelavati, nit nam nebi 
rodile. Zato imajmo jako brigu na to, da 
uvék dost i lépu marhu budemo imeli.

Samo s jakom marhom je moói zemlje 
dobro obdelavati. Как to svaki zna, s óim 
veóput s orjemo zemlje, s tim veó nam na 
nji obrodi. Ako dobru i jaku vaznu marhu 
imamo, segurno nas ne stane tak teáko 
zemlje s orati, как je treba. Kak nam je 
milo one, ki slabu marhu imaju.

Ovi segurno nebudu pred setvom ili 
pred sadjenjem triput orali svoje zemlje. 
Bar-bar, da jedenput kak-tak s orjeju, a ne 
triput. Kak bi mogli onda ovi do Cesa doj- 
ti?! lm njiva zemlja nit tretju stran ne do* 
nese, как bi morala; pák zato itak jód veó 
trpiju, как ovi, átéri dobru marhu imaju. 
Znam, da svaki siromak véli: »1 ja bi rajái 
zapregel tak jaké krave, kakve neáteri do- 
ber gazda ima, samo kaj si oőem, ako sam 
siromak.« Ja pák to velim: AkojeSto strp- 
liven, pák ako samo malo zna s marhom 
baratati, ili ako posluhne dobrovoljnoga

navuka, za kratek óas ravno tak lépu mar
hu more imeti, как átéri god bogataá. A 
lépa marha veliku vrédnost nosi, makar v 
polju, pri gospodarstvu mekote zemlje.

Ja póznám tu v Medjimurju, tam dőli, 
neátere menjáe gazde, átéri svoju jednu 
kravu nebi dali za dobru kobilu. Jeden je 
630 kurun imel za kravu i veó bi bil za 
nju dobil, pák ju je né dal. Рак как su 
doáli ovi Ijudi do tak lépe marhe? Sve tak, 
da su bili strplivni, da su né átéli na jen- 
put, od denes do zutra tak bogati poslati, 
как reócmo njiv kum, ili sused. Cuvali su 
si miadu marhu. Nésu gonili tri fartalje ili 
leta stare telióke к biku, nego da su veó 
barem dvé leta bile stare. Makar su se i 
srdile zbog toga gazdarice, nikaj za to. Zene 
si samo naj s mladinom gospodariju, pri 
marhi se nerazmeju. One komaj óekaju, da 
bi veó mogle dojiti. Zato, ako gazde nje 
posluhneju, nigdar nebudu imeli lépu marhu. 
Velim, da ovdi 2ene ravnaju bolje gospo- 
darstvo — a ne muái, prém z rogatom 
marhom one imaju juáa gospodariti, zato si 
nit nemreju v óuda mestí lepáu rogatu 
marhu zapovati. Za menjáega gospodara je 
рак puno boláe, как to sami znate, da го-, 
gatu marhu drái; prém ve, da dobru cénu 
ima, gda je mléko, sira, putera moői dobro 
prodati.

Kak je ve dobra naredba, da samo od 
najlepáega i najboláega plemena je slobodnu

bike drÄati, как se nebi od ovi i dobro 
pleme zapovalo? Samo ne tak, как neáteri 
pohleplivi veliju: *Ova telica je ve 150 ku
run vrédna; ako se zabreha, da bude na 
naljev, bude ju moői za 180— 200 kurun 
prodati«. Samo kuliko bude onda vrédna, 
gda se steli? Morli nazaj tuliko, как gda je 
telica bila. Ako bi pák bil z njom őekal 
barem dók bi dvé leli bila stara, lehko bi 
300— 400 К bila vrédna. Vidite, ovo je 
te2ko moói naáim ljudem dopovedati. Pák 
svi za to, ar 2ene krióiju: »Как budem 
pák kuhala? Uvék samo v lodricu, v tiblicu 
posigati, da je treba kuhati, áto bi to pre- 
magal!« Anda ki oőe, samo naj posluáa 
2enu, da poőne kako dakati, kaj bude ku
hala; ako ju posluhne, morli se sporneje 
sprazniju, lodrice i hombari.

Red, őistoóa, dobra hrana, krma je 
takaj glavno, ako oőemo dobru marhu imeti. 
V kuliko mesti sam veó videl, da su iz 
áume drva dopeljali, ili da su iz áume drva 
dopeljali, ili da su od rali dimo doáli, ko
maj su spregli, gazdarica veó kriöi: »Gdé 
ste tak dugó, zakaj nedete к obedu? Juha 
je veó na stolu!« I tak srdila postane, da 
Bog zna kaj bi napravila, ako ju odmah 
nebi posluhnuli. Takve su pák sve skrbne 
gazdarice, átere se bojiju, da se nebi hrana 
pokvarila. Kajpak, da su je takvi, átéri ko
maj óekaju, da bi se к stolu seli, nego da 
bi si predi marhu v red postavili, da dimo

z А в A v A.
Sraka Peter.

