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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 évre . . . . . 4 kor 
Negyed évre . . . .  2 kor 

Egyes szám ára 20 fillér.Kiadóhivatal :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. H,rdetéMk № ****— számíttatlak.

dijak, nyiltterek és hirdetések. Megjelenik hetenklnt egyszer: vasárnap. Hyllttér petltsora 50 fillér.
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M A R C ITA I JÓ ZSEF.
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S TR A U S Z  SÁNDOR.

Muraközért.
Valamelyik előző számunkban közöltük, 

hogy Muraköznek valamelyik magyarországi 
püspökséghez való csatoltatása tárgyában Za- 
lavármegye közöusége a képviselőházhoz kér
vényt intézett, ma módunkban van, hogy 
egész terjedelmében közöljük ezt a feliratot. 
A felirat szövege a következő:

»Nagyméltóságu M. kir. Miniszterelnök 
Ur ! Zalamegye törvényhatósági bizottsági 
közgyűlése félszázad óta már több alkalom
mal, legutóbb 1904. évi május hó 4-én fel
iratot intézett a képviselőházhoz, egyik his
tóriaiig legfontosabb földrésznek a Mura 
és Dráva közt íekvő félszigetnek : —  Mu
raköznek a zágrábi egyházmegyéből leendő 
kikapcsolása és a szombathelyi egyházme
gyébe leendő bekeblezése érdekében.

Rámutattunk ezen feliratainkban azon 
történelmi okokra, melyeknek következmé
nye a politikailag Zalavármegye testéhez 
tartozó, ma már majdnem százezer lelket 
számláló, a Csáktornyái és perlaki járások
ból álló >Muraköz«-nek horvátországi, a 
zágrábi egyházmegyébe történt bevonása lett; 
—  rámutattunk azon, a magyar állam szup- 
remáciáját sértő és a magyar állameszme 
törekvéseivel, irányával össze nem (érhető 
káros következményekre, melyek a muraközi 
horvátanyanyelvü magyar lakosságnak a 
délszláv állam megalkotásának ábrándjait 
ápoló zágrábi klérus részére történt kiszol
gáltatásából erednek; —  és rámutattunk 
még azon veszedelmekre is, melyeket a csön
desen folyó, de partot mosó viz módjára és 
a szeretet nevében, hozzáférhetlen vallási 
kereten belül operáló zavartalan íolytonos- 
ságban való továbbműködése ezen ránk néz
ve idegen társadalmi szerkezetnek, a mura
közi nép elhorvátosodása, tőlünk való eihí- 
degülése tekintetében még hozhat.

Legutolsó feliratunkat a Horvátországot 
1901. évben rázkódásba hozott és Muraköz
be is behurcolni szándékolt részleges pa
rasztlázadás jelenségei következtében, a már 
ajtónk előtt álló sürgős veszedelem hatása 
alatt terjesztettük a törvényhozás elé, azon
ban úgy hozta magával a jó szerencse, hogy 
ezen aggodalmunk még korai volt; Mura
köz egyházi visszacsatolásának eszméjét is 
leszorították a napirendről a később elkö
vetkezett alkotmányvédelem küzdelmei.

De ma, amidőn az államnak nem csak 
guvernementalis lunkciókat vivő szervei, ha
nem minden közülete vagy tagja is egy e- 
rősen konszolidált nemzeti állam megvaló
sításának szándékában egyesülve küzd min
den ellen, mi ennek útjában áll, —  ma mi 
is, és ismét a küzdők ezen sorába állunk, 
de nem csak ezen említett általános okból, 
hanem mert délről még veszedelmesebb tö
rekvéseket látunk Muraköz elhorvátositására, 
mint láttunk előbb.

Való az, hogy Muraközt ma is csöndes,

békében szántják Zrínyi Miklós vitéz haj
dúinak vérei Muraköz földjéről a nemzet 
kenyerének egy részéi, —  áll még a Csák
tornyái vár a határszéli hegyek lábánál, és 
tornyából a szálló harangszó hirdeti még a 
nagy költő és hadvezér ölökre való igéit: 
»Ne bántsd a magyart!« —  de vájjon meg- 
érti-e ezt majd a nép, mely alatta él ?

Igen, olt szántanak a hajdúk unokái 
Baksa, Vértes, Toköla, Bocskai, Kenyeres, 
Újlaki, Kenyérvári, Szegedi, Sél lei, Hunyadi, 
Kanizsai, Sárkány, Tiszai, Haramia, Kocsis, 
Szakái, Vadász, Kis, Pongrác, Hegedűs, Csa
nádi, Füles, Vitéz, Vas, Ország, Kölkedi, Ba
log, Muraközi, Dávid, Taródi, Pozsgai, Ru- 
sóci és megannyi a régi magyar jobbágyok 
véréből valók, de magyarul nem értenek.

Emberöltők mulasztását pótolni töre
kedve mellettünk állanak már a közhatalom 
letéteményesei s a magyar kultúra lelkes 
napszámosai, a tanítók, hogy az ifjabb nem
zedéket nyelvében és szívében az elkövet
kező minden időkre a magyar haza iránti 
szeretetnek megnyerjék.

Zágráb felől pbdig szövődik a fonál, 
amelynek szála elvezet némely muraközi pa- 
rochiáig, ezt tények igazolták, aggodalomra 
ébresztő tények, melyek közigazgatási bizott
ságunknak f. évi január havi ülésében tett 
intézkedésénél fogva, ma már az illetékes 
büntető bíróságnál várják elbirálásukal.

De nemcsak a palástolt aknamunka cé
lozza Muraköz elhorvátositását, hanem nyil
ván hirdeti horvát politikai párt is Zágráb
ban Muraköznek a nagy délszláv ábrándba 
való behóditását; és nem sokáig kellene 
kutatnunk, —  a Muraközzel közvetlen szom
szédos megye központja, gymnasiuma, társas 
káptalanja és más horvát kullurintézeteinél 
fogva messze a Dráván innen, a muraközi 
népre is kiható erkölcsi erő és befolyásban 
gazdag Varasdon sem, és ezen párt határ
széli exposituráit, fanatikus vagy kalandor 
vezéreit megtalálhatnák.

És még mi most is azt vitassuk-e to
vább, hogy ne válasszuk el Muraközt a 
zágrábi egyházmegyétől, meri ezzel megsza
kad egy régi: »közjogi kapocs«? ezt vitas
suk-e mikor látjuk, hogy ha a fontolgatás
nál maradunk, megmaradhat esetleg a »köz
jogi kincs« de elvesztjük Muraközt.

Mi, akik közvetlen megfigyelői vagyunk 
ezen jelenségeknek, nem lehelünk egyúttal 
összetett kezekkel álló szemlélői is, hanem 
a hazafiul aggodalom hatása alatt, de jól 
megfontolt mai tanácskozásunkból a nagy
méltóságu m. kir. kormányhoz, mint a szu
verén hatalom másik letéteményeséhez for
dulunk azon tiszteletteljes kérésünkkel, hogy 
a törvényhozáshoz Muraköznek a zágrábi 
egyházmegyéből leendő kikapcsolása s a 
szombathelyi vagy veszprémi egyházmegyé
be leendő bekeblezése iránti, legutóbb 1904. 
évben benyújtott feliratunkat felséges kirá
lyunknak ezen érdemben már kifejezett leg

magasabb elhatározása szerinti intézkedés 
tárgyává tenni méltóztassék.

Kelt Zalaegerszegen, Zalavármegye tör
vényhatósági bizottságának 1908. évi febru
ár hó 10-én tartott rendes közgyűlésében.

A vármegye közönsége nevében : Ár- 
vay Lajos s. k. Zalavármegye alispánja.

„Mibűi ülünk rokkantságunk vagy aggkorunk 
idején Г

Nagyon sokszor foglalkozik ezzel a kérdéssel 
az iparos és munkásernber fiatalabb éveiben. Mi
kor még erős, egészséges: bírja a munkát, a mi
vel magának és családjának a mindennapi ke
nyeret megkeresi. De mi lesz akkor, ha valami 
baleset vagy szereucsétlenség következtében örök
re nyomorékká lesz, vagy ha az agg korral a mun
kaerő hanyatlóban van s az elaggott embernek 
kénytelen-kelletlen abba kell hagynia munkáját s 
nem bírja tovább megkeresni kenyerét ? Miből fog 
megélni ? Talán alamizsnából, a mit mások szá
nakozva nyújtanak neki ? Ez a kérdés sok keserű 
órát okoz iparosnak és munkásnak egyaránt, я a 
gondolkodásnak legtöbbször az a vége, hogy elfá- 
sultan, közömbösen várják a bizonytalan jövöt, 
azon hiedelemben, hogy szűkö9 anyagi viszonyaik 
között nincs módjukban a megélhetésre szükséges 
tőkét előteremteni.

Pedig meg van annak a módja, hogy min
den kisjövedelmű ember gondolkozhassék nemcsak 
a maga, hanem a családja jövőjéről is.

Hogyan volna ez lehetséges? — kérdeznék 
mosolyogva sokan — a mikor nincsen miből ?

Megmagyarázzuk. Szívlelje meg minden mun
kás és iparos jó ezivvel adott tanácsunkat. Igaz, 
a takarékosság elvén alapul ez is, de nem afféle 
takarékosságon, a mely nyomasztólag nehezedik 
rá a takarékoskodóra, őt még nagyobb nélkülö
zésekre kényszerítené.

