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M U R A K Ö Z
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia dó h iv a ta l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi
dijak, nyiltterek és hirdetések. M egjelenik hetenkin t egyszer: vasárnap.

EUtMtésI árak:
Egész évre . . . .  8  kor
Fél é v r e .........................4 kor
Negyed évre . . . .  2 kor 

Egyes szám ára 20 fillér.

hetilap Jstiiyma számíttatnak.

NyUttér petitsora 60 «lér.

Felelő» ecerkeecte s

Z R ÍN Y I K Á R O L Y .
Főaserkeaető:

M A R G IT A I JÓ ZSEF .
KUd6 te l .p t n l . j lo .0 1 :

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Félistenek gyásznapja. S ezzel beborult; az alkonyodó csillag 
leáldozott . . .

Még ropogtak a fegyverek Erdély kies 
bércei között s büszkén állt Komárom vá
ra, amikor 40.000 hős csillogó szemekkel, 
elkeseredten siratta a magyar szabadságát.

Leáldozóban volt a magyar szabadság 
csillaga! . . .

Az évezredes vén ország rónáin köny- 
nyezetl a magyar s gyűlölettel hallgatta a 
világosi keserű hirekei. Igen! Meghalni — 
hősi halálra készülni tudott, de nyomorult 
gyávaságban nyögni nem.

Elül a harci mámor . . . .  bujdosik a 
magyar! Hazája elveszel!, szabadságának re
ményét letörte a világosi behódolás. S a fő
vezér megadta magát 40.000 emberrel, még 
csak békepontokat vagy kikötést sem kérve 
elleneitől.

Idegen katonák száguldanak a magyar- 
löldön s csak sirás-rijás, zokogás és átok 
kél nyomukban! Nem ur többé a magyar 
önhazájában! . . .

Meghúzták a lélekharangot, s Attila ö 
rökén: Árpád országában ácsolták az akasz
tóiakat, hová hős magyar unokáit szánta a 
zsarnokuralom gőgje.

Nagy temetésre készült vén Európa. 
Nem; nem Európa; de annak egy bosszú- 
szárnyból megvadult szörnyetege kivánt 
gyászleplet borítani a megtépázott magyar 
nemzetre . . .

S készítik a sirgödröt. Egy dicsőségben 
öníeláldozásban kimerült nemzet számára s 
egy igénytelen odvas fakeresztet is készítet
tek, melyre csak két szó volt vésve:

»Finis Hungáriáé!»
S a megsebzett oroszlán vértócsában 

hörög, orditása messze hallik . . . messze, a 
végtelenségbe annélkül, hogy meghallanák, 
hogy segítségére sietne valaki.

Szomorú, esős őszi reggel virrad! 1849 
október 6-ára. Mintha a természet is gyá
szolni akarna, oly bus oly keserű minden. 
Ekkor már nem bömbölnek az ágyuk, el
hallgatott a harci lárma s csak jajveszékiő, 
keserves sóhajokat visz az októberi csípős 
szellő.

S felhangzik a zsarnoki gőgszava »Go-
De nem! Erdély bércei közt még kis

ded csapatok szállingóztak s az örökbirü 
Komárom még büszkén állt, dacolva az á- 
gyuk bömbölő tűsével.

. . . S egy reggel Komárom ura kese
rű tapasztalatra ébred . . . Nincs mentség, 
fogyóban van minden. De veszteségében is 
ur maradt a hős. Nem mint cseléd: pa
rancsszóra, de harcoshoz illő módon bizto
sítékot kért!

lyó és akasztófa» a félisteneknek! A mártí
rok pedig el vannak készülve a mocsok ha
lálra s csak egy üzenetük van még hátra- 
rnaradt nejeikhez:

»Tekintsétek meghurcoltatásunkat büsz
keségnek, a megalázó halált hősi halálnak, 
s kedves gyermekeinket neveljétek a hazá
nak, hogy egykor az unokák dicsőségeseb
ben haljanak meg, mint gyalázatos halálra 
»ártatlanul ítélt apáik.»

T Á R C A .

Családi jelenés.
Irla: HALLER JENŐ.

SZEMÉLYEK: férj és feleség, ez utóbbi fenimista- 
szónok

(Történik otthon az ebédlőben.)

Nő, (férjéhez, aki éppen söpör.) Kérlek, M ó
ric végezz gyorsan. Már dél felé jár az idő, ne
kem délután gyűlésem van s azon a jogegyenlő
ségről beszédet köll mondanom.

Férj. (Tovább söpörve.) Láthatod hogy meny
nyire síelek; de mióta lefokoztál férji minőségem
ből és szobacicát, gazdasszonyt csináltál helőlem, 
azóta . . .

Nő, (megvetőleg, gúnyosan.) Úgy hát »lefo
koztalak«? Hát a nő, aki a rabszolgaság láncait 
csörgeti kezein, a — mai legújabb felvilágosodott- 
ságnak ezt az oxidált ezüstkarperecót —  az »le
fokozott* fehérnép, hitvány cseléd, mert női kö
telességét teljesiti? Ez a gyönge védelme az erős 
sei szemben? No, megálljatok, ti nyomorult, silány 
férfi-fajzat, majd adunk mi nektek a mai gyűlé
sen . . .  . Hahaha! A női foglalkozás nekik »le
fokozott* tisztség! Ti bitorlói, ti lábbal-tipró 
szörnyetegei az alkotmányos jogegyenlőségnek . . .

Férj De kérlek, Ella, végy lólekzetet, mert 
az orvos számlái a te gégehurutjaid miatt már 
is csinos összegre rúgnak . . . (Leteszi a söprűt 
és nyomban porol.)

Nő. Beszélhetsz nemes lovagja a bálványo
zott férfi-rendnek: én teljesitni fogom polgári kö
telességeimet. (Tüsszent és orrtörlés.)

Férj. De kérlek Ella, menj a másik szobába, 
máris meghűltél . ,

Nő. Meghűltem?! Te nyomorult. Ezt is csak 
azért hangoztatod, mert —  egyedül szeretnél len
ni, mert rám untál, mert utadban vagyok, mert 
. . . hah! . . . fhozzá megy.) Te ember! Móric! 
valid meg, te kígyó, te boa, te sikló . . . .  neked 
van valakid! Te valakit látni akarsz . . .  Te föl 
akarod használni az alkalmat, hogy távollétemben 
valakire rá kacsints az ablakon át.

Férj. De, az Isten áldjon meg, honnét ve
szed ezt a sok badarságot ? Miből következteted 
ezt ?

Nő. (Zavartan, félre.) Mit mondjak neki?
Férj. Ella! követelem, mondd meg, miért 

mondtad ezt a gyanúsítást; mert, ha engem, az 
ártatlan gerlicét gyanúba fogsz, állj elő a bizonyí
tékokkal. Követelem.

Nő. Te követelsz?
Férj. Igenis, én követelek.
Nő. (szelíden.) És ha nem mondom meg, 

akkor ?
Férj. Akkor sztrájkolni fogok.

S imádkoznak a hőaök hazájukért, 
gyermekeikért, unokáikért.

Reggel 4 óra van, mikor az utolsó elő
készületeket megteszi a katonaság. —  Fáj
dalomtól meggyötört arccal néznek a hősök 
leikökben érzik, hogy haláluk a nemzeti ke
gyelet szent napja lesz.

Majd megindul a menet. A megaláz
tatás színhelyén még egy keserves sóhaj 
száll el, a hősök egymás nyakába borulnak 
s megcsókolják egymást. Kik egykor harci- 
árma, ágyúdübörgés között vágtattak,: a ke
mény harcfiak szemében csillogó köny ra

gyog.
S jött a gyalázatos halál!
Mint gonosztevőket szokás bcmocskolni, 

meggyalázni: úgy alázták meg a tizenhárom 
nemzeti martirt!

♦ **
Félszázadnál több idő múlt ell A két

fejű sas Magyarországot mindenétől meg
fosztotta: életét, testét, vérét, jogait, törvé
nyeit, alkotmányát mind-mind lábbal tiporta. 
Ezrek vére festette pirossá e szent föld hant
jait, ezrekre ment a nyilvánosan és tit
kosan meggyilkoltak száma Az ősök emlé
két meggyalázták, az unokákat leöldösték, 
mint bitang gazembereket szokás S amidőn 
aztán mindent feldúltak, meggyaláztak, meg- 
szentséglelenilettek, akkor aztán ország-világ 
elölt úgy látszott, hogy az ősi Magyarország, 
mely egykor rettegésben tartotta Európát, 
másfél századon át küzdölt a törökkel —  
megszűnt.

Azonban íélszázad múltával ismét él a 
magyar. Az unokák nem akarnak hűtlenek 
lenni az ősi tradícióhoz.

N6 . Úgy? És mi nők miben érezzük majd 
a sztrájk erejét?

