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■ IA lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K i a d ó h iv a t a l :
Strausz* Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési magyar es horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
dijak, nyiliterek és hirdetések. M egjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

M U R A K Ö Z
Előfizetési Arak:

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

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán szimittatnak.

Nyltttér petitsora 50 fillér.

Felelős szerkesztő:
Z R ÍN Y I K Á R O L Y .

Főszerkesztő:

M A R G IT A I JÓ ZSEF .
Kiadó óz laptulajdonos:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Hogyan csináljunk háziipart?
Megalakult az »Országos háziipari szö

vetség« és ezáltal ismét napirendre került 
a háziipar kérdése. Nem mintha eddig aludt 
volna. Sőt azt mondhatjuk, hogy valóságos 
divattá lett nálunk a kisemberek foglalkoz
tatása. A háziipar kérdése azonban elég nagy 
fontosságú, hogy igen komoly tanulmány 
tárgyává tétessék, mert e kérdés helyes 
irányba terelésével oldható meg a legbizto
sabb alapon az iparfejlesztés kérdése.

Épen azért, mert népünkben megvan 
a hajlam, épen azért mert látjuk és tudjuk, 
hogy mi mindennel foglalkozik a magyar 
nép, a ház felépítésétől és butorzásától kezdve 
annak felszereléséig s az öltönyök készíté
sével együtt az egész ház berendezésének 
díszítéséig, — ezt a hajlamot, helyesebben 
ezt a tehetséget kell kiindulási pontul venni 
és a háziipar rendszerét erre felépíteni.

Nem vagyunk a végtelenségig vitt mun
kafelosztásnak abszolút barátai s igen örü
lünk annak, hogy népünk közvetlen házi, 
ruházati és élvezeti szükségleteinek számos 
tárgyát maga készíti. De azt mégis csak pri
mitiv állapotúnak kell tartanunk, mely a 
modern indusztralizmus korszakába csak ne
hezen tud illeszkedni, hogy elannyira min
denféle használati tárgyát maga készíti s 
amellett nemcsak rosszul lakik és rosszul 
öltözködik, de munkássága árán megfelelő 
keresethez sem jut. A régi patriarkalis vi
szonyok között, a kereskedés fejletlensége 
mellett, ennek nemcsak értelme volt, de 
talán az egyedüli ut is, melyen a nép föld
jét és munkáját értékesíthette. Mikor a pa

raszt felesége a földjükön termelt kendert 
és lent csakugyan még maga tilolta, fonta 
és a falubeli paraszttakács felszőtte vászonná, 
amelyből újra az asszony megvarrta a csa
ládja tagjainak a fehérneműit; mikor halinát 
kallóztak az ország sok vidékén, amelyből 
ismét a háznép készítette az eléggé primitiv 
öltözéket: akkor nem hoztak még be millió
nyi értékben fonalat és pamutvásznat, vala
mint pamuttal kevert shoddy-posztót föld
népünk rendes kék öltönyéhez. Mikor a fel
vidéki tót a maga faragott faszekerén, a 
családja által gyúrt és idomított agyagedé
nyekkel megrakódva indult neki az Alföld
nek, hogy annyi búzáért adja természetben 
az edényt, amennyi beleiért, mert ez alkotta 
akkor a kurrens értéket — akkor helyén 
volt ez a háziipar, mely ma már anak
ronizmus.

Az ily primitiv háziiparból kifejlődött 
szintoly primitiv falusi mesterség sínyli — 
épen nálunk — az iparviszonyok s az egész 
ipari termelés változásából eredt bajokat és 
bizonyos határozott irányú háziiparral nem 
bírván, nem képes keresethez jutni szegé
nyebb földnépünk.

Egészen más irányú külföldön a házi
ipar, mely egyes szegényebb vidéken a nép
nek nemcsak megélhetését biztosítja, de még 
némi jólétet is képes nyújtani. Ott, mint pl. 
Schwarzwaldban, a csipkeverés meg faragás, 
Svájcban az óragyártás, Belgiumban a fegy- 
verkészilés, vagy tisztán házi, vagy mond
hatnék, családiipar, amelyben a ház minden 
tagja vagy egész nap, vagy a mezei mun
káktól és állattenyésztéstől szabad óráiban 
foglalkozik és az előállított terméket maga

viszi piacra vagy konsorciumba állva érté
kesíti, vagy mint a két utóbbi példánál, 
egyenesen valamely vállalkozó gyáros szá
mára, az órának vagy fegyvernek egy és 
ugyanazon alkatrészeit dolgozza, évről évre 
saját tűzhelye mellett, a vállalkozóktól nyert 
anyagból, azok szerszámaival, legtöbbnyire 
általuk adott előleg és későbbi leszámolás 
mellett.

Itt láthatjuk tehát és itt tanulhatjuk 
meg a szerves munkamegosztást, mely a 
löldnépet is rendszeres munkához szoktatva, 
idővel iparosokká neveli. A nagy gyári ipar
nak e nemzedék fiaiból kerülnek aztán többé 
kevésbé képezett munkásai és azért könnyebb 
is mindez országokban bármely uj iparágat 
felkarolni vagy már létezőt az igények sze
rint fokozni és fejleszteni, mert a munkás
anyag folyton megvan s nevelődik az or
szágban.

És így ismerve a külföldön bevált egész
séges háziipar rendszert és látva és tudva, 
hogy mily oktalansággal teTefik nálunk a 
háziipar kérdését épen az ellenkező irányba, 
nem kell azon csodálkoznunk, hogy miért 
nincsen meg nálunk épen a legfontosabb 
iparágak részére az egészséges alap. Meny
nyire előbbre lehetne hazánkban a textilipar, 
ha a háziipar egészséges terjesztésével szá
mára az alapot megteremtenők.

A háziipar igazi rendeltetése az, hogy 
mint családi foglalkozás egy egész vidék va
lamely nagy iparának képezze alapját és az 
intéző köröknek az lenne a feladatuk, hogy 
a háziipart ebbe az irányba tereljék és eb
ben az irányban fejleszszék.

T Á R C A .

A le á n y  s z e r e lm e .
Irta : Koroknay József ifj.

Az asztalom fiókjában 
Hervadoz egy rózsa,
Régen, régen ..  . szebb időben. . ,  
Egy leányka adta.

Üde volt a virág akkor, 
Illatozott, nyílott,
De csakhamar ősszeszáradt, 
Levele lehullott.

Hasonlít a lány szerelme 
Mindenegy virághoz,
A hamvas, szép piros rózsa 
Elhervadásához.

Én a hervadt piros rózsát 
Eltettem örökre,
Ha ránézek mindig lássam 
Jutassa eszembe : 
így hervad el, Így múlik el 
A leány szerelme.

M I R  A M A R E.
Irtá: Prohászka Ottokár.

Mióta először rám nézett végtelen, kék sze
mével a tenger, azóta megigézett s fogva tart. 
Nézem s szerelem én is. Ó be szép a tenger, 
végtelen kéksége lágyan átfoly a láthatáron a hal
ványkék égbe; peremén barna, sárga fehér vitorlák 
rengenek mint szétszórt virágszirmok a csendes 
tó tükrén. Nem haladnak, hanem ringanak; jól 
érzik magukat az ég s a tenger, e két hű kebel 
ölelésében. Mindkettő hő, a hűség, a kékség szí
nébe öltözve. Az égbolt tüzet s életet sugárzik; 
az életből lesz termékeny a tenger, miután az ég 
tüzét elnyelte s azáltal enyhítette; a tenger vi
szont hűs s lágy fuvalmat lehel az izzó, magas 
égre. Tűz és viz, látszólag ellentét! tulajdonképen 
pedig a legmélyebb összhang; két hatalom, mely
nek küzködő chaoszából emelkedik ki a világ, 
hogy egyensúlyukban kifejlessze szépségét. E két 
végtelen, kék mezőben szemléljük az Isten »örök 
s hő gondolatait«. Tűz izzik minden virágban s 
viz foly ereikben; tűz hinti be arany porral a nap
sugaras levegőt s viz vet könnyű, átlátszó se- 
lyemfátyolt a gesztenyés s olajfás lejtők festői 
körvonalaira.