Nem. Mindössze heti 20, 24 vagy 30 fillérnyl 
megtakarításról van itt szó, melyet még a legsze
gényebb sorsú embernek is lehet, sőt kimondjuk : 
kell nélkülöznie, hogy ezzel a maga és családja 
jövőjéről gondoskodjék, ha a söre kegyetlen csa
pása folytán keresetképtelenné válik s családfen- 
tartói kötelezettségének eleget többé nem tehet. 
Okos előrelátással bíró munkás, iparoe e néhány 
fillért szívesen áldozza, ha arra az időre gondol, 
a mikor testileg, szellemileg elgyöngülve önkénte
len nyugalomra van kárhoztatva, mert az öreg, 
magával tehetetlen ember munkát már alig-alig 
kap. Éhség, nélkülözés, szegődik társává öreg nap
jaiban.

Magyarországon 15 év előtt keletkezett egy 
egyesület, a Magyarországi Munkások Rokkant- és 
Nyugdijegyesülete. a mely megérdemelné, hogy az 
egész hazai társadalom vállvetve támogassa, nem
csak azért, mert a sokféle egylet között a legfon
tosabb szociális hivatást teljesíti azzal, hogy a 
rokkant, öreg munkásokat segélyezi és az árvák
nak neveltetési járulékot ad, hanem azért is, mert 
működésével lényegesén hozzájárul a szocziális 
béke megóvásához, a mi nálunk Magyarországon 
mondhatatlanul fontosabb, mint bárhol.

Ebbe az egyletbe 1*20 K. beiratási dij lefizetése 
mellett bátran beléphet minden iparos, munkás és 
minden szerény jövedelmű ember. Széles Magyar- 
országon ismerik ezt az egyletet mindenütt, a mi 
kiviláglik a kezeink közt levő 1907. évi jelentésé
ből is, a mely szerint 60,000 tagja, 185 vidéki 
fiók pénztára, számos tagcsoportja és három mil
liót fölülhaladó vagyona van. 1893— 1903-ig csak 
a segélyezésre szolgáló alapot gyűjtötte. 1903-ban



megkezdte rokkant tagjainak segélyezését. Jelenleg 
306 rokkant élvezi a heti 840— 1262 K. közt 
váltakozó segélyt és 81 árva részesül heti 140— 
209 K. között váltakozó neveltetési járulékban. 
Ezenkívül számos esetben gyakorolta a jótékony
ságot tagjaival szemben az alapszabályok keretén 
kívül is külön segélyezési alapítványokból, úgy, 
hogy 1903-tól a mai napig körülbelül 260,000 K. 
fizetett ki különböző segélyekre.

És ezen jótéteményekhez a tag (vagy az ár
vái) már tiz évi tagsággal szerez jogot. A fönt 
jelzett csekély heti illeték ellenében rokkantsága 
esetén élethossziglani segélyt kap s ebben az e- 
setben kitűnne, mily gyümölcsözöleg helyezte el 
filléreit. Minél később válik valaki rokkanttá, an
nál nagyobb összegű segélyt kap. Negyven évi be
fizetés után hetenkint 12— 17 К nyugdíj jár a 
tagnak, tekintet nélkül munkaképességére. Tekint
ve azt, hogy tanoncokat is felvesznek, ezek 55—66 
éves korukban, mint oly emberek, kik jól végez
ték dolgukat, nyugdíjba vonulhatnak s hátralevő 
napjaikban legalább anyagi gond nélkül élhetnek 
s helyűket fiatalabb erőknek engedhetik át.

Ha pedig a tiz éven fölüli tag apró árvák 
hátrahagyása nélkül hal el, özvegye a befizetett 
összeg 30%-áil kapja végkielégítésül.

Nagyobb gondoskodást ily csekély befizetések 
ellenében valóban kívánni nem lehet.

Egy érdemes, biztos alapokon nyugvó egye
sülettel állunk szemben, a melynek törekvéseit 
az állam is elismerte azzal, hogy évi 5000 koro
na támogatásban részesíti. Megbízhatóságát iga
zolja az is, hogy a hazai sajtó, a főpapság, a ha
tóságok, városok, községek, körjegyzők, tanítók, 
mindenütt rokonszenvvel viseltetnek iránta, anya
gi! g és erkölcsileg előmozdítják térfoglalását.

Mindnyájan tudjuk, hogy *az állam köteles 
sége gazdaságilag gyönge polgárairól gondoskodni«, 
a mint azt I. Vilmos német császár oly szépen 
mondta, a mikor a német munkásbiztositásról szó
ló törvényjavaslatokat első ízben a német biro
dalmi gyűlés elé terjesztették. De el kell ismer
nünk azt is, hogy Magyarország még jelenleg sincs 
a gazdasági fejlődés azon fokán, mint volt akkori
ban Németország és nálunk számolni kell ezzel a 
körülménynyel. A gazdasági megerősödés majd 
idővel nálunk is megszüli majd az óhajtott mun
kásjóléti törvényeket.

Addig is azonban hazánk kisjövedelmű, va
gyontalan, dolgozó népének önként kell gondos
kodnia a rokkantság és aggkor idejéről. Tartsuk 
szem előtt, hogy az »élet hosszú harc és rövid 
béke !« s a mikor naponként küzdünk, harcolunk 
a kenyérért gondoljunk a békére, nyugalomra, me
lyet ime ezen egyesület által megszerezhetünk 
magunknak.

Az egylet központja Budapesten, Vili., Jó- 
zsef-utca 23. szám alatt, az intézet saját házá
ban van.

Gyermeknap Csáktornyán.
Impozáns és a maga nemében páratlan 

felvonulást rendeztek f. hő 5-én, azaz mull 
vasárnap délután Csáktornya, s a közelében 
levő községek tanintézeteinek tanulóifjúsá
gai Az Országos Gyermekvédő Liga helyi 
bizottságának buzgólkodása élénkké, forgal
massá varázsolta az nap Csáktornya utcáit, 
s az áldozatkészség, a lelkesedés, a gyüjtő- 
buzgóság nem remélt összeget eredménye
zett a szegény elhagyott gyermekek szá
mára.

Valósággal lázban volt Csáktornya, min
denfelé zajosak, élénkek voltak az utcák, a 
merre a közel másfél ezeret meghaladó hely
beli és vidéki tanulóifjúság páros menete 
haladt. Öröm volt nézni ezl a jövő nemze
déket, s nem egy szülőnek könnyeket saj
tolt az öröm érzete, amikor kis fiát, kis

leánykáját a sorban látta haladni, s áldott 
lelkű, jószivü úrnők kérő szavaira fillérjét 
az urnába beledobta.

Borús, esőre készülő idő volt a múlt 
vasárnapi délután, de mintha a jóságos Ég 
is gyönyörűséget lelt volna a kicsinyek és 
nagyok készülődésében, nem nyíltak meg az 
ég csatornái, nem mosta el a szép felvonu
lást, s igy minden baj nélkül folyt le a 
gyermeknap városunkban.

Már a kora délutáni órákban összese- 
reglettek úgy a helybeli, mint a Cáktornya 
közelében levő tanintézetek tanulói, hogy a 
4 órakor meginduló körmenetben részt ve
gyenek. A gyülekező hely a Wlassics Gyu
la-utcában levő áll. elemi népiskola volt, a - 
hol ugyanis összejöttek a helybeli összes 
tanintézetek tanulóifjúsága, a drávaszentmi- 
hályi és nyirvölgyi állami és drávaszent- 
iváni róm. kath. népiskola mindennapi- és 
ismétlőiskolás tanulói tanítóik vezetésével.

Rövidesen megérkezett a helybeli tűz
oltó- és cigányzenekar, mire a már rendben 
levő gyermeksereg a szülők és nagy közön
ség részvéte mellett megindult.

A körmenet élén a tőzoltó zenekar ha
ladt, mely indulókat játszott az egész ut vo
nalán. Ez után a helybeli kisdedóvoda óvó
nőinek vezetésével a kicsinyek haladtak, kik 
apró, tipegő lépéseikkel alig voltak képesek 
az indulók üteme szerint tovább menni. Bá
jos kis képet nyújtott ez, öröm a kicsinyek, 
öröm a nagyok szemében. Az ovodások u- 
tán a Csáktornyái áll. elemi népi kola tanu
lói zászlójukkal, a gyakorló iskola, a dráva- 
szentmihályi állami, a nyirvölgyi állami, 
majd a drávaszentiváni róm. kath. népiskola 
tanulói haladtak tanítóik vezetése alatt.

Ezek után a helybeli áll. polg. fiú- és 
leányiskola tanulói mentek iskolai nemzeti 
zászlójukkal tanáraik vezetése mellett.

Majd a cigányzenekar haladt, mely in 
dulókat és kuruc-dalokat játszott az egész 
utón.

A zenekar után az áll tanítóképző-in
tézet ifjúsága ment az intézet zászlajával, s 
a tanári kar vezetése melleit.