Vu onom negdaánjim dobrom vremenu 
Äivel je jeden poáten, ali jako áaljiv őlovek, 
koj je radi svojih lakrdijah, na áirokoj oko- 
lici póznát bil. Nije nikomu áelel zla ili 
kvara, nego svakoga je namazal koj se mu 
samo dal; zato su ga za Sraku zvali.

Jedenput sedi Sraka— po navadi —  
vu svojoj krőmi i pije svojega pol litreka 
pák se spomina svojemi poznanci. Vuni se 
őuje herzanje konjov i za kratko vréme 
stupiju vu krömo dva junaki iz okolice, koji 
su bili bogatoga roda, a drugaő vuőeni 
mladiői.

Té dva deóki su Culi lakrdije Petrove 
i da se i oni nad tim zabavljaju pohodili 
su Sraku v njegovom selu.

Как stupiju vu krómu, spoznali su po 
opisu Petra, sedneju se knjegovomu stolu, 
zapovöju si vino i navaliju Sraku.

—  No Sraka! nas vkani ve, ako moreá.
—  Ne vkanim ja nikoga, dragi prija- 

telji —  zgovarja se Sraka, —- im ako bi 
znal, nebi átél; ako pák bi átél, nebi mogel.

—  Nas moraá denes namazati Peter, 
oőeS ili neóes, tak dugó neidemo odovud.

No onda je dobro — odgovori Sraka

— ostanimo tu do smerti, ali ja vas nebu- 
dem vkanil, ar sem poáten őlovek.

Za tim kupice zaőerlinkaju, i v drugim 
hipu na slol zruSiju.

Po kratkim razgovoru stane se Sraka, 
megne s oőmi oátarjaáu i nastrani 20 litrov 
Vina splati, zatem ide nazaj, sede se na 
kraj stola med te dva mladióe i poőne se 
snjimi spominati. Da je flaáa prazna postala, 
zapovedal je Sraka dva litre, sebi i njim. 1 
tak zapoveda nadalje.

Da guder je zapovedal jeden liter, zgra-or 
bil je za svoju —- finu kapu — hiti ju 
nakla i zapita krőmara: je li, da je té liter 
zplaőeni? Kerőmar je odgovoril, da je.

Deóki su zpoőetka ni hoteli njegovo 
vino piti, da svoje peneze ne troái nanje, 
ali Peter jih je nagovarjal, da nek samo 
pijeju, jer njegva kapa je lakva, koju, ako 
dőli hiti, sve vino mu je splaőeno.

Té dva deóki su se osvedoőili о istini 
njegovih reőih i как su spametni bili, na- 
zadnje su veruvali i njega oprosili, da njim 
svoju kapu proda.

— Niti za dvésto forinti vám ju ne 
dam, — véli Peter.

— Ali za tristo forinti ju bute dali, 
nagovarjaju ga deóki. Так dugó, dók je 
Sraka privolil i prédái je kapu za golove 
peneze.

Deóki su se tomu neizmerno veselili i

pili su bez mere; kapu su lehko hitali na 
pod, da je sve Sraka platil.

Da su se osvedoőili, как dobroga sejma 
su napravili, i za dosta veseli, zabili su za 
zrok, koj jih je ta dopeljal.

Puni vesdja zdigneju se i popléóeju se 
od jednoga stola do drugoga, őez stolce, 
doklam su vun doáli na friáki zrak. Onda 
se sedeju na konjiőe i pomalem odjaáeju 
prama domu.

Ali do pervoga sela njim se glave malo 
zluftaju i véli jeden, da probu napraviju 
stom pocopranom kapom:

— Cuj°á brate, je li nebi iáli vu krő- 
mu, da se malo okrépimo?

Drugi je komaj őekal te reői. Как nebi 
da su obedva sa meglenom glavom premiá- 
Ijavali po celim putu о kapi.

Skoóiju skonjiőov doli, preveSeju je к 
jednomu stupu i idu krómu.

Tu su bili namazani prviő.
Spili su jeden liter najboljáega vina. 

Zatem hiti jeden kapu na pod, ali kerőmar 
je né átél pripoznati, da je vino zplaőeno.

— Cejeá bralel ti si ju ne dobro hitil, 
jer si pijan-pak mu ju cukne ruk.

— Cakaj! ja se stim bolje razmem.
Stem ju hiti na pod, da je poőila как

átuk. Krőmar niti to ne razme.
— Budem ju ja, —  véli drugi, zamak- 

ne i tak ju hiti na pod, da se vdilen



dojdeju 9 kakvoga dela, predi s slamom 
dobro zrajbuvali, kaj bi! Ako je átéri pri 
gospodi gdé sluZil, ili ako je pri soldati 
moral tak delati, s tém se on nikaj ni vpo- 
til, to mu je sve samo na terh bilo. Gdé 
vidite naáe ljude, da bi si krave, ötere bor- 
meö éudaput velikoga terha moraju peljati, 
da postojiju, da bi je onda pokrili? Niti 
onu plaftu ne hiti na kravu na áteroj sedi, 
gda se pelja. Siromaöke krave, da komaj 
gibleju iz mesta, рак шакаг как veliko blato 
ie, ili zloCeáti puf, zato se kuCis na vozu 
pelja. No to ako bi po célom svétu iáli, to 
drugdé né moéi videti, как tu.