Mikor szél fúj a tenger felől s hullám 
hullámra gördül, úgy tetszik, mintha millió 
kígyó siklanék s gyűrfidzenék felénk, melyek csak 
a part homokján öltik föl tajtékzó taréjukat. Ilyen
kor húz, vonz magához e bűbájos elem s mi en
gedünk vonzalmainak; mint puha, perzsa szőnyegen

ereszkedünk hullámaiba s midőn az anyaföld el
vész lábaink alatt, akkor az Óceánnak pehelynél 
lágyabb, bársonynál puhább hullámai fognak föl 
s ölelnek át; nem visznek el magukkal, hanem 
emelnek, felemelnek, hogy belássuk ,a környéket, 
azután ismét lehúznak a mélybe s nem látunk 
már mást, mint hullámvölgyet s eget. Az élet ten
gerén is igy van; ha magasan állunk, többnyire a 
földet nézzük, ha pedig a mélybe szállunk, akkor 
az égre tekintünk.

Szép, szép a tenger, a legfölségesebb szépség, 
szép, mert egy darab földbeszakadt égbolt. Az 
Isten átka nem érte, mert nem volt az ember 
hazája: azért szépsége is érintetlen s bája homály- 
talan. Hullámai tisztátlant meg nem tűrnek s ki
dobják ismét a mételyes földre; nincs bennük 
tespedés, könyen megindulnak; engedelmeskednek 
a szélnek, mely a szellem képe. Maguk meg nem 
rothadnak, mert a kesernyés sót, a bölcseség 
savát szomjazzák s élvezik. A tenger a termé
kenység, a fejlődés bölcsője; fölötte lebegett »kez
detben« az Isten lelke. A legnagyobb erő rejlik 
cseppjeiben, a gőz, az ember trónjának első zász
lósa. Hullámaiban a zsoltáros az Isten dicséreté
nek majd lágyan zsongó énekét, majd dörgő ho
zsannáját hallja. A tenger a legfogékonyabb az ég 
benyomásaira; tőle veszi színét s vidám, nyílt te
kintetét. Az igazi bölcseséget is jelzi, mert gyön
gyeit s kincseit a mélységben rejtegeti; mélységét 
nem tárja ki senkinek; vásárt, zajt, utcát, mohot 
nem ismer; elég magamagának.



A  csecsemő. K Ü L Ö N F É L É K .

Még ma is divatos szállóige, hogy a 
magyarnak akkor Í9 meg kellene kegyel
mezni, ha apagyilkos lenne is, olyan keve
sen vagyunk, magyarok.

Ez az ige a köztudatba ment át, és ez 
az oka annak, hogy harsány éljenriadallal 
fogadjuk azt a nehány száz hazavándorlót, 
noha lelkesedésünknek semmi jogos alapja 
nincsen, mert nemzetünk mivel sem gyarap
szik, ha akár ötannyi jenki-magyar látogat 
is haza, lévén ez a visszavándorlás semmi 
egyéb rövid vizitnél, kis pihenő időnél.

De még ha állandó visszatelepedésről 
is lenne szó, még akkor is indokolatlan 
nagylelkesedé9Ünk, — hiszen csak pici tö
redéke ez veszendőbe ment magyar vére
inknek.

Ne ankettezzünk tehát sokat, ne költ- 
sünk sokat hiábavaló és meddő kísérletekre. 
Más az útja annak, ha komolyan segíteni 
akarunk a magyarságon.

A gyermeknél kell kezdenünk a kérdés 
megoldását, a gyermekeken, akik vannak és 
azokon, akik nincsenek, de lehetnének.

Nem akarjuk komoly statisztikai ada
tokkal untatni az olvasót Csak annyit em
lítünk fel, hogy gyermekhalandóság szem
pontjából véve hazánk majdnem utolsó a 
kulturállamok sorában, csak Oroszország és 
a Balkán államok jönnek még utána. A 
születések száma pedig szinte ijesztő mér
tékben stagnál, sőt egyre több azon megyék 
száma, hol a halálozás és a kivándorlás 
jóval nagyobb számot tüntet fel a születé
seknél.

Egyes nemzetgazdászok szerint ez a 
társadalmi életnek csak előnyére válik. Mal- 
thus teóriája sz3rint a lakosság számának 
csökkenése a köz üdvére válik. Csakhogy 
Malthus tana csak szociális alapon nyugvó 
államszervezetben állhat helyt. Ha majd le
dőlnek az egyes népek és nemzetiségek 
között fönálló korlátok, ha a térképen po
litikai beosztást többé nem látunk, akkor 
igenis annál jobb dolga lesz az egyednek, 
mennél kevesebben osztozkodnak a köz 
kincsein.

Csakhogy ettől ma messzebb állunk, 
mint valaha. A nemzeti érzés, az ellentétes 
fajok torzsalkodása ma ismét magas lángo
kat vet, és minden állam azon van, hogy 
mennél vértezettebben fogadhassa ellenségei 
támadását.

E fegyverkezésnek legelső feltétele, 
hogy legyen, aki e fegyvereket magára is 
öltse, aki sorompóba álljon nemzete sza
badságáért. Mennél több lakója van vala
mely országnak, ez annál hatalmasabb, 
annál nagyobb sikert remélhet.

Igen helytelen gondolkodás tehát az, 
amelyik a nemzet vagyonosodását akarja 
előmozdítani a lakosság számának fogyasz
tásával.

Nézzük már most, mi az oka annak, 
hogy a gyermekhalandóság mégis olyan 
nagy a mi hazánkban. Rövid a válasz : 
az általános szegényedésben leljük meg az 
okot.

Közegészségi viszonyaink lehetőleg ja
vulófélben vannak. Nem is természetes ha
lál apasztja a csecsemők számát, hanem 
nemtörődömség, hozzá nem értés, gyakran 
egy kis szándékoság, amennyiben az nem 
ütközik a büntető törvény szakaszaiba.

Egy anya sem bánik örömest rosszul 
gyermekével. Ha mégis ilyen esettel állunk 
szemben, úgy az anyát viszonyai kénysze
rítik erre a rettenetes lépésre. Először tehát 
az anyaság védelmére kell gondolnunk, a 
gyermekeké már magától következik.

Ami mostani szomorú viszonyaink kö
zött azonban nem remélhetjük azt, hogy az 
állam kezébe vehetné a kezdeményezést. 
A társadalomnak kell összefognia, hogy a 
maga erejéből teremtse meg azt, amitől azu
tán az állam sem fogja megvonni hathatós 
támogatását.

Előttünk fekszik egy alakulófélben levő 
uj egyesület, a »Csecsemővédő egyesülete 
tervezete. A társadalom nemesen gondolko
dó tagjai akarják megteremteni ezt a hu
mánus egyesületet, melynek rendeltetése lesz 
legelsősorban is a csecsemők és az anyák 
védelme. Lebetegedő nőknek menhelyet akar 
teremteni, ahol nem kell keserves munká
ban fáradni a lebetegedése percéig, amivel 
már az anyaméhben rejlő magzatot is el
csigázza, nyomorékká teszi. De még a gyer
mekágy után is védelemben akarja része
síteni úgy az anyát, mint a csecsemőt.

Gyönyörű, humánus feladat ez, csak 
az a bökkenő, hogy megvalósításához igen 
sok pénz kell. De egyesülésben rejlik az 
erő és az a reményünk, hogy a magyar 
társadalom egyesült erővel fogja felkarolni 
a nemes eszmét

A borkereskedelem bajai.
Az idei bőséges szüret dacára a bor

termelők és borkereskedők tele vannak pa
nasszal, mert a rendelkezésre álló nagyobb 
mennyiségek nem enyhítették az uralkodó 
bajokat, hanem inkább növelték azokat, kü
lönösen a kivitel elé gördül sok akadály, 
mert cégeink rendszertelenül folytatják az 
exportot és tevékenységük az árak rongálá
sában merül ki.

