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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 r e ........................... 4  kor
Negyed évre . . . .  2 kor 

Egyes szám ára 20 fillér.K i ad óhi va tal :
Strausz Sándor könyvkereske-
(lés?. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő ée szépirodalmi hetilap. HW*l*Ml1 **tá*yM"  “ *"*******
dijak, nyiltterek és hirdetések. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. IlyiHMr eetHsera 90 *Mr.

ZRÍNYI KÁROLY. MARGITAI JÓZSEF. STRAUSZ SÁNDOR.

Az elhagyott gyermekek.
Francziaországban a rosszkor született, 

felesleges gyermeket beleteszik a lelencz- 
húzak kapuja mellett levő kosárba, meg
nyomnak egy villamos gombot s a kosár 
gyermekestül aulomatice befordul a lelencz- 
házba. A gyermek elhelyezést nyert. Senki 
nem érdeklődik a szülők kiléte felöl s a 
szégyenlős anya megkiméltetik minden fe
lesleges szenvedéstől, szégyenkezéstől. A le
lencház azután az országos alapból s a ma
gánosok alapitványaiból, a lelenceket, azaz 
inkább a bennök elhelyezetteket felneveli az 
ország s az egész társadalom hasznos pol
gáraivá s nem egy nagy festőjét, szobrászát, 
világhírű íróját köszönheti a nagy köztársa
ság eme humánus intézményének, melynek 
hijján azok talán a társadalom terhévé sőt, 
sokszor átkává fejlődtek volna.

Nálunk a lelencügy még ennyire re - 
dczve nincsen. Az elhagyott-kitett gyermekek 
száma évenként ezrekre rug. S a legtöbb 
esetben, mint az országutak gyermekei, a 
lebujok, a rosszhirü tanyák, koldusok cigá
nyok neveltjei, kártékony duvadai lesznek 
társadalmunknak.

Régi baj ez, melynek egyetlen magya
rázata szegénységünkben rejlik. Nem verse
nyezhetünk anyagilag a müveit külfölddel s 
igy e téren levő intézményeink még igen 
sok kívánni valót hagynak hátra.

A gyermekvédő egyesületek között min
denesetre az Országos gyermekvédő liga az, 
mely számottevő sikereket tud immár rövid 
fennállása óta is felmutatni. Hihetetlen Agi
litással oldja meg maga elé tűzött nehéz 
feladatát, társadalmi utón segíteni azon, min 
az ország vagyona nem segíthet. S célja mi
hamar megvalósul. Az évenként rendezett 
gyermeknapokkal már is sok apró, romlásba 
menő egyedet mentett meg társadalmunk 
számára s az adakozások, gyűjtések, jóté- 
konycélu hangversenyek jövedelmei, hova
tovább egy oly nagy alapot létesítenek ez 
egyesület céljaira, hogy az rövidesen meg
valósíthatja teljesen kitűzött programmját.

Alig egy két napja, hogy az országos 
gyermeknap lezajlott. S egyetlen város sem 
akadt, amely e humánus célra filléreivel ne 
adakozott volna. Mindenki, aki csak tehette, 
hozzájárult filléreivel a nemes s egyben hasz
nos célhoz, mert mindenki belátta, hogy az 
elhagyott gyermekek nevelése, azok lanitása 
s fenntartása csupán s egyedül a társada
lom, tehát mindnyájunk hasznára lehet, mert 
megment bennünket azoktól a pusztító, fe
lesleges elemek képződésétől, melyek mind
nyájunk fizikai és vagyoni épségünk meg
rontását tűzték életcélul maguk elé s a tár
sadalom, az ország hasznos gyermekeit ne
veli belőlük.

Nem méltányolhatjuk tehál eléggé ezen 
nemes egyesület agilis buzgalmát, melylyel

szinte felvillanyozták társadalmunk petyhüdt, 
elernyedt idegzetét.

Mindenütt meglátszott, hogy egész fel
villanyozott társadalmunk áthatva a gyö
nyörű eszmétől, tőle telhetőleg igyekezett 
áldozni a kulturális misszió megvalósitha- 
tására.

ügy lesz ez ma Csáktornyán is. Az 
urnák mellett ma nálunk is élénk élet fog 
uralkodni s szépen fog hozni a nemes eszme 
javára városunkban ia

Városunk hölgyei ez esetben is lárad- 
hatatlanoknak bizonyultak. A célnak meg
felelően máris kifejlett buzgóságát és igye
kezetét szép siker fogja koronázni. Az üz
letek, ahol a liga plakátjai kifüggesztve van
nak, az egyesületek és vendéglősök, ahol a 
liga perselyei elhelyezve vannak, szintén 
részt kérnek maguknak a közadakozásból, 
hogy a gyermeknap jövedelmének gyarapí
tásához a maguk részéről is hozzájáruljanak.

Csáktornya is közre fog működni ab
ban, nogy az elhagyott, apátián, anyátlan 
gyermekek javára rendezett gyermeknap em
lékezetes maradjon mindenki előtt. S fo
kozza az értékét, hogy ez alkalommal nem 
a megszokott, vigasság melletti áldozatkész
ség képét láttuk és látjuk, hanem az igazi 
jótékonyság, a megértett eszme kivitelét ó- 
hajtó és átszellemült társadalom büszkén 
dagadó keblét szemlélhetjük.

S igy kell annak lennie. Az igazi jó
tékonyság ellenérték nélkül nyújtja segélyző 
jobbját s nem keresi azt, hogy a nyilvá
nosság jutalma, minő formában hálálja meg 
eme ténykedését. Hanem megelégszik a szi
vekben felgyülemlő nemes érzelmekkel s 
jutalomnak tekinti a megelégedett lelkiis
meretet.

Sok ily egyesületet, sok ily nemes ér
zelmű közreműködőt hazánknak s akkor 
semmi vihar, semmi csapás nem árthat meg 
ezredéves magyar nemzetünknek

A viharágyuzás.
Nemcsak alkotmányokat lehet holmi 

ostoba obstrukciókkal lejáratni, hanem más 
hasznos intézményeket is — ügyetlen rend
szabályokkal. Hallottam ilyesmiket is: »Nem 
kell a nép közé sok puskaport adni, mert 
lázadás is törhet ki.« De persze, elfelejtik, 
hogy a viharágyü még mindég nem ágyú 
és csak a néha elsülő vincellér-fegyver Sem 
életveszélyes! Vájjon a bölcs községi ku
paktanácsunkat ilyen, vagy plane spórolási 
indokok vezették-e, ez titok, de tény, hogy 
a puskaport csak kilószám osztották ki az 
ágyúknak és ennek eredménye volt aztán a 
tavalyi katasztrófa, mert a leg válságosabb 
percekben nem volt puskapor.

Hogy a nép megcsömörlött ezek után 
a védekezéstől — ez természetes és most 
imár nem akar védekezni. Hét évi briliáns

védekezés mellett jégmentesek maradtunk ! 
Ez olyan eredmény, amit semmiféle gráci 
viharágyúkongresszus le nem tagadhat. Az 
a híres kongresszus különben arra is rájö
hetett volna, hogy miért sikeres a védeke
zés nálunk Magyarországon, (Egynéhány év
vel ezelőtt a pesti Borászati Lapokban meg
jelent egy közlemény, mely szerint nálunk 
mindenütt sikeresnek bizonyult a védekezés) 
és mért nem, teszem a Veneto tartomány
ban és a Bacher tövén ? Itt az ágyúk hang
hullámai I. i. nem érhetik el a 2000 m. 
magas Bacher nívójában tovaszáguldó jég
felhőket — ez az egész rejtély I Kérem ez 
nem akar tudomány lenni, hanem csak egy 
kis józan ész !

Tehát nagy hegyek láncolata alatt nem 
ér a védekezés semmit, másutt beválik.

Mutatják ezt a délfranciaországi fényes 
eredmények is, amelyekről nem rég a kecs
keméti »Borászati Lapok« beszámolt; per
sze, a mi szegény, jámbor népünk ezt nem 
látja be : görcsösen szorítja a fillért, mig a 
százasok kirepülnek a zsebéből.

Ha a régi Franciaországban meghalt a 
király, azt szokták mondani : Meghalt a ki
rály ! Éljen az új király ! Én is azt mon
dom : Meghalt a régi viharágyúzás, éljen az 
új viharágyúzás! — szövetkezeti alapon.

Hogy méregdrágán assekuráljunk (12%) 
és a virágzás befeteztéig még se legyünk 
assekurálva, ez méregdrága rossz mulatság, 
pedig 30 év alatt 4 ilyen jégverést tudok ! 
De hol van azonkívül az a rettenetes kár, 
amit semmiféle assekuráció jóvá nem tehet 
a zöldojtványokban, a kél éves kár, hát 
még a gyümölcsben, dohányban és olyan 
vidéken, ahol néha, mint tavaly, 10 jégve
rés is van !

Hét évig jégmentesek bírtunk lenni, aki 
ezentúl is az akar maradni: sorakozzon kö
rülöttem : Csináljuk meg az új védekezést! 
Van még elég jó ágyúnk, amely azt lehe
tővé teszi.

Br. Knezevich Viktor.