Férj. A ti gyöngeségtakben.
Nő. Szépen fejezted ki a mondanivalódat 

Egyébként — tessék! föl is út, alá is! (Elfordul és 
szerepét tanulja, sétálva.) »mert igenis t  közgyű
lés, a jogegyenlőség az emberiség legszebb vív
mánya és erénye. Legyen joga a nőnek is aki 
eddig igavonó tulokként teljesité nehéz női köte
lességét. (Kiáltva) Döntsük le a korlátokat a nő 
és férfi jogrendje közt és akkor . . . (feldönt szé
ket.) (Szigorúan.) Móric! Móric! ki tette ezt? Mó
ric te dacoskodni akarsz ?

Férj. (Bambán mered rá.) Ki tette? . . . Én 
. . . dacoskodni? . . . Wie heisst? Nem értem.

Nő. Azt kérdezem, ki döntötte föl ezt a szé
ket?

Férj. (szivarra gyújt.) Bizonyosan az, aki 
hozzá nyúlt.

Nő. De ki nyúlt hozzá ?
Férj. (Pöfékelve.) Bizonyosan az, aki föl- 

döntötte.
Nő. Móric, te tréfálsz!
Férj. (Elfordul és kever a fazékban.) Bánom

is én!
Hát én sohase tréfálhatok, de te mindig go- 

rombáskodhatol ?
Nő. Én gorombáskodom? Én? Te Móric, mit 

mondtál? Én gorombáskodom? . . .  Te, Móric, 
ez olyan vád, amely (tüsszent) . . .



Meghaltak a hősök, de Arad magyar 
Golgotha lett, hová hazaszeretetet, önfeláldo
zást jár tanulni a magyar.

A félistenek meggyaláztatása helye: 
szent bucsuhely s a félszázaddal ezelőtt ki
alvó tűz újra lobog s fel fog még jönni a 
a szabadság tündöklő csillaga.

óh jer szent virradat s ragyogj. Te 
fönnségesen szép

SZABADSÁGCSILLAG I I
Hegedűs A. E lek .

- K  Ü L Ö N F É L É K .
—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 

XXV-ik évf. Ilí-ik 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.

—  Személyi hírek. Batthyány Pál gróf 
főispán több hétre terjedő szabadságát meg
kezdte és Zalaegerszegről Wiesbadenbe el
utazott. — Árvay Lajos alispán szintén 
megkezdte szabadságát.

—  Október 6. Kedden 59 esztendeje 
lesz annak, hogy legdicsőbb szabadsághar
cunk legkiválóbb h on v^ it, a 13 táborno
kot, Aradon kivégezték. A zsarnok mészár
lása Aradot a magyar nemzet Golgothájává 
tette. Oktober 6-ika a vértanuk megemléke
zése lett. Az aradi 13 hősről, mint olyanok
ról emlékezünk meg ezen a napon évről 
évre, kik utolsó sóhajukkal uj életerőt ön
töttek a letepert nemzetbe; akiknek elnémí
tott ajkaik további küzdelemre ösztönözték 
a nemzetet, mig az ország függetlenségét 
tényleg ki nem vívja A vértanukról Csák
tornyán az idén is történik megemlékezés 
és pedig fényesebben mint valaha, mert a 
nap emlékezetére ünnepies istentisztelet is 
lesz á róm. kath. templomban — délelőtt 
9 órakor, melyen az Összes iskolák ifjúsága 
testületileg megjelen Folytatólag lOórakoraz 
áll. tanítóképző intézetben nyilvános ünne
pély lesz a következő tárgysorozattal: — 
1. Hymnusz; énekli az ifjúsági énekkar, — 
2., Ünnepi beszéd, mondja Háspel István IV.

Férj. (Kever.) am ely............zsebkendőt kö
vetel.

Nő. Móric, te nemcsak tréfálsz, te gúnyo
lódd is. Te azt mondod, hogy én gorombásko- 
dom. Hiszen a gorombaság csak az alacsony lel
kek sajátja.

Férj. Tudom is én, magas-e a te lelked, vagy 
alacsonyt

Nő. Urrram! Ön engem eddig pórázon veze
tett. Ez a póráz a mai gyűlésen elszakad s ak
kor az én lelkem magasan fog kóvályogni, fönn, 
fönn az emberi gyarlóság fölött. Igaza van önnek 
barátom, . . az imént helytelenül mondtam, hogy 
»uram«, . . .  ha van jogegyenlőség, akkor a nő
nek nem ura a férje, hanem — —

Férj. . . . hanem?
NŐ, . . . hanem hitvestársa. Eddig alacsony 

lél*k volt az asszony, mert nem volt joga, mert 
férje önzéseinek, gyöngéinek és szeszélyeinek volt 
a délibábja.

Férj . . . labdája.
Nő Igenis, — a labdája.
Félj. S ezután a dinnyéje lesz?
Nő. (Engesztelt hangon.) Te hékás, te en

gem egészen kizökkentesz hangulatomból *. .H o
gyan fogok szónokolni hangulat nélkül?

Férj. Édesem, hangulat nélkül lehet szóno
kolni. mert szónokolni nem — muszáj. De mondd 
meg, hogy hogyan lehet főzni fa nélkül s hogyan 
ehet takarítani szeméthordólapát nélkül és h o -I

éves növendék — 3., »Az aradi rab dala,» 
énekli Diószegi Károly IV. éves növendék 
dongókar kísérettel — • 4., »Az aradi vérta
nuk,» szavalja Mészáros Károly IV. éves nö
vendék. — 5., Mojses Miklós: Kuruc dalok; 
előadja az ifjúsági ének — és zenekar — 
6., Szózat, énekli az ifjúsági énekkar.

—  Áthelyezés. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter áthelyezte Darnay 
Péter Csáktornyái állami polgári iskolai ren
des tanárt ugyanebben a minőségben a gal- 
góci állami polgári iskolához.

—  Jutalmazás. A helybeli főszolgabírói 
hivatal a nagymélt. m. kir. földmivelésügyi 
miniszter ajándékából a Csáktornyái járásban 
a községi tenyészbikák mintaszerű ápolásá
ért az alábbi bikagondozókat jutalmazta 
meg: A murasiklósi községibika gondozója 
10, a nyirvölgyi 5, a drávavásárhelyi 20, a 
bottornyai 20, a drávacsányi 10, a Csáktor
nyái 20, a rétháti 10, a zalaujvári 10, a 
felsökirályfalvi 5, a kristóffalvi 5, a mura- 
szentkereszti 5, a nagyfalusi, zrinyifavi, cse- 
resnyési miksavári 5— 5, a felsőmihályfalvi 
10 kor. jutalmat kapott.

—  Névmagyarosítás. Kohn Márkus mu-
ravidi illetőségű ugyanottani lakos, valamint 
Gusztáv nevű kiskorú gyermeke családi 
nevét »Kovács»-ra magyarosította.

—  Allatdijazás. Perlakon múlt hó 22- 
én tartották meg az áll&ldijazást. A felhajtás 
tekintve az anyag kezdetleges voltát, kevés 
volt. A marhatenyésztés csak újabban kezd 
— Perlak vidékén nagyobb lendületet ven
ni. Dijazlattak: tehenekért Szácser Balázs, 
Dolenec Flórián, Csanzsel Balázs, ifj. Anto- 
lek György, Petkovics Miklós Perlak, Maga- 
rec Antal, Ruzsics Bálint Murakirály; üsző
kért Podvezanec György, Golubics Mihály, 
Malek Károly, Blazsincsics 'János Perlak, 
Bálint Balázs Draskovecz, Horváth Tamás 
és Málek Bálint Perlak. — Elismerő okle
velet kaptak: Verly Ernő és Magarec Antal 
Perlak

—  A kotori plébános egy tanítónőért. 
A kotori községi elemi népiskolánál egy ta
nítónői állás lemondás folytán a múlt tanév 
végén megüresedett. Az iskolaszék a szoká
sos pályázatot kihirdette, a melynek követ
keztében 26 kérvény érkezeit be. Dr. Ru- 
zsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, 
mint a vármegyei közig, bizottság kiküldött-

gyan lehet . . . izével . . .  jól tartani a babát. . 
izé . . . mama nélkül?

Nő. És a dajka?
Férj. A daj-kaaa ?
Nő. Hát a Julcsa? Hol a Julcsa? Még ma 

nem is láttam.
Férj. Látod angyalom, igy van az mikor a 

mama polizál és beszél, a férj pedig dolgozik és 
— hallgat. A dada még az este megszökött.

Nő. Megszökött? Es te . . .  . te haszontalan 
fickó, te ezt csak ma mondod meg? Hol az az 
édes, hol az a drága magzatom ? Megyek, futok, 
szágulpok utána . . . (Futni ákar.)

Férj. No, no, no, (visszatartja) ne siess any- 
nyira. A babának most van mit ennie. Egy per
cig kibírja még . . .

Nő. Es mit adtál neki?
Férj. Mit? Meg fogsz érte dicsérni. Nem min

dennapi dolog. Megdicsérsz érte, arra esküszöm.
Nő. No csak gyorsan mond meg!
Férj. Egy tiszta dohányzacskóba dohányt ön

töttem, arra egy uj pipacsutorát kötöttem és a 
mi édes kis lurkónk vigan eneliz,

Nő. —  Te sarju pulyka! Micsoda hülyeséget 
követtél el! (Elfut.)