Sok bajt okoz a hordók és a borok 
beraktározására alkalmas helyiségek hiánya. 
Ezeket az anomáliákat ismeri a kormány is 
és keresi a módokat, amelyekkel úgy a ter
melőkön, mint a kereskedőkön segíthetne. 
Ennek az igyekezetnek a folyománya az a 
szerződéstervezet is, amelyet a kereskede
lemügyi minisztérium a budapesti »Vinea« 
magyar bortermelési és borkereskedelmi 
részvénytársasággal szándékozik megkötni.

Nem akarunk arra kiterjeszkedni, hogy 
melyek ennnek a szerződéstervezetnek ál
talánosságban az előnyei és hátrányai; de 
konstatálni kívánjuk, hogy az egyes borke
reskedőknek és egész vidéknek is olyan 
előnyöket biztosit, hogy az illetők önmaguk 
ellen vétkeznek, ha az igy nekik kínálkozó 
kedvezményeket ki nem használják.

Nem akarjuk a »Vinea« szekerét tolni, 
de ha már a kormány ezt a társaságot 
szubvenciónálja és ezzel szemben köteles
ségévé teszi, hogy a borok helyes beraktáro
zására, szakszerű kezelésére és minél jobb 
eladására a termelőnek módot nyújtson, 
kár ezeket a módokat igénybe nem venni.

Minden termelővidék szőlőtulajdonosai 
jól teszik, ha összeállnak és a »Vineát« 
igyekeznek arra szorítani, hogy nekik azokat 
a bizonyos olc9Ó kölcsönhordókat minél na
gyobb számban rendelkezésükre bocsássa, 
hogy minél több és nagyobb borraktárakal 
létesítsen és boraik eladásánál közben járjon, 
amit állítólag jutalékmentesen tartozik meg
lenni.

— Csak egy virágszálat! Hogy csak 
virágszálat adjunk a halottak koszorújából 
a halál jegyeseinek élete visszaváltására — 
ezzel a jelszóval nagyszabású akció indul meg 
vármegyénkben és városunkban. Várme
gyénk alispánja nemes szivétől indittatva 
maga vette kezébe a belügyminiszter által 
engedélyezett könyöradománygyüjtést. A vár
megye összes főszolgabíróit fölhívta közre
működésre. És ennek a buzgóságnak kö
szönhető, hogy még a legkisebb falucskában 
is megindul az egyesület gyűjtőtarsolyába a 
gyűjtés. A tarsolyok Ízléses kivitelűek: olda
lukon ezzel a fölirattal: »Adakozzunk a 
tüdőbetegeknek!« Van egy nyílásuk az a- 
domány befogadására. E hó 24-éii indul 
meg a gyűjtés s célja mintegy száz sze
génysorsú folyamodó tüdőbeteget azonnal 
szanatóriumba helyezni, ezenfelül uj intéz
ményeket, főleg dispansereket létesíteni a 
tüdőbetegeknek. Minden egyes ridikülben 
megszámlált összeget az egyesület hivatalos 
lapja külön nyugtáz Biztosak vagyunk 
benne, hogy az emberszeretet nemes verse
nyében városunk is részt fog venni s lesz
nek nemeslelkü hölgyek, kik a temetői 
gyűjtést nálunk is kezdeményezni fogják.

—  Kinevezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Faludiné Meszárits Anna 
okleveles tanítónőt a negyedik hegykerületi 
állami elemi népiskolához rendes tanítónővé 
nevezte ki.

—  Kisorsolt esküdtbirák. A nagykani
zsai kir. törvényszék tanácsa Závody Albin 
elnök, kúriai biró elnöklete alatt f. hó 10-én 
kisorsolta a f. évi november hó 3-án kez
dődő esküdtszéki ülésszakra az esküdtbirá- 
kat. Rendes esküdtbirák lesznek Muraköz
ből: Rosenberg Rezső kereskedő, Weisz Sán
dor kereskedő, ifj. Premecz Miklós kereskedő 
Csáktornyáról; Zalán Gyula földbirtokos Al- 
sódomboruról, Murai Róbert földbirtokos 
Belicáról. — A nagy érdeklődésre számot
tevő Maxi-féle gyilkosság ügyét (Szalay Sa
mu volt szentilonai korcsmabérlő meggyil- 
koltatója) második nap, november hó 4-én 
kezdik tárgyalni.

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága közhírré teszi, hogy az 1908. 
évi országos betegápolási pótadó kivetési 
lajstrom a községházán f. é. október hó
17-től—október hó 24-ig 7 napi közszem
lére kitétetett.

—  Áthelyezések a déli vasútnál. Stumpf 
Károly déli vasúti tiszt Murakirályról — 
Nagykanizsára, Koller József Savanyukutról 
— Murakirályra lett áthelyezve.

—  Uj rend a piacon. Az uj rendet rég
óta vártuk s az végrevalahára be is vonult 
piacunkra. Falusias jellegéből ezzel kivetkő
zött a templom előtti tér s úgy történik az 
élelmiszerek árusítása, ahogy városi helye
ken megszokták. Szép sorba állított aszta
lokon van kirakva a sok portéka, mi nem
csak hogy azok tisztaságát óvja meg, de a 
nőkre nézve a hozzáférhetést is nagyon 
megkönnyiti. Az uj rend szerint naponkint 
csak 7 órakor reggel kezdődik a piac, ad
dig senkinek sem szabad vásárolnia. Ez na
gyon helyes is ; de egy fogyatékossága mégis 
van az uj rendnek: a baromíikereskedők, szál
lítók szintén akkor kezdik mega vásárlást. Ez 
zel pedig háttérbe szorul a' kicsi tömegben 
vásárló közönség. A szállító nemcsak maga 
van a piacon, de megbízásából egy egész 
sereg asszony mozog ott az asztalok körül 
s elragadja az élelmiszereket az egyszerű



vásárlók elől. Nemcsak tolakodásukkal sze
reznek ezek igy előnyöket másokkal szem
ben, hanem azért is, mert lehetetlen árakat 
ígérnek a cikkekért, minek következtében 
az amúgy is drága piac még drágább lesz. 
Erre a körülményre felhívjuk az elöljáróság 
figyelmét. Talán úgy intézkedhetnének, hogy 
ezek a szállítók csak 9 órakor kezdenék 
meg bevásárlásaikat, amikor a többi városi 
polgár már beszerezte mindennapi szük
ségleteit.

—  Esküvő. Kohn Samu, a helybeli 
izraelita hitközség titkára f. hó 27-én délu
tán 3 órakor tartja esküvőjét a békéscsabai 
izr. templomban Grünfeld Gizella kisasszony
nyal.

—  Országos vásár. Csáktornyán f. hó
13-án volt megtartva a Teréz-napi őszi or
szágos vásár, mely gyönyörű, napfényes i- 
dőben jól sikerült, ügy a kirakodó, mint az 
állatvásáron nagy volt az élénkség. Az ál
latvásár különösen nagy forgalmat tüntetett 
fel; a felhajtás párját ritkító hatalmas ará
nyokban történt és az állatoknak mégis e- 
lég kedvező ára támadt, ami annak tulaj
donítható, hogy az állatvásárt nagy 
mértékben ellepték az olasz kereskedők, kik 
a magyar szarvasmarhát viszik ki Olasz
országba.

—  Köszönetnyilvánítás. A helybeli önk. 
tüzoltóegyesület által m. hó 20-án rendezett 
szüreti mulatság alkalmával Hajas József 
szálloda tulajdonos ur ingyen volt kegyes 
szállodájának dísztermét az egyesület ren
delkezésére bocsátani. Fogadja ezen jóaka- 
ratu szivességeért ez utón az egyesület ré
széről a legmelegebb köszönetét.

—  Pénzlopás. Kerovecz Antal bottor
nyai lakos kárára a múlt hét folyamán, szo
bájában elhelyezve volt zárt ládájából 3000 
kor. készpénzt eddig ismeretlen egyén ello
pott. A csendőrség a nyomozást megindította.

—  A déli vasút tarifaemelése. A déli 
vasút tervbe vette a szállítási díjtételeknek 
felemelését. Értesülésünk szerint a kormány 
nem zárkózik el a déli vasút kérelmének 
kedvező elintézése elől és hozzá íog járul
ni ahhoz, hogy a déli vasút bizonyos mér
tékben felemelje tarifáit.