Delaware.
(a) Biztos tudomásunk van arról, hogy 

Muraköz több szőlőbirtokosa a nagyhangú 
reklámnak hódolva, idei ültetésre és telepí
tésre Delaware nevű szőlővesszőket hozatott. 
Hogy a késői csalódástól s ezzel a felesle
ges pénzkidobástól megkíméljük őket, ide 
iktatjuk a m. kir. központi s z ő l é s z e t i  
k í s é r l e t i  á l l o m á s  é9 A m p e l o 
l ó g i a i  i n t é z e t  véleményét, mely in
tézet a töldmivelési m. kir. ministerium ren
deletére hat évre terjedő kísérleti megfigye
lésének eredményét 1906. évről szóló Év
könyvének 174. és 175. lapján tette közé. 
a) A fehér Delaware tulajdonságai: A) Phy- 
loxera ellentálló képessége gyenge, mig az 
elültetést követő első 2—3 évben ellentál!,



a későbbi években már szenved tőle. 2) A 
peronospora, oidium, anthracnosis betegség 
nem támadja meg, tehát ezeknek ellentáll. 
3) Termőképessége igen csekély, hosszú 
metszés mellett is gyenge termést hoz. 4) 
Tenyészete és fejlődése igen gyenge és las
sú, vékony vesszőket terem. 5) Érése szep
tember hó közepére tehető. 6) Fürtjei ki
csinyek, bogyói kicsinyek, néha középnagyok, 
vastag héjjal, sárgás színnel, kevés lével, 
kevés idegen mellékizzel. Ez a mellékíz in
kább kellemetlen, mint kellemes. Bogyói 
mikor megéltek, önmagoktól lehullanak. 7) 
Fürtjei a rothadásnak ellentállnak. 8) Must
jának cukortartalma 17— 18% Babó szerint 
(klosterneuburgi).. — 9) Gyökerező és meg- 
eredési képessége igen rossz. 10) Az oltá
sokat rosszul tűri. 11) Talajigénye igen nagy. 
Jó táperőben levő, mély középkötött agyag
talajt kíván. Nagy talajigényének tudható be, 
hogy a kísérleti telepeken mindenütt pusz
tuló félben van. — Tekintettel azon főbb 
tulajdonságaira, hogy igen nehezen gyöke
rezik, igen kevés és silány minőségű ter
mést hoz és hogy nem a mi igényeinknek 
megfelelő bort szolgáltat, termelésre a fe
hér Delaware nem ajánlható. — b) Vörös 
Delaware. Ez nagyban hasonlít a fehér De- 
lawarehez, különbség csak az, hogy hosszú 
metszés mellett több termést ad, mint a fe
hér. Fürtjei gránát-vörös színűek s úgy a 
tűrt, mint a bogyó termet és nagyságra igen 
hasonlít az olasz rizlinghez. A bogyó héja 
valamivel vékonyabb, kevés lével, nyálkás 
hússal, émelygős édes és igen intenzív és 
kellemetlen mellékízzel. Borházasításra sem 
alkalmas. A bor szine sárga. A vörös De
laware is nélkülözi azon tulajdonságokat, 
melyeket a mi ízlésünk megkíván s ez ok
nál fogva a vörös Delaware termelésre nem 
ajánlható.« Ezt mondja az Ampelológiai in
tézet, melynek hivatása, hogy módot adjon 
arra, hogy szőlőmivelésünk rendszere egész
ben a fejlődés, haladás és tökéletesbedés 
útjára tereitessék és azon haladhasson.

Gondolkodjék ezen minden szőlősgazda 
s a mint határoz, úgy vallja majd hasznát 
vagy kárát. —

Tanitóköri választmányi ülés.
A »Muraközi Tanítókor« választmánya 

f. év március hó 25-én Brauner Lajos el
nöklete alatt ülést tartott, a melyen a kö
vetkező ügyek tárgyaltattak :

1) Tudomásúl vette a választmány el
nök azon jelentését, mely szerint a köz
ponti elnökség által múlt év november hó 
folyamán megküldött dr. Ruzsicska Kálmán 
kir. tanácsos, tanfelügyelőnek »Iskolai és is
kolán kívüli népművelés c. paedagogiai ér
tekezését a tanítókor összes tagjai számára 
a fennti időben elküldte.

2) Felolvastatott a »Zalamegyei Alt. 
Tanitótestület«-nek 1907. év aug. 27-én Ba- 
latonfüreden megtartott évi rendes közgyű
léséről felvett jegyzőkönyv 8. és 15-ik pont
ja. A 8-ik pontra vonatkozólag, mely sze
rint a tanítói fizetésrendezés emlékére a 
tanítókor minden tagja 1— 1 koronát áldoz
zon a »Tanítók Házában« létesítendő Ap- 
ponyi szoba alapjára, a választmány hoz- 
zájárúl elnök azon indítványához, hogy a 
tanitókörnek ez évi rendes közgyűlésén a 
tagok figyelme erre íelhívassék. A 15-ik 
pontra nézve, mely szerint a balatonfüredi 
közgyűlés azon határozata, hogy a tanitókör 
pénztárából beszolgáltatott eddigi egyharma- 
don felül minden tag után még 40 —40 fil

lér fizettessék be a központi pénztárba, a 
választmány a következő határozatot hozza: 
A kör ez évi rendes közgyűlésén elnök ál
tal indítvány teendő, hogy mivel az általá
nos megyei tanítótestület elnöke s igy vá
lasztmányi tagjainak nagyobb része Nagy
kanizsán lakik, költségkímélési tekintetből a 
központi választmányi ülések a könnyebben 
megközelíthető Nagykanizsán tartassanak, 
miáltal az amúgy is anyagi gondokkal küz- 
ködő körök a 40—40 fill, újabb meglerhel- 
tetés alól felmenthetők lennének.

3) Szucsits Károly muracsányi közs. 
kántortanitó, rendes tag elhunyta fölötti 
részvétének a választmány jegyzőkönyvileg 
ad kifejezést s hasonló hozzájárulás céljából 
a közgyűlés elé javaslatot tesz.

4) Nyugdíjazás folytán a tanitókör tag
jai sorából kilépeti: Margitai József volt ta- 
nitóképzö-intézeti igazgató, választmányi tag; 
eltávozás folytán pedig kiléptek: Dékány 
Mihály tanitóképző-intézeti tanár, választm. 
tag, Sátrán István volt muracsányi közs. ta
nító és Zsömbölyi Mária volt dráskoveczi 
tanítónő.

5) Uj, rendes tagokul beléptek a körbe: 
Oszten Lajos légrádi kántortanitó, Lisziák 
Janka dráskoveczi tanítónő, Koósz Károly fel- 
sőmihályfalvi kántortanitó, Dergovics György 
és Kuhár Ernő muracsányi közs. tanítók, 
Sárosi István tanitóképző-intézeti tanár. Pár
toló tagnak belépett a körbe: Margitai Jó
zsef. — így a tanitókör tagjainak száma 
jelenleg: tiszteletbeli tag 2, pártolótag 1, 
rendes tag 115. Összesen: 118.

A választmány a bejelenteti ki- és be
lépéseket tudomásul vette azon megjegyzés
sel, hogy a választmány kiegészítésétől ez 
idő szerint eltekint, mivel a jelenlegi vá
lasztmány tagjainak száma jóval felülmúlja 
az alapszabályzatban megkivánt számot.

6) A M. T. O. B.-nak jelenlegi közlö
nyére, a »Hivatalos Értesítő «-re való f. évi 
előfizetést tudomásul vette.

7) A «Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottságának« uj alapszabálytervezetét, — 
mely a »Magyarországi Tanítóegyesületetek 
Országos Szövetsége« címet viseli, s mely
nek föladata volna a tanítóegyesületek mű
ködésének helyesebb és szélesebb alapokra 
való fektetése, egy »Országos Bizottsági Iroda« 
berendezése, egy állandó, rendes sajtóorgá
num megindítása, — körelnök ismertetve, 
a választmány a tervezelt eszmét helyesnek 
és célszerűnek találja, azonban az anyagi 
hozzájárulás oldalát tekintve, az erkölcsi 
pártoláson túl nem terjeszkedhetik vele 
szemben.

8) Tudomásul vette a választmány kör- 
elnöknek a tagdíjhátralékoKról. valamint a 
perköltségekről szóló jelentését Mindkettő 
együttvéve 43688 kor. tesz ki.

9) A pénztárosnak a tanitókör pénz
tárának jelenlegi állapotáról szóló jelentése, 
mely szerint 417 kor. 12 fillér bevétellel 
szemben 49 kor. 42 fill, kiadás mutatkozik, 
s így a tanitókör vagyona 376 kor. 70 fiit, 
a választmány által tudomásúl vétetett.

10) A f. évi rendes közgyűlés, mely 
Ráczkanizsán leend, május hó 7-én halá- 
roztatott megtartatni.