S kravami se ravno tak oéeju peljati, 
как s konji. Imaju \ojke (kakvu dretu), 
pák je nacukavaju, nateZeju liojs, Cali, hók 
sim-tam, da je samo z ovim navlaéenjem 
bolje zmuéiju, nego da bi kakvoga terha 
peljale.

Misiim, nebuden zagreöil, ako joá i to 
napré donesem, da ki dobru marhu oée 
imeti, on si dobru slogu mora preskrbiti. 
Kaj bi rekel onim, ki joá i ve s drvenimi 
plugi orjeju, kuruzu kopaju. Drugdé véé ne 
samo orjeju, nego véé i gorice reguliraju s 
maáinami, tu рак éudaput joö kakve slabe 
teliéke muéiju s drvenimi plugi.

S éim pák hraniju tak preganjanu 
marhu? Luöéinje, grahorinje ako dobiju, to 
je joá fina krma. Nego s kakvim áarom, 
pák s kuruzinjem hraniju neöteri célú zimu 
Pák onda se hvaliju, da su malo pohranili. 
Nikaj neéem za öve reéi. Kaj ovi znaju, 
как je treba marhu hraniti?! »Krava nad 
lampu doji,« veliju njái muZi. Ako bolje 
hranimo, bolje nam doji. Da ae splati dobro 
hraniti, lehko si svaki zraéuna. Dojna krava, 
ako ju malo bolje hranimo, na den najme- 
nje 8— 10 I. mléka nam da; to je v penezi 
1*20— 1 50 K. Barem 3—4 mesece je moéi 
raéunali, to je v penezi 150— 180 K. S tém 
si jako poáteno plati krmu. К lomu odhra- 
nimo si od nje tele, zaprezemo ju, i gnoja 
dela, zbog éesa najviáe i rogatu marhu 
drZimo. Sto se samo malo razmi к gospo- 
darstvu on zna, kuliko hasna da dobra

rezdrapila. Ali vino niti ve je ne splaéeno. 
Od serditosti poéné kapu metati, najpredi 
na pod potlam kerémaru v glavu. sim-tam, 
gori-doli, dok se je kapa od Zalosli na fic 
leke reztepla.

Ve su se stopram osenetili da jih je 
Sraka vkanil. Povrnuli su se nazaj к Sraki 
da njim peneze nazaj da.

Dojdu do Petrove hiZe i pitaju za 
gazdu. SluZkinja njim odgovori, da je na 
polje odiäel prosu pregledavat.

Hajd oni na svoje konjiée i odjahali 
za njim. Tarn su naáli Petra, как jednoga 
jegnjeda 9 pleéi derZi, koj je visel na nje- 
govu zemljn.

— Kaj delate Peter? —• zapitajuga 
obedva.

— Jaj zloje veliko! — odgovori Sraka. 
Ov veliki jegnjed se oée poruőili i poniáti 
mi proso, ako ga Tiebudem drZal.

— No samo na kratkoma, dajle nam 
nazaj naöe tristo forinli

— Sveseljem bi vam nazaj dal, ali 
neimam prisebi, ako pak pustim toga jeg
njeda, bude mi se poruáil na prosu.

— Ne bojté se Peter, podpremo ga 
mi, dok vi nam peneze ne donesete

— Im je to sve dobro, da me nebi 
noga bolela, peöice nemrem iti.

— No pak se eednite na jeden konj, 
do té éas vas poéekamo, dok nazaj dojdete.

marha; zato on ne samo s dobrom krmom, 
nego i s obrokom hrani célú zimu i pro- 
tuletje.

Kaj je pak najglavneáe pri svakom 
poslu? Red, éistoéa. Najte nigdar trpeti, da 
bi se vu ötali vés tjeden gnoj nabiral. Svaki 
den v jutro i veéer je sikak potrebno s 
éistili i lajnu iz pod marhe vun zmelali. 
Velim, to je potrebno, to mi nit né Ireba 
viáe razlagati. К tomu treba je marhu v 
jutro i odveöer, da hranite, poéesati, negda- 
negda paZlje s éistili, oprali. Ki si ne éisti 
marhu, i ki ne snaZi átalu, on bolje, da je 
nit nebi drZal, ar takov nigdar nikvu sreéu 
nebude imel pri marhi. Pak gazda se nig
dar naj nezaufa vu drugoga, nego sam naj 
gledi, ili je v redu zvráeno, ili pak on sam 
naj baraluje s marhorn.