Férj. — De ez a butaság is megér egy jó 
ebédet, amit majd nem —  ón főzöm meg.

je, mult hó 23-án megjelent Rotorban, hogy 
elnöklete alatt a tanítónő választást megejt
se. A választás azonban e napon, tekintet
tel arra, hogy az iskolaszéki tagoknak Csak 
egyharmad része jelent meg, — nem volt 
megtartható. E miatt uj választás határide
jéül szept. 27-e tűzetett ki. Kir. tanfelügyelő, 
mint választási elnök a jeles oklevelekkel 
pályázó tanitónők közül három olyan jeles 
tanítónőt kandidált, akik már több éven át 
gyakorlati téren működnek. Az történt azon
ban, hogy az első helyen jelölt Szenthe 
Margit belatinci tanítónőre csak öten sza
vaztak, nyolcán pedig, a kotori plébános (Li- 
sziák Lajos) szabályellenes agitációja és 
pressiója következtében, Pécsy Margit nevű 
tanítónőre szavaztak. Mivel azonban az el
nöklő kir. tanfelügyelő az előtte lefolyt vá
lasztás folyamán közvetetlenül is meggyő
ződést szerzett, hogy a szavazattöbbséget a 
plébános szabálytalan, meg nem engedett 
agitációval erőszakolta ki; mivel továbbá 
adatokat kapott arról is, hogy a templomi 
szószékről egyenesen elkárhozással fenyeget
te azokat, akik nem a pécsi püspök aján
lottjára, Pécsy Margit tanítónőre szavaznak, 
és az iskolaszéki tagok szavazatát előlege- 
sen nyilatkozat-aláíratással kötötte le: a köz- 
igazgatási bizottságnál a választás megerő
sítését nem fogja javasolni.

—  TŰZ. Murk István bottornyai plébá
nos tulajdonát képező szalmakazla, mely 
a községen kivül volt elhelyezve m. hó 20- 
án este 8 óra tájban eddig ismeretlen ok
ból kigyulladt és leégett. A kár mintegy 500 
kor. A leégett szalma biztosítva nem volt.

— Elfogott tolvaj. A helybeli rendőr
ség járőre m. hó 26-án elfogta Horváth 
Vince jánosfalusi lakost, ki még m hó 4-én 
Oreski Ignác drávaóhidi lakostól 18 korona 
készpénzt, 1 drb. zsebórát, Novák Ferencz 
drávaszentmihályi lakostól szept. 21-én 5.40 
koronát, Gyuránec Vince ugyancsak dráva
szentmihályi lakostól 41 kor., és Robb Jó
zsef muraszerdahelyi lakostól 27 kor. ello
pott. A többszörös tolvaj a büntető bíróság
nak már át lett adva.

Magyar-horvát határrendezés Muraköz
ben. Azon a részen, hol Zalavármegye Hor
vátországgal határos, több vitás pont vau 
melyek gyakran halárvillongásokra adnak 
okot. Többek között van egy ilyen vitás 
pont, melynek rendezése már hét év óta hú
zódik. Most végre belejezéséhez közeledik 
a hosszú per, melynek helyszíni tanulmá
nyozása végett Kolbenschlag Béla vármegyei 
főjegyző és Láng Nándor államépitészeti hi
vatali főnök a mull hét folyamán Muraköz
ben voltak.

—  Iskolák államosítása. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendeletére a jövő 
1909. évre Muraközben szervezésre ajánlott, 
államosítások kapcsán a kir. tanfelügyelőség 
különösen Viziszentgyörgy, I. Hegykerülel, 
Szászkő, Kristóffalva, Pálinovec és Pálovec 
községek iskolázásának rendezésére irányította 
a miniszter ur figyelmét egy legutóbbi je- 
lenlélésében.

—  Záróra. A helybeli kereskedők egy 
régebbi megegyezés szerint üzleteiket októ
ber elsejétől április elsejéig este 7 órakor 
zárják.

—  A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban októ
ber hó 9. napján d. e. 9 órakor a Sopron 
városi villanytelepen fognak megtartatni. 
A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a 
m. kir. kor. iparfetügyelőséghez küldendők. 
II. Rákóczi Ferenc-utca 2.



—  Arvaházba való fölvétél. A vallás-1 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter néhai 
Szucsich Károly muracsányi el. iskolai ta
nító Aranka és Antal nevű árváinak a kecs
keméti tanítói árvaházba való fölvételét el
rendelte.

—  Uj segédjegyzö. A Csáktornyái járás
hoz tartozó Csáktornya nagyközségben a le
mondás folytán üresedésben volt segédjegyzői 
állásra m. hó 30-án Starzsinszky László oki. 
jegyző választatott meg.

—  Adomány. A »Csáktornyái Általános 
Ipattestület« a tapolczai tüzkárosult iparo
sok segélyezésére 60 koronát adományozott.

—  SzUreti mulatság. A helybeli önk. 
tűzoltó egyesület három évtizedes fennállása 
óta m. hó 20 án tartott másodszor a Zrinyi- 
szálloda nagytermében szüreti mulatságot. 
A mulatságon bizony nagyon kevesen vettek 
részt, pedig derénk tűzoltóink megérdemel
nék úgy a helybeli, minta vidéki közönség
től a nagyobb támogatást, pártfogást. Akik 
a mulatságon részt vettek, kedves emlékek
kel fognak visszagondolni az elmúlt éjsza
kára, a mulatság fényére és örömeire. Ezen 
alkalomból jószivü emberek részéről a kö
vetkező felülfizetések történtek : Rosenberg 
Lajos 25 Kor., Murai Róbert, Mayer Test
vérek 10— 10 Kor Neumann Samu 8., N. 
N., Morandini Bálint, dr. Bakos Géza 5— 5 
kor., Cukor György, Mráz Testvérek, Pethő 
Jenő £—£ kor., Lőbl Rezső, Mózes Bernát 
3— 3 Kor., Kemény Jakab, Kreutz Lipót, 
Salon Péter, Masztnak József, Gát Béla, 
Rosenfeld Jakab, Dietrich János, Rosen
berg Rezső, Benedikt Béla, Dr. Hu
szár Pál, Graner Henrik, Brücker N., Szu- 
dec Ferenc, Heinrich Mór, Antonovics Jó
zsef, Horváth Géza, Strausz Sándor, Plichta 
Béla, Meider Albert, Nuzsy Mátyás, Krislo- 
fics Károly, Binder Károly 2— 2 Kor., Frie
drich Zsigmond, Hoffman Ignác, Tersztenyák 
Bódog, Strausz Miksa, Kollarics Mátyás, Ivá- 
csics Ignác, Kümmert Sándor, Králl Mátyás 
Hirschman Leo, Sztrahunya József ifj, Stra- 
hunya József idb., Péntek Ernő, Schönfeld 
Sándor, Bagáry János, Zorger N. Krausz 
Izsó, Zselezen Ferenc 1— 1 Kor. Schafhau- 
ser Emil, Novák Ignác 40— 40 fillér, ösz- 
szesen 147 kor. 80 fillér. Ezen kivül özv. 
Ziegler Lajosné, özv. Ziegler Kálmánná, Al- 
szeghy Alajos, Murai Róbert, Nuzsy Mátyás 
és a Szenlferencrendiek zárdája mint sző
lőbirtokosok, nagyobb mennyiségű szőlőt 
voltak kegyesek az egylet részére adomá
nyozni. Fogadják úgy a szives felülfizetők, 
mint pedig a szőlőbirtokosok az egylet irá
nyában tanúsított nemes áldozatkészségükért 
az elnökség nevében a leghálásabb köszö
netét,

—  A Julián-egyesület kérése. A nem
zetiségi aspirációktól forrongó Horvátország 
és Szlavóniában 200.000 magyar él a ieg- 
szomorubb nemzetiségi helyzetben. Csak 
megtűrt idegenként tekintik horvát testvé
reink őket, kiknek üldözését erénynek és 
az olcsó népszerűség legbiztosabb eszközé
nek tartják. Az a közöny, mellyel a ma
gyar társadalom Horvátországba szakadt hon
fitársaink iránt viseltetik, csak fokozza a 
horválositást és üldözésüket. E szégyenteljes 
állapot megszüntetésére, az elhorválosodás 
meggátlására alakult meg 4 évvel ezelőtt a 
Julián-egyesület, mely a horvátok erős és 
állandó támadásai dacára szép eredmények
kel működik. Az elmúlt évben például
11.000 magyar néppárt, 16.000 magyar új
ságot osztott szét és 23 magyar tannyelvű 
iskolát állított föl. Legújabban ismét 10 uj

iskolát építettek, melyek 2241 magyar gyer
mek lelkében hintik el a magyarság szel
lemét. Ez iskolák berendezésére nem bir 
már az egyesület anyagi fedezettel. Kéréssel 
fordulnak tehát legelsösorban Zalavármegyé- 
hez, mely az ő működési helyükhöz a leg
közelebb fekszik s igy munkájuk eredmé
nyét a legközvetlenebbül érezheti, hogy az 
egyesületet támogatandó, lépjen az alapitó 
tagok sorába egyszer s mindenkorra szóló 
500 korona tagdíjjal. — A Julián-egyesület 
kérésével a legközelebbi törvényhatósági 
közgyűlés foglalkozik.