11) A »Muraközi Tanítókör«-nek ezen, 
Ráczkanizsán megtartandó XXXV. évi ren
des közgyűlésének tárgysorozjlába dr. Ru
zsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő
nek egy paed. értekezése, Bezenhofer Mihály 
nagyfalui áll. tanítónak felolvasása a beszed
és értelemgyakorlat köréből és Grau Géza 
tanitóképző-intézeti gyakorló iskolai tanító

nak a magyar beszédre való szoktatás cí
me alatt bejelentett tanítása vétettek (el.

12) Végül a választmány egyhangúlag 
elfogadta körelnök azon indítványát, hogy a 
»Muraközi Tanitókör« 100 koronás alapit- 
ványnyal, 5 évi befizetéssel, mint alapitó tag 
lépjen be a »Zalavármegyei Közművelődési 
Egyesület «-be.

K Ü L Ö N F É L É K .

G itta .
Te vagy a legszebb. — A bajad éhen. —
Ajkad a hajnal piros bíbora. —
R ó z s á s  az arcod a a kacagásod 
Ezüst harangnak csengő szava.

Százszor is kérdem : szeretsz-e engem. —
Százszor is mondod — mégsem hiszem 
Nem lehet az, hogy a legszebb rózsa.
A legszebb lány az enyém legyen.

Merengve nézek szép szemeidbe 
S vádolom istent s a sorsom at; —
Mért vagy a legszebb lány e világon ? — — - 
És mért vagyok én — a íegrutahb ? ------- —

Úgy is tudom, az lesz a mi 
Szerelmünknek vége. —
Jön egy másik — szebb is, — jobb is 
S el leszek feledve.

S lesz neked a mi szerelmünk 
Bohó, — pajkos álom. — — —
Én meg aztán hadd sirassam 
Vesztett boldogságom. — — —

A LEB.

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXV-ik évf. I-ső negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük az előfizetőinket, 
kiknek előfizetése lejárt, megújítani, a kik 
pedig előfizetési díjjal hátralékban vannak, 
azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás tör
ténjék. Tisztelettel a Kiadóhivatal.

—  Gyermeknap. A gyermekvédő Liga 
által országszerte rendezeti gyermeknapot 
Csáktornyán ma tartják meg. Az intézke
déseket erre vonatkozólag Szalmay József 
járási főszolgabíró már megtette. A Prog
ramm szerint a napnak kimagasló mozza
nata a délutáni körmenet lesz, melyet a 
város összes iskoláinak a tanulóifjúsága 
rendez. A körülbelül 1000 főre rugó tanuló
ifjúság s az iparos- és kereskedő ifjak egye
sülete d. u. 4 óra körül indul meg az ele
mi iskola felől s járja be a tűzoltó- és ci
gányzenekar játéka mellett a város főbb 
utcáit. A körménél a Wlassics Gyula-, Pe- 
tőfi-utcán, Főtéren, Árpád-utcán, Zrínyi-téren, 
Kossuth Lajos-, Vaspálya-, Rákóci- és Pa
tak-utcán s az Erzsébettéren vonul végig s 
tér vissza a polgári iskola elé. Ez útvona
lon összesen 8 úrnát állitottak fel. Minden 
urnánál egy-egy hölgybizottság gyűjt a liga 
részére ; a hölgybizottság Pethő Jenőné el
nöklete alatt 25 tagból áll. A hölgybizottság 
tagjai sorsolás utján a következőkép helyez
kednek el. A Prusálz-íéle ház előtti úrim
nál : Simon Lajosné, Kraschovetz Józsefné, 
Nuzsy Linka; a templom előtt: dr. Kovácsics 
Ferencné, Morandini Anna, Bernyák Blanka; 
a Zrínyi-emlékoszlop előtt: Pataki Kálmánné, 
Zrínyi Károlyné, Pátkai Jakabné; a Maszt- 
nak-féle ház előtt: Dénes Béláné, Szalmay 
Józsefné, Pollák Margit; a tűzoltó-laktanya 
előtt: Pálya Mihályné, Todor Margit, Plichta 
Olga, Cvetkovics Gizella; a járásbíróság e- 
lőtt: Horváth Antalné, Cövek Istvánná, Tkal- 
csics Ilonka; a Dobosy-féle ház előtt: Wol- 
lák Rezsőné, Pecsomik Ottóné, Zakál Mar
git; a Godina-féle ház előtt: Pethő Jenőné, 
Viasz Nándorné, Kayser Lili. A templom e-



lőtt d. e. 10— 12 óráig is gyűjtenek két 
urnánál. Hogy a falubeliek is tájékoztatva 
legyenek a nap fontosságáról, a bizottság 
felkéri a zárda főnökét, hogy a délutáni 
nagymisén hirdesse ki a népnek a körme
net jelentőségét s őket is buzdítsa az ada
kozásra. —  Kedvezőtlen idő esetében az 
ünnepélyt 12-én tartják meg.

—  Kinevezés. Mráz György volt gutái 
káplán, városunk szülötte, Sooshartyanba 
plébánosnak neveztetett ki.

—  Esküvő. Kövesi Kálmán, drávaszent- 
iváni kereskedő f. hó 12*én d. u. 2 és fél 
órakor vezeti oltárhoz a helybeli izr. ima
házban Hirschler Gizella kisasszonyt.

—  Kinevezés. A vallás- és közokt. ügyi 
miniszter Sray József áll. isk. tanítót a drá- 
vavásárhelyi áll. el. iskolánál az igazgatói 
teendők ellátásával megbízta.

—  Iskolalátogatás. A helybeli polgári 
iskolának vendége volt múlt csütörtökön és 
pénteken. Békéi Ignác szakfelügyelő látogat
ta meg az iskolát és megvizsgálta összes 
személyi és tanulmányi vonatkozásaiban. 
Meghallgatta az összes osztályokat és tájé
koztatta magát az iskola összes viszonyai
ról. Szakfelügyelő a látogatás végén meg
tartott konferencián teljes megelégedését fe
jezte ki a láttottak fölött.

—  Adakozás. A KreStelovácon építendő 
kápolna alapja javára Özv. Csury Anna úrnő 
(Szelence) 2 koronát, Mágics Ferenc úr 
(Nagykanizsa) 1 koronát, a pölöskei tüzká- 
rosulták segélyezésére Csury Anna úrnő 2 
koronát, Fozvék Mihály úr (Muraszombat) 
8 koronát voltak szívesek adakozni. Az ösz- 
szeget rendeltetési helyére juttattuk.

—  Halálozás. Mint igaz részvéttel ér
tesülünk, városunknak egykor általánosan 
fiatéit pp!j$ra, a grófi uradalom nyug. tiszt
tartója, Lupers?bek József életének 78-ik 
évében, hosszas betegeskedés után Újudva
ron f. hó 29-én elhunyt. A boldogult nem- 
psak hivatalos hatáskörében állta meg min
denkor helyét, de a közügyek, 9őt a Haza 
körül is érdemei voltak. Mint tisztviselő 
elöljáróinak becsülését liszttársainak tiszte
letét és szeretetét alantosainak ragaszkodását 
vívta ki Mint a v^rps polgára a közügyéit 
körül kifejtett tevékenységével polgártársai
nak nagyrabecsülését érdemelte ki —  volt 
iskolaszéki elnök, gondnoksági tag s halá
láig a Csáktornyái ál| ^nitóképzö-intözetnek 
egyik igazgató-tanácsosa A Haza oltárán is 
lerótta legszebb hazafiui kötelességeinek adó
ját: végig küzdötte a 48-as függetlenségi 
harcot —  mint. hony^cj Gazdaíisati pályáját 
a függetlenségi harc lezajlása után Csurgón 
kezdte meg, mint gazdasági írnok; Vasvárt 
már mint ispánnal találkozunk ypjp. Az 
50-es évek yégéq Csáktornyán működik, 
kezdetben mint ispán, majd utóbb mint 
pénztáros. Ebbéli működésében az akkori 
gróf, Festetics György, elismerését érdemelte 
ki, amiért utóbb tiszttartónak is kinevezte. 
Összesen 40 évi szolgálata után 1889-ben 
nyugalomba vonult. Mint nyugdíjas eleintén 
Csáktornyán tartózkodott, majd gyermekei* 
hez költözködött. Az utóbbi éveket Újudva
ron töltötte vejénél: Király Lajos urod. is
pán családi körében. Itt váltotta meg a ha
lál nagy szenvedéseitől —  hosszas betegség 
Után —  szeret«) leányának karjai között. 
Temetése m. hó 31-én történt a helybeli 
községi temető halottas házából az ág. ev. 
hitvallás szertartása szerint volt líszttársai- 
nak s nagyszámú közönség részvételével Д 
tanítóképző-intézet ifjúsága testületileg jelent 
meg a temetésen s megható gyászénekkel 
búcsúztatta el az intézet legrégibb igazgató

tanácsosát A következő gyászjelentést vet
tük .

Alólirottak az összes rokonság nevé
ben is fájdalmas szívvel tudatják, hogy sze
retett jó apjuk, nagyapjuk és apósuk Lu- 
perszbek József nyug. urad. tiszttartó, 48-as 
honvéd, folyó hó 29-én életének 78-ik évé
ben hosszas betegeskedés után Újudvaron 
elhunyt. A megboldogult temetése folyó hó 
31-én délután 3 órakor történik a Csáktor
nyái köztemető halottas házából, az ág ev. 
hitvallás szertartása szerint. Cáktornya, 1908. 
március 80. Béke poraira ! Lukács (Lupersz- 
bek) Lajos, Király Lajosné szül. Luperszbek 
Karolin gyermekei. Király Lajos urad. intéző, 
vő je, Lukács Lajosné szül. Farkas Irma 
menye. Lukács Irma, Lukács Jóska unokái.