—  Mazőrendőri kihágás. Az idei nagy 
szárazság és esőhiány nemcsak a vagyono
sabb, de a szegény embert is gondolkozásba 
ejti, hogy mi lesz a télen, ha nem kerül 
az asztalra a jó  káposzta, mely sok ember
nek kedvenc ételét képezi. Verbánecz János 
és neje, született Fencsics Róza felsőpuszta- 
fai lakosok — úgy látszik — előre biztosí
tani akarták maguknak a mások termését, 
hogy igy legyen mit elkészíteni maguknak a 
télire. Nevezettek ugyanis Tkalcsecz János 
battyáni lakos káposzta földjéről 106 fej 
káposztát 20 kor. értékben elloptak. Ami
kor a nyomozást megindították ellenök, pad
lásukon még 83 fej káposzta leltaláltatott. 
Ezen mezőrendőri kihágásért a tettesek fel
jelentettek.

—  Feljelentés gondatlanságért. Mursics 
Istvánné szül. Rasperger Franciska ternov- 
csáki lakos a helybeli büntetőbíróságnál 
feljelentetett, mert a gyufával való gondat
lan bánásmódja miatt annak 4 éves Kata
lin nevű leánya Flacz Péter ternovcsáki 
lakos vincellér házában tüzet idézett elő, 
mely alkalommal Flacz kárára egy lakóház 
és takarmány 400 kor, özv. Rojkó Amália 
stridói lakos kárára pedig présház és takar
mány 115 kor., összesen 515 kor. értékben 
leégett. Az épületek biztosítva nem voltak.

—  Hol az igazság? c. alatt múlt vasárnap 
rövid cikk jelent meg lapunkban Hegedűs Elek

zalabagonyai tanító ur tollából, melyet azért, 
mert a »Magyar Paizs«-ban megjelent cikk 
tartalmáról tudomásunk nem volt, minden 
kommentár nélkül jelentettünk meg, tisztára 
tudósítónk iránt érzett tiszteletetünkből ki
folyólag. Most azonban módunkban van 
Hegedűs A. Elek tanító igazát védelmezni 
és kijelenteni, hogy neki tényleg igaza volt. 
— Utána néztünk mi is a dolognak, s csak 
azt mondjuk, kár volt Hegedűst megtámad
ni akkor, amidőn ő a közügyet, a magyar
ságot támogatja s a kör egy előbbi határo
zatát akarja a feledéstől megmenteni. Csat
lakozunk tehát mi is a Hegedűs cikkében 
megirottakhoz s óhajtjuk, hogy Zalavárme- 
gyénk hazafias tanítósága mielőbb magyaro
sítsa el vend és horvát polgártársainkat!

—  Lehullott virág. Meissner Emil hely
beli pénzügyőri biztost és nejét, Voröss Gi
zellát fájdalmas csapás érte 9 éves Mici 
nevű leányuknak, ki a helybeli áll. elemi 
népiskola egyik legjobb és legtehetségesebb 
tanulója volt, halálával. A kis Meissner Mici 
alig nehány heti betegség után, dacára a 
szülők odaadó ápolásának s az orvosi tu
dománynak, folyó hó 13-ára virradó éjjel 
vörhenyben elhunyt. A kis Mici elhunyta 
őszinte részvétet keltett városunkban. Okt.
13-án délután 4 órakor adták át az anya- 
földnek a korán lehullott kis virág holttestét.

—  Megszökött tanonc. Buries Ágoston 
cukrász-tanonc gazdájától, K e r t é s z  Lajos 
helybeli cukrász-mestertől még folyó évi jú
lius hó 4-én megszökött s azóta ismeretlen 
helyen csavarog A munkaadó most a ta
nonc visszakisértetését kérelmezte, miért is 
a helybeli főszolgabírói hivatal Buries Á. 
nyomozását elrendelte.

—  A murcl hatása. Két drávavásár
helyi polgártárs, névszerint Prepelics József 
és Novák Mihály földmivesek, ugyancsak 
alaposan megismerték az idei bortermés 
hatását. Fényes bizonyságát adták annak, 
hogy az idei termés nemcsak mennyiségileg, 
de minőségileg is megállja a helyét, s aki 
attól be talál szeszmuszolni, hát ugyancsak 
meggyűlik a baja nemcsak a rendőrséggel, 
hanem a felsőbb hatósággal is. Folyó hó 
13-án országos vásár lévén Csáktornyán, 
a fentnevezett két atyafi jó vásárt csinálha
tott magának, mert magnum áldomásra be
tértek egy helybeli korcsmába, hol is alkot
mányosan felöntöttek a garatra. Délután, 
úgy félhat óra tájban azonbau az állomás 
felé vezető gyaloguton haza billegtek, bal
lagtak s ugyancsak a járó-kelő közönség 
megbotránkoztatására — nagyban mérték 
azt az utat, melyet már jó régen józan fej
jel nem egy mérnök megmért. De szeren
csétlenségökre még az út végére sem érhet
tek, mert a csendőrség járőre polgári egyé
nek assistenciája mellett a két sztricet a köz
ségházára kisérte és ott nem ugyan mutyiba, 
a közigazgatási dutyiba hűvösre tette. Pre
pelics József 60 éves földmives botrányos 
részeg volta miatt, amikor bekísérték, a köz
ségháza folyosóján levő mázsának, nem 
ugyan a levegő, hanem a sok szesz nyomása 
következtében nekiesett, amiben oly annyira 
megütötte fejét, hogy sebének bekötéséhez 
orvost kellett a rendőrségnek hivatni. A 
sebet Viola Vilmos dr. kötözte be, mely után 
a két atyafi a legboldogabb álomban élvez
te át a hűvös éjszakái másnap reggelig a 
fogdában. Folyó hó 14-én rapportra kerültek 
s bizony a főszolgabírói hivatal mindkettőt 
kihágásért pénzbüntetésre Ítélte, amit úgy 
Prepelics, mini Novák nagy alkotmányosan 
le is fizetett.

—  Telefonhir. A kereskedelemügyi mi
niszter táviratban értesítette a Csáktornyái 
posta ős távírda hivatalt, hogy Csáktornya 
távbeszélő központot a gráci osztrák távbe
szélő központtal való forgalomba folyó hó 
16-án bevonta.

—  A gyümölcsszedés. A gyümölcs, 
különösen a téli gyümölcs, mint az alma, 
körte, csak akkor bir tartós értékkel, ha 
sérülés nélkül szedjük le a fáról, ami a 
mai szokások eljárásánál nem áll fenn 
mert nyomás, vagy a földre való ütődés 
folytán láthatatlan nyomási foltok támadnak, 
amelyek később rothadó helyekké válnak. 
Egy készülék alkalmazásával radikálisan 
segíthetünk ezen a bajon. A készülék na
gyobb tölcsérből áll, amely szövetből, vitorla- 
vászonból stb. készül és elegendő Jhoszszu 
csőben végződik, amely ugyanabból az 
anyagból készül. A gyümölcsszedő munkás 
egyenként dobja be a tölcsérbe az almát, 
stb.-it és a gyümölcs a tölcsérbe gurul 
amelynek végét egy másik személy, esetleg 
gyerek tart a kezében és minden egyes 
kiguruló almát egy mellette álló kosárba 
tesz. A tölcsér drótgyürüvel van körülvéve, 
amely a tölcsért kifesziti és megadja neki 
az alakját. A tölcsér három egyformára haj
lított kapocscsal három kihegyezett paszuly- 
karóra erősittetik, amely karók a középen 
át vannak fúrva és dróttal összekötve. A 
készülék használata mellett teljesen sértet
lenül szüretelhetjük a gyümölcsöt, anélkül, 
hogy az egyes kosarak miatt a létráról le 
kellene másznuuk, ami igen kényelmetlen 
és sokszor veszélyes is.