—  Primlcia. Két ifjú szentferencrendi 
szerzetes, Feisz István Angelus és Feisz Ala
jos Hugolinus iker-testvérek, Feisz Alajos 
helybeli csizsmadiamester fiai m. hó 27-én 
mutatták be első szent mise áldozatukat a 
helybeli róm, kath. templomban. Az ünne
pély magasztosága és fénye nemcsak a vá
rosi, de környékbeli közönséget oly nagy 
számban vonzotta a szentegyházba, hogy az 
zsúfolásig tömve volt. Az ünnepély lefolyá
sáról következő tudósítónk számol be. Szept. 
hó 27-én reggel 9 órakor harangok zúgása 
mellett indult el a menet a két ifjú szerze
tessel, kik teljes papi díszben voltak, a szü
lői háztól a templomba. A menetben az 
első misések szülei, testvérei, rokonai, fehér 
ruhás leánykák és számos hívők vettek részt. 
Feisz István Angelus tartotta ekkor első 
szent miséjét. A manuductor Rozmán Ró
bert helybeli zárdafőnök volt. Az assistenciát 
VajdiC Kázmér varazsdi zárdafőnök és Pero 
SparoZiC varazsdi phylosophiai lector látták 
el. Mise közben Tislér Timotheus helybeli 
hitoktató horvát nyelven szép beszédet tar
tott a híveknek az uj misésekről. Az isteni 
tisztelet után az ifjú pap áldást oszlott a 
híveknek. — Feisz Alajos Hugolinus első 
szent miséjét 11 órakor mutatta be. Itt már 
magyar ének, magyar szó hangzott az Isten 
házában. Az éneket Diószeghy Károly IV. 
éves tanitónövendék orgonajátéka mellett 
az állami tanítóképző-intézet ifjúságának 
énekkara szolgáltatta. Az ifjú misés manu- 
duktora Rözman Róbert zárdafőnök volt. A 
fényes segédlet Pero SparoZié varazsdi lec
tor és Tislér Timotheus hitoktatóból állott. 
Az evangélium után Varga Volfgang hitta
nár a szószékre ment és gyönyörű szent 
beszédet tartott a hitről és papi hatalomról. 
Mise után az uj misés az egybegyült hí
veknek áldást osztott. Az ifjú szerzetesek 
első szent miséjük emlékére több emlékla
pot és képet osztottak ki a hívek körében. 
Az ünnepély után a zárdában szükebb körű 
ebéd volt, délutáu 3 órakor ünnepies litá
niát tartottak az uj misések, este pedig a 
szülei háznál volt a meghívott vendégek és 
rokonok számára lakoma rendezve. Az uj 
miséseknek, mint Muraköz szülötteinek, kik 
közül Angelas atya Dunaföldváron, Hugoli
nus atya pedig Máriaradnán tölti be nemes 
és magasztos papi hivatását, a Mindenható 
áldását, oltalmát kívánjuk

—  Képkiállitas Keszthelyen. Nagysza
bású müyészi képkiállitás nyílik meg vasár
nap Keszthelyen. Előkelő vfestőművészek a 
Balalonföldvár mellett lévő Kőröshegyen 
balatoni festőkoloniál alakítottak, melynek 
célja az, hogy a vidéken is teremtsenek mű
vészi életet s hogy a Balaton vidék szépsé
geit mind szélesebb körben, képekkel is hir
dessék a művészek impresszionista és natu
ralista irányú képekkel kultiváluak. A kiál
lítás 9 napig tart Megtekintését ajánljuk 
közönségünk figyelmébe. A kiállítás igazi mű
élvezetet nyújt A védnöki tisztet gróf Fes

tetics Tassiló kir. fóudvarmester vállalta el.
A kiállításra a fővárosi művészkörökből is 
sokan kirándulnak Keszthelyre.

—  Hírek a városházáról. Csáktornya
képviselőtestülete f. év szeptember 30-án 
kezdődőleg Szalmay József főszolgabíró el
nöklete alat tartott közgyűlést, mely alka
lommal a lemondás folytán üresedésbe jött 
községi segédjegyzői állásra egyhangúlag 
Starzsiosky László oki. jegyzőt választotta 
meg. Folytatólag a közgyűlés Petries Ignác 
községi biró elnöklete alatt a következő ü- 
gyeket tárgyalta le: 1. Babies István és Társai 
mégis Slolczer József és neje helybeli lako
sok kérelmére községi ingatlan vétele tár
gyában az 1886. évi 22. t. c. 110. §-a ér
telmében 30 nap közbevetésével ujabbbi 
közgyűlés megtartását rendelte el. 2. Az 
54,300/908. sz. F. M. rendelet alapján léte
sítendő helyhatósági állatorvosi állás tárgyá
ban előterjesztett elöljárósági javaslat és a 
hivatkozott rendelet behatóbb tanulmányo
zására Wollák Rezső, dr. Hajós Ferenc és 
Benedikt Bélából álló bizottságot alakította 
meg. 3. — A Csáktornya-vidéki körjegyző
séghez tartozó községekké* közös husvizsgáló 
alkalmazására vonatkozólag szövetkezik. 4. A 
községi segédjegyző és állami anyakönyv
vezető helyettes állami fizetés kiegészítésére 
vonatkozó kimutatások hitelesitésével biró 
és jegyzői megbízta 5. Kercsmár Nándor és 
nejét azon kérelmükkel, hogy részükre kö
zös községi ingatlan eladassék —  elutasí
totta.

—  Felhívás Csáktornya nagyközség e- 
löijárósága ,tekintettel a kolera járvány kö
zeledtére, az alábbiakra figyelmezteti a városi 
közönséget: a) Udvarok és környéke, kutak 
melléke folyton tisztán tartandó. Szemét és 
trágya közelben ne legyen. Kutak körülete 
kavicscsal feltöltendő, hogy a szenyviz a 
kútba vissza ne folyhasson, b) Minden ház
nál árnyékszékgödör ásandó és az ürülékek 
csakis oda ürittendők. c) Kutaknál közös 
vederből inni tilos! Ilyen közös kutak ved
rei keresztpánttal látandók el —  hogy a 
vederbe edényeket mártani ne lehessen, d) 
A nyilvános árnyékszékek és vizelőhelyek 
tisztán larlandók és fertőtlenittendők. e) La
kások tulzsufolása betiltalik. f) Az utcára 
piszkos vizet vagy mosadékot kiönteni tilos, 
g) A trágya összehalmozása tillatik, miért 
is az időközönkint kihordandó! h) Minden
nemű ragályos megbetegedés a közs. elöljá
róságnál azonnal bejelentendő!

—  Síremlék Kele Györgynek. — Kele 
György kolori jegyző egyik elsőrendű dísze 
volt nemcsak a muraközi, de a zalai jegy
zői karnak is. A múlt évben halt meg család
jának, a jegyzői egyesületnek s a közigaz
gatásnak nagy veszteségére. Karlársai, ba
rátai most síremléket szándékoznak állítani 
a kotori temetőben sírja főié.

—  A helybeli Zrínyi-szálloda kávébás 
kezelését f. hó 1-től kezdve ismételten a 
szálloda tulajdonosa, Hajas József vendéglős 
vette át.

—  KörÖZVÓny. A helybeli főszolgabírói 
hivatal Kovács Sándor béri születésű, volt 
Csáktornyái lakos nyomozását elrendelte, 
mert nevezett egy kihágási ügyből kifolyó 
ítélet végrehajtása előtt ismeretlen helyre 
távozott.

—  Talált pénz. Csáktornyán a Rákóci- 
utcában egy drb. ezüst forint találtatott. Tu
lajdonosa a főszolgabírói hivatalban azt át
veheti.
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Sve poéiljke, kaj se tiée «adr- 
iaja noTinah, se imaju pos- 
lati na ima urednika vu 

Drávavásárhely.

Izdateljatvo:
knjiiara S irau sz  S an dora  
kam sepredplate i obznane 

poáiljaju.

Csáktornya, 1908. oktobra 4-ga.
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Izlazi svak! tjeden Jedenkrat i to: svaku  nedelju.

Broj 40.
rriQpNIIM vili Ji •

Na celo leto . . . . .  8  kor 
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetvert lett . . .  2 kor. 

Pojedini brrji kofitaju 20 fii.

Obzaaae •• poleg pogodbe i fal 
rataaaja.

Odfovorai untaik:
R H O S Ó C Z Y  E L E K

OUrai indáik :
B E Z E N H O F E R  M IH Á L Y

l id .M j 1 vitatni.:
S T R A U S Z  S Á N D O R .

Kaj moramo éiniti, da bu nam péanlca 
lapa I rodna?