Как sam rekel: red, éistoéa, krma to 
je glavno, ako oéemo lépu voznu marhu 
imeti. S lepáom marhorn pak i gazda vékáé 
veselje ima. К éemu pak élovek volju ima, 
pri onom poslu, ili pri onom gospodarstvu 
je i blagoslov BoZji. *

Od povanja doliana.
(Dalje)

io. Как se mora glavatica vun posadltl?

Ako sred marciuáa poséjamo séme v 
priredjenu toplu gredu, onda se moramo 
nadjati, da se nam glavatica do sred ma- 
juöa, i predi na tuliko objaéi, da ju moremo 
vun posaditi. Kajti glnvna stvar je — как 
sam predi rekel — s éim predi, rané 
saditi.

V prvoj polovici majuáa vun posajena 
glavatica se leZi prime, kajti onda je zemlja 
iöée vlaZna, glavatica sporno rase, tak, da 
dojdu létni, vruéi meseci, onda nam dohán 
vec na tuliko zrase, da si sam déla séncu, 
suöa mu neökodi i pomalen se poéné zreliti, 
к éemu je polrébno toplo vréme.

Rani dohán je kam fineái, dobro gori, 
vugodnoga téka i kaj je najglavniőe, rano 
эе zori i leZi ga je suöiti.

Sraka je posluhnul, i gda je obedva к 
jegnjedu zravnal, zavleée se na bolái konjié 
i poéné korakom pomalen jahati.

— Zurite se! vikneju ovi za njim. A 
on pomalo sve dalje, dok su ga vidli. Onda 
pusti cugle i zagrabce je za par minut do- 
máj bil. Domaj je konju odrezal répa, konja 
je tikom prodal jednomu stranjskomu trgov- 
cu, répa je svezal na jeden debeli kolié 
pak ga odnesel izvan sela vu jednu moé- 
varu, gde ga jeostavil pak peöice nazaj odiäel 

íz daleka kriéi deékom, nek mu dojdu 
na pomoé, drugaé njim se konj vu blati 
vtopi. Jeden deéko, koj je na ov к raj jeg
njeda bil, je mam skoéil i bejZi, a drugi, 
koj je jegnjeda s pleéi drZal, poéné zdvoje- 
no kriéati, da se bude jegnjed sa svem na 
njega poruáil i poéné ga s rukarni i nógatni 
zdigati, da ga ne zagnjete. Odnemogái skoéi 
iz pod njega vun i vidi, da se to drévo 
neée poruáiti, samo je na stran zraslo.

Zurili su se к miaki, kojoj jih je Sraka 
pelal, tam su vidli na vodi plavajuéega 
konjskoga répa, odmah su zagazili do ta, 
zgrabili njega sa dvema rukarni, da snjim 
konja vun potegneju.

Na jenput njim rep vu ruki ostane, a 
oni se zruáiju vu blato.

Vu lom vremenu se je zamraéilo i iz 
iáéi je mesec.

(Drugiput dalje.)

Késni dohán — koj se v juniuáu sad 
— poleg suáe se teZi prime, pomalen rase 
nizek ostane, malo listja ima i oni su hra- 
pavi, dugó se zreli i ne jednako к tomu 
éuda listja zelenoga ostane.

Pri ranim povanju neobrase dohana tak 
draé, как pri késnim i érvi, kukci némaju 
tak oblast kvara delati.

Késni dohán kam ménje donese hasna 
как rani i éuda je hujái.

Как god lépő povamo glavaticu, zato 
nam nebu sva jednaka. Zato vun posaditi 
je samo ona dobra, koja ima 4— 5 bilekov, 
bélo, gusto korénje i kaklo, debelo steblo.

Glavaticu na zemlji vrede posadimo. Pri 
tóm moramo na to paziti, da nebu pregusti 
niti prerédek. Ako su gU9ti redi, onda pre- 
veé z coca zemlju i na slaboj zemlji nez- 
rase к tomu teZko je med redi hoditi, éuda 
se spotere, prelomi, to sve na kvar sluZi 
dohanu. — Redi po priliki moraju 70 cm. 
áiroki biti, a jedno betvo od druge na 
50 cm.

Veliju oni gazdi, koji su véé sadili do
hana, da je bolje dohana na sloge saditi 
как na grede. Na sloge posajen dohán se 
leZi obdela i leZi je med njim hoditi.

A mera je isto takva, как pri zelju. 
Kre jarkov posadimo 2 rede a med nje 
jednoga, tak, da med éetiri betve dojde s 
vigdi jedna. Zalévati je né potrébno, niti 
ne moéi.

Pri vrtnim dohanu su redi 50 cm. ái
roki a betvo od betva na 30 cm.

Niti goáée, niti redje se nesme saditi. 
Ako se prerédko sadi, onda se zemlja ne 
znuca tak, как mora biti, к tomu listje ja
ko áirom stoji.