A tanulóifjúság ezen hosszú menetét 
az iparos- és kereskedő ifjak egyesülete zár
ta be, mely nemzeti zászló alatt vonult vé- 

i gig a város főbb utcáin.
A körmenet a Wlassics Gyula-utcából 

indult ki, s az első urna a Prusatz-féle ház 
előtt volt felállítva

Itt Simon Lajosné, Kraschovetz József- 
né és Nuzsy Lnika buz^ólkodtak a gyűj
tésben. ügy ennél, mint a lobbi urnáknál 
póznára volt megerősítve a Liga felszólító 
lapja: »Adakozzunk a szegény gyermekek 
számára« felírással. Minden urnánál 2 —  2 
tűzoltó tartotta fenn a rendet. —  A máso
dik urna a templom előtt, az Árpád-utcában 
volt felállítva, hol dr Kovácsics Ferenczné, 
Morandíni Anna és Bernyák Blanka gyűj
töttek —  A következő urna a Zrinyi-téren, 
a Zrínyi-emlékoszlop előtt volt, hol Zrínyi 
Károlyné, Pataky Kálmánná és Pátkai Olga 
gyűjt a szegény gyermekek számára. Ennél 
az urnánál a tanítóképző-intézet iljusága rá
zendített a Hymnusra, melyet a nagy szám
ban jelen volt közönség kalaplevéve éne

kelt az ifjúsággal. —  A negyedik urna a 
Kossuth Lajos-utcában levő Kollarits-féle 
háznál volt felállítva, hol Szalmay Józsefné, 
Dénes Béláné és Pollák Margit nagy buz
galmat fejteitek ki a gyűjtésben. Mire a kör
menet a tűoltó-laktanya előtt felállított ötö
dik urnához ért, a kis ovodások részint a 
sok járástól, részint pedig, eszükbe jutván 
az ozsona ideje — .annyira elfáradtak, hogy 
az óvó nénik jobbnak látták őket kivezetni 
a sorból, s a menet elvonulása után haza 
bocsájtani a jó, édes szülőkhöz, hol aztán a 
várva várt ozsona elfogyasztása után bizony 
nem egy óvonc mesélt a papának, mamá
nak a bandáról, a látott sok nénikről, bá
csikról, a szép körmenetről, a melyben ők 
is oly büszkén lépegettek. Ut, az ötödik ur
nánál Pálya Mihályné, Todor Margit, Plichla 
Olga és Cvetkovics Gizella fogadták az ado
mányokat. —  A hatodik urna a Rákóci-ut- 
cában a járásbíróság előtt állott, hol Horváth 
Antalné, Czövek Istvánné és Tkalcsics Ilon
ka gyűjtöttek. —  A hetedik urna az Erzsé- 
bet-liget melleit, a Kaczun-féle ház előtt ál
lott, s itt Wollák Rezsőné, Pecsornik Ottó- 
né és Zakál Margit gyűjtött. —  Végre a 
nyolcadik urna az Erzsébet-téren a Godina- 
féle ház előtt volt felállítva, hol Pethő Je- 
nőné, Viasz Nándorné és Kayser Lilli gyűj
töttek.

A körmenet az utolsó urnától az Er
zsébet-téren és Wlassics Gyula-utcán végig 
vonulva, visszatért kiindulási helyére, s on
nan aztán rendben szétoszlott, kiki haza in
dult egy kedves, s felejthetetlen nap emlé
keivel.

S szóljunk most már a liga helyi ren
dező-bizottsága hölgytagjainak működéséről 
is. A liga hölgytagjai, talán egy kis influ
enzát is elszenvedtek a jótékonycél érdeké
ben, —  de mindnjájan szeretetreméltóan 
buzgólkodtak azon, hogy minél nagyobb 
összeget gyűjtsenek a szegény és elzüllötl 
gyermekek számára. Csáktornya nemeslelkü 
asszonyainak és leányainak érdeme az, hogy 
olyan sok pénzdarab hullott az urnába. Sen
ki sem tudott elmenni mellettük, hogy le 
nem rótta volna előttük a jótékonyság adó
ját. Nem egy jószivü ember akadt, aki vé
gigjárta a körmenet útvonalát, s minden ur
nába dobot néhány fillért. Nemcsak a sza
vaikban, hanem a tekintetükben volt az ő- 
szinte kérés, a melynek az ember bizony 
nem tudott ellentállni. így nagyon termé
szetes, hogy gyűlt a pénz, mert szívesen 
adta mindenki; a gyermekek javára is s a 
hölgyek kedvéért is, akik gyűjtötték.

A buzgó gyűjtők némely urnánál illa
tos ibolyával is kedveskedtek, s bizony, még 
ha olyan nehéz is kigombolni a téli kabá
tot, előkerült a pénztárca, s egyre-másra hul
lott az illatos ibolyáért a pénz az urnába

A gyermeknap anyagi eredménye, mely 
lelkes hölgyeink odaadó buzgalmának, s a 
nemes szivü adakozók áldozatkészségének 
köszönhető, felülmúlta a minden várakozást. 
A vasárnap délután, a város nyolc helyén 
felállított urnákba 575 63 K. jött össze. II- 
gyanaznap délelőtt, a róm. kath. templom 
előtt felállított két urnában 153*69 K. gyüj- 
tetett Ö3sze. Másnap, április hó 6-án Zakál
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Margit, Tkalcsics Ilonka és Hochsinger Elsa 
urhölgyek a helybeli kereskedők és pénzin
tézeteknél 7172 K. gyűjtöttek. Az összes 
gyűjtés e szerint 801 04 K. Ezenkívül a bé
lyeg- és fizető cédulákból, továbbá az elhe
lyezett pörsölyökbe, közte a Társaskör es
télyén befolyt adományokat számba véve, 
az adományok Csáktornyán meg fogják ha
ladni a fenti összegekkel az 1000 koronát. 
Csáktornya jószivü, magyar, hazafias közön
sége, —  mint látjuk, —  nemcsak lelkese
det!, de támogatta is azon ügyet, mely ma
gyar szivéhez legközelebb fekszik.

Legyen Isten áldása a jószivü adako
zókon, a legnemesebb ügyön !

К Ü L Ö N F  É L É K.
—  Miniszteri elismerés. A vallás- és 

közoktatásügyi miniszter, gróf Batthyány Pál 
főispán utján a következő 804. elnöki sz. 
leiratot intézte dr. Ruzsicska Kálmán kir. 
tanácsos tanfelügyelőhöz: »A Dunántúli Köz
művelődési Egyesület« elnökének hozzám 
intézett felterjesztéséből örömmel értesültem 
arról, hogy Nagyságod a »Zalavármegyei 
Közművelődési Egyesület« szervezése körül 
sikeres culturális munkásságot és hivatali 
kötelességein messze túlterjedő agitátiót fej
tett ki. Indíttatva érzem magamat arra, hogy 
Nagyságodnak ezen buzgó és eredményes 
működéséért legőszintébb köszönetemet és 
legteljesebb elismerésemet nyilvánítsam«.

—  Eljegyzés. Rónai Sándor állami ta- 
nitóképző-intézeti tanár eljegyezte Morar.dini 
Román volt nagykanizsai építési vállalkozó, 
Csáktornyái birtokos kedves leányát, Annuska 
kisasszonyt.

—  Köszönetnyilvánítás. Az »Országos 
Gyermekvédő Liga« céljaira rendezett gyer
meknap várakozáson felül fényes sikerét 
előmozdító Pethő Jenőné úrasszonynak mint 
az urnabizoltság elnökének, —  az urnabi- 
zoltság hölgytagjainak, a helybeli s a felvo
nulásban »észtvett tantestületeknek, tűzoltó
ságnak, a tűzoltó s a helybeli cigányzene- 
karnak, s mindazoknak akik járásom terü
letén a fenlemlitett nemes célt akár erköl
csileg, akár anyagilag önzetlen pártfogásukba 
vették, — az »Országos Gyermekvédő Liga« 
nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. —  
Csáktornya, 1908. április 8. Szalmay József 
járási főszolgabíró.

—  Köszönetnyilvánítás. Mindazon höl
gyeknek és uraknak, kik az »Országos Gyer
mekvédő Liga« céljaira rendezett gyermek
nap sikerének előmozdításában támogatni 
szívesek voltak —  ez utón fejezem ki há
lás köszönetemet. —  Csáktornya, 1908. áp
rilis 8. Pethő Jenőné.

—  A »Zala vár megyei Közművelődési 
Egyesület« köréből. Serényen folynak a »Za- 
lavármegyei Közművelődési Egyesület« szer
vezési munkálatai. Egyesek, testületek, inté
zetek, városok és községek nemes verseny- 
géssel lépnek az egyesület alapitó, pártoló 
és rendes tagjai közé. Az ügykezeléshez 
szükséges nyomtatványok s könyvek már 
beszereztettek. A kereskedelemügyi miniszter 
a központtól gróf Batthyány Pál elnökhöz 
érkezett tudósítás értelmében a »Zalavár- 
megyei Közművelődési Egyesület« levelezé
seihez megadta a szükséges portómentessé- 
get. Mihelyt az egyesület elnöke által a be
lügyminiszterhez megerősítés céljából felter
jesztett alapszabályok leérkeznek, azok azon
nal kinyomatni s az összes tagoknak meg
küldetni fognak.

Ugyancsak az alapszabályok megerősí
tése után kapják meg az egyesület tisztvi

selői és az igazgató választmány tagjai, az 
alakuló közgyűlésen történt megválasztatá
suk okmányait. A már alapszabályaiban meg
erősített egyesület tagjai pedig fel fognak 
kéretni tagsági dijaik befizetésére, hogy az 
egyesület gyakorlati tevékenységéi megindít
hassa. Úgy ez érdemben, valamint az egye
sület évi költségvetése ügyében, az igazgató 
választmány első ülésében fog az alapsza
bályokban előirt módon előterjesztés tétetni.

—  Házasság. Özv. Vrantsits Károlyné 
volt Csáktornyái lakos Irén leányának, né
hai Zukanoviő István alezredes özvegyének 
f. hó 6-án esküdött örök hűséget Grasselly 
Norbert Békéscsabán.