—  Pártoljuk a magyar Ipart. A perlaki 
nagy céh Ferencsina István helybeli kocsi- 
gyártónál egy temetőkocsit készíttetett Ez 
a kocsi úgy ízléses kiállítása, mint jóság 
tekintetében a megrendelők várakozását jó
val felülmúlta. Ezért a nagycéh Ferencsiná- 
nak jegyzőkönyvi köszönetét is szavazott. 
Jól esik erről itt a nyilvánosság előtt is 
megemlékeznünk, mint olyan tényről, me
lyet a magyar ipar szolidsága és kivitele 
szempontjából regisztrálnunk kell.

—  Tároasvacsora. A helybeli Társas
kör a gyermeknap jeligéje alatt ma este 
társasvacsorát rendez. A társas össszejöve- 
telnek családias jellege lesz. Kezdete este 
8 órakor.

—  Előmunkálati engedély meghosszab
bítása. Kereskedelemügyi m kir. miniszter 
Fábián Lajos vállalkozó mérnök, budapesti 
lakosnak a m. kir. államvasutak Somogy- 
vásárhely megállóhely vagy Devecser állo
mástól kiindulva a dunántúli h. é. vasutak 
Sümeg vagy Ukk állomásáig vezetendő h 
é. vasút vonalra meghosszabbított előmun
kálati engedélyt további egy évre megadta.

— Egy érdekes muraközi műemlékről 
c. múltkori igen érdekes cikkünkre vonat
kozólag kötelességünknek tartjuk itt meg
említeni, hogy kérdéses cikket dr. Szabó 
Zsigmond perlaki orvos úr irta s hogy ne
ve csak tévedésből maradt el múltkori szá
munkban a közlemény mellől

— Anyakönyvi statisztika. Születés: 
1908. japuár 31. Németh István rendőrbii- 
tos és neje Schebál Terézia fia János. —  
febr. (i. Gazdics Mihály c* és kir. uhlanus 
őrmester és neje Czeazár Jozefa fia József.
—  febr 3 Toplek Katalin házi cseléd fia 
Ignác. —  febr. 12. Tkalcsecz Ilona napszá
mosnő fia István. —  febr. 11. Franki Si
mon üveges neje Weisz Róza leánya 
Ilqnft. v—  Febr. 16. Tróják János csizmadia 
mester és neje Greiner Anna leánya Ma
liid. —  Febr. 19. Megla Gusztáv bádogos 
mester es neje Bernhardt Anna fia Károly.
—  Febr, 23. Háring Mátyás molnársegéd 
és neje Fiiszár Erzsébet leánya Mária. —  
Febr. 24. Sulíheisz János asztalos mester és 
neje Ziegler Franciska leánya Rozália. —  
Márc. 4 Vreszk Ferencz csizmadiamester 
és neje Végh Eleonóra fia József. —  Márc. 
7. Dr. Kovács Lipót ügyvéd és neje Kohn 
Berta fia Pál. —  Márc. 12. Wechtersbach 
Antal kékfestő segéd és neje Ploch Rozália 
leánya Jozefa. —  Márc. 16. Dukarics And
rás kovácssegéd és neje Magdalentcs Juli 
leánya Irma. —  Márc. 17. Zohr Dénes ke
reskedő é9 neje Neumann Hermin leánya 
Irén. —: Márc 90. Gácsál István bádogos 
meeter és neje Szinyor Alojzia fia Lajos.
—  Márc. 23. Petrice Ágoston kötélgyártó 
mester és neje Megla Jusztina fia Ignác. —  
Halálozás; 1908. febr. 5. Kövesi Kálmánné

szül. Hirschsohn Katalin 33 éves: —  Febr 
9 Zádrávec Mária 12 napos. —- Febr. 18 
Rosenberg Dávid kereskedő 83 éves. —  
Febr. 19. Potocsnyák János 6 éves. —  Febr. 
21. Farkas Lajosné szül. Margitai Eugénia 
25 éves. —  Febr. 23. Özv. Légin Imréné 
szül. Borkovics Verona 75 éves. —  Febr. 
25. Lukács Antal 15 hónapos. —  Febr. 27. 
Bratkovics Nándor magánzó 59 éves. —  
Febr. 28. Kaczun Ferenc 7 hónapos. —  Febr.
29. Kósz Ferenc cipész mester 64 éves. —  
Márc. 1. Hunyák Lajos 7 hónapos. —  Márc.
2. özv. Percsícs Jánosné szül. Novák Ka
talin 73 eves. —  Márc. 5. Özv. Dobsa Li- 
pótné szül. Masek Mária 68 éves. —  Márc 
14 Kovácsics Mátyás csizmadia mester 72 
éves. —  Házasság 1908. febr. 6. Melis Mi
lán magánzó és Magyarics Anna. —  Febr. 
8. Kuhánec Ignác löldmíves és Tkalcsec Má
ria. —  Febr. 27. Bauer Ödön kereskedő és 
Löwenstein Rezsin. —  Márc. 1. Kosák An
tal cipőfelsőrész készítő és Payer Erzsébet.

—  Vagyonrongálás. Borkő Ernő és tiz 
társa steieri lakosok, suhancok a múlt hó 
folyamán Krauthacker Józset stridói lakos
nak a Kercse hegyen levő lakatlan lakóhá
za mellett levő csigás kút káváját fedélze
tével együtt teljesen szétrombolták és a la
kóház bezárt ajtaját betörve, 30 kor. kárt 
okoztak. A stridói csendőrség Borkó és tár
sait a helyt kir. járásbíróságnál feljelentette.

—  Megtámadták. Malenovics Mátyás, 
Bukovecz Mihály, Debán Ferenc és Osterjá  ̂
György zalaujvári lakos zenészek feljelen
tettek a nagykanizsai kir. ügyészséghez, mert 
múlt hó 16-án Zádrávecz Pál zalaujvári la
kos, felesküdött erdőőrt megtámadták, mi
vel ez nevezetteket falopási tettükért meg 
akarta zálogolni.

TŰZ. Mull hó 21-én a déli órákban 
Muraszerdahely község utcáján a lakosság 
tűzjelzést adott. A tűz Kukovec Lukács 
ugyanottani lakos lakóháza északi részén a 
tűzfalon keresztül, a szalmával fedett tető
zetbe hatolt, azonban mielőtt az lángot fog
hatott volna, az összejött lakosság által el- 
oltatolt anélkül, hogy a háztulajdonos kárt 
szenvedett volna. A nyomozás folyamán 
megáliapiltatott, hogy a tüzet a fütött kály
hából kipattant szikra okozta. A ház bizto
sítva nem volt.

—  Lopás. Kovács Károly helybeli la
kos kárára a múlt hó folyamán Stojko 
Ágoston luttenbergi lakos 18 kor. értékű 
ruhaneműt lopott el, miért is nevezett tol
vaj a helyi kir. |árásbiróságnál feljelentetett.

—  Hirdetmény. Csáktornya község elöl
járósága közhírré teszi, hogy a zalaegerszegi 
m k. pénzügyigazgatóság által érvényesített 
1908/10 évi házbér és házszabály adó ki
vetési lajstromnak Csáktornya község há
zánál I. emelet 3. ajtó szám alatt 1908. évi 
április hó 4-től április hó 12-ig 8 napi köz
szemlére kitéve lettek. Csáktornyán, 1908. 
évi április hó 4-én. A községi elöljáróság.

—  Viziszentgyörgyön 1908. március 
31-én megtartott szóbeli versenytárgyalás 
alkalmával, a körjegyzői lak- és iroda épít
kezési munkálatai, négy ajánlattevő közül 
Goriczai Péter kőmivesmester drávavásár- 
lielvi lakosnak adattak át, ki is ezen mun
kálatokat 7920 kor. elvállalta.

Két Muraköz! Takarékpénztári 
részvény eladó. Bővebbet л kim-  

dóbívatal.

Főmunkatárs: Brauner Lajos*



Deteéji betegi.
(Konec.)