Kesno posajeni dohán ne rase takjako 
как rani, steblo je krajáe listje ménjáe, zato 
se késni dohán na svaki naéin mora guáée 
saditi как rani. Redi moreju biti 60— 65 
cm. áiroki a betvo od betva na 40-^45 cm.

Dohán se more ili poleg Znore ili pak 
s kakvom merőm saditi. Med, svaké éetiri 
betve dojde jedno betvo, na pr. ovak:
* fi fi fi fi ' fi fi *

fi fi fi fi ,* fi fi
f i f i f i f i f i f i f i f i  

fi fi fi fi fi fi fi
f i f i f i f i f i f i f i f i

Da smo véé rede zmerili, onda se ha- 
pimo saditi. Naj bolje je onda saditi, da je 
oblaéno. Ako su dnevi jako lopli, vruéi, 
onda moramo ili vjutro, ili odveéer pojuZini 
saditi. Med poldnevoni je ne dobro saditi, 
kajti glavatica, niakar je как god jaka, od 
vruéine preveé povehne.

Pri ovim poslu ili s prslom ili s pa- 
liékom délamo ljuknje. Paliéku ili prsla 
moramo jednako v zmelju porinuti, kaj 
nam ne bu betvo áepavo, na jen kraj raelo. 
Na betvi predi, как bi posadili odepodnje 
dva listeke moramo v krej vtrgnuti, kajti 
da sadimo, ovi listeki dojdu v zemlju, tam 
prhniju i od toga lehko prhni i steblo. — 
Betvo, da paliéku ili prsta vun poteg nemo 
med dvéina prsti nutri porinemo, tak, da 
najspodnjeái listeki na zemlji leZiju, a za- 
lim s prsti zemlju к betvi pretisnemo, okoli 
betve zemlju malo zaravnamo i stvar je 
gotova.

Tu iáée moram spomenuti, da se gla
vatica vun jemlje z grede, moramo predi 
malo polejati, onda sdvemi prsti primemo 
betvo pri zemlji, pomalen s puknemo vun. 
Da naberomo za jen puáel, onda poloiimo



v korpu. V korpi na dmi mora biti mokra 
slama iti trava, na to dojde korenje. Da je 
korpa puna, onda pokrimo odmah na hladno 
mesto, v pivnicu ili v komoru. — Tam lak 
dugó ostane, dók nejdemo sadit.

Ako je deídjovno vréme, onda je ne 
treba zalevati, nego ako je suáa, onda, de 
je зато moói, napr. ako je zemlja blizo 
zdenca, glavaticu moramo malo zalejati. Na- 
ravski, da tam, de je zemlja dalko od zden
ca ili de je óuda posajenoga dohana, zalevati 
ne moói. Nego pri vrtnim dohanu se veó 
nesme ovo delo zapustiti.

Za dva-tri dni se glavatica prime.Onda 
svaki den moramo pregledati, jeli se ne 
átérő betvo posuáilo, i to najenput moramo 
s puniti, s poóetka к tomu s tople grede 
jemljemo glavaticu, a potlam pák spresaje- 
nem glavaticom spunjavamo.

Negda — ali to jako rédko, med de- 
setimi letmi jenput — se more pripetiti, da 
nam posajena glavatica pozebe. — V tak- 
vim sluóaju se mora drugoó saditi. Ako pák 
nebi imeli к tomu dosta glavatice, ili nej 
mogli od drugot dobiti, onda se zemlja 
naravski pod drugo silje obrne.

Ali ovo nas nesme prestraSiti, da bi 
óakali doma s glavaticom. Ona se mora 
posadi s óim predi kakáé je god vreme.

Jeden prijatelj, koj je óez viáe lét po- 
val dohana, véli, da svaki, koj zna z gla
vaticom, zemljom baratati, on i dohana zna 
spovati.

(Drugiput dalje.)

Politiőki pregled.
Orsaóko spraviáóe sada razpravlja revi- 

ziju poslovnika tojest htánoga reda. Nekoji 
ablegati nisu zadovoljini stém te govoriju, 
nekoji i 10 klaftrov duge govore.

Njegvo Velióanstvo kralj je öve dneve 
primil na audienciju pri sebi Andrássy 
Gyula groía. Ta audiencija je bila skopéana 
utém, da bude izborna reíorma dana pred 
огзаСко spraviáóe. Tojest do vezda je malo 
ljudi zbiralo ablegate. Od sada bude njih 
veó zbiralo. Bude imái svaki odrasli ólovek 
votuma. Sigurno. da bude i táj votum samo 
takvomu dal, koj ima pravu pamet, koj 
zna barem orsaókoga jezika, i koj je poáten 
ólovek. Medjimurci iurite se magjarski 
vuóiti.