—  Chryeanthemumok. Utasok és kutatók,
kik Japánban megfordultak, régen tudták, hogy a 
ina oly hatalmas jelentőségre emelkedett virág
gazdag keleti szigetországban chrysanthemumok 
csodás nagyságban és megszámlálhatatlan válto
zatokban neveltetnek és kultiváltatnak Mint min
den, a mi ezen csodás exotikus országból azon 
időkben szárnyra kapott, agy az akkori jelentések 
is kétkedéssel fogadtattak és csak félig-meddig ta
láltak hitelre. Végre mégis, körülbelül 32 évvel 
azelőtt, angol kertészek odautaztak meggyőződni 
e csodavirágokról. És nem hiába, — szakavatott 
látásukkal, csodálattal és bámulattal telve szem
lélhették azt az óriási nagyságot és nem sejtett 
alakokat, melyeket e jelentéktelen és szerény kerti 
növény a japán kertészek művészete és szorgalma 
folytán elővariált. Tanulmányozták tenyésztését 
és életmódját behatóan és a legpompásabb faj
táknak nem csekély számát magukkal hozták Eu
rópába. Itt aztán több évi aklimatizáczió (éghaj
lathoz való hozzászoktatás) és tenyésztési kísér
letek után csakhamar a tökéletesség ugyanoly 
magas fokára emelték a chrysanthemumot, mint 
a milyent a japán előképek felmutattak. Angliából 
legott elterjedt a chrysanthémum-tenyósztós Fran- 
cziaországba és Észsk-Amerikába s a sok megle
pő eredmény valóságos chrysaulhemum kultuszt 
teremtett a versenyző kertészek között, —  rövid 
időn belül az összes kertészkedő országokban 
igaz lelkesedéssel tenyésztették. Hazánkban az 
ismert Mühle Árpád temesvári cég kertészeti tele
pe volt az, hol legelőször neveltettek fel chrysan
themumok mesés nagyságú virágokkal és ugyan
csak onnan kerültek ezen óriásvirágok a közön
ség közé. Mühle Angliában és Amerikában a leg
első chrysanthemum-tenyésztőknél behatóan ta
nulmányozta tenyésztését a ma oly ünnepelt téli 
virágnak és a magyarországi éghajlathoz való több 
évi hozzáalkalmazkodással elért végre ugyanoly 
nagyszerű eredményeket, mint a milyeneket az 
angol és amerikai tenyésztők elértek. Tapasztalait 
a múlt évben megjelent »A Chrysanthemum Te
nyésztése«, saját kiadás, ára 2  korona —  című 
művében leírta s évenkint megjelenő őszi árjegy
zéke, mely érdeklődőknek kívánatra ingyen és 
bérmentve megküldetik, mindig felsorolja a leg
szebb és legújabb fajtákat, a melyek az őszi 
hónapok folyamán virítani fognak és ugyanakkor 
szétküldésre kerülnek.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.
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Sre poSiljke, kaj se tiCe zadr- 
2aja novinah, ae imaju pos- 
ati na ime urednika vu 

Drávavásárhely.

Izdateljetvo:
knjiiara S trau sz  S an dora  
kam eepredplate i obznane 

poftijjaju.
na horvatskom I magjarskom jeziku izlazeti druitveni, znanstvenl i povuéljiví Hat za puk 

Izlazi svak i tjeden Jedenkrat i to: svak u  nedelju.

Predplatna oSna Je:
Na celo l e t o .............8  kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetvert let t . . .  2 kor. 
Pojedini brcji koátaju 20fil.

Obznane ее poleg pogodbe i fal 
raftimaja.

OdgOYorni uradnik:
R H O S Ó C Z Y  E L E K

Olavni arednik:

B E Z E N H O F E R  M IH Á L Y
IxdaUlj i vl&utnik:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Ali se splaöa áivat dráati?
Ve, da je tak jako veiika dragoCa, gda 

je komaj moCi te2ake dobiti, da bi si poljs- 
ke posle v redu i v Casu zvráiti mogli, Cu- 
da ljudi se leca toga, da bi vide 2ivati dr- 
2ali; veliju, da se ne splati on trud, kojega 
Clovek s töm ima. Kaj bi n e ! Samo se ni 
treba odmah tak s puntati.

SvakojaCku 2ivat je vrédno dr2ati i 
hraniti. Ako je Clovek strpliven joS i od 
takve stvari more hasna brinuti, kaj jako 
malo koáta, pak skorom nikvu dvorbu ne 
potrebuje. Negda su ljudi bolje neg konje 
dr2ali, i velikoga hasna su imeli iz toga. 
Nego onda su imeli velike gmajne, tak, da 
célo leto je ni bilo treba doma hraniti. 
ZrebeCnice su imeli, skorom pri svakoj hi 
2i 2— 3, v jesen su prodali cujzeke i od
mah je bilo dost penez

Nadi ljudi su jod i ve vuCni к ovoj 
starinskoj navadi. Im je to ni tak zdavno 
bilo, da su deCki i v noCi konje pasli. Neg 
par lét tomu, da su medjimurci po foringi 
rdli od ovud do Budapedte, do Szegedina, 
Debrecina, Fjuwe i. t. d. Kajpak, da su on- 
da к takvomu 2ivlenju bili vuCni; i kaj 
bi si bili veliko giavu trli iz gospodarstvom I?

PoCeli su se tu i tam v gmajni deliti, 
tak, da veC skorom néma ubcine, gde se 
n$bi bili jazjdelili, i stém je kraj spaáisCu. 
Ljudi su si premenili marhu. Ve veC na- 
vadno rogatu marhu dr2iju. Konje nemreju 
imeti, ar némaju kam na padu tirati. Da si

nésu zuali to negda premisliti, как veliko
ga kvara te si s lém napraviti, ako si 
gmajnu razdeliju. Nego i rogate marhe 
nemreju tuliko dr2ati, как negda. Istina, 
da je rogata marha ve puno lepda, как je 
predi bila, nego to je po tém dodlo, da po
leg orsaCkoga podupiranja jesu si ljudi 
fajta premenili. Kroz zato imaju barem 
boldu rogatu marhu, makar ne tuliko, как 
su negda mogli imeti. Ali konji te se po- 
maiem zdojti.

Nego ne samo s konj, pak s rogate 
marhe je moCi hasna brinuti ; gazdarice bi 
vre znale povedati, s Cesa zemeju one tu
tiké peneze, kaj njim je pri hi2i potrebno 
Kokoái, guske, race po njivom raCunu veC 
hasna daju, как konji. Pak skorom i prav 
imaju. Ako bi si pisali, kuliko samo jedna 
kokod na leto jajci nanese, bi se osvedoCili, 
da je jako vrédno kokode imeti. К tomu 
kulikoput proda gazdarica piceke, pak je 
dostputi iz ovak predparanimi penezi na 
pomoC i gazdi, da mu tak nedtera kuruna 
s fali. Dajte gazdarice, samo povajte jod iz 
vekdim veseljem svakojaCku mladinu : gus
ke, race, pure, kokode i sve, kaj je dobro 
prodati moCi.

Nego na to vas opominamo, da si 
dobroga fajta zapovate, ne samo ove drob- 
ne. VeC ve posud, vu svakom selu pri ned- 
teroj hi2i su je velike kokodi, guske, race; 
dajte, gledite, da s Cim predi i vi do takvi 
dojdete. Pak na to pazite, da rane piceke 
i 2ibeke prehranite, ar ove je zaistinu tak

drago moCi prodati, za kaj bi vi sami rek- 
li: no tuliko su ipák né vrédni! Ako ra- 
uede piceke ili zibeke hoCete imeti, znam, 
da vi to veC znate, da je onda v zimi tre
ba mladinu malo bolje, pak s kuhanom 
toplom hranom hraniti.

Zakaj vas nagovarjamo, da bi vide 
mladine dr2ali? Zato, ar to ne kodta jako 
Cuda, a ktomu velikoga hasna nosi. Blizu 
je pijac, ako nebi mogli doma prodati, gda 
vam je potrebno, odnesele, ili podljete tam, 
pak za jako maii trud i malii brigu jako 
lépe peneze dobite.