—  Jaj, az undok csukamájolaj! Szinte rosz- 
szabb a betegségnél! Ez volt eddig a legtöbb pa
ciens Ítélete ezen áldásos szerről. Az emulziók se 
jártak jobban. Pedig nem létezik értékesebb erő
sítő és vértisztitó szer naint a csukamájolaj. Utá
latos ize és szaga miatt persze nem oly kellemes 
mint a milyen hasznos. De kellemessé is vált az 
»Energinben«, melyet a gyermekek a legnagyobb 
hatás mellett csemege gyanánt élveznek; a csu
kamájolaj tehát csak az »Energin« által lett a 
gyermekek kedves kincse.

—  Névmagyarosítás. A m. kir. bel ügyek 
kormányzója Zsilávecz József vaspolonyi il
letőségű Csáktornyái lakos családi nevének 
Budai-ra kért átváltoztatását megengedte.

— Gyermeknap Drávavásárhelyen. A 
drávavásárhelyiek f. hó 2-án tartották meg 
a gyermeknapot. Igaz, hogy nem a nagy vá
rosok mintájára, mert a község belső képe 
semmi eltérést sem mutatott az előbbi na
pok egyszerűségétől. Csak itt-ott figyelmez
tette a járó kelőket egy-egy piros keretes 
plakátocska, hogy ma különös nap van, a 
sors-sujtotta gyermekek napja. És a puritán 
jellemű nép szivében felébredt a nemes gon
dolat, mely az embert a felebaráti szeretet 
gyakorlására serkenti, a minek legszebb bi
zonyítéka az, hogy egy maga Drávavásárhely 
104 14 K. gyűjtött össze a sorsüldözött gyer
mekek istápolására. Szép eredmény ez egy 
oly községben, a hol íillérenkint gyűlnek az 
adományok Az érdem oroszlánrésze a köz
ség fiatal jegyzőjét illeti, aki maga köré cso
portosítván a község értelmiségét, az em
berszeretet jeligéje alatt általános adakozásra 
buzdította a népet. —  S hogy fáradozásuk 
oly szép eredménynyel végződött az lőké- 
pen a drávavásárhelyi nép nemeslelküségé- 
nek köszönhető, mely mindenkor az elsők 
közé sorakozik, midőn jótékony célok tá
mogatásáról van szó. —  Az általános gyűj
tésben a következők vettek részi: Az álla
mi iskola tantestülete 17 48 K. Schwarcz 
Mór, Grünfeld Ernő 3 K., Meider Mór 
1610 K., Özv. Novák Péterné 19 K., lvan- 
csics Márkné 1 20 K., Keleti Samu 4 K., 
Kralics Teréz 4 K., Novák Ferenc 902 K., 
Magdalenics Pál 1 K, Reich Mária 1 Kor., 
Málnai József 1 K., Csakathurner Ignác 5 
K., Deutsch Adolf 120 К, Zsnidarics György 
4 К., a jegyzői irodában elhelyezett urná
ban összegyűlt 14 14 K. Összesen 104 14 K.

A pölöskei tözkárosultak részére: N. N. Per
lakról 2 K., melyet rendeltetési helyére juttattunk.

—  Ipartestületi közgyűlés. A »Csáktor
nyái Általános Iparteslület« f. év március 
hó 22-én Godina Miklós elnöklete alatt évi 
rendes közgyűlést tartott, melyen a követ
kező ügyek tárgyaltattak . 1.) Az elnöki je
lentést, mely az ipartestületi tagokkal elő
zetesen már közölve volt, tudomásul véte
tett s az elöljáróság e dologbani intézkedé
se helyben hagyatott. 2.) Az 1908. évre egy- 
beállitolt költségtervezetet 140998 K. bevé
tellel és 120404 K. kiadással elfogadta és 
jóváhagyta. Kifogásolt tételek gyanánt sze
repeltek a költségtervezetben az Iparos If

jak Egyesülete segélyezése és az Országos 
Iparosok Szövetsége részére előirányzott ösz- 
szegek, ezen tételek a költségtervből kiha
gyattak és végleg töröltettek. Ellenben a 
munkaképtelen elaggott iparosok segélyezé
se címén 100 K. vétetett fel. 3.) Elnök által 
előterjesztett s a már előzetesen közölt je
lentésben körülirt 1907. évi ülések, ügyfor
galom, tagok, segédek, lanoncok számszerinti 
kimutatása, valamint a pénztári állapot, végre 
a testület vagyoni leltára a közgyűlés által 
tudomásul vétetett. 4.) Mivel az ipartestületi 
elnök és elöljáróság mandátuma lejárt, Plichta 
Béla iparhatósági biztos elnöklete alatt meg- 
ejtelvén a választás, az 1908. évre egyhan
gúlag a következők választattak meg a köz
gyűlés által: elnökül Tersztenyák Bódog. 
Előljárósági tagokul: Kelemen Sándor, Kris- 
tofics Károly, Masztnak József, Scheiber Mór, 
Nádasdi Nándor, Kolmanics Elek, Hübsch 
Manó, Mik Szilárd, Salon Péter, Ivácsics Ig
nác, Golub József, Petries Viktor. Póttagok: 
Paksicza Flórián, Horváth Pál. Számvizsgá
lók: Godina Miklós, Petries Ignácz, Strausz 
Sándor, Pecsornik Ottó. Ügyész: dr. Hajós 
Ferencz. 5.) Márczíus Ferencz volt ipartes
tületi pénztáros elhunyta fölötti részvétének 
jegyzőkönyvileg adatik kifejezés. 6.) Horváth 
Pál azon indítványa, hogy az ipartestületi 
jegyző fizetése leszállittassék : a közgyűlés 
által nem togadtatott el, hanem továbbra is 
a jelenlegi fennálló összegben hagyatott meg.
7.) Hübsch Manó indítványa, hogy az ipari 
behatási dij 5 K.^val emeltessék: közgyűlés 
által egyhangúlag visszautasittatott. 8.) Ke
lemen Sándor indítványa, mely szerint az 
ipar gyakorlsáának tüzetesebb ellenőrzése 
végett iparhatósági megbízottak választassa
nak, hogy ez által az iparnak hatósági en
gedély nélkül való gyakorlása megakadá- 
lyoztassék: közgyűlés által tudomásul véte
tett, s a megfelelő intézkedések megtételére 
az elnök felkéretett. E tárgyban a választás 
f. hó 12-én ejtetik meg. 9.) Végül egyhan
gúlag elvetette a közgyűlés Horváth Pál a- 
zon iditványát, hogy az eddigi szokásban 
volt 7 K. felszabadulási dij bizonyos mér
tékben leszállittassék.

—  Nemes cselekedet. Hogy a mi derék 
muraközi népünk mily nemes szívvel és ál
dozatkészséggel viseltetik szerencsétlenül járt 
embertársai iránt, mi sem mutatja fénye
sebben, mint azon nemes cselekedete, a 
mellyel a pölöskei és pötrétei tűzkárosultak 
segítségére siet. Ugyanis a murasiklósi kör
jegyzőséghez tartozó községek lakosai, ügy
buzgó és tevékeny körjegyzőjük lelkes fel
hívására rövid idő alatt 131 kor. 34 fillér 
összeget adományoztak a szerencsétlenek 
nyomorának enyhítésére. A gyűjtésben kü
lönösen a községi bírák fejteitek ki nagy 
tevékenységet. Áldja meg az Ég a gyűjtők 
tevékenységét, s legyen Isten áldása, oltal
ma a szives adakozók áldozatkészségén.

—  Testi sertés. Sztankó András hely
beli lakos múlt hó 16-án Jaksics József u- 
gyanitleni lakost annyira megverte, hogy 
rajta négy hétig gyógyuló testi sértést ej
tett. Sztankó a kir ügyészséghez e tettéért 
feljelentetett.

—  A megyei Gazdasági Egyesület kö
réből. A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület 
legutóbbi közgyűlésén tárgyalta Dráskovecz 
község vásári helypénzdijszabályzatára vo
natkozó ügyét, melyet a kereskedelem kor
mányzója véleményezés végett leküldött. Te
kintettel arra, hogy Dráskovec községnek 
csak kirakó vásárja van, s igy a díjszabás 
mezőgazdasági érdekeket nem érint, a köz
gyűlés a díjszabás ellen kifogást nem tett
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ve poáiljke se tiéué zadriaja
novinah, naj se poSiljaju na 
iné, urednika vu Csáktornya.
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IsdttolJ 1 vUatnlk:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Dragi Medjiraurci!
Ako prém ne je nigdo dójáéi na ov 

svét ili bi se gdo narodil vuéeni. Zato nam 
poljodelcem potrebno je najviáe navuka, vu 
poljodelstvu, jerbo céli svét iz zemlje 2ivi 
Nemoremo biti vsi gospoda flskali. popi, 
professori i t. d. . .

Nego dobri ratari vu povanju páenice, 
hr2i, jeémena, kuruze deleline i t. d. Ve 
smo pák dobili od naáe kr. Magyarske 
Vlade gorjo-medjimurci povaju dohana. —  
Znamo dobro, da naái mladi gospodari ovu 
biljku nepoznaju, a ipák skoro pri vsaki 
hi2i se najde po 1 ili 2 dohandjeri, koji po 
puáijo po dva ili 3 pakleca dohana, a ne- 
govorim za one koji cigare i cigaretline pu- 
áiju odmah как ákolu ostaviju, pa to bilo 
makar i pri cirkvi da je viáe ljudi vidi.