Kaj je deteéjemu betegu zrak? Beteg 
se poéné navadno pri takvoj hi2i, gdé gaz- 
darica rajái gdé kakve druge brige ima, a 
ne to, da bi njoj hiáa óista, svaki den zluf- 
tana bila; pák da bi se njejna deca svaki 
den omivala, poéesala, na tjeden barem je- 
denput v toploj vodi skopala, i da bi ba
rem svaki tjeden éistu dspodnju opravu do- 
bila. Óva mati, da se kam na polje odpra- 
vi s decom, all da repu dimo voziju, onda 
si decu vu novu opravu obleée, ar si misli, 
ljudi poznaju, óija su to deca; nego drugda 
su na tjedne, izda duíe vu jednoj zamaza- 
noj opravici, vu áteroj spiju i átera od vö
dé, kaj v nőéi na postelji deca pod se pus- 
tiju tak smrdi, da je komaj moéi kraj nji 
stati. Vu áterom selu se poéné ov beteg, 
tam se jako íletno dalje dili. Zakaj ? zato, 
ar ov beteg ravno tak je moői dobiti jeden 
od drugoga, как naprimer sraba

Zakaj se navadno tak na protulelje ái- 
riju deteéji betegi ? Zato, ar ve se deca naj- 
predi i najbolje prehladiju, i о vak njivo 
télo se nemre proti ovim betegom suprod- 
staviti, néma viäe tu jakost, da bi nje pre- 
obladati moglo, i zato ov beteg onda jeden 
od drugoga lehko dobi, naprimer как sta- 
reái ljudi influenzu (takaj i deca dobiju ov 
beteg).

Ve posle zime, komaj éekaju deca, da 
se opet vuni igrati moreju. Nego zrak i 
zemlja su joá mokri i mrzli, i tak se svi 
sprehladiju. Stero déte je na dobri koáti, 
átérő je jaké krvi, ono ne tak fletno, как 
átérő je stabe krvi. Najte misliti, da morti 
zbog toga zbeteáaju, da se igraju, naganjaju,

da se labdaju. Kaj b i! Samo na to pazite, 
da dobro opravljeni budeju, da se nebi morti 
zuli, pák ovak igrati. To je joá zdravo, ako 
se vuni na zraku, na friäkom luftu viäe za- 
dräavaju. Samo imajmo brigu na to, da se 
nebi prehladili, pak ovak prehladjeni da ne
bi doäli v takvo mesto, gde su bete^na de
ca. Ar samo ovak dobi lese betega od dru- 
gi. Im to moremo sami negda videti, da pri 
nekojoj hi£i neätero déte ima bleke ili koze, 
a ova druga deca pri ovoj hiii zdrava os- 
taneju.

Jako bi hasnovilo bilo, da bi vaáoj deci 
ve, dok je hladno, iz lipovoga cvéta i zmest 
malo bezgovoga cvéta svaki veéer, gda spat 
idejű, i v jutro, gda se staneju teha skuhali, 
pak da leie spijeju cukora njim nuter de- 
nite. To je najboláe vraétvo proli prehladje- 
nju; i ovak, ako se neprehladiju, nebudu 
nikakov deteéji beteg dobiti. Makar как ima- 
mo decu na brigi, makar je svaki den v 
éistu opravu obleéeno, ako se prehladiju, 
onda i lehko zbeteiaju.

Poglavari! Zabadav vas opominam, da 
bi si pute dali zavaiati, da bi si kraj hi2 
steze zdigli, da nebi morala siromaSka deca 
vodu i blato gaziti. Najviáe dece se zbog 
toga prehladi. Zbog vaáe nemamosti tuliko 
neduine dece zbetefca i kroz zato zrokujete 
dobrim i pazljivim roditeljom veliku balost. 
Kuliko dece dojde zbog vaäe nemarnosti vu 
najvekáu, vu smrtnu pogibelj! Poglavari, vi 
mudri obéinski skrbitelji, áto je tomu zrok, 
da po seli tri fertalja leta néje moéi po 
suhom putu iti, a nebi viäe koätalo nit jed- 
noga gospodara, nego da bi si barem jeden 
dén zel tuliko éasa, pak da bi si pred hizu 
dopeljal svaki 5— 6 put proja. Vi, ki zbog 
kakvi blanjkov ili zbog kakvoga prelaza ili 
kakvoga koliéa den na den, saki svetek

dritte sednice, se nigdar neéete zmisliti, da 
bi i pute, steze morali popraviti; joá se srdi- 
te na onoga, ki vas na to opomina, i ki 
vám i vaáoj deci dobro ieli i iz dobrom 
példom napré ide, ar si pred svojom hiiom 
zdigne puta i stezu.

Kaj je glavno vraétvo i posél proti 
deteéjim betegom? Najprvié i zadnjiő to, da 
si roditelji ljubiti moraju svoju decu. Od 
ovoga visi sve drugo Gazdarice naj imaju 
brigu na kvartelje, da éisti i svaki den zluf- 
tani budeju. Matere naj imaju brigu na to, 
da si decu svaki den vmijeju i poéesaju, 
na tjeden barem jedenput v toploj vodi da 
se skopaju i da svaki tjeden éistu dspodnju 
opravu dobiju. Kak ialostno je, da élovek 
zamazanu, grintavu, vuáivu decu mora negda 
pri neáteroj hiii videti. Kuliko je takvi?? 
Boíe, kaj misli neáteri élovek, zakaj je na 
svétu?! Neéuti nikakvo veselje nad lem, da 
mu je dragi Bog célú, zdravu decu dal, 
átérő je na sliku i priliku Boiju stvorjeno 
i áteru je on po zapovedi Boijoj duien 
zdrave i vu strahu Boijem odhraniti. Pak 
neznaju takvi rod'telji, da sebi i domovini 
veliko duinost, a Bogu povoljno delo zvrái- 
ju, ako si decu zdravu, i bistru, odhraniju?! 
Samo takvo dele napreduje, i more napre- 
duvati vu svakom navuku.

Samo iz zdravoga deteta postane zdrav, 
vesel, marljiv, dobrovoljen i delaven élovek. 
Samo takov élovek bude potlam na hasén 
narodu i dragoj domovini. Roditelji, ljubite 
si decu ! *

Strelanje proti viliru.
Od öve stvari nam g. báron Knezevicli 

Viktor iz Strigove sledeée piáé:
Ne samo ustave moéi uniátiti s bedas-

z А  в A  v A .

Zaruki.
(Konec.)

Peter se sada pribliii Moniki u éijem 
naruőaju je njegovo diete joá uviek driema- 
lo; to je bil ljubeznivi prizor i Petar je imái 
éuvstvo как da bez Móniké viäe mti ne- 
mo2e obstojati. On u tóm hipu nije mogel 
pojmiti, kako se je za volju matere, joá pri 
svojoj prvoj ienitvi mogel öve dievojke od- 
reéi. Sad je odluéil svoju zapoviedati voljnu 
mater, svojom voljom nadkriliti.

»Mónikat —  véli njoj —  »ja sam éul 
kaj ti je moja mala kéerka rekla, pak te 
molim, ako moreä zaboraviti, da sam proti 
tebi bil, как straáljivi telec prigodom moje 
prve ienitve, tak me vzemi sada i budi mi 
dobra ienica.«

Monika digne glavu, pogleda ga mokri- 
mi óéi u lice i véli: »Peter, negovori tako, 
ti se ipák nebi utal, mene űzeti.«

»Monika« —  véli Peter dalje —  »pri-

siiem ti, da me vec nitko od tebe neodvr- 
ne. Reéi »Je!« i za éetiri tjedna je naáe 
vienéanje!«

»Так? A Hrastiéka, koja dojde u ne
delju na záruké? Nisi li i njoj ienitvu 
obeéal?« —  pita tiho Monika.

»Tako mi duáe, nisam, ja se ánjom 
nisam niti jedne rieéi spominal; moja mati 
ju je na vuglede i na záruké pozvala, ja 
niti sam rekel je, nili ne, ali u nedelju ée 
moja mati badava na nju éekati, to ti obe- 
éujem!«

Peter je sada tako rieéljiv postai, da 
je Monika u njegovu odluku morala viero- 
vati Kad je pol ure kasnija Dorica, puna 
veselja nad liepim teletom, iz Stale u sobu 
doála, naála je Moniku u naruéaju svoga 
otca, a driemajuéega brateka joá uviek u 
krilu Monikinovom Ona pukne rukami od 
veselja te grli éas si otca, éas Moniku i 
obeéa odmah nikomu pripoviedati, a najma- 
nje pak babici, da bude Monika njezina 
draga mama.

Dojduée nedelje je na Lipiéevom dvoru

bilo sve u gibanju, sad su doäli muii, sad 
iene, na vrtu je bil dugi stol proslrt, pivin- 
ski lagviéi su joá od véera u ledvenici pri- 
pravni stali a najbolji lagev vina na pipa 
metnut. Po poldan su se oőekivali gosti te 
su i dohadjali jedan za drugem, muii u 
sveteánjih hlaéali a nekoje bogatije iene, 
dapaée i u svilnih suknjah.

I Monika je bila medju gosti u svojoj 
jednostavnoj bieloj opravi, ali se za nju nije 
nitko puno brinul, a i kéemu, em je bila 
samo ávelja, koja je u kuéi popravljala i 
krpala, kaj je bilo poderano.

Mati Lípiéka je bila sva uzrujana, —  
véé je proálo éetiri satih, a glavne osobe, 
buduée snehe joá neima. Gosti su zaluká- 
vali na prostrti stol te su véé i priéeli od 
dugog éasa zievati, nekoji su si dapaée svaála 
priáeptavali о tom dugom izostajanju mla- 
denke.