Ako je зато malo oCivestna gazdarica, 
onda niti krajcara nesme potrebuvati od 
mu2a na domaCe potreboCe. Jod как sam 
rekel, ona mora biti negda— nagda v sili 
na pomoC, ili za par lét more lépe peneze 
predporiti, pak potlam skupne na nekaj 
preobernuti. Jesu takve okolice, как na pri
mer Soprunska varraegja, gdé ljudi iz toga 
jako velikoga dohotka imaju. Tu bi pak 
jodvekdi dohotek mogel s toga biti, ar s 
kuruzom, dtera ravno tu rodi najbolje, je 
najle2e i najbolje moCi mladinu podhraniti.

Ravno tak i svinje je vrédno dr2ati. 
Jedna pleraena svinja na leto veC hasna 
da, как kuliko pohranimo. Makar bi i 
kupuvali melju, zrnje ili iz Cim ju hranimo, 
pak je zato vrédno i splati se svinju hra
niti. Ali ne tak, как nedteri delaju, da na 
tjedne ne s Cistiju kotca, da se v zimi 
dostput i zmrzne vu kolcu gnoj. To je. 
nikvo gospodarstvo ne, nego lénost i po-

Z  А в A v A.
Déte:

ZoldoS Klarici se néje naäel vu nje- 
zinom seli к njezinomu srcu tovarud. Bői
dé vrsti i bogatstva je bilo ondi vu seli i 
dobre familije ali Klarici para najti néje 
bilo moCi, jerbo takve fajnoCe vrsti i per- 
done vu oni okolici néga bjlo, ali zato se 
i ona gori der2aJa, ali je i zadobila tova- 
roda vu dvadesetoj godini. Onda je ona 
iznadla к svojemo srcu para Biró Andrada, 
vu susednoj seli od najbogatede hide ju па
ка si je izvoljila sebi za tpvaroda, koj je 
hil vide trideset .gQdin star, ali vu télo je 
kreden, lépi Crnpko2ni, Iasi runjaste, v ple- 
Ci dirok, i vu sadnjem kraju je dmebkek 
junak bil, z jednom réCjom fajnedega juna- 
ka piti n ĵti néje bilo moCi vu oni okolici.

ДИ i jjaj.ezin ptec se je giddayo dr2al i 
pbraCal, kud goder je  hodil za svoje Cerke 
voljo jer si je  takvoga mladodenja izebrala 
da mu para né bilo, jer bo je njegva Cerka 
fajpa devoj^a bila, i jod ktomo da je i 
njpipjn Ipvarwd svojo lastpviiu svilno seno- 
kodo imel. Kada su jedepkjat pred sudca 
dodlji obedva, takvi par ljudi jod nikada 
nidCe videl pije i sudec se je vu prsi bu
bal i rekel je, natosu par ljudi da niti vu

izlodbi néma takvi par ljudi kakve ovdi 
vidim, sudec nije mogel terpeti da nebi 
bil doktoro stiha rekel. Vidiju gospon dok
tor tak je treba para skup spraviti onda 
se nebi nikada magjarske spodoba i jakost 
dolrgla iz ovoga svéta.

Nego bude moCi ovi par ljudi i deco 
pogledati rekel je doktor stiha.

Verujem veli olec Zoldoá koj je zjed- 
nim vuhom posludal kaj su se gospoda sti
ha spomiuala. Onda su odpeljalji Klaricu 
vu gjungjeno dvoriáőe de bu ona sprova- 
gjala dneve i vure ovoga svéta. —

Tri léta su preála. —
Ali jeden jesenski veCer к Zoldiju do- 

ru2ijo kola vu dvor.
Stari Zöldi se veC spravljal vu vu 

posteljo da si poCine ali da je poCul kola 
ru2iti, znati 2eljen je bil i iáéi je van na 
vrata se nalukavat kaj je to gdo se je do- 
kotal vu dvor. —

—  Klarica ti si?
— Jasam dragi otec.
— Sama?
—  Sama ja sam.
— A one lajce na kolji?
— Moje su dragi otec a drugo zutra 

doru2i.
Stari Zöldi se je jako prestraáil.
— Kaj se pripetilo Klarica?

— Néje nikva falinga otec samo ite 
vu hi2u, vre vam povém se kaj se pripe
tilo.

Kada je doálo Klarica vu hi2u zruáila 
se je na otca i jako 2uhko se je plakala

Nazad sam doála za navéke
— Mu2 te je bantuval pita otec Kla

ricu?
— Né.
— Onda si ti sigurno kriva?
Niti ja né.
Draga Cerka áto pak je kriv?
— To je krivnja da ga deteta néga.
Stari Zöldi si je poCel lasi skubsti van

izglave.
— A gdo je kriv jeli ti Klarica ili 

tvoj tovaroá?
—  Tovaroá je kriv po dano se 2alos- 

til i tuguval i joá ktcmo se uvék piakai 
jerbo mojo misei i mojo hi2iCko je né 
mogel spuniti. Prazno je bilo vék pri njem 
prez deteta. VCera se je spominal iz dok
torom, i jako 2alosten je doáel dimo, bez 
réCi jako srdit je bil, ja sam ga za vrat 
prijela koáuvala i sake fele lubavi izka2u- 
vala, i pitala sam ga kajti fali, ali sve za- 
badav, i kajti je rekel doktor.

Za kratek Cas je nad menőm zakriCal, 
vu tebi je falinga. Klarica se poCela 2uhko



tepanje. Kotci moraju uvék biti éisti к tó
mű vzimi topli v leti pák hladni. Zato v 
zimi je treba sva prela dobro zadelati, a v 
leti pák ofnati. К tomu nastiluvati pod 
svinje i uvék éistiti. Pák samo onda se 
bude i beteg dotrgel, ako uvék budete na 
to pazili, da kotci éisti v zimi topli v leti 
hiadni budeju. Zato je potrebno i veéput 
od zvuna i z nutra pobéliti s karbolom 
negda negda poda poljati. Kuliko hasna bi 
ovak imeli, to nit premisliti ni moői, pák 
pri tom vám i mala deca moreju na po
rnóé biti.

I pri svinja je glavno, da dobro pleme 
dr2ite. Как znate, za trgovinu su vám ból
éé öve bélé angolske fajt svinje, ar i spor- 
neju rasteju, pák iz draéom s как vom de- 
telicom je moéi podhraniti. Takve su bolje 
u gornjem Medjimurju. A za domaéi kraj 
zbog maéée su pák baguni bóléi, как vesu dőli.

Ve, da trgovina véé par lét tak stoji- 
probajte bolje s svinjami gospodariti. Bude, 
te vidli, da Ce te i s drugom marhom on
da bolje moéi gospodariti, nebude te si mo- 
rali prodati опак как drugi hoCeju, ar ako 
budete v sili, ili ako bi moraii kaj napla- 
titi, morete pajceka, friálina prodati, a ne 
kravu ili telieu, как ve. Pák öve peneze 
je moéi i na drugo preobmuti, ako bi rav- 
no ételi. Zato vám velim probajte véé svinj 
dréati, как kuliko navadno imate.

V poéetku sam rekel, da i od takve 
slvari moremo hasna imeti, étera jako ma- 
lu podvorbu nuca. Skorom svi imate dost 
prestrane ötale. Pod jasli imaju piaca pri- 
morski zajci. V neáterom selu sam videl, 
da je skorom pri svakoj hiZi véé imaju. Ne- 
go sam jóé né videl, da bi je i na pijac 
bil éto próbál nesti. Dajte, ako imate, da 
su mladi véé za ti kraj, probajte je na pi- 
jacu prodati. Budete vidli, как drago je 
moéi prodati. Po kurunu, po 120 — 1*40 
K. je moéi prodati tu prinas. Vidite, как, 
nebi bilo onda vrédno tu stvar imeti. Sve 
sve je moéi na hasén obernuti. Velim, sa
mo strplivni morale biti i red morate dr- 
2ati pri gospodarstvu, ar bez toga как god 
veliko gospodarstvo nemre obstati, nego se 
po éasu uniéli.

plakati lépő se spakovala i obrnola se.
Ako ti mu2 mislié da je pri meni fa

linga onda ja tebe ovdi ostavljam i najdi 
si takvo 2eno, koja nabo iméla falingo.