Так vezda poénimo vu povanju doha
na. Zemlja, koja se mora obdelati za dohán, 
mora se v jesen po sredjem pognojiti. Gnoja 
rastepsti jednako po zemlji i podorati i to 
ni preglobuko; na protuletje po suhom vla- 
éiti. Okolo 16-ga marciuáa drugiput orali a 
tretjiput se mora orati 8 dni pred sadjejem 
dohana i to zato, da se zemlja malo odpo- 
éine i prekipi. Vezda vas pitamo как se 
ima zemlja zorati, ili na vuske sloge, 4 
brazde ili pák áiroke grede na 40 brazdi? 
Ovo je otajno pitanje. Odgovarjam vám ja 
na ovo pitanje. De su zemlje valovite malo 
bre2ne, ovde osobito nije za áiroke sloge, 
nego na vuske, a na ravnicaj je boláe orati 
áiroke sloge, a to zato da se zemlja bolje 
preorja i bolje se more obdelati. Jerbo 
ovdi plug re2e brazdu jednu za drugom a. 
na vuzke sloge navek ostaje jedna tretina 
V, nezorane zemlje. To je prava istina. 
Pogledajte grofofske átuke, zemlje, как oni 
lepő obdelavaju zemlju как najfiniáu vrtnu 
pod áalato, jednaki jarki, как da bi 2norum 
vudril cimermanskom po drevi, A pitanje, 
zakaj naái gospodari tak neobdelavaju svoje 
polje?

Na 2a!ost, vnogi véli, kaj bum ja tak 
cifrasto oral, da ako Bog da letinu dobru, 
pák de2dja, pa bu dosti vsega; 2ila, páenice, 
kuruze i duhana. Dobro je, ako Bog dragi 
dopuáéa как si raéunal, nego kakva selva 
lakva 2etva; как si delal, tak buá bral has- 
na od svojega truda; как si oral takvu 
bratvu dobiá na jesen. —  Vidite dragi pri- 
jatelji moji, negda su bili drveni plugi da 
su ga 4 konji ili voli vlekli; jeden meter 
duga drvena deska je rivala pred sobom za 
dvoje taéke zemlje. Denes bi se tomu plugu 
segurno smejali vsi koji bi vidli tu nevolju. 
Nego denes je svét vnogo pametneái í ra- 
zumneái, kajti je zahitil stare drvene pluge 
pák je poéel znovimi 2elezmi plugi orati. 
Takvoga kaj moreju dve kravice vleéi. Zato 
dragi prijalelji, nije dosta samo dober plug, 
mora ktomu biti i dobra brana, za áiroke 
sloge i dober válj, klinéenjak i gladki To j

si moreju dva ili 3 gospodari skup spraviti 
Za vuske sloge válj koáta do 80 kor.

Nego moji dragi priatelji, stakovimi 
valji moreá 2 ili 3 vure zdvema konje viáe 
napraviti nego 50 ljudi celi dán, pák ako 
samo 3 seksare platiá svakomu t£2aku, pák 
je 15 írt. jeden den stroáka. Nego ipák ne- 
more toga élovek napraviti как válj. Zdrobi 
zemlju a nezagazi ju, nego ovakova zemlja 
je za vsaku stvar pripravna, za sejati, a 
onda povlaciti; i to vám piáem da toga ni 
vsigdar potrebno nucati samo onda kada je 
rnokra jesen i protuletje zemlja se jako 
vsede pák potlam posuái onda ni moéi lepő 
na orati nego pa2je i grudje. Grofoski ima- 
ju vnogo polja pa ipák s valeki povaljaju 
na glatkum zemlju, kada posejaju zob, jeé- 
men, bikeáa. Nego lo mora s gladkim valjiin 
ili po zemlji. Lépő je 2ito, detelicu, kositi 
pogladkoj zemlji i potlam pozubaéiti lépő, 
da ga ne grudja. Istina meni su se moji 
nedeliáéanci smejali i ápotarili. mojim valjom, 
a vezda se jim ja po mali smejem, da njih 
po 6 i po 10 na dán gospodarov dojde 
prosit za moje 2elezne teZake.

Istina Bog da su previdli hasén od tak- 
vih 2eleznodrveni te2akov, vezda véé jakái 
gospodari su poéeli z vekáinom slagati si 
gladke —  valje, Ali je to hasnovito; na 
primer kada se smaáinom kuruza poseja, 
pák ktomu suhu i vetrovita vremena, zemlja 
se globoku posuái a onda se nemore kuru
za skliti. Zato da je presuha zemlja. —  
Nego kad ju povalaá z gladkim valjom onda 
zemlju malo pretisneá, kajti se vgosti zemlji 
le2i kuru2a ízklije.

Ako buá sadil dohana na rede, izorji 
8 dni pred sadidbom, kada bu glavatica za 
saditi. Onda naj predi povlaéi, onda pova- 
Ijaj na gladko a zatim napravi rede na 65 m.

Na ovakov naéin naj lepáe se more 
obdelavati dohán; a) dojdeju jednaki redi; 
b) niti pregnotv ni preredko, c) zemlja du2e 
vlagu dr2i i d) more se splugom ali zmoti- 
kom lehko skapati.

Samo navek navek valajte po suhom 
vremenu.

K lekár Lukács.

Zemlje v gredu orjite, ne na sloge!
Ve, da nam se je poéelo protuletje, 

óva vugodna dóba leta, gda si ljudi opet 
poéné ju zemlje obdelavati, i tak se na célo 
leto za svakdanji kruh pobrinuti, áto si nebi 
prosil i molil od svemoguéega Boga to, da 
bi mu se smiluval, pák da bi mu blagoslo- 
vil njegov trud, njegvo delo: da bi mu dobro 
letinu dal.

Istina, vu 2elji, vu proánji jesmo svigdé 
dalko napre, nego pri gospodarstvu, pri poslu 
jesmo joá tam, gde su negda joá naái starci 
pred 50— 100 lét bili. Nikaj, ili jako slabo 
se oéeju ljudi vuéiti nit po svojoj nevolji i 
nepriliki, niti od dobri prilikov To svaki

véli i pripozna, da je ve puno boláe i vu- 
godneáe moéi 2iveti, как su negda ljudi 
2iveli. Svaka stvar, kaj si pripovaju, ima 
vezda vekáu vrédnost, nego je takva stvar 
negda imela. Sto bi bil negda tu na ?eli 
tr2il mleko, putera, sira, jajca, áalatu, mrk- 
vu i t. d.

I boláu slogu imaju ljudi ve, как neg
da, Ie2e si obdelavaju zemlje. Pák skorom 
nit misliti ne moraju; ne moraju si glavu 
trti, kaj bi delali, как bi bilo bolje, ar i 
dobroga navuka Cujeju vu ákoli, iz prode- 
kalnice, vu kancellárija i vu gospodarski i 
drugovrsti dru2tva. (Istina, jesu véé gospo- 
darska dru2tva pri vas?) Od gospodarski 
dru2tvov, kakva bi vu svakom selu morala 
biti i budeju negda zasigurno, как su okolo 
véé posud je, od ovi vám budem drugoput 
pisai, ve me posluhnite, da vám razlo2irn 
to, zakaj je bolje orati zemlje na gréde, a 
ne na sloge.

V jesen sam vám pisai od toga, da bi 
si joá pred zimom bili ’zorali sve zemlje s 
éim gliblije, da se zemlja Ie2e prék premrz- 
ne i tak bolje razpadne, i da se ovak sne2- 
na voda Ie2e v zemlju vpije, da po leli 
du2e vla2na ostane.

Как to svi znamo, ovo leto bi bilo to 
joájenput bolje potrebno, ar i po zdenzi 
poznamo, gdé smo célú jesen i zimu kornaj 
mogli vodu grabiti, tak malo ga je bilo nutri, 
da je ve zemlja jako suha. Zato si ve dobro 
moramo prirediti zemlje, ako oőemo, da nam 
barem po neéem obrodiju

Ako to oéemo imeti, da nam se orane 
zemlje prezagod ne posuáiju, onda je svikak 
na grede moramo zorati. Na tak oranoj 
zemlji se mora de2djena voda nuler v zem
lju v piti. Ovak se ljukne i prela podorjeju 
i zaorjeju (i öve male 2ilice, kaj s oéima 
nit nevidimo, ili ne spazimo,) pák se zemlja 
ne posuái tak fletno i tak jako.

Ako na sloge orjemo, onda samo pol 
zemlje zorjemo, i samo odzgora po slogu 
je prhka zemlja, jarki su trdi как steza, как 
cesta, gde nikvo silje rasti nemre. To si je 
lehko moéi premisliti, da se de2djena voda 
vu te jarke scedi i tam se fletno dosuái, ar 
tarn je trdo vu zemlju se nemre vpiti Так 
se óva sva na sloge zorana zemlja lehko 
posuái, ne samo jarki, i ako v leli malo 
du2e pretisne vruéina, na njoj nebudemo 
imeli dobru 2etvu, nit bratvu; delelje ili 
druge krme takaj menje zraste tam.

Zakaj anda neéeju naái ljudi ostaviti 
ovu zloéestu navadu? Zakaj si neéeju zemlje 
v gredu orati? Zato, ar átéri éuda zemlje 
imaju, bojiju se dela, ar si misliju, ako na 
sloge oreju, da je опак puno menje dela. 
Siromaákeái se pák za ovimi ravnaju.