Sad je u turnu udarilo pet satih. Stara 
Lipiéka je bieiala van na vulicu gledat jeli 
se mladenka véé vozi, Peter pak iza toga 
napuni éaáe vinom i moli gosle, da se malo



tom obätrukcijomj nego i druge liasnovite 
uredbe —  s nespretnimi naredbami. Cul 
sam i takove reéi, da nekoji veliju: »Ne 
treba med ljudi éuda puákinoga praha dati, 
kaj nej nastala med njimi revolucija.« Ali 
to pozabiju, da je átuk proti vihru iáée né 
pravi Stuk, i puska, koja se spro2i vu ruki 
kojega vencerlina, je iáée né pogibeljna! Né 
znati, jeli je obéinski »kupak tanács« samo 
zato rezdelil praha na kile med goriénimi 
gazdi, da preSpara nekoliko fillérov, ili pák 
se resna boji, da se goriéni gazdi zbuniju. 
To je njegova tajnost. Jedino tomu moremu 
zahvaliti, kaj nas je lani tak velika nesreéa 
dostigla.

Da se poleg tóga véé pregrostilo ljudem 
braniti se proti tűéi, to je naravska stvar, 
i od se dob se véé neée braniti! Sedem lét 
smo se fino branili, i niti jedno tető nam 
je né potukla tuéa gorice! To je takov nap- 
redek, kojega nemre potreti niti graéki 
kongressuS. Ov kongressuS bi mogel dojti i na 
to, zakaj je pri nas v Magjarskim dobrostrélati 
proti oblakom, (Pred par letmi su peStinske 
»Borászati Lapok« zvane novine pisale, da 
se pri nas svigdi vrédno braniti s tim) i 
zakaj je né dobro vu Veneto drZavi ili pod 
Bacher bregom? Tu glas od Stuka nemre 
doseéi obiaké na 2 jezero metrov viSinjavi. 
Prosim, к tomu né treba znanosti, samo 
razumna pamet! Anda pod visokimi bregi 
nevalja strélanje nikaj, nego pri паз je dobro.

То nam ka2eju lépi napredki, koji su 
postigli vu ju2no francuzkoj zemlji, od kojih 
su né zdavnja v Kecskemétu izhadjajuée 
»Borászati lapok« novino pisale; da как, 
da to nas siromaSki, priprosti púk neée 
prevideti: nego trdo tiSéi filléra, a stotinke 
mu vun curiju iz 2epa.

Ako je vu negdaSnjim Francuzkim or- 
sagu vumrl kralj, onda su rekli: Vumrl je 
kralj! Éljen növi kralj! I ja bum tak rekel. 
Vumrlo je prviSe slrelanje proti oblakom, 
éljen növi slrelanje! —  na dru2tvenim te- 
melju.

Da si za drage peneze damu assekuri- 
rati gorice, (12%) pak itak ne bumo osigu- 
rivani proti tűéi do kraja, to je jako draga 
zabava. Med 80 letmi nas je 4 put dostigla 
nesreéa. A de je к tomu on strahoviten 
kvar, kojega je s nikakvom assekuracijom 
né moéi nadomestiti, a to je na v zelenu 
vcepleno trsje, zatim sadovnjaki, dohán i to

okriepe, jer im ima nekaj povedati. On sam 
si natoéi veliku éaSu, podupre se rukami о 
stol i veli:

»Vriedni moji prijatelji i gosti! Moja 
mati vas je simo na záruké pozvala i ste 
mi svi dobrodoSli, hvala vam! Moja mati 
pak je bez mojeg znanja udovicu slaroga 
Hrastiéa pitala, jeli bi mene ill bolje rekué 
mojega imetka hotela, pak mi se éini, da 
je ona rekla, da bi. Ja tomu nisam protus- 
|ovil, ja sam uviek bit straSljivi hekmek i 
mati je sa mnom delala, kaj je hotela. Kad 
pak sam tu udovicu videl, bil je u meni 
zakljuéak gotov, da ova neée nikada moja 
2ena biti. Prvi krat sam se po volji moje 
matere 2enil, drugi kral pak se hoéu po 
svojoj volji 2enili i nitko mi neka nepri- 
govara!«

Sad se Peter rubcem po znojnom éeíu 
obriSe, a mati ga kakti zaniemela osupnjeno 
gleda. Sad ima pokazati, da je sam svoj 
mu2! 1 on nastavi: »Anda, ja sam véera 
Hrasliéki pisai, da пека poéeka dók budem 
ju ja sam na moje záruké ánjom pozval,

na takovom mestu de je samo jedno leto
10-put potukla tuéa, как lani pri nas!

Sedem let smo bili mentuvani od tuée, 
koj i od vezda oée prosti biti od toga, naj 
stane к meni: slo2imo si znova Stuke za 
strelati. Joáée imamo dosta dobrih Stukov, 
Stere moremo upotrebili.

Delaware.
DoSlo nam je na znanje, da je v Med- 

jimurju viSe takovih goriéni gazdov, koji su 
si Delaware zvano trsje beStelali, da si s 
tim s nasadiju gorice. Da se nebi ovi gazdi 
potlam 2aluvali za svoje peueze, na kratko- 
ma spiSemo, kaj véli od toga trsa tak zvana 
Goriéna pokusna Stacija i Ampetologiéki 
zavod, koji su éez Sest lét sprobali ov trs, 
i vu knjigi 1906-ga leta sledeée piSeju od 
njega: 1. Béli Delaware trs je slab, 2— 3 
leta lépő tira, nego onda zaostane, 2, Proti 
peronospori i pepelu se dobro bori. 3, Slabo 
rodi как ga goder obre2émo. 4, Pomalen 
rase i slabo ro2dje ima. 5, Sred septembra 
je zrel. 6, Grozdi su mali, zrnje drobno, s 
debelom belinom, 2ute farbe, malo soka i 
malo posebni tek. Ov tek je nevugoden; da 
je zrnje zrelo, samo od sebe dőli s curi. 7, 
Grozdi negnjiliju. 8, Gukora vu sebi do
17— 18% ima. 9, Te2ko se zakoreni i jako 
te2ko se prime. 10, Za cépiti je né dober. 
11, Jako dobru zemlju nuca. Kajti se te2ko 
prime, malo vina da i to je hudo, zato za 
povanje ga Stacija nepreporuéa nikomu. —  
Crleni Delaware, vu tim se razliéuje od bé- 
loga, da ako ga na dugoma obre2emo, onda 
viSe vina da как béli. Grozdi su óerleni 
как gránát i gledeé forme jako su spodobni 
к taijanskomu rizlingu. Belinu ima malo 
ténSu, ali malo soka, slinavo meso i oslavni 
posebni tek. Za s drugim vinom zméSati je 
né dobro. Vino je 2uto. Kajti i éerleni De
laware néma ona svojstva, kője potrebuju 
a naSe okolnosti, zato Stacija niti ovoga 
nepreporuéa nikomu za povati. —  Zbog 
toga opominja Stacija hiti goriéne gazde, da 
ako nnéeju peneze za gti, onda ovo trsje 
naj nekupuju za svoje gorice.

— Prosimo пабе poátuvane pred- 
platnike, naj nam vu novim / ertalu, 
piedplatne zaostatke óim predi poáleju 
i predplate ponoviju.

pak sam joj na znanje dal, da ako hoée 
danas na moje záruké dojti i mojoj zarué- 
nici cestitati, da ée mi to éast i drago biti, 
ako pak to neée, onda neka slobodno doma 
ostane.«

Krié matere ga ovde u govoru pretrg- 
ne, ali buduéeg hipa véé koráéi doza2ar- 
jene i drhtajuée Móniké, prime ju za ruku 
i dopelja к stolu, a onda se opet obrne к 
svojim gostom i nastavi svoj govor:

»Sad sem vam povedal, koga neéu 
2eniti, a sad vam hoéu povedati, koga hoéu 
2eniti, i da niste badava doSli na moje zá
ruké. Ovo je moja draga zaruénica, Monika, 
koju sam joS как deéko rado imái i skojom 
sam onda naéinil как kukavan straSljivec 
pred svojom materom, jer ona о siromaSkoj 
dievojki niti éuti nije hotela. Za éetiri tjedna 
je naSe vienéanje, к kojemu ste ovimé svi 
pozvani, ako pak vam je mozbit siromaSka 
Svelja preprosta ili premalo, onda morete 
doma ostati, ali znajte da onda véé niste 
Lipiéevi prijatelji!«

Poslie öve odreSite izjave kuSnul je

KAJ JE N0V0GA ?

— Smrt. Prekopa Karoly Strigovski 
podnotarjuS je marciuSa 22-ga veéer vumrl. 
Naj Poéiva vu miru!

— Samoubojitvo. Kosz LázloizPre- 
toka, se je proSloga meseca 4-ga veéer, vu 
Murakirályu, blizu banhofa pod cug hitil. 
Kotaéi od cuga su mu glavu i noge od- 
rezali.

— Cug ju je zgazil. Vu Szentjakab 
obéini je Szeidl Ferenc vahtar. Slu2bu je 
svigdar vredo vrSil, zato su ga ljudi i poS- 
tuvali. Kak je to navada, ako je vahtar ne 
doma, 2ena vrSi njegovu slu2bu. Ona da 
znamenje cugu za dale odhajanje, ona za- 
pira i odpira rampe. Так je to i öve dne- 
ve bilo, pri Szeidl vahtaru. Mu2 nije bil 
doma, na mestu njega je 2ena delala s!u2- 
bu. Kak je 404. br. cugu dala znamenje za 
dale iti, cug nju je tak nesreéno tresnul, da 
je 2ena med kotaée opala, koji su nju 
zdruzgali i vumrla je.