— Kaj je rekel né se 2aluval mu2? 
véli Zoldoá nate rééi. Dragi otec véli Klari- 
ca zabadav bi si bil 2aluval, néma un to
ga kinéa za kojega bi ja tam ostala bila, 
on se je piakai, i ja sam se plakala, pák 
sam si pakovala svoje stvari, a on me je 
рак samo Zalostno gledal.

Denes popoldan sam zgotovila pako- 
vanje, onda sam iéla knjemo pak sam mu 
tak rekla.

— Tu2bo daá ti mu2 к sudo ti imáé 
zroka proti a ja némám.

Pak tak lehko moréé od svojega mu- 
га krej stupiti, i reziti se 2njiro pita otec?

Dragi otec veli Klarica, nikada vam 
ne 2eljem vu vekáoj Zalosti biti как sam 
ja sada, i onda sam si sela na kola na 
koji sam se sad dopeljala. Onda je otec 
éerko ksebi previnul i poljubil,

Dobro je éerka ako je tam prazna 
hiea bila, domaj nebude od sada.

I lépa Klarica je domaj ostala. Po 
vremeno za lelő dana, kada je neCakani 
gost doáel kod Zoldoáa, sama Klarica je

KAJ JE N 0V 0G A ?

— Strelil se. Bognár István kovaéu 
z Keszthelya je na pamet doélo, da teatera 
slo2i, de bu svakojaéke kipe kazal. Kaj je 
snoval, to je i véinil, ali na svoj kvar. S 
poCelka su hodili ljudi outer kipe glet, ali 
ne dugo, zbog öesa je Bognár premestil 
svojega teatera v Tapolca. — I tam mu je 
isto tak iéio; svaki den je moral doplatiti, 
kaj ga koétalo. Dok je imel z éesa, je bilo 
dobro ali nazadnje je doáel red na gibuée 
stvari. —  Da je véé prividel, da nemre 
pred dugom vujti, odpravil se gorice, tam 
si je sei na jen tréek i strelil se. —  Kak 
je izlraga dokazala, puáka je bila s vodom 
nabita, kajli glava mu je bila tak rezbita, 
da su na dvadesetpet korakov naáli kosti 
i moZdjane.

— Smrtna bitvina. Német József i 
Nyoma Imre iz Kővágóőrsa su se zbog ne- 
éesa svadili, tak, da su se nazadnje poéeli 
i biti. Ovi drugi, koji su to gledali, su mis- 
lili, da se ovi dva norujeju, ali ne tak Njo- 
ma koj je svojega pajdaéa dvaput plusnul. 
Na to se tak razsrdil Németh, da se zabu- 
éil svum jakostjum v pajdaéu, hitil ga doli 
i tak tukel po glavi, da je ov za neáteru 
vuru vumrl. Németh se sam javil Zanda- 
rom, koji su ga zaprli.

— Ciganski tabor. Jeden cigan se 
pogodil svoje drage stareéimi, da kupi od 
njih kéerku za 2enu Ali doéel je za njim 
jen drugi zakadanec, koj je véé obeéal za 
pucu i otec je na to éista pozabil za prvu 
pogodbu, nego je prodal pucu ovom drugo- 
mu. —  Ali da je to zazvedil prvi kupec, j 
né si je dal mira, nego je odiáel к fiáka- 
Ijuéu, da zatu2i otca pri sudu. Ali fiékaljué 
je v nijednoj knjigi né mogel najti takvoga 
paragrafa, poleg kojega bi mogel otca za to 
zatuZiti i zato je odposlal deéka. Da je pre- 
videl snobok, da po takovim putu nemre 
dojti do pravice, napravil si je sam suda. 
Zegnal se skup svoje poznance, 2ene i mu- 
2e i tak doru2eni postaviju se pred otcov 
áator. Zatim mu poále nutri glas, da ako 
mu neda pucu, onda bu tábor. — Na to 
dojde otcov áereg, malo su se sklapovuákali,

bila vu hi2i kada je doru2il Biró Andraá 
njenji bilái tovaroö.

—  Klarica se je jako prestraáila.
— Si me né éakala Klarica misljim?
— Sigurno si zbog suda doáel.
—  Niti sam nuter né dal к sudo
—  Kvar je bilo kaj si né dal nuter 

к sudo tu2bo od kada sam te ostavila od 
onda oéem sama do skradnje vure 2iveti 
ovoga svéta prez tebe.

—  Как misljiá ti?
—  Slobodna sam i mislila sam si tak 

i tak sam 2ivela.
Mu2 je preztraáeno glcdal Klaricu.
—  Si lubil koga?
— Lubil sam samo tebe Klarica.
— Klarica ja samo tebe znam lubiti.
Próbál sam za drugimi vojuvati i né-

sam ti para naéel.
—  Jeli dojdeá nazad kmem?
— Neznam ili dojdem ili né.
— Zato jerbo nekaj sam i ja probala. 

То sam probala jeli je za Istina pri meni 
bila falinga? . . . Niti ti si né imel pravo, 
niti doktor je né imel pravo si skup nikaj 
neznate.

Za éetiri mesece budem mati.
Spisal

Vicsár Ferencz Komárváros

ali za éas je mi nastal, kajti otec se na- 
ravnal, s ciganom i vu ime zgubiéka platil 
mu je 10 forinli, za kaj si je deéko odmah 
kupil jednu drugu ciganicu, koja se s ve
se! jóm liitila v krila sigurnoga mladoZenje, 
i ve véé ovi dva z jednoga lonca jeju i z 
jednoga vréeka pijeju.

—  Od zbiranja ablegatov. Véé smo 
spisali v jednim proélim broju, kuliko vo- 
tumov bude imala naáa varmegjija. Sovum 
prilikom moramo spomenuti, da Andrássy 
gróf, minister nutraánjih stvari konferencije 
drZi s orsaékimi ablegati, na kojih rezlaZe 
ablegatom, — как bu iélo zbiranje 
vu buduénosti. — Andrássy je vu toj stvari 
sledeée rekel: Zbiranje od sé dob ne bu na 
jednom mestu, nego po notarjaáijah. Svaka 
okolica bude imela svoju komiááiju, koja 
bude hodila pobirat votume. То od komiá- 
áije visi jeli oée najenput odrediti, jeden 
den v celoj okolice zbiranje, ili pak odredi 
na viáe dnevov. Kaj se kandidatov tiée, i 
lam bu premenjba. Do ve je tak bilo, da 
su slobodno kandidétali ablegata pred jed
nom vurum, как se glasovanje poéelo. Po* 
leg novoga zakona pred petimi dnevi, — 
moraju javiti, —  как je zbiranje, —  koga 
oéeju kandiderati, i samo na öve moéi vo- 
tuma davati; koj bu potlam kandideran, 
onoga odhitiju. Nadatje zbiranje nebu tajno, 
nego javno, svaki bu s rééjom moral pove- 
dati, koga oée. íz med onih, koji neznaju 
pisati niti éitati, bude deset zebralo, meslo 
sebe jednoga, koj bu vu ime njihovoj gla- 
soval. — A ka se tiée toga, как budu znali, 
éteri zna pisati i éitati i éteri ne, za to je 
rekel, da od onih, koji su v kakvoj sluZbi, 
de prez éitanja i pisanja nemre éovek os- 
tati, budu posebnu knjigu vodili. Tu nebu 
treba nikakve svedoébe. — A za koga nez
naju, prav, jeli zna éitati i pisati, on bu 
moral nekakovu svedoébu pokazati. Ako bi 
komiééija dvojila vu tóm, jeli zna ov ili on 
zbiraé éitati i pisati, slobodno ga deneju 
pod izpit. Takvomu zbiraéu daju jednu knji
gu, da iz nje preéila jednu izreku i to doli 
spiöe. Так je v Taljanskom. Zbiraé ako nez
na, ne mora magjarski éitati i pisati.