Istina je, da v grédu jednu mekotu ima 
céli den kaj orati, na zloge pák par vur 
lehko zorje. К tomu na sloge samo od zgora 
plétvo re2e, zato mu se to lepáe vidi. Samo 
to je ne ral, to je nikvo delo ne. To je samo



éaékarija, lak se samo naj deca igraju. Pre- 
mislimo si ve to, da na mekoti zemlje, ako 
je v gredu z orana za pol viáe, neáteroga 
silja pák jóé jenput tuliko obrodi, как ako 
je zemlja na sloge z orana. Ne splati se 
anda dost dobro malo viáe dela ?! Pitajte 
samo doljance, éterim su negda prazni ku- 
ru2njaki stali na gruntu, ve se svaku jesen 
spuniju, jóé i nőve kuru2njake su si morali 
dati napraviti; a to sve zbog toga, ar tam 
véé kuruzu na rede za plugom sadiju i s 
plugom okopaju. Ovak preáparaju ynogo i 
vnogo teíakov, kaj je né moéi onda, ako je 
kuruza na sloge posadjena.

Neáteri samo poleg stare navade nebi 
rada popustiti. Veliju, pák zakaj su i onda 
ljudi svega dost imeli?! Zato, ar onda su 
ljudi né kuruzu tr2ili gda su morali kaj- 
kakve stroáke i potreboée naplaőali, ar onda 
bi bili sve morali prodati. kaj njim je zras- 
lo, nego konje i drugu marhu su povali 
pák tr2ili. Negdi su duhana povali, i iz toga 
su velikoga hasna imeli. Svaka obéina je 
imela veliku gmajnu; 2ivat si je svaki siro- 
mak mogel dr2ati, ne samo bogateái. Vezda 
ljudi véé nigdé nemaju gmajne. Kaj se na 
polju pripova, s toga si moraju sve napla- 
éati. V polju, vu imetki su se razdelili. Svaki 
gazda mora na menjSem imetku tak veliki 
obilelj zdr2ali, kakov je ríegda na tri, éeti- 
reput tak velikom imetku Sível. Kakva je 
ve noánja, pák kakva je n*gda bila?! Siro- 
maákeái ljudi zvun átreke nemaju nikakvoga 
zasluáka. Némamo fabrikov nit blizu, nit 
malo dalje, kam bi mogli ili mali i veliki 
na delo, как i drugdé imaju ljudi s toga 
2iviáa. Tu si samo iz te dobre matere zem- 
Ije moramo sve prebaviti. Polrebno nam je 
anda, da si premiSljavamo, как bi nam naáa 
zemljiéka vekáega hasna dala.

Kak vám velim, prvo je dobro delo. Ako se 
pametneáe i bolje obdelavamo zemlje, viáe 
nam na njoj obrodi. Zato posluhnite me, i 
orjite si zemlje v grede, a ne na vuske sloge. 
lm sami vidite to, gde je jako Cuda zemlje 
skupa, makar je nit ne gnojna, ako je na 
gréde z orjana, ipák dost dobro obrodi 
na njoj.

Ako je hamoéna ili pro'nata zemlja, 
kakva je skorom tu po célom Medjimurju, 
onda sikak né smeti na siuge orati, sve 
zbug suée Najte to gledati, da Zene po slogu 
Ie2e graha sadiju, ili da viáe tikav zraste. 
Moéi je graha i koééice po redi ravno tak 
saditi. Pák mislim, ne zarad graha, nego 
zarad kuruze delate ovu zemlju. Ako Cuda 
graha posadju gazdarice (to к njivomu gos- 
podarstvu spada, na puce i decu,) onda za 
pol menje kuruze zraste, как bi moralo. 
Grah je na slogu vu dobroj zemlji, kuruza 
pák s kraja po jarki. Kak bi tam mogla 
lépa kuruza zrasti?! Ktomu jóé puno tikvo- 
voga ro2dja, tak da se sve zaduái. Vidite, 
to nemre biti onda, ako na rede sadimo ku
ruzu. Steri su to par let probali, ovi drugaé 
nit nebi ételi delali, ar vidiju, da njim ovak 
zemlja puno véé hasna nosi. Samo ne zma- 
áinom morate kuruzu posaditi, nego za plu
gom vu svaku drugu brazdu je treba kuruzu 
z rukom podmetati, tak na mali koraéaj 
jedno od drugoga; tri— éetiri zrni je moéi 
spuáéati. Za ovim odzaj pák drugi po istom 
redu graha naj podmeőe; samo véé na 2— 3 
koraéaja jedno od drugoga. (Ako áto to nebi 
znal, naj nam piáé, mi mu joá bolje spiáe- 
mo v listu, как mora za plugom na rede 
saditi.)

Zato vám velim, da nebi s maéinom 
sadili kuruzu, ar ovak korenje jako plitvo 
dojde. Od kraja dobro raste, nego potlam

zaostane. —  Ako za plugom podmeéete, 
istina, da mudneje s haja, nego potlam je 
puno lepáa.

Drugoé je potrebno zemlju gnojiti i 
barem v jesen jedenput gliboko zorati, pro- 
luletje pák praditi i onda sadili ili sejati. 
Ako nemamo tuliko gnoja, da bi posplo 
pognojili, moéi je i med srétke, da kuruzu 
sadite, к zrnu áaku gnoja pustiti. То moreju 
i deca napraviti. Ako pák tak budete delali, 
za par lét si tak popravite zemlje, da se tam 
sfonda perika i svakojaéki draé, da budete 
tu v Medjimurju зато prvi kiás zemlje imeli.

Samo léni ljudi orjeju si na sloge zem
lje, ili takvi tukaéí, éterim je te2ko moéi 
kaj dopovedati. •

KAJ JE NOVOGA?

— Prosiino naáe poátuvane pred- 
platnike, naj nam vu novim tertalu, 
piedplatne zaostatke éim predi poáleju 
í predplate ponoviju.

— Detecji den vu Drávavásárhe- 
Iju. Proélc dneve se ceJi orsag gibal, da s 
éim viée nabere za podporu zapuééene dece, 
koja su bez svoje falinge opala vu najvekáu 
nesreéu, koja samo more dostiéi jedno dele 
i to je ono, da dete ostane bez ljubeznih 
roditeljov. Sreéno ono dete, kojo je nadaril 
Bog s dobrimi roditelji, ali jaj si ga onomu, 
kője zabadav iáée obrambu svojega otca ili 
matere, néma njih. MoguCe, da véé trdo 
spiju vu hladnom grobu, a pripetilo se je i 
to, da neéernurnoga srdca mati meslo, da 
odkoji svoje déle, jednostavno ga podlekne 
na vulici, ostavi ga как su2nja, misleé, da 
se véé najde milostivnoga srdca éovck, ko- 
jega géné piáé nedu2noga deteta, i zeme ga 
pod obrambu svoju i odbrani 2njega poöte- 
noga éoveka. Med ovimi samantanci na 
prvo inesto moramo postaviti jedno orsaéko 
dru2lvo, tak zvano »Obramba zapuééene 
dece« koje se od leta do leta trudi, da s 
éim viáe nabere po orsagu za takovu decu. 
Letos je ran tretjo leto, kaj se obdr2ava po 
celim orsagu tak zvani »deteéji den« i lo 
aprila 2 i 3-ga. —  Zmo2na gospoda i naj- 
veköi siromaki alduju ove dneve svoje dare 
na ov plemeniti eil. Ar de je on éovek, ko- 
jemu se nebi smililo siromaSko dete, koje bi 
vnogiput pod plolom moralo poginuti, ako 
se nebi naéli, plemenitoga srdca ljudi, koji 
se obskrbiju za takovu decu.

Pri nas v Medjimurju su samo vékáé 
obéine zele na se to du2nost, da pobiraju 
za takovu decu. I как s lépim uspjehom, to 
najbolje ka2eju broji, koji su po filléri doéli 
skup. Samo zemimo Drávavásárhely obéinu. 
Tu se ne menje как 100 korun i 14 fill, 
nabralo skup za ovu dobro tvornu svrhu. 
Veliki su to penezi vu takvoj obéini, de 
samo prosto ljudstvo stanuje, mirnoga srdca 
poljodelavci, koji ne2aluju svoje dare, da 
je reé pomoéi nevoljnem. —  Po filléri nab- 
rati skup 100 korun tője ne najle2;áe delo! 
Ali zato itak je lehko tarn, de je ljudi ne 
potrebno presiliti na dare2ljivost, ar sami 
radi daju. V Drávavásárhelju su se uéitelji, 
átacunari, krémari vráenili, koj bi viáe mogel 
nabrati. I njihovo delovanje, njihov trad je 
ne bil zahtnan, ljudstvo je lépő daruvalo. 
Vu ákoli su drobna deéica nosila svoje fillé
re na stol a stareéi pák po ostalih mestah 
daruvali, ki je kaj premogel. Ne je bila tu 
reé, da ti moraé tuliko ili tuliko dati, svaki 
je daruval poleg svoje moguénosti. 1 v krat- 
kimi tréma— éetirima dnevi doálo je skup

100 korun. —  Za obrambu zapuééene dece 
nabirali su sledeéi:

Uéitelji orsaéke ékole 17 kor. 48 fill. 
Schwere Mór Grünfeld Ernő 3— 3 kor. Ke
leti Samu, Zsnidarics György, Kralics Teréz
4— 4 kor. Magdalenics Pál, Mainai József
1— 1 Csakathurner Ignác 5 kor. Meider Mór 
16 kor. 16 f. Dovica pok. Novák Petra 19 
kor. Ivancsics Markova 2ena 1 kor. 20 f. 
Novak Ferenc, 9 kor 02 f. Deutsch Adolf 1 
kor. 20 f. Vu obéinskoj kancellariji se nab
ralo 14 kor. 14 f. Sve skup 104 kor. 14 t.