— Nesreéa na banhofu. Na zala- 
szentivanskim banhofu, je öve dneve, jeden 
vagon iz Sinjah dőli skoéil. Dók su te2aki 
vagona na Sinje zdigali, Csornai Sándor je 
tak nesreéno nadigel vitlo, da mu je na 
jedno nogu opalo, i zdruzgalo. Csornai Sán- 
dora su vu varas odpeljali, gde ga Dr. Ro
senthal Jenő banhofáki leénik vraéi. Dugu 
vreme je treba dók ozdravi.

—  Soldati na ietvi. Njegovo véli- 
éanstvo, je odredilo, da se soldati tak ima- 
ju rezdeliti na muStru, da budu se к 2etvi 
na tri tjedne mogli dimo pustiti, da doma- 
éim pomoreju vu ovim silnim poslu.

—  Falese je meso. Ne vu Zalaeger- 
szegu nego v Kani2i se je pripetilo, da je 
céna mesa doli vpala. Céna 1 kg. govedi- 
ne 56 kr. teletine 70 kr.

—  Svadljiví muz. Pap Bógor Ferenc 
gazda iz Sümega, je jako rad pil. On nebi 
nijednu priliku, niti na nikakvi naéin za- 
mudil, da se nebi iáéi zabavljat, ako je bi
lo moguée. 1 ako je malo od vina kura2en 
dimo doáel, prvomu je to bilo, da se s 2e- 
nom svadi. Так se je i öve dneve pripetilo. 
Vu jedni kompamji je zaostal, do jutra. Vu 
julro da je dimo doSel prvo mu je to bilo, 
da se je priéel s 2enom svaditi. Reé za reé- 
jom, sigurno je niti 2ena ne svojega juSa 
spustila, zato se mu2 razsrdi, sgrabi revol-

Peter pred svimi gosti svoju zaruénicu tak 
glasno, da se je van na ulicu éulo, i u átali 
su konji i krave svoje glave digli, как da 
su znali, da su novu gazdaricu dobili.

S bogatim i poátenim Lipiéom si nitko 
nije hotel pokvariti, pak makar i Moniku 
nisu sebi jednakom dr2ali, to su se ipák 
svi ánjom zrukuvali i joj éestitali te se je 
pod veéerom mnoga éaáa u njezino zdrav- 
Ije izpraznila. Samo stara Lipiéka je iz vrta 
zginula, kad je videla, da je njezina moé 
posve satrta.

Za éetiri tjedna bilo je vienéanje i svi 
od zarukah su doáli i к vienéanju, a pos
lie vienéanja je mlada gazdarica Monika u 
kuéi tako upravljala, sa starom Lipiékom i 
diecom tako Ijubezno postupala, da je ко- 
naéno stara njezino plemenito srdce i éud 
spoznala, te je onu uru blagosljivljala, kada 
ju je za snahu dobila.

Hrastiéka pak sa starom Lipiékom vide 
nikakovo prijateljstvo nije hotela podr2avati, 
a da na gosti nije doála mladenki éestitat, 
razumieva se samo po sebi. ^  Kellty



vera i streli na 2enu. Na sreéu rije trofíl. zakaj nej bilo i ve. Na 674 korun je trebal toj knjtáarnici je 1 miljon i 400 jezer svez- 
Ovaj pijanec je ve, sudu prekdani, proroke, i zbog toga je sam napisal ime kúp knjig, 175 jezer rukopisov, 800 jezer

— Zagiftala se  je. Horvath Mara trejib gazdov na vekslin i to: Savóra And- zemeljskih abrosov, 150 jezer komadov sta- 
dekla iz Zalaegerszega, da ju je mati za raáa, Gosariő Ferenca i Markovié Mihaija. rih penez i medalie.
nekaj zaSpotala, kaj ju je tak rezialostilo, Ne zdavnja mu je ziöel dőli termin, da bi Как jedna Statistika ka2e, jofi ve 2ivi 
pa je vu gazdovi pivnici őemera spila. Nut- moral vekslina prolongerati. Ali zamudil je na célim svétu 10 jezer elefantov i to divjih 
raánja rana, je na sreéu, ne pogibeljna ovu stvar vrediti, zbog éesa je Sparkassa 1901-ga leta prve tri mesece je 850

— Sum a je  zgore la . Vu Kisvásár- tuZbu podigla proti njemu i proli prorokom. Éidovov doSlo v Severnu Ameriku. I to z
helyű, je Zsemlye József kanaski deéko Stopram ve se zazvedilo, da su na veksli- Ruskoga 647, z Galicie 91, z Romanie 90
svinje pasel vu Sumi. Tu si je cigaretlina nu hamiána imena bila .zapisana, z bog z Magjarskoga 19, z Englezke 5 i z NemS- 
zapuSil, a Sibicu je krej hitil. Od Sibice se éesa je cela stvar doSla pred kantáki veliki koga 4.
je suho kitje vuígalo, a od njega i mlada sud. Bergovca je törvényszék na Sest me- V Severnoj Ameriki je 4800 milljone-
Suma. Íz sela su ljudi taki dobeíali i og- secov reSta odsudil. Kraljeski fiSkuS je proli rov. Samo v New-York dríavi njih je 1045,
nja pogasili Za dve mekote mlade Sume sudu appellaciju dal nutri, samo zato, kajli v Massachusettu 475, v Illionisu 380
je zgorelo. je Bergovec dvaput napravil ovu pogreSku. --------------