Delegacije su sada svráile svoje posle. 
Austrijske delegacije su straáno iále proti 
tomu, da bi magjari dobili kakve prave vu 
vojski. Ali minister vojnih poslovje povedal 
austrijancom, da se to njih ne tióe, to je 
stvar magjarskoga orsaókoga spraviáóa i 
kralja. Zatim su austrijski delegati hoteli, 
da se vekáa plaóa da oíicérom. 1 na to 
nisu magjarski delegati pristali, nego su 
rekli da naj se spuniju magjarske prava, 
naj se oni penezi, kaj mi plaóamo tu pri 
nas potroáiju, da bude naá narod imái 
hasna iz njih, onda dobiju vekáu plaóu. 
Jer ako se bude pri паз óim viáe troáilo 
tim viáe dojde vu ruke naáemu narodu i 
tak bude leíi plaóal.

KAJ JE N0V0GA ?

—  Predavanje. Marciuáa 1-ga popol- 
dan je Rhosócy Elek uóitelj iz Drávavásár- 
helya predavanje drial vu orsaókoj ákoii, 
как se pova dohán. S ovom prilikom je 
vnogo ljudstva doSlu v Skolu, jer v ovoj

okolici je to joá nova stvar. Как dobro 
znamo, za ono vreme da se pri nas dohán 
poval, se naj viáe v Dolnjem Medjimurju ba- 
vilo s tim & tu, v óakoskim i drávavásár- 
helyskim hataru skorom uiáói. Nego ve se 
veó svőt drugaó obrnul, ljudstvo je previdlo, 
da dén denes зато taK more ivíeti, ako s 
óim vekáegu hasna polegne iz zemlje. Lepő 
znaménje je to, da drávavásárhelyski ljudi 
koji su joá nigdar ne povali dohana denes 
vaó velikom voliom pripravlaju se к tomu. 
Ober 70 dato se jih je zapisati v kancellá
réi, ki oóeju dohana povati. Na predava
nje potrudili su se dőli na proánju uóileljovu 
dva prijatelji iz Murasiklosa, po imeno 
Jezernik Mark i Hertarics Vince. Da je 
uóitelj svoje predloíil, onda se stal gori 
Jezernik Marko, koj je óez viáe let poval 
dohana i razloáil ljudem sve one posle, koji 
pri dohanu napré dojdu. Ljudstvo je sveli- 
kom pazlivostjum posluáalo Jezernika, koj 
je ve prviput prédával javno v stranjkom 
mestu, i lépi primer pokazal ljudem, как 
more biti mu2 mafcu na pomoó. Ve slobod- 
no reóemo, da óovek ne mora biti professor 
рак zato itak zna predavali.

—  Tezi bu se ozeniti. No kaj je 
рак to za neredbu ili zakona, mislili bi si 
deóki, da ov naslov óitaju? To je itak óudna 
pravica! Osobito devojke bi zdvojile, da bi 
se kaj takvoga snovalo. No, ne se tre bojati! 
Oienili bu se od se dob isto tak mogel 
svaki как do ve, samo za one je tu reó 
koji pod soldaóijom stojiju, i kakti takovi 
s dopusóenjem si kaniju svoju mladenku 
pred oltár peljati. Za öve se kroji novi 
zakón, koj oóe prekratiti, da se mladiói 
nedű zagod 2enili. Kak jedne varmegjinske 
novine piáeju, kormán je odredil, da bu na 
jeden ankét (sednicu) pozval sve aliápane 
к honvédelskom ministru. — Za kratko 
vréme bumo veó óitali, kaj bu z toga.

—  Gospoda inzeneri. Как z kanite 
piáeju jednim novinam, pred par tjedni 
doáli su dva gosti v Szentgyörgy. Obedva su 
bili jako fino obleóeni. Najpredi su iskali 
birova, ali on na svoju sreóu je ran onda 
né bil doma. Onda su otiáh к Zalai Jstvanu, 
koj je ргетойеп gazda, i rekli mu, da su 
oni Kakti infceniri zbog katastra doáli z Ka
ntáé, i zato su mu zapovedali, da naj je 
pelja v obóinski hatar, de budu menü. Zalai 
se nikaj hudoga ne nad|al, i zato je odpe- 
Ija na polje, de su gospoda ináeniri sim-tam 
hodili, tobozé da mériju. Po ovom poslu idu 
obedva к Zalaiju, koj je nje dobro podvoril. 
Po obedu mu predloZiju raóuna, da za ov 
posel njim odmah plati 50 korun, drugaó 
prék daju célú stvar sudu, koj ekiekutora 
poále vun na njegov srboáek, i to au óuda 
koátalo. Zalai je na ov govor odmah zplatil 
50 korun. Samo za neáteri dén je zazvedil 
Zalai, da su to dva ávindleri bili, koji su 
né samo njega, nego i druge narezali, koga 
как, koga как. — Zanduri su tuliko zazve- 
dili, da su té lopovi z Kaposvara doáli v 
Kantáu i vnogoga do 100 kurun podZagali.

—  Zaruki. Brunner Gusztáv notarjuá 
iz Kotoribe si je zaruóil gospodiónu Kantz 
Julisku iz Kantáé.