Ta je jesen. Poljodelavec, koj je zaéesa 
kaj 6ovek, trsi se jesenskó delo v redu 
zvrditi. Do ve je najvide brige dala ljudem 
jesenska kodnja i grah. Hvala Bogu, otavu 
je lépő platila. Vnogo je takovih, koji su 
vide otave dobili kak séna. Osobito detelice, 
prave i turske su jako lépe. Za öas se po- 
grabiju ljudi kuruzu brati i sejati. Za sada 
neéem od jesénske sétve drugo govoriti, 
kak od pdenice, kaj imamo pri tóm éiniti, 
da do éim lepde pdenice dojdemo. —

Prije kak bi govoril od sétve, moram 
predloéiti, da jód i déndenes jesu gazdi, 
koji se dtricaju, dtera je bolda pdenica : rana 
ili késna. Ja od svoje strani to velim, da 
z mcd sto zrokov najmenje devetdeset go- 
vori kre rane, a samo deset kre ké3ne. — 
Cím prije, s tim bolje. »V jesen v prah, 
na protuletje v blato séjaj« véli jedna pos- 
lovica. Neboj se, da bi kvaruval! — Jer 
jesenska setva, véé dobi éez zimu tuliko 
vlage, kaj je njoj tréba. Gledite samo gro- 
foske gazde, jeli pák oni éakaju s tim! 
Prvi idu s plugi vun. — I pózna se njim, 
jer imaju tak lépu pdenica skoro svako 
leto, kak je morje. — Jedini zrok, koj zas- 
tavlja poljodelavca, ako pdenicu séja v ku- 
ruzidée ili de je krumpir bil. Pri krumpiru 
di s tim pomoremo, da ga malo zagodé 
zérnemo vun. Véé kuruzu je né dobro nez- 
relu pobrati, kak niti drugo silje né. —

Najveé gazdov poséja pdenicu ónak, 
kak je je, kak nju je dobil z madine. Kaj 
slédi onda za tim? Negda jako dobro zide, 
ali vnogiput je tak bit gazda, da mu na 
vide lét odide volja od pdenice: zaérni, как 
nádi ljudi veliju »vudri vu nju tobak.« On
da je za nikaj; niti je za melju, niti za 
trgovinu a najménje za séme.

Da nam nevudri »tobak« v pdenicu, 
moramo séme pacati. Za pacanje je naj- 
bolje modri galic. Na svaki hektoliter vode 
zémimo pol drugo kilo galica, i da se galic 
raztalil, odmah moremo pacati. Moói i pol 
kile galica zeti na hl. vode, ali onda se 
mora pdenica najménje 14 vur pacati Zato 
je bolje vide galica zeti. Da je véé voda za 
to priredjena, dönimo pdenicu v jednu dib- 
nalu korpu i pustimo korpu vu vodu, kaj 
voda prék prejde pdenicu. Onda kaj je 
smetja, praznoga sémena v pdenicu, ostane 
gori na vodi, a teáeáa ostane na dnu. — 
Kaj splava na vodi, poberimo s rukami 
skup i hitimo v krej. —  Jako dugó je né 
dobro pdenicu vu vodi drdati, kajti onda se 
jako nadune zrnje. —

Za sejati je najboljda doha druga polo- 
vica septembra ili prva oktobra. Pri késnoj 
pdenici gusCoput dojde napre. da bu nam 
zrnje spito. Koj samo more dojti do madi
ne, naj s madinom séja, né s rukom. — 
Ovak kam ménje sémena treba, как da se 
s rukom séja, a kaj je glavno, sve séme 
dojde jednako gluboko pod zemlju, poleg 
toga i jednako rase i jednako se zreli. —

Koj s madinom séja, njemu je dosta na 
slarinskoj mekoti od 90 do 125 litrov, do- 
éim koj s rukom séja, treba 110 do 170 
litrov. —

Najpredi zorjemo zemlju, onda dobro 
povlaéimo i zatim séjamo. Po sétvi opet 
vlaéimo, da se séme skrije. Ako s madinom 
séjamo onda po tim s lehkom branom 
vlaéimo. da ako bi gde zrno vuni ostalo, 
da ga v zemlju spravimo. Valekati je ne 
potrébno, samo onda, ako vekde luknje os- 
taneju v zemlji, na pr. ako v delelidée v 
jednu brazdu séjamo.

Po sétvi némamo s njom posta tijam 
do protuletja. Na protuletje, da se véé 
zemlja malo vpije, to vidimo, da je jako 
trda, zabita, zbog éesa niti zrak, niti de2dj 
nemre dojti od nju, kaj na veliku dkodu 
slu2i pdenici. — Proli tomu je najbolje 
pdenicu na protuletje dobro povlaéiti. Onda 
s jednim putom moramo i opleti. Najbolje 
je aprila meseca zdrapali sétvu. Ako je 
zemlja jako trda, onda moramo preéki vla- 
éiti. Ne budimo strahom, da stim pdenicu 
s fundamo. Ona se tak rada v gusne. Po 
vlaku mora tak zgledali, как v jesen, da 
zide, da samo dé— dé videli jednu betvu. 
Vlaéiti samo na jako mehkoj zemlji — de 
je sam pések —  nesmimo, ali öve druge 
zemlje moramo na svaki naéin povlaéiti.

Ako brana samo odzgor po zemlji 
tanca, onda dkoda za Irud. Ako je mehkida 
zemlja, onda lehku, ako pák trdeda, onda 
2metnu branu nucajmo. — Ako je sétva

z А  в A  v A .

Kasserola.
Kasserola je ona duboka plehnata zde- 

lica, koju ima svaki soldat, te u koju do
bivá u kasarni svoje jelo u kuhinji. Takovu 
anda dalicu je pri einrukovanju dobil i rek- 
rut Novak. Prije svog ulaza iliti einrukova- 
nja se je za zadnji krat u civilu epominal 
svojom starijom sestrom, koja je bila kuha- 
rica kod niekog banke direktora blizu kasarne 
stanujuéega. Pák kad se je rekrut svojoj 
eestri tudil, как se boji pred tim nadojduéim 
soldaékim dressiranjem i mudtranjem, tiedila 
ga je ona, pokazavda mu jaku dretu, koja 
je iz prvog kata iz kuhinje do zemlje polag 
zida nevidjeno visela u dvoridtu, veleé: »Na 
ovu dretu priveii svoju kasserolu i onda 
za dretu tri krat potegui, ja ju na to pov- 
leéem gore, a kad dojde natrag dole, buded 
svaki krat u njoj nekaj za se extra nadel.«

To je bila liepa utieha od stranc pri- 
liéuo omadnog tiela sestre za mladjega brata, 
a jód je bila poveéana, kad je dodala: »Ja 
éu te svakog veéera éekati, a kada dojded 
iz mudtranja, moréd si svoju porciju odnesti 
Anda idi sada dragi Lojzek u kasarnu da 
nezakasnid, kad te budu pozivali.«

»Je, ali« — véli Lojzek — »ako bi 
koj drugi dodel za dretu vleé . . . ?«

Marianka se nasmije: »Ala si ti beda- 
éek, to nemre biti, jer ja u tvoju kasserolu 
napravim no2om znamenje i onda ju budem 
poznala, pák ako dojde drugi svojom dali- 
com, budem to taki vidla i on onda véé 
dobi svoje!«

Sad je bil rekrut Novak Lojzek utieden 
te je otidel u kasaruu. gde su ga oblekli u 
kraljevsku monturu te je sad idlo, как to 
véé s rekruti ide. Ali i sa dretom viseéom 
iz kuhinje je idlo po dogovoru. Lojzek je 
svaké veéeri idei sa kasserolom u dvoridte 
banke te se je vraéal sa finimi jestvinami 
u kasarnu.

Jednog dana je bila vizitacija sobe 
moméadi, a tu je obavljal strogi komman- 
dant sobe kaprol Meider. Lojzek je malo 
prije iz dvoridta banke döftél, pák podto je 
u kasserolu metnuto kanil malo kasnije 
uftivati, metnul je istu na policu vrhu pos- 
telje svoje, как da nedu2nost kasserole nebi 
nitko mogel odkriti. Ali kaprol Meider je 
sve iznesel na svietlo. Kaprol je najme delel 
videti i nutarnju éistoéu izvana se как sunce 
leskajuée kasserole. Lojzek se na to po2ari 
i se uéini, как da neéuje 2elju kaprolovu. 
Ali kaprol nije bil éoviek, koj bi se dal

zavesti Naglo posegne sam za kasserolom 
te ju sneme s police i — о éudo! — U 
kasseroli je bil liepo nadpikani zajéev hrbet 
u delikatnom sosu. Sveobée zaéudjenje svib 
u glidi polag stojeéih rekrutah i slarijih 
vojnikah!