Naj slu2i óva dobrotvornost na peldu 
drugim obéinam, da vu buduénosti se i one 
trsiju zbrisati suze z obrazov siromaéke, za- 
puééene dece.

Vu buduéem broju bumo véé imenuvali 
svaku pojedinu obéinu, koja je daruvala za 
ovu dobrotvornu svrhu.

— Buna v gornjem Medjimurju. A
kaj je dospelo naáim Medjimurcom —  bi 
pitali naái éitatelji. Kaj se buniju? Morti ide 
lérec na nje ili évaba se grozi s kakvom 
bitkom? Niti jeden, niti drugi. Vnogo bujái 
neprijatelj nas műéi véé par dni. Prazni su 
mehuri, nerajta se lula. Zaprta je velika tra- 
fika i to je najvekéa pogibelj za dohán 
gjére, koji hodiju ve s pokvaplenom glavom 
od étacuna do átacuna: prosim paklec dohá
nál —  Némám, zaprta je trafika, —  éuje 
se odgovor. Ide к drugomu: naj mi daju 
paklec dohánál —  Némám, zaprta je trafika 
odgovori i ov. Ide к tretjemu, éetrtemu ali 
svaki ga odpoéle s tim, némám, zaprta je 
trafika. Koga besa, kaj bu tak! —  zahrumi 
naá Medjimurec. To je itak preveé. Ide na 
vulicu i zgleda se sim ifi tam, de bi se zi- 
éel svojim kumom ili susedom: éujeé Stef 
ili Francek ili Vanéek, daj mi napéi pipu, 
kaj bum kadil. Ve sam si étel kupiti dohana, 
pa mi véli, da néma, zaprta je trafika. Jaj 
dragi kumek, ili sused, rád bi vám dal, ali 
ia sam sam prez njega. —  Niti tuliko né
máé kaj bi bar parput pafnul? Ne. O, da ti 
devetsto Slavoniji , kaj bum pák ve? Niti 
mi je volja krave éesati, niti áibje cépati, 
niti krto rovjake reztepati z jednom reéjom 
nikaj. Dók bu lula prazna, nejde vtek niti 
jelo, niti pilo. Oh da te prefundal i trafiku 
zakaj si zaprta.

Так mrgoéeju naái Medjimurci od dneva 
do dneva. S jednom reéjom buna je takáa, 
da straéno. Srdito zdiZeju mu2karci svoje 
pesnice proti Cakovcu i groziju se podjedno. 
Jedino 2enkice se raduju tomu, kojim ve 
stoji svet: kaj njim zneseju éuéike, to sve 
ide na cukor i kavicu, kaj je njim najslaj- 
se. Mama batrivi japu, a kaj se srdié, kaj 
se értiá, kaj ran moraé navek pafkati. A 
zakaj mi 2ene moremo bili prez toga! Ali! 
japi zabadav govorili, dók nebu dohana pri 
hi2i, te éas nebu dobre volje.

Odpri se anda, о ti trafika!
Da nebu med nami, krika i vika.
— Za pölötke I pötréte pogorelce sledeéi 

su daruvali :
Felsőpusztafa. Tkalcsec Antal 40 f. Bájko- 

vec Vince 20 f. Sostarics Balázs 10 f. Háncsics Márk 
40 f. özv. Belec Pálné 20 f. Polák Mária 20 f. 
Belovics István 20 f. Belovics Lukács 60 f. No
vák Imre 20 f. Dokién János 20 f. Hoznyák József 
20 f. Hoznyák János 20 f. Zselezsnyák Vince 20 
f. Vurusics Flórián 10 f. Novák István 40 f. Be
lec István 20 f. Zselezsnyák Péter 40 f. Zselezs
nyák Fülöp 10 f. Babies János 30 f. Zselezsnyák 
Imre 10 f. Ivácsics István 1 K. Tkalcsec Imre 
20 f. Salamon György 10 f. Puncsec György 10 f. 
Sárics Vince 40 f. Szklepics Péter 20 f. Tkálcsec 
Simon 70 f. Magdalenics Ferenc 70 f. Tkalcsec 
Imre 20 f. Tálán Ferenc 60 Zdácsek Ferenc 40 f. 
Czónár Mária 20 f. Cónár István 1 K. Zsárkovics 
György 10 f. Debán István 30 f. Sollies Antal 
10 f. Horvátics Mária 20 f. Sárics Lukács 10 f.



Mihálincsics József 10 f. Skvorc Klára 20 f. Mi
ll Alic Márk 20 f. Sostárics Mihály 20 f. Sostárics 
Imre 20 f. Petrán József 30 f Peitlin István 20 f. 
Patafta Flórián 40 f. Kercsár János 10 f. Sárics 
Imre 20 f. Verbanec Antal 30 f. Simunics József 
10 f. Zsvorc Antal 20 f. Poszedi József 40 f. Go- 
ricsánec József 10 f. Novoszel József 20 f. Tkal
csec Pál 20 f. Belec György 10 f. Mihálio Imre 
20 f. Peitlin János 40 f. Novák Mátyás 20 f. 
Tkalcsec Péter 1 K. Antonovics Muna 60 f. Ban 
Péter 10 f. Sárics Rozália 20 f. Meszárics György 
40 f. Kolmanics Mihály 40 f. Belec Mihály 10 f. 
Xsgánec István 20 f Meszárics József 20 f. Pol- 
csek Mátyás 20 f. Meszárics János 1 K. Sve 
skupa 20 K. i 20 fillerov.

Szászkő. Kozják Tamás 10 f. Belec József 
20 f. Bajsz Mátyás 40 f. Jagec Miklós 10 f. Tkal
csec Lukács 20 Grahovec János 20 f. Gojnik Má
ria 40 f. Mosmondor Jakab 20 f. Vidovics Ilona 
32 f. Kralics Balázs 40 f. Kralics József 20 f. 
Tkalcsec János 10 f. Vlah Balázs 40 f. Kozár Pál 
20 f. Keretics József 20 f. Kozár Miklós 40 f. 
Kozcsák János 20 f. Mosmondor Imre 10 f. Mi- 
hálic Mihály 40 f. Kralics;György 40 f. Bujanics I. 
18 f. Bajsz Cecília 30 f. Vurusics Lukács 20 f. 
Novincsák János 20 f. Tkalcsec János 20 f. Ja
gec Mária 40 í. Kozár Péter 20 f. Lehkec József 
30 f. Mihálic János 40 f. Cseh József 40 f. Bajsz 
András 40 f. Csrép Márk 30 f. Verbanec Ferenc 
40 f. Tkalcsec Balázs 30 f. Kozár Antal 50 f. 
Magdalenics Balázs 10 f. Vlah Antal 20 f. Lehkec 
Katalin 60 f. Pravdics Károly 20 f. Zorcsec And
rás 40 f. Lehkec Fülöp 40 f. Sve skupa 11 К i 
70 fillerov.

Szentilona. Verbánec Kata 40 f. Skvorc 
Mária 40 f. Leszinger Mária 30 f. Medlobi Mária 
10 f. Vugrinec András 20 f. Hruszlek Teréz 40 f. 
Verbanec Ilona 20 f. Koszmáos András 40 f. 
Kegya Márta 1 K. Vibovec István 40 f. Novák 
István 20 1. Zsivko Katalin 30 f. Lecsek János 
20 f. Kollár József 40 f. Kosz György 20 f. Baum- 
hack Frigyesné 60 f. Klobucsarics György 20 f. 
Horváth Katalin 50 f. Korent Mátyás 20 f. Peto- 
vári Mátyás 40 f. Korent Jakab 20 f. Horváth 
János 2 K. Bernát István 2 K. Komik János 20 
f. Vészeli István 40 f. Morandini Komán 4 К. 
Simunkovics Mihály 20 f. Plevnyák Miklós 40 f. 
Cár György 40 f. Toplicsanec, Mária 1 K. Leva- 
csics К ta 20 f. Kukovecz Mihály 20 f. Novák 
György 1 K. Mikulai Mária 20 f. Mikulai Lukács 
<80 f. Kukovec István 40 f. Novák Verona 30 f. 
Vizintin Antal 50 f. Leszár Jakab 20 f. Dertics 
Éva 20 f. Verbanec Balázs 40 f. Toplicsanec János 
1 K. Novák Mária 20 f. Vurusics Antal 20 f. 
Novák Antal 40 f. Novák Imre 50 f. Jurinec Már
ton 40 f. Krniner Ferenc 50 f. Topolnyák Ilona 
I K. Leszár János 20 f. Leszár Péter 20 f. Top
lek Pál 1 K. Cerovec Balázs 20 f. Halabarec Ist
ván 20 f. Toplek Jakab 40 í. Koszmács Imre 40 
f Novák Ferenc. 20 f. Sve skupa 29 K. i 20 fillerov.