Gzira Sándor notarjuá iz Orehovice pák 
gosp. Halápi Herminu iz Muracsánya.

—  Tatbina. Mikac János iz Felsőpusz- 
taja je februara 28-ga od Cserep Vide z 
Drávaszentivána kokoái vkral, do 14 korun 
vrednosti.

A Bernát Ferenc z Drávaszentivana je 
marciuáa 2 ga veóer Novák Pavlovi 2eni 
zglave rubca cuknul dőli na vulici i odbe- 
áal s njim.

Okreáa Lujza i Magda iz Zalaujvara 
su öve dueve pri Herzer lzidoru óakoskomu 
átacunaru do 14 К. 40 fill, baráona potegle. 
Svi su zatuáeni kotarskomu kr sudu.

—  Orariil ga. Spitcer Janoá iz Zrinyi- 
falva je 1-ga o. m. vu Vük Mihalyovi krómi 
tak spikal s kusturom Petkovics JoZeía, da 
je ov 15 dni leáal v postelji. Sp.lcer je zbog 
tóga prék dani Kr. kotarskomu sudu.

—  Zabranjen püt. Kerómar Valent 
iz Turóiáóa je 1907-ga leta majuáa 31-ga 
z Felsöszemenye v Turóiáóe spraljaI svojemi 
brati. Kajti je ran onda oblejala Mura or- 
saóku cestu, zato su se óez grofosku áumu 
Murscsak zeli put. Predi, как bi preáli óez 
áumu, ziáli su se s grofoskim logarom Hor
váth Istvánom koj je nje zastavil i rekel da 
se moreju naznj obrnuti. Kerómar je nikak 
ne átél к tomu privoljili, i rekel, da rajái 
átroía plati nego nazaj nejde. Ali logar je 
pred njega stal i rekel, da niti jeden korák 
nesme dalje iti. To je tak vuZgalo Kerórna- 
ra, da je spoóelka poóel kríőati nad logarom, 
a zatim je zgrabil za puáku, da mu z rok 
s cukne i svu opravu je sóéhal na njem. 
Logar je previdel, da se sam nemre braniti 
proti njemu, zato e poóel krióati. na kaj su 
dobeáali ta njegovi pajdaäi da mu pomore- 
ju. Kak je videl Kerómar da z toga nebu 
nikaj dobra, odbeíal je i svojimi brati.

Kercsmara je zatuáil logar pri kr. tör- 
vényszéku, koj ga je zbog toga na 14 dni 
reáta odsudd.

—  Na kreátelovaéku kapélicu je da
ruval Pecsornik Otto 3 korune, Czira Sán
dor notarjuá iz Orehovice 1 korunu, Puhr 
Mihály iz Szobotice 1 korunu.

—  Fasenska zabava Deutsch Adolf 
veliki oátariaá vu Drávavásárhelyu je na 
(aáinski pondeljek za dobrotvorni cil malu 
zabavu dr2al. Najme uóitelji nabiraju pene- 
ze za jednu lépu ákolsku zabavu koja bude 
de se buduóe leto blagoslavljala. — Veliki 
oátarijaá je óistoga dohodka od öve zabave 
na ákolsku zastavu dal. — Na ovoj zabavi 
su sledeói preplatili: R. E. 60 f. — Blago- 
vics Janos 20 fill. —  Blagovics Janosa йена 
20 fill. — Kuzman Gjura 20 fill. Spiranec 
János 20 fill. — Ivancsics Gyura 80 till. 
Grünfeld Ernő 60 fill. —  Schwarz Mór 60 
fill. Sray József 60 fill. Csakaturner Ignác 
40 till Goricai Peter 20 f, Novák József 
20 f, Novák József najmlajái 20 f, svekup 
5 K. Z vun toga je oátariaá dal 10 К od 
óistoga dohodka tak da od öve male zabave 
je zastava 15 korun dobi la, kaj je dosta 
lépő znamenje.

—  Valuvanje na smrtnoj pos
telji. Vu Lmzu se pripetilo, da je straáno 
veliki ugenj naslal 1899. leta juniuáa 7-ga 
koj je svega pijaca uniátil. Dugó su ne 
mogli dojti do toga, áto je zrokuval ovu 
nesreóu, koja je devet ljudem smrtzavdalu. 
Öve dneve je vu varaákim ápitalu jedna 
íena vumirala, po imenu Sleipner Klara, 
koja je na smrtnoi postelji valuvala; da je 
ona vuágala varaáa. Sleipuer Klara su od
mah prek dali sudu.

— Za k rf m a r é i y o s tio n a r e  ixva 
dak propia  n a red b e, dobivá  ae na  
debeiin o p a p im  p rik eien o  k om á d  70 
tilléri kosta ,  k od  S tra u a x S an d ora  
knjlzarnim  stacunti a C sá k torn ya .