Ali pák je to bogme i zaéudjenja vri- 
edno! Jer tko je na soldaékom jestveniku 
ikada nadel »dpikanoga zajca«? Nikadu nit
ko! Ako je véé koj u uniform* i finokusec, 
to je svojom kasserolom najvide dodel do 
»extra guljada.«

Anda dpikani zajec u kasseroli?! To 
nije bez vraga. Svaki ée pojmiti, da se duha 
zajéeve peéenke как temjan po sobi razlede 
i da stanovniki iste, visoko drdeéimi nosi za 
njom dnoílaju, a kaprol Majder toj peéenki 
i duhi napred pognjenim gornjem tielom 
naproti sloji, как da se je pretvoril u pre- 
peliéara, koj je zajca nadel. Rekrut Lojzek 
pako je sad tu stal vés zmeten, neznajué- 
jeli je mandlek ili weiblek. Kaprol Meyder 
digne sada kasserolu к nosu i potegne ne- 
koliko krat nebesku duhu u nos.

»Novak, to je iz nekoje gospodske ku
hinje!« — véli kaprol, kakti stari poznava- 
lac takovih stvarih, ali Lojzek svoju sestru 
nije prepovedal i konaéno je kaprol prestal 
iztradivati, kad je uvidel, da je sve badava,



jako buja, onda na kri2 vlaCimo, kaj nju 
maid sprerédimo. Ako je zmfzljavica gori 
gori nadigia páenicu, onda moramo predi 
povalckati, i da se veC dobro prijela, зато 
onda vlaCiti. — PovlaCena páenica bu nam 
kam lepáe rasla, как ona, átera je né po- 
vlaüena.

Zvun toga, de je jako gusta, buja 
sétva, moramo podkaáati ili srpom ili s 
kosum. — Nego niti srpa niti pák kosu 
nesmimo jako gluboko pustiti, drugaC i 
glave zré2emo. Za tim moramo joá píeti, 
ákodljivoga draCa vun spukati. —

Ako je sétva slaba, onda moramo odz- 
gor pognojiti i to s prahom. — Móra bili 
sétva ili zato slaba, kaj ti je na slaboj zem- 
Iji, ili pák zato, kajti ie jako késna. Naj 
bude od tesa god slaba, moramo nju malo 
s prahom posipati. Za ov posel dobra je 
gnojánica, s vodom zméáana ; ali kajti se 
malo dé najde tuliko gnojánice, da bi jnogli 
Znjom 1— 2 mekote pognojiti, zato zá ov 
posel najbolje preporuCamo tak zvani 
»Cili Salétrom.«

Od toga zémimo 3 0 -  40 kil i posipli- 
mo po sétvi, bumo vidli, da bu nam pSe
nica kam bolje rasla. — Ako je pSenica 
jako slaba, onda posiplimo najenput sve, 
30— 40 kil, как sam predi rekel; nego ako 
je po srednjem dobra, onda na dvaput: 
prviC 16— 20 kil i za dva tjedne opet tu
liko. То moramo véiniti v prvoj polovici 
aprila meseca. Ako nebi mogli praha jed- 
nako rezsípati, onda ga zméáajmo s péskom. 
Niti jednomu nebu 2al, koj bu tak delal.

Koj ovak podstupa svojum pSenicum, 
on se more nadjati dobre 2elve, kaj je 
glavna stvar pri poljodelavcu.

Domaée rucno delo.
Ako do neCesa dojti oCemo, ondb si 

dobro moramo gospodarstvo v redu imeli i 
trsiti se, da s Cim veC prigospodarimo, ar 
dost s le2ka moremo sve naplaCke od leta 
do leta naplatiti. Dobro si moramo premis- 
liti, da poleg delilbe naS imelek uvék na 
menje ide, zato mi joS tuliko prigospodariti 
moramo, da svaki naS herb tuliko barem

veleC: »Dobro, dobro! —  Tomu ja ipák то - 
ram poCetka najti. Tu peCenku metnite na 
moj stol lam za zaviesom, to se mora toCuo 
pregledati, jeli nije zdravlju Skodlivo. Zaradi 
zamazane kasserole budete Iri dni nad so- 
bom moméadi pazku drZali, jeli me razme- 
te, vi — — vi — — rekrut!«

Na prsa spuSlenom glavom i krvareőem 
srdcem je Lojzek nesel aromatióku peCenku 
za platneni zastor pri kaprolovoj postelji, 
pri Cem je svoje sve ufanje zgubil ovu liepo 
Spekom naSpikanu i na ridju íarbu speCenu 
peCenku ikada vise na ovom svielu videti. 
Ali on je bil zadovoljan i drage volje Ce 
biti ordonanz sobe momCadi kroz tri dana, 
samo njegove kasserole, — tajna neka se 
neodkrije.

Ali se je on duboko varai, ako je mis
ül, da Ce gospodin kaprol tu cielu kasse- 
rolsku stvar u miru pustiti. ToCna analysa 
peéenke za platnenim zastorom je pokazala 
nepobitnom sigurnostju, da je ta peCenka 
po majstorskoj ruki izvrstnoga sokaCa ili 
kuharice priredjena i da mora iz bogate ku- 
hinje izhadjati. I od sad kaprolu Meyderu 
misli nisu mira dale, kako je to, da ov 
hembasti rekrut ima svezu sa zviranjkom 
takovih, bi reCi grotovskih hranah, doCim 
on, feS unterofficier, joS uviek samo kuha-

dobi, kuliko smo i mi herbali. Bi neSteri 
rekel, to je né moguCe, ar jeden imetek < 
nemre vekSega hasna donesti na leto, как 
je i predi. Kaj bi ne 1 joS i как jako!

Negda su si ljudi menje sluzili, pák* 
su si zato vise preSparili, как ve. Onda je 
bilo menje penez, nego su jim znali vek
Sega hasna zeti, как ve. Otec, mali, deca 
svi skup su jednako áparaü, iz menjsim 
stroSkom su zadovoljni bili, pák za par let i 
njim se je to i pri gospodarstvu poznalo. 
Niti ne tak jako zdavno je samo jedna 
krCma bila vu neSterom selu, a vezda su 
veC po dvé, tri. Рак, как veliju, njim dob
ro ide. Negda su si te2aki nit na pol luliko 
né slu2ili na den, как vezda, рак zato njim 
je itak vise moglo preostati. Onda su ljudi 
bolje znali penezom vrédnost. Ve za dar, 
za trinkgeld veC dobi, как je negda na 
den za plaCu dobil. Negda su deci krajcara, 
dva mogli dali na dar, ve veC druge niti 
neCeju jako zeti, как bélé. Ar znaju, da za 
par fillérov si je jako malo dobra moCi 
kupiti.

Sve je drago, jako drago zato, ar ljudi 
sve kupujeju i tak ve stvari, kaj bi si doma 
pri hi2i mogli napraviti.

VeC par let je bilo moCi spaziti, da 
sve menje i menje ruÉiju 2ene v jutro 
zárán s trlicami, как da bi se bojale, da 
Ce i na nje dojti kakov növi beteg, rajSi 
magadiju na dobroj mehkoj postelji, Veliju, 
da kuruza vekSega hasna donese, как len, 
ili konoplje. Pák iz lém je luliko brige, da 
se nikak ne splati trud. Je, je vi neskrbne 
2ene, ste zabile, ali morti ste nigdar né 
Cule onu réC, kaj su joá vaáe matere dr2a- 
le, da : Zena mora tri vugle hi2e cuvati, a 
mu2 jednoga. To je йена mora triput bolje 
áparati, ona mora dobro premisliti, na kaj 
se penezi vun daju.

Pri neSteroj hi2i veC od zdavnja ne 
predeju, i dost Éalostno, pri takvoj hi2i pu
ce nit presli neznaju Kakva gazdarica Ce 
bit to ! Matere, ne bojite si kCer zamu2 
dati, ako nit presti nezna. Niti kolovrata 
veC nemaju pri hi2i. Negda, da je puca 
zamu2 iála, je dobila kravu, telicu ili par 
forinlov penez, к torna nekaj platna, pák

nu govedinu u kantini glodje, i od sad je 
on skrivce opazival tu tajinstvenu kesserolu 
rekruta Novaka. Pak izbilja, na skoro je u 
svojern opazivanju do toga doSel, da ta kas- 
serola skupa sa njezinim vlastnikom obiCava 
u veCernjoj kmeCi iz kasarne zniknuti.

Ali kamo?
»Tomu ja moram na konac dojti!« — 

véli u sebi kaprol Meyder. 1 jedne veCeri 
stane gospodin kaprol pred rekruta Novaka 
Lojzeka baS u hipu, kad je ovaj preko hod- 
nika kasarne se potajno Suljal.

»Karno — kamo dragi moj?« —  za- 
pita ga kaprol.

Prestraáeni rekrut postoji te izmuca: 
»Gospodin kaprol, hotel sam jedno malo 
na friáki zrak iti!«

»Pak sa kasserolom —  ha?« —  véli 
kaprol i pikne prstom po ramenu rekruta, 
kője je proli svim propisom znatno na 
stran stalo, jer se je pod pazduhom nahad- 
jala u cieloj svojoj liepo.ti tajinstvena kas- 
serola.