— Cudno Vréme. Ne zahman véli 
magyar »bolondos április« ali je i istina, 
da ne ga meseca v célom letu, v kojem bi 
se vréme lak premenjalo, как v aprilu. VeC 
par dni ide lak, da Covek nezna vjutro, jeli 
bi iáéi na daleánji put v bundi ili pák v 
prusleku. Od jutra se skaZe lépő, da Cove- 
ku srdce igra od veselja da vidi rumeno 
sunce svétiti a za par vur se zavezne mod- 
ro nebo s érnimi obiaki, zdigne se mrzel 
veter i eto ti opet zimu. Covek se potegne 
nazaj v hi2u, eede si kre pééi i zdihava: 
oh, kakáé je to vréme ! Jenput toplo, opet 
mrzlo; vjutro lépő, odveéer grdo. A bla2eni 
de2dj podjedno curi, как da bi svi obiaki 
bili spreljuknjani. Kam god Covek stane, 
svigdi blato i mlaka. Joá dobro, ki ima zdra- 
ve podplate na Ci2maj, kaj mu nejde voda 
nuter, ali viáe je takovih, kojim se tu2i Ci2- 
ma: dragi gazda, nesi те  к doktoru, viá da 
sam jako bete2na! Rana kre rane.

No, najmo sé tu2iti! Dragi Bog, koj je 
ober nas, veC zna, kaj Cini. Ako po jednoj 
strani kvarujemo, po drugoj strani nam pa- 
da kruh. Céla zima je bila dosti suha. Ako 
zemlja nebi dobila vlagu dovoljnu, najmenj- 
áa suáa bi nam veliki kvar zrokuvala, oso- 
bito senokoáe bi trpele vnogo od suáe. A 
kaj je hujáega za jednoga gospodara, ako 
mu krma sfali? Как se te2ko vidi Coveku

na protuletje drkati za krmom! Homburi su 
prazni, prodati ga ne kaj, a krma itak mora 
biti. Óva rosa je jako dobra za travnike i 
za poljsku krmu. Zato budimo stprljivni, 
veC nam dojde topéi máj, da bu jenput zi- 
mi kraj.

— Potrli su zdenca. Borkő Ernő 
i deset drugi átajerski potepuhi, sa proáloga 
meseca, Krauthacker József átrigovskomu 
stanovniku na Kercse bregu, poleg hi2e sto- 
jeCega zdenca spotrli. Pokriva i temice od 
zdenca su se raztrgali. Vu hi2u, vu kojoj je 
niáCi ne stanuval, su Cez zaprta vrata doáli 
i vu njoj za 30 kor. kvara napravih. Stri- 
govsko Zandarstvo, je nje Cakoveékomu kr. 
kotarskomu sudu zatu2ilo.

— Na njega su se postavili. Ma- 
lenovics Mátyás, Bukovecz Mihály, Debán 
Ferenc i Osterjás György zalaujvárski mu- 
2ikaái, su zatu2eni vu Nagykanizsu kr. su
du, zato ar su se proáloga meseca 16-ga 
na Zadravec Pál logara iz Zalaujvara pos
tavili, gda je on átél od njih nekaj za zá
log zeti, za ona drva kője su vkrali.

— Ogenj. Proáloga meseca 21-ga je 
vu Muraszerdahelyu ogenj bil. Vu Kukovec 
Lukacsa hi2i je gorelo. Ogenj je Cez steno 
prek vudril, i veC se je hi2ni slamnati krov 
poCel 2ariti, nego predi neg bi plamna bil 
poprijel, su se ljudi skup zbeZali i pogasili 
su ga. Ogenj je od jedne iskre nastal, koja 
je vun poCila iz peCi Hi2a je né bila se- 
kurirana.

— Tatbina. Od Kovács Károlya iz 
Csáktornya, je proáloga meseca, Stojko Ágos
ton luttenbergski stanovnik, 18 kor. vrédnu 
opravu vkral. Ve je kr. kot. sudu zatu2eni.

— Vu Viziszentgyörgyu, 1908. mar- 
ciuáa 31-ga, obdrZani licitaciji, notariuáko 
stanje, se je Goricai"Péter zidarskomu majst- 
ru, iz Drávavásárhelya dalo prek, koj je 
ovo delo za 7920 kor. zel nase.

— Proti pijanscini. Как se vidi, 
ministerium sve sile upotrébi, da zalere pi- 
janáCinu, koja se jako áiri med ljudmi i za
to se nebu suprotivil, da se krémé po ne- 
deljaj zapreju. Barem na to svedoCi nared- 
ba ministra nutraánjih poslov, koj je öve 
dneve opozval sve varmegjije i vékáé vara- 
áe, da naj oátro paziju na krémé i naj v 
temeliju takove naredbe s kojim bi moCi 
bilo zatréti pijansCinu. S jednim putom njim 
piáé, da naj se trsiju s Cim prije slo2iti ta- 
kovu naredbu, koja prepove krCmarom, da 
v nedelju krCrne odprte dr2iju. Poleg toga 
se moremo nadjati, da za kratko vréme se 
vCakamo i mi, da budu pri nas, v Zalavár- 
medjiji sve krémé zaprte po nedeljaj.

— Ubojstvo. Blizo Murakeiesztura na 
2eljeznici su öve dneve naáli jednoga mrt- 
voga Coveka, kojemu je cug glavu, prsa i 
noge sve spotral. A poCetka su mislili, da 
se sam hitil pred cug, ali potlam se zazve- 
dilo, da su ga gréáne ruke spravile na to 
Njegova familija véli, da on den, da se to 
pripetilo, je Covek, po imenu Fura Janoá 
viáe penez imel pri sebi. К tomu doktori, 
koji su ga parali, su dokazali, da ga je ne 
cug vmoril, nego su ga predi zagutili i on- 
da hilili pred cug. Na to je 2andarstvo na 
sve »Irani oátro iztra2ivalo, áto je krivec, i 
veC tuliko su zazvedili, da je Covek on den 
pil s par ljudmi в Somogyvarmegjije. To je. 
najjakäe znamenje, da su ga ovi morali predi 
porobiti, a zatim su ga zagutili i pred cug 
hitili, da tobo2 drugi misliju, ki su ga naáli 
mrtvoga, da se sam hitil pred cug.

Nekaj za kratek ftas.

Cetiri K.

Dober vadas nesme doma pozabili tri 
P i to: pipu, puáku patronlaáku, А я В 
slovom magjar 2elje svojega srdca pove: 
bor, búza, békesség. (Vino, páenica mir.)

Kovoj sbirki je Vilmos II. nemáki cesar 
joá jednu nemáku prireCju dodel.

Так se pripetilo, da su Vilmoáa cesara 
vu Kielu na parobrodu dve gospe pohodile. 
I jedna z med ovih se poCne tu2ití cesaru, 
da как hudo 2ivlenje imaju 2ene vu Némák im

Cesar je strpljivno posluáal ovu tu2bu. 
a nazadnje smejuC véli:

Vu tim poslu ja svojum 2enum dr2im. 
Ona véli, da se 2ene nesmiju s drugim ba- 
viti, как s Cetiri К slovami.

Kakáé su to К, veliCanstvo. ? —  pitaju 
ga gospe.

Kinder, Küche, Kirche, Kleider. (Веса, 
kuhnja, cirkva, oprava.)

I ima prav!

Baross Gabor i nemei.

Proti Baross Gaboru, biváemu trgovaC- 
komu ministru su beCke novine vnogiput 
jako grdo pisale. Jenput ga jeden prialelj 
opomina, da naj preőita »Vaterland« zvane 
novine, как grdo piáeju za njega Baross na 
to smejuC odgovori:

Dragi brate, meni ti jedino ávabske no
vine ka2eju put, как rnorarn obavljati svoje, 
politiCke stvari. S Cim me bolje áeníaju, s 
tim sam bolje seguren, da bobro délam za 
svoju domovinu. Naj me samo ápota ávaba 
to je meni najvekáa veselja.

Koj se za intereá áetel.

Dragi brate, morti ti znaá, po Cem je 
to, kaj sé Csóby Jenő, dvorski kamara* tu
liko áeCa s Weiszom, za kojega znamo, da 
je najvekái guleá na svétu? Da sam ja tak 
veliki gospon, как Csóby, ja toga nej na- 
pravil.

To ti je moj dragi zato, kaj ti naá 
Csóby veC viáe lét 10 jezer korun du2en 
VVeisu. I kajti Weis dobro zna, da svoje 
peneze nigdar ne bu videl nazaj, zato oCe, 
da se mu barem intereá plati. Vu to íme 
je presiljen Csóby svaki den se áetati s 
Wcisom barem pol vure, i to po lakái vu- 
lici, de najveC ljudstva hódi.

ZnjaCi i átrajk.

Pallér: Gospon velenCeni, mene su zato 
poslali к njim moji pajdaái, da njim povém, 
kaj nam podigneju plaCu, drugaC bu átrajk

Vlastelm: Dobro je Janoái ReCíte te2a- 
kom, ako dragi Bog zdigne cenu páenici, 
onda ja zdignem ovoga dro2ca i tak te na- 
gjonjkam, kaj buá v torbi nesel dimo reb- 
ra. Mará!

Srame2ljivi konji.

PiCmuá: Cujeá Ferko, od Cesa su se 
splaáili ovi konji.

Karas: Od srama.
PiCmuá: A hódi nekam! Как to?
Karas: Su vidli, da proli njim ide konj- 

ski trgovec, ki je na porgu prodal Coveku 
konje pák nje je iáCe ve ne splatil. Zbog 
toga je jako sram konje i odbeáali su s 
gazdom skup, da nedojdu pred oCi svojega 
prviáega gazde.

La ii Tom as.
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