Iparos s kereskedő előfizetőink czégit I IPAROS 0 S  KERESKEDŐ Iparos s keriskitf ilóflntllok ezb|<t
о ro,atban díjmentesen kbzbljbk. 1 : \ Г  . * • ,  .  .  U U  .  rosatba. d lj .o .t .s .. Közöljük.

—  —1______  előfizetőink névjegyzéké. I_________________ I

B á d o g o s :  E r e d e t i  S i n g e r  v a r r ó g é p e k  : K ő f a r a g ó  é s  s í r k ő  k é s z í t ő  Url- és női divat, játék és disziúáruk:
Hübsch Manó, (faszénraktár) Csáktornya Singer Со., Árpád-utcza Csáktornya Terszter.yák Bódog Csáktornya Kelemen Béla, Csáktornya
Dorner Sándor „ L i k ö r  ff v á r -

a „ b , Épület és műlakatos: w "  с .ш „ г „ Уа Vapsk,erf f és: r
B Ö r k e r e s k e d Ö :  Horváth István Csáktornya készíti a hires »Glória» sósburszeszt Proatemk Guaztáv, (.saktornya

Máyer Testvérek. Csáktornya »  • "* ^m entve 5 koron. “ * "> »*  “ " • *  _
F é r f i  s z a b ó k :  M é s z á r o s :  V a s z o n k e r e s k e d o :

v  . . .  . _ Szivoncsik Antal, Csáktornya
R r a r h á l v  p q  f o r ir á < ? 7 '  lvacsics Ignacz, (.saktornya Nuzsy Mátyás, Csáktornya

V H N , ,- и  Bedics Ferencz, szabd Csáktornya Ó r á s  é s  é k s z e r é s z :  V e n d é g l ő k :
Nádasdi Nándor, Csáktornya . . , . ,
Mik Szilárd, „ P o r f l  • .. .  .. . . . Pollik Bernit, Varaldin Beo sch AJo t n^yvend. )riv.vá.árhe у

Г  é r t i  e s  П О ! d i v a t á r u k  : 0  Kovács Mihály korcsmaros Drávavasárhely
7 • v . P e z s g ő g y á r : Hajas József, Csáktornya

B u t o r r a k t á r :  Zr,ny‘ VllU0r> Csáktornya MuraWli ó gyir, Csáktornya PecMtnik Ottó,
„ . r . D ó b  . Hencsay Gábor, ,,
bchwarz Lipót, Varaid in F Ü S Z e r k e r e s k e d é s e k :  r e K  * Antonovics József, „
.. koporsoraí.lilAr; , Schwarz Mór kereskedő Drávavasárhely Stolczer József, Csáktornya Becsey Albert,
Horák Odón Csáktornya Todor R utóda> Csáktornya R ö f Ö S k e r e s k e d Ő  : Horváth Mihály (Fehér galamb) „

Gráner Testvérek, „ Hirschsohn Testvérek, Csáktornya Horváth Géza, „
л . „ | . г л в „  Mráz testvérek. , _ .. Kelemen Imre, „
C Z U K r a S Z .  [fj. premecz Miklós, „ S z o b a f e s t ő  é s  m á z o l ó :  Mráz Jenöné „

Kertész Lajos, Csáktornya, Sostarics Pál, Perlak Vidovics János Csáktornya Pruszátz Alajos, „
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Könyv-papir- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Strausz Sándor Csáktornya.
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Jam b ГО viCS Ján o s I S 4 S . tm irv z iu s  L e i k é n e k  60 esztendős évfordulója, és örőmiin-

M l k s a v á r .  f í e p e  a l k a l m á b ó l

TI Mikáavaru, poleg puta, jedna 0 ^ п Ь п г | п П П г Ь п Г р 7 | | п | / Г ГП I Ó I/0
iz 5 sobah, kulmja, átala 1 t. d. U Ld U d  II ü d  g II d  I U IIII К LIIMuKu

stojeéa na kát hi2a se (N e m ze ti d iszm ű )
_  • eii\ tliszn lb u m  jelent meg. A kiállítás egészen sajátos, eredeti, mindeddig

na rendu daje.
r / „  : i ■ 7*1 k r é m I I  i e  n s o h i -  Legfinomabbműnyomás-paplronffrys/.óvni, oly nemzeti , a/a  átacuil, za kl cm je О. * legremekebl.kép| тЫу т Ш ецúgy tártál-

to sposobno. l l ,l T k T a i n n l T 7e„ io b b  les- I nézve, a hazai
Obiljneáe pri t ik k e l  nyomtatva • grafikai iparnak csak díszére válhatik.

Jambrovics Janosu Teljesen bekötve fényes diszkötésben csak 3 korona.
a M iküavaru. Tartalmaz 192 oldalt 100 táblával és körülbelül 230 illusztráczióval.

Kaphat«: Strausz Síader böayflüHstrtósftíi Csáfcternya.
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