Rekrut Novak zaniemi. Badava je o- 
pet od strane gospodina kaprola nastalo 
pitanje sim i tarn, gore i dole, strogo i zli- 
epa. Iz rekruta nije bilo moguCe niti rieCi 
priznanja dobiti. Novak nebi bil svoju taj
na odkril, рак da je pred sobom videl klup.

kolovrat. Na to nit misliti nebi bil emel 
Clovek, da Stera puca presti nezna. Как 
drugaC je ve svel Anda ja si neznam pre
misliti, v zimi, po dugi veCera, i po zimski 
dnevi kaj budete delaii?!

Negda je i krosno bilo skorom pri 
svakoj hi2i. Mu2i i deCki gdé átéri, gde 
átéri su iáli za krosno, pák su mogli svoje 
i dostput drugim zetkati. Ve je 'i to veC 
sve prestalo. Kajpak le2e se je kartati, no- 
riju delati, tepsii se, как posluvati i kakvo 
hasnovito delo pred sobom imeti. Как se 
navCi áto za mlada, takov bude pod starost. 
Roditelji, mi vas za rád vaáega dobra i 
zarad veáe dece opominamo, privCite si 
decu ve dók su mladi к poslu. Najte reCi 
to, da je ni vrédno nekaj napraviti, ili kak- 
voga posla zvráiti, ar to je moCi sve za 
fal u átacunu kupiti. Penezi su nigdar né 
tál, znate как le2ko je moCi do nji dojti. 
Najte reCi, da ni vrédno presti, tkati, ar stém 
deci delo zadate i némaju 2elju i misei na 
kakve zloCeste posle. Vi segurno poznate 
dobre, marljive Ijude, étere vi za dobre dr- 
2ite; kroz kaj su ovi doáli tak na glas, da 
se gdagod za nje spominate: sve zbog 
marljivosti. Delo uzviánje Cloveka.

Ako bi i как fal mogli kupiti platno 
(nego to je ni istina. to su samo léne babe 
zmislile, da si moreju mu2e Ikauiti) zato 
najte zapustiti predenje. DomaCemu platnu 
ni para; pák ni lepáe, da mu2 i svi pri 
hi2i ono moreju nősíti, kaj je gazdarica 
dala osnovati?!

Gdé je ona lépa noánja, как su joá 
neg pred par lét puce hodile po leli vu 
plécki, svelek vu prusleki? Mu2i vu béli 
robaci i gaCa. Kak je ve to sve drugaC! 
Dobro je, komu more biti, naj se opravlja 
po purgarski, ali naj ne razmeCe peneze 
na ono, kam mu ni potrebno.

Puce se vu ákoli vuCiju i lepő ruCno 
delo . hekljiti, naáivati i. t. d. как bi si to 
sve na hasén znale preobrnuti, da si nebi 
samo gotovu, jako prostu robu kupuvali 
vu átacunu.

I druge stvari su, gdé si more Clovek 
mnogo preáporili. U viáe mesti tu u Medji- 
mur u su vuCiü Ijude korpe plesti. Svaki

— Naravski je, da je na tu rekrutovu tvr- 
dokornost kaprol srdito dalje otiáel.

Od sad je kaprol svoju laktiku u iz- 
vedjivanju promienil onamo, da se je pri- 
Cinil, как da se viáe nikaj nebrine za tu 
kasserolu rekrutovu. Kad pák je Lojzek je- 
dan krat opet se po hodniku sa kasserolom 
pod pazduhom áuljal, sliedila ga je tenja sa 
dviemi zviezdami na goléru waíTenroka, pri- 
kaziváa cast kaprola, i óva tenja je bila 
sviedokom, как je rekrut u jedan postrani 
hodnik zaokrenul, od onud u dvoriáte ka
sarne stupil a od ovud van otiáel te zaáel 
u dvoriáte Ьалке, koja se je u neposrednoj 
blizini kasarne nahadjala. Ovde je Lojzek 
rukami po zidu petal, dretu dole viseCu po- 
petal, na nju svoju kasserolu privezal i on
da za dretu tri krat povlekel i nut: kasse- 
róla se je priCela dizati, как elektriCki »Lift«, 
u nepoznatu visinu. Za nekoliko minutah 
veC je natrag dole sa dretom se gibala, a 
po napetoj dréti se je moglo zakljuCiti, da 
je neCesa puna. Lojzek sad odveáe kasserolu 
i otide hitro. Tenji sa dviemi zviezdami, 
koja se je posve na zid pritisnula, dók je 
Lojzek mimo nje iáéi, vudrila je u nos vu- 
godna duha fine nekakove peCenke a süné 
su mu samo od nekod napunile usta. Posve 
liho je gospodin kaprol otiáel natrag u ka-



se je slobodno iáéi vuditi, áto se je neg átél. 
Pák v neáterom mestu se je iz bele okolice 
komaj naálo par dedecov, ki su se iáli vu- 
éiti. Ne pák ne, зато ni modi naáe ljude 
na dobro v puttti. Kaliko penez bi si то - 
gel svaki dlovck tak v zimi s stém zaslu- 
Ziti? Jesu ki korpe pleteju, da si po 8, po 
10 kurua sluZiju na den. Kaliko njim je 
рак to vredno, da si sve takve stvari pri 
domu sami znaju napraviti, nemoraju ku- 
piti. Ako bi viáe delali, joá bolje bi bilo 
modi prodati4 ar bi i vu druge orsage mogli 
poáiljati. MuZi! Zene! ve de se poljsko delo 
zapreti, najte nit v zimi se prestati skrbiti; 
mavljiv Clovek ima uvek dost dcla.

MuZi vi si vé pripravite, ili popravljajte 
oruZje za leto. Kak dobro je, da se v leli 
rucica, vupora, dreki, ige, ili kakvo puriáőe, 
da se potere, pák samo zemete drugo nap- 
re; za par minut sloZite i morete na delo iti.

Ve si morate i decu na to navditi, da 
si i oni budu znali takve stvari napraviti. 
Budite poleg, i kaZite njim, ar drugad nebi 
znali. Kaj nezna, ono se ne ufa poprijeti 
delati, pák se nit navdil nebude nigdar. A 
kuliko je to vredno, ki si sam zna svako- 
jaöko oruZje napraviti, to vi sami znate; ar 
ne samo, da duda penez preápori, nego on- 
da da mu je najbolje potrebno, nemora 
drugam iti.

Moji dragi, ovak si budete deca к delu 
na marljivost privdili, i ni vám se treba bo- 
jati, da nebodu skrbni, Bogabojedi ljudi.

KAJ JE JÍ0V 0G A ?
— Pro aim о naáe poátuvane pred- 

platnike, naj num vu novim tertalju 
predplatne zaoatatke cim predi poäleju
i predplate ponoviju.

—  Nesreca na jednoj pecnici. Od
dva magjarskih horvatov piáeju duden i Za- 
losten dogodjaj z Amerike. Vidovid Mikloá 
i Miletid Ivan su pred tremi letmi odputo- 
vali v Ameriku. Od male dobi su se radi 
imeli. — I v onom malom selu, de su se 
rodili su je navek vidli skup hoditi. Da su 
v Cikago doáli i tarn su obedva v jednoj 
fabriki dobili delo. Nego ovu lepu ljubav 
|e reztepla pred pol leta jedna mlada de-

sarnu za rekrutom Lojzekom te se je pridi 
nil, как da niti nevidi, как Lojzek u sobi 
momdadi na svojoj postelji seded, ima ne- 
desa puna usta i koáe.

Gospodin kaprol \e anda odkril izvor 
tih finih jeiah u kasseroli i sad je znal, 
kaj mu je diniti . . .

Dojdude vederi bude rekrut Novak, ved 
kasno na veder, baá kad je nakanil s l*as- 
serolom к dreti putovati, abkomandiran к 
zdencu, platnene hlade si prat, dakako pos- 
luhnuti je moral, рак makar i ne najbolje 
volje, a gospon kaprol pák vzeme svoju 
kasserolu te se odáulja u dvoriáte banke, 
popeta nuz zid visedu glasovitu dretu, pri- 
veZe na nju svoju kasserolu potegne tri 
kral za dretu i kasserola otide gore. Uzru- 
jan sad daka povratak kasserole, ali dugó 
nije holela se dole spuátaíi. Konadno ipák 
na jedan arat se po tiho spuáta i dojde 
dole, kaprol ju hitro iz drete izbavi, bile je 
dosta Zmehka, te otide ánjom domov u ka- 
sarnu. Podsmiehavajud se za svojim platne- 
nim zavesom, vuZge sviedu i pridme sadrZaj 
kasserole pretraZivati, — fine stvari i puno 
тога u njoj biti.

Kad mu se na jedan krat posmieáak

vojka v koju su obedva zaljubljeni bili. — 
Vidovid se s tim branil, da je on stareái, i 
zato njega pripada mlada devojka, ali niti 
Miletid je ne átél pustiti, i to je nje razsta- 
vilo. Samo vu fabriki su bili skup, dók je 
delo trpelo, drugde né. Так se pripetilo, da 
su se vu fabriki jenput grdo posvadili radi 
puce. — Obedva su bili na vrhu jednoga 
kotla, de su Zeljezu talili, Red po redi, tak 
dugó, da su se zgrabili i Vidovid je átpl 
svojega pajdaáa v kötél hititi. Ali Miletid je 
hitro previdel, kaj ode Z njim pajdaá uap- 
raviti, i zato se ne dal, nego se podel Z 
njim hitati. Dók su se tak sukali, jednomu 
se popidila noga, i prehitil se v goredu ped- 
nicu i za sobom potegel svojega pajdaáa. 
Obedva su onu minutu na prah zgoreli.