Zalaujvár, Kudolf Balázs to f. Lecsec Imre _  Velika n esreca . MarciuSa 31-ga VT 1 • i x i Лос
20 f. Szeredi Lipól 10 f. Mihálic Rókus 40 f. Hor- se velika nesreéa pripetila na Zeljeznici i to iiuKHJ Zа КГаЮК Cab.
váth Márton 20 f. Bajkovec Lukács 10 f. Mihálic oa Q^ura p0stojaliSCu. On den ob 12 vuri
Flórián 10 f. Horvath András 20 f. Bukovec János . . , v v P.,f« « farhnm mm
>0 f Kópiák Antal 40 f. Korent Balázs 20 f. Mra- Je cu8 proti Golubovcu. 2eljeznica pelja . , v \r
zovics László 20 f. Vidovics György 20 f. Leszjak na onom meslu med samimi peCinami. To KoCoá: Prosim lepő — gospodin Nagy-
István 40 f. Csrép János 60 f. Pinlárics Ferenc rnesto je med Golubovec i Lepoglavom. Cug ság°s — moram pokorno melduvati, da
20 f. Zselezsnyák András 80 f. Sollies Andrásné je pumáién vlekel svojega terha na breg, nam je öve noCi — >Nimród« —  naá naj- 
20 L Novák József 60 f. Novák Imre 40f. Cseh k • =e 2i  gradu9ov visok predj kak bj bi| bolái parip vuáel iz Stale!
Magd'alenics Ä  T i .  Hizsmaf 1 K. doáel na breg,, spazi maáinfirer, da proli g sp o n  zeme^ki.
Mihálkovies Vidáné l K. Novák Balázs 10 f. Bán njemu ide zbrega straánom brzinum jen Za Pelran boíih. Kak se to rnoglo pri-
András 20 f. Novák József 20 f. Pomor Pál 20 f. vagerlin, i na njem sediju éetiri teZaki. Ma-
Mrazovics István 20 f. Ifj. Mihálic István 20 f. gjnfirer je odmah zastavil euga, ali vagerlin Koöoá: Prosim lepő tak, da su se gos-
Lorbert Alajos 20 f. Babies Mihály 20 f. Karoly ge veC né ̂ al zastaviti, nego leli proti eugu Pon direktor imanja skupa s Katóm na
Mátyás 10 f. Szternát Pál 10 f. Novak Péter 1 К ’ * * . ® njega geli
Novák József 2 K. Koztarics József 1 K. Novak Kak slreia. lezaki, kak su spazili, kakSa J • • . . .
Márton 40 f. Novák János 60 f. Novák Antal 20 grozna pogibel] nje éaka, odmah su poska- VuCitelj. Keéi mi, dragi sínek jednu 
f. Fodor Lőrinc 40 f. Gombár Pál 40 f. Capári kali doli. Ali samo tri, éetrti je véé ne mo- stvar, érez koju se prék vidi.
Lőrinc 40 f. Zelek Márton 40 f. Leszják György ge| vujti, on je odletel s vagerlinum skup Dijak: Obiok!
2 K. Verbanec Antal 20 f. Zfrna 0Y‘ ,CI% * 9 /’ pod kotaée. Naravski, da od öve velike hit* VuCitelj: Dobro jel No reói mi iáée
Kotják Mátyás 20 f. Zerna Mihályné 20 f. Zserjav vacerlin vés rezdrobil a teZaka su jednu elvárImre 20 f. Malasics Péter 40 f. Juncsan Ferenc roce se vagerlin vés rezaroDii, a tezaka su J p ы л .
60 f. Mlinarics Rok 20 f. Zserjav Balázs 60 f. svega zdruőenoga potegli vun z pod kota- _  Prosim’ Wuecnlea,
Spolarics Imre 40 f. Spolarics József 20 f. Cár Cov. Odmah je vumrl. Aprila J. i 2-ga su ---------
Ferenc 20 f. Zorcsec Vince 20 f. Fodor Márton doéle vun komisije, da pregledneju célú stvar,1 P eS m a.
30 f. Novák András 30 f. Leszják Tamás 40 f. Cjja fajjnga je zrokuvala ovu neere£q.
Perprovics István 50 f. Soltics Bálint 20 f. Mag- k a«maí
dalenics András 40 f. Jagec Tamás 20 f. Kozár —  I OV zn a d o b ro  Cl lati! Öve dneve Premiflljaval samsi,
József 40 f. Okresa Mihály 1 K. Mihálkovics Már- su se trí puft&ri z! N. varaSa na vadasiju v svojem tuánirn ardpu,
ton 1 К. Mihálkovics István 1 K. Szabol Mihály spravili. Se dob hodiju yadasit na sloke. I Kak budem ja Zivel
1)0 f. Ribics Pál 60 f. Ribics Imre 40 f. Juríceán «в*; nnAkaäi su voliu dobiti na ovii прСрп- Vu velikim svétu.Bálint 20 f. Récsei József 20 f. Bukovec Ferenc « asi PU9Kaal su V01 u » a OVU pecen
1 K. Kostarics Lukacs 30 f. Melcer Engelbert 10 anda pomalen do mesta, de se gdr. Pa ja némám dragu
f. Pomor Elek 40 f. Fodor Flórián 1 K. Vrabec «avaju te fti£e. Po putu se diCi jen bolje g kom bi se raduvftl
Grörgy 10 f. Pavlekovics Jakab 1 K. Bán Mihály- kak drugi, da bí istoga gomba slrelil v zraku Njéna béla lica
né 80 f. Bán Franciska 20 f. Mihálic Imre 10 t a дё sloku. Da dojdu na lî je mestu zeme Neburn veó kn4iiv*H
Perprovics Elek 20 f. Meszarics Mátyás 1° f. jen j ^ a g i puáku z ramena i Cak«, da d<?-
Magdalemcs Imre 40 f. Soltics Jánog 40 f. Medved : , * Jr , , f . . , . * мд m; vpa n„ v:m
Ferenc 20 f. Ribics József 20 f. öreg Herman le‘ ' la nesre^oa sloka. JoS sí zdehne vu sebi: je veC na vun
Mihály 20 f. ifj. Herman Mihály 20 f. Zorcsec oh siromaéka sloka, fljj mi je milo te strliti! öve|u иа а,увВ.
Lőrinc 30 f. Zsganec Mihály 20 f. ilj. Zorcsec Ali zabadav se branié, zabaday se víjaö sim 1 ía némafn vsvojem
János 20 f. Novák János 20 f. Klinec Ferenc 20 j tatn, Jeti na Jévo, leti na desm, « pred ^rcu kaÍ Ijubiti.
f. Fabics Márton 10 f. Zorcsec Mária 20 f. öreg moip rpwi Плтгрд пя «i ía nail^i.Il . . . .
Zorcsec János 20 f. Mihálkovics Elek 10 f. Bér- ^ Je. ^  VÜJ1' . " emreS> f* Je naJbo,Je Шса m  jé fj.M.na
nát József 50 f. Bajer Gyula 1 K. Poszmodi 1st- brusil zube na slokuuj peőenku, samo za- Vodíca vmorila
ván 20 f. Zorcsec György 1 K. Szibol János 20 áumj nekaj vu zraku. Hoh, íu ie sloka! Majku mi je írna
f. Zadravec Imre 40 f. Î eszják Mátyás 20 f. Naáemu puäkaäu se zasvetijuj bistre 6AÍ Zemlica Dokrila
Leszják József 20 f. Leszják Imre 40 f. Persztec zdigne puéku gori bum, bumml I eto ti ’ H

s j u ä  . r s Ä Ä i Ä  'A  2 ? “  v d,“íim , т  « r *  i  *  'K. Varga Ferenc 1 K. Zsganec Ferenc 20 f. Me- metno 7“  ,ovni Pes, a sloka pák znlkne vu V mladosti ostavljaä,
szarics Mihály 1 K. Fodor Péter 20 f. Jagec viáinjavi. A sirpmaáki pes se reztegel na Mladoga ti mene
György I K. Jagec István 20 f. Zorcsec Miklós zemlji. NaS puSkae *i od pnda neprestano Vhladen grobek spravliaS
40 f. Varga Elek 1 К Gombár Ferenc í K.. tere glavu, kak to more biti, da covek gori n .
Gombár Imre 20 f. ifj. Novák Ferenc 20 f. Med- rjia „-i. ^ i j  тРя;Пг» nűo k: m * , Da ti se moj grobek
ved Mihályné 20 f. Kozlarics Ferenc 10 f. Novák ®''a do1' Jedmo Pe8. bl " lu m°gel yieü razelen
János 1 K. Fodor Vince 20 f. Mihálic Franciska « a od8<>vor dati, koj je mesto sloke opal Doidi h>|rpm . nmif
20f. Medved István 40 f. Mosmondor Ferenc 60 do »̂ on se véé neetane. Ovomu puákaSu r  :. . jenpui
f. Sárics József 20 f. Medved István 10 f Varga bí »lobodno éovek jednoga elefanta hitil «rncica kmeni.

Ä t t l S f Ä  5 r « S i  ’Й Ь . 'П :  a .  Ä  r a  b' »■, T '  “  "•Bellovics József 1 К Sve skupa 64 K. i 50 fill. 5 "  V Чико^  Zalostno poklekni
— Proroki. Bergovec Andraá iz Mu- о  i , O vak 'm iin °lT -’

racsanya je 700 korun bil du2en preloékoj ^YRKOVrstne IlOVOStl. 1
áparkassi. Da mu je dőli ziáel vekslin, iskal ------- Tu poéivaj vmiru,
je proroke, koji bi se mu podpisali, ali za- Najvek§e drévo na svétu  Kinő lépe mladosti
badav. Najbolái prijatelji njegvi né su se Vu Kaliforni i blizo Freáno mesta sn K°j je ,aní vumrl’
mu átéli podpisati. Nazadnje si je premislil, naäli ne zdavnja vu orsaókoj Sum, jedno 0d Vclke 4alosli
íroroko,naJna’ ’ veknin KV* ™ í ™  8r0zovi,°  drévo, za kője moremo re- Та Crna zemljica,
Tvfiinil VeC l K: l jr mlAh ’ 8 7ЛП fil’ da 'e naJvekáe na rélom *v«tu Steblo Njemu lehka budi,
korun stdo na Pflnan ! ! kSh nU’ ada ,e 700 je né menJe’ kak ' Pol áuhov debelo. Milost boája naj gakorun stalo na dugu, je hamiSna imena .  , чтя nim e ' . fll '5 -
napisal, zato je próbál i drugoé tak napra- 0 d  svi strana cé lo g a  svéta. m eiu 9Udl
viti, misled, da ako je prviput bilo dobro,! Najvekáa knjiíarnica je v Parizu. Vu _________



K e i l - L a k k
legkitűnőbb mázoló szer puha padló számára.

K e il - té l é  viaszkenöcs kem ény padló számára.
K e  / / -  t é l é  teher „CZäsur“ tény máz 90 tillér.
K e ll - fé le  arauy-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 

71„ ,_ e K e it- té lé  szalmakalap-festék minden színben.

--------------  M indenkor kaphatók : --------------

Heinrich Miksa c(gu(lCsáktornyán, —  Kordát Varaid! n.

T I R G R A M - P O R
az egyedüli szer, mely az összes rovarokat gyo r
san és alaposan kipusztitja; üvegben — .30, — .60, 
t. — és 2.— koronáért kapható

T I  R G  R A M  T I N K T U R A
csakis poloskák ellen üvegekben — .40, — .80, 1.20,
2 60 és 5. K. kapható minden jobb drogériában, fűszer- és 

о  festék-kereskedésben, ahol Tirgram-plakátok ki vannak füg-
_  geszt ve. ügyeljünk a „ T I R G R  A  M “ névre. Gyár:
£ Budapest, IV. kér., K áro ly-utcza  1.

2  Kapható: Stráhia Testv. és ifj. Premecz Miklós cégnél.

Szenzátiós zenemű újdonságok:

Lehár F eren c : Három feleség, operette, 2 füzet 6 kor. —  fill.
Fall Leó: i t  dollárkirálynő, operette, 2 tüzet 6 „ — „
A léha nótája 1 „ 8 0
Dal a moziról 2 „ —  „
Pityu űr 1 „ 8 0  „
Modern zeneköltők albuma 5 „
Fleuraison, boston Walzer 2 „ —  „

Kaphatók: Stransz Sándor zenrankeresktdósfbtn, Csáktornyán.
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