—  Orsacki dohodek. Öve dneve je 
predloZil Wekerle pred orsadko spraviáde 
proradun dojdudega 1909-ga leta, kuliko se 
тога sterjati i kuliko so da vun z orsadke 
kasse. — Iz toga proraduna vidimo, da ne 
menje, как jezero pet sto miljonov korun 
mora nutri dojti, onda bu sve v redu.
Так dobro budu ávicali ovi, koji terjaju a 
joá bolje oni koji pladaju, dók se óva svo- 
la nutri pobere.

—  Detecji beteg V Egerszegu su se 
joá niti ve ne odprle skole, radi jednoga 
slrahovitnoga betega, koj slraáno pobira decu, 
i to je »áarlah,» как mi velimo »derlene 
bobinke». — Straáen beteg, osobito za decu. 
— I pri nas najdemo mesta, de se ov be
teg jako áiri. A kaj je najZalostneáe, da 
ovoga betega niti doktorska pomod nemre 
zastaviti, jedino vclika distoda pri deci, do- 
ber zrak, zdrava voda, dist stan, to je naj- 
vekáe vractvo proti njemu.

Nagrada marhe. 22-ga septembra 
su drzali vizitu maráedku v Perlaku, i on
da su rezdelili nagradu med gazdi, koji 
imaju najlepáu marhu — Za krave su 
dobili nagradu: Szacser Balázs, Dolenecz 
Flórian, Csanzsel Balázs, Antolek György 
Petkovics Miklós, Magarec Anlal, Ruzics 
Balint, Murakirály; za telice Podvezanecz 
György, Golubics Mihály, Malek Károly, 
Blazsincsics János Perlak, Bálint Balázs 
Dráskovecz, Horváth Tamás i Malek Balint, 
Perlak — Diplomu su dobili Verly Ernő 
i Magarec Antal Perlak.

iz ustah izgubi, pogled u kasserolu postane 
ukodeni a cieli izraZaj obraza bude namr- 
godjen i niti malo duhovit. Kaj je to u kas
seroli videl? — Em je bila puna kasserola 
pieska, kakov se po kuhinjah rabi za riba- 
nje ákafov i kuhad, a najodzgora je leZal 
omaáan mokri spirekl — Kaprol Meyder je 
dugó promiáljaval toga dara a onda pridme 
psovati i kleti, ravnid potiho ali debelo. 
Sviedu puhne te se legne na svoju postelju.

Kroz jednu luknju na svojem zastoru 
je poslie kaprol Meyoer videl rekruta Lőj- 
zeka na svojoj postelji sededega, sa kasse- 
rolom na kolienih, punimi usti nekrj Zva- 
kali, a fina duha je dopirala do kaprolove 
postelje. Posve slidna je bila ta duha pede- 
noj guski s mlinci, ali mogla bi bila i raca 
biti. Öve nodi su straáne senje mudile gos- 
podink kaprola; dreta, piesak, spirek — sve 
mu je to kroz cielu nőd pred odima sve 
plese plesalo.

Za dretu pák viáe nije isel potezat i 
tak je anda odnoáaj med rekrutom Nova- 
kom Lojzekom i njegovom debelom sestrorn 
Marriankom, ostal i na dalje nepomudeni.

Em. K o llay .

— TezHa sluzba 18-ga septembra 
je veliku nesredu v Peáti v zverinjaku je
den elefánt. — Pograbil je s ritom jednoga 
slugu, koj ga puca, i hitil ga najpredi v 
Zelezne gatre a zatim mu prepidil s klehom 
prsa __ Toga elefanta je sam kralj daru
val zverinjaku. Jako pogibeljna zvér, koja 
je ved v Schönbrunu dva odgojitelje zak- 
lala. — Da su ga v Peátu dopeljali onda 
su najpredi Szokola lstvana 39 let staroga 
pazitelja poslali к njemu. —  Elefant je na- 
jenput prvi tjeden zgrabil Szokola i hitil 
ga v slenu. Anda je dez tjedne leZal bete- 
Zen i mesto njega je doáel к elefantu nje- 
gov brat Janoá za odgojitelja. Steklo Zivin- 
de je jendas trpelo novoga odgojitelja, ali 
onda je odivjil i prepidil mu desno stegno. 
Potlam su Sokola Iátvana na njegovu proá- 
nju nazaj deli к elefantu, kajti je tu bil 
dober zasluZ. —  Sziamu — tak se zval 
elefánt — su ljudi, koji su doáli v zverinjak, 
peneze davali, kaj je on prijel i rilom 
prek dal svojemu odgojitelju. Jen das je 
bil mir, ali 18-ga je opet odivjil, Szokola 
ga on den v julro s drotnatom kefom ke- 
fal. — Da je doáel do ápice rila, malo ga 
je vdrapil. Na to je elefánt odivjil, s rilom 
okoli zgrabil slugu, jenput —  dvaput ga 
obrnul v zraku, a onda pák hitil v Zelezne 
gatre, po drugod na zemlju i prebol ga s 
klehom, s kojim mu je prepidil srdre. —  
Nazadnje ga átél zgaziti, ali onda su ved 
spazili i drugi slugi, kaj se pripeda, skodili 
knjemu i stirali ápicami na mesto. Szokola 
Iátvana su odpeljali odmah v ápital Siro- 
mak je Zenu i troje dece ostavil za sobom.

(Najbolje bi bilo elefanta prepiditi s 
Zeleznorn ápicom a ne premenjati sluge.)

—  Zatukel ga je brég. Simon Ká
roly, 18 let star dedko iz Kaszaháza je 
odiáel svojim pajdaáom na obdinsku pes- 
karu po pesek. Na onom mestu, de su ko- 
pali, je bil breg jako podkopan, ali ovi dva 
su na to nikaj ne dali, makar su vidli, da 
je tu velika pogibelj daka. Jenput se samo 
vruhne breg na nje i pod se zakopa obed
va. Ov drugi se nekak steZka skopal vun,
ali Simon je nutri ostal. Za das su doáli
ta ljudi, koji su potegli vun Simona mrt-
voga.

—  Rozdje kakti krma. Malo áto bi
misül, da je trsovo roZdje, ako se dobro 
pripravi sposobno za krmu. Naái goridni 
gazdi skuriju rozdje, a listje pustiju sprhneti. 
Ve, da je zmenjkala krma, probaju na ne- 
kojih mestah s tim hraniti i veliju, da mar- 
áe rado poje. —  V Dalmaciji, de je isto 
tak malo krme, как pri nas, na sve strani 
spravlaju rozdje za krmu.

—  To je sirotal V Newjork varaáu 
— как piáeju jedne novine, Zivi jedna Ho
ward Gould zvana Zena, koju je ne zdavna 
rezpital sud od muZa. Óva Zena je öve 
dneve dala molbenicu к varaákomu sudu, 
da naj njoj pomore vu »velikoj nevolji.« 
Njeni muZ — как piáé v molbenici ima do 
2 i pol miljon korun dohodka dez leto, od 
toga njoj samo stojezer korun plada na leto 
za zdrZavanje, z toga ona nemre Ziveti. 
Da bu mogla poáteno Ziveti, prosi, da naj 
njoj dosudi barem pet sto jezer korun, on
da bu mentuvana od nevolje. Ali sudei su 
odhitili njenu proánju, veled da jeden su- 
dec pri törvényszéku niti fertalj tuliko piá
dé пета, как ona, pák zato itak more 
Ziveti.





Ĵ ipdetmény.
Az alulirt kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a „ Dunántúli helyiérdekű 

vasutaknak, Osohohely Gergely és társai elleni a Csáktornyái 515 száinu telek
könyvben 463]a hrsz alatt felvett ingatlan részleges kisajátítási ügyében a kár
térítési eljárás meginditssát folyamatba tette arra tárgyalási határnapul

1908. évi oktdder hé 21. napjának d. u. 3 éráját
Csáktornyára a vasúti állomásra kitűzte ennek vezetésére Knorr Kálmán királyi 
törvényszéki bírót kiküldötte, mikorra és a hova az érdekelteket a törvényes 
következmények terhe alatt azzal idézi meg, hogy elmaradásuk a kártalanítás 
fölött hozandó érdemleges határozatot nem gátolja, az egyéni külön értesítés 1 
elmaradása, vagy a tárgyalásról való elmaradás miatt pedig igazolásnak helye nincs. |

A kir. törvényszék. |
Nagykanizsa, 1908. szeptember 28-án. j

C s e s z n é k  M ik ló s ,  kir. törv. h. elnök. 860 1—3 K n y s e r .  t jegyző j
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Nyomatott Fischet Fülöp (Straudz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.


	40