— sprozena puáka. V Bánokszent- 
györgyu je viáe deékov doélo skup v gori- 
cah, koji su moraii к soldatom iti. — Spri- 
éavali su se od svoje domovine i na srdce 
pili zevretoga moéta. Proti veéeru se ta do- 
áetal Szakonyi Péter, logar i na rameni nese 
soboin puáku. — Deéki su ga v kiét zvali, 
da naj se z njimi zabavlja. —  Szakonyi se 
né dal dugo nagovarjati, iáéi je к njim i 
poéel je piti. A potlam je kazal deékom, 
как se soldati muéíraju s puékom. Med lim, 
dók je on obraéal puáku sim— tam, se puá
ka spo2iIa, i céla hit zletela v Szekeres Ju
rája, kojega su te2ko oranjenoga nesli v 
épital.

—  Tatbina. Z Kani2e piäeju, da su 
tam vlovili jednu 2i2ek Mari zvanu pucu, 
koja véé viáe tjednov krade po varaáu. —  
Puca je véé veéput bila zaprta zbog tatbine 
i parput zato kaj je vu2igala. — Ali reát 
ju je ne mogél popraviti; как je vun 
doála 2 njega opet se znove pograbilc stare 
meátrije. Cez viáe dnevov se v Sumi zdr- 
2avala, samo po nőéi se spravila v sela i 
varaáe krast. —  V Kani2i je céli áereg ta- 
kovih, kője je kvarne véinila, ali nigde se 
né tak lepő zabavljala, как öve dDeve, de 
su ju i vlovili. — 2i2ek Mari je jednu nőé 
odprla s tolvajskim kluéom jedna vrata i 
nutri odiála v hi2u. —  Najenput je poéela 
delati, i za éas je spazila, da ga v onoj 
hi2i nikoga ne, zato je batrivo delala. —  V



jutro je potegnula v kuhnju, de flaéno pe- 
reju, i kajti je vidla, da niti vudne niáéi 
nedojde nutri, tarn je ostala par dnevov. 
Za par dnevov 9e na tuliko podsegurila, da 
si je priredila jednu sobu, sami vkradjenimi 
stvari. Ali redari su za éas zazvedili za 
kvartir öve lepe fticc, prijeli ju, i zbprli 
v rest.

—  Tolvaj, koj se sam javl. Ker- 
cel Ferdinand z Alsóbisztrice se dospome- 
nul s dvéma pajdaSi, da se odpr&viju ne- 
kam, de ga véé penez. Kajti ga ne bilo 
ondi druge prilike, vdrli su v jednu Zitni- 
cu, pokrali su svakoformo zrnje, i za lim 
rezdelili se Znjim samo lak na óéi gledeé, 
bez vage. Onda su se raziSli, i svaki se od- 
pravil po svojem putu, как da bi sve v 
redu bilo. — Ali gazda je odmah javil célú 
stvar Zandarom, koji su podigli iztragu i za 
kratko vreme polovili dva pajdaSe, sarno 
Kelenc je jos vu vremenu skoéil, tak, da 
su ga nigde ne mogli najti. — Ove dva 
su deli na hladilo, a Kelenc, se odtepel ti- 
jam do Egerszega. Tu se mu prebudilo 
duSno spoznanje, koje mu je ne dalo mir 
nego na tuliko peklo, da se sam odpravil 
к redarom i tarn se javil, kajti tat. Redari 
su ga prek dali velikomu sudu.

—  Mladi samoubojik. Nemes Ist
ván, 15 let star deéec iz Tilajcsera, je v 
Szalapi sluZil pri jednim öoveku. Taj mali 
sluZil je prekoredno bil prevzeten, tak da 
su ga da god vlovili, da je htel kakovu lo- 
povéinu napraviti. Gazda ga je zbog toga 
veőkrat pokaral, ali zabadav, dcöec se ne 
Stel popraviti. — Ove dneve ga je opet vio- 
vil, da je nekakovu huncvutariju étel nap
raviti. Gazda ga je zaápotal i zagrozil se 
mu, da ga s prvom prilikom prek da Zan- 
darom. — Deéec se prekoredno bojal Zan- 
darov, zato se skrivaCkal i s jednim étrikom 
obesil. — Da su ga spazili, véé je bil mrtev.

—  Boj med zandari i cigani. Iz 
Szatmárnémeti javivu sledeóe: Z Uugvarme- 
gjije se jeden ciganski karavan, de su naj- 
viáe robili, — odpravil v Szatmár varme- 
gjiju i tarn kre jedne velike moévare med 
trstiku skril, odkud su veCput vun vdrli, 
da porobiju neduZne ljudi, — koji su od 
velikoga straha ne jednu nőé preskoznuva- 
li. — Zato se iz Szatmara odpravil Forgács 
Vilmos, Zandarski leitnant, Ács Géza, stra- 
Zameáter i 30 Zandarov, koji su neprestano 
iskali te zloéine. Na tretji den su je naéli 
kre jedne straáno velike moévare, tak zvane 
»ecsedi láp.« Ciganov je bilo po priliki pet- 
deset. — Da su cigani spazili Zandare i pol 
dueva je pravi boj tekel med cigani, i Zan
dari. Nazadnje su cigani itak vujéli. — Sa
mo jednoga Horvat zvanoga cigana su olo- 
vili, koj je bil oranjen na ruki, i Kolompár 
Maru. Cigane dalje preganjaju i véé do ve 
su srtaöno Cuda vkradjenih stvar naőli, viöe 
konjov, i med njimi jednoga dragoga konja 
koj je véé viée jezer kurun zasluZil svojim 
begom.

—  Gluhonemi i njegova Mati Ne
zdavna su v Egerszegu policaji naéli na vu- 
lici jednoga gluhonémoga, koj se dugo zdr- 
Zaval pri redari, kajti su né znali, ciji je 
i odkud je. Ne zdavna su iztraZivali jednoga 
gluhonémoga, koj je z Arada, z ákole skoéil 
Taj gluhonémi je — как veliju — sin 
Barna Jane íz Nagyváraea. — Egerseőki 
redari su poslali deéka v Nagyvárad, de su 
dva zvuéene gluhoneme dali к njemu, da 
naj poiáée svoju mater i hiZu, de je stanu- 
val. —  Nego deéec je ne mogel hiZu najti 
.a Barna Jana véli, da je to ne njeni sin,
■— i zato gg ne étela к sebi zeti. — Ve

su gá nazaj v Egerszeg poslali. Deéeé véli, 
da je Barna Jana Njegova mati, a ona pák 
niti éuti neée od toga. Redari neznaju, kaj 
bi ve zaéeli s deéecomi

—  Porobljen cug. Vu zadnjim bro- 
ju naéih novin srr o spisali, как su na éudni 
naőin porobili к vmuris 27-ga septembra 
dva cuge. Ve piáeju, z Pétervarada, da se 
zazvedilo, da je ovo razbojstvo jedna dobro 
zvuéena banda naéinila. Prvi aldov su bili 
dva Zandari i to Durov i Borislov. V Bo- 
rislova su né menje, как devet kuglje pus- 
tili. Z vun ovih jako teZko su oranjeni jóé 
Cetiri pod oficeri, koji su pratili cuga. — 
Alexandrovit Mihály herceg, koj je preáel 
s brzovlakom éez Stáción, ja zastavil brzo- 
vlaka i 300 rubelov prikazal Borislavu. — 
Kak je dokazano, galZenjakov je najmenje 
4*5 bilo. —> V desetih kuferni ékatulji su 
ne menje, как 29 jezer 2 sto i 88 rubelov 
penez odnesli sobom, — a v papirnatih 
penezi do 4 sto jezer rubelov je doálo do 
ruk tolvajom. — V poétarski koóiji su naé
li jednu puáku, jednoga noZa i dvé bombe. 
A kre vlaka je bila jedna korpa, vu njoj 
né ménje как 10 bombi, — a tri bombé 
su bile к áinjam prikapéene. GalZenjaki su 
na jednoj teher koéiji vujéli. A na Wiléa 
réki su ladje i flojse naáli, na kojih su 
prék vode odiáli razbojniki. Z med ovih 
dvanajst jih je s penezi v Néméki orsag 
vuélo.

—  Varaska mesnica vu VerSecu
íz Veráeca javiju, da su ove dneve odprli 
tam varaáku mesnicu. —  Govedsko meso 
koőta 92 führe i 1 korunu jedna kila. — 
Stanovniki su tak nahrupili na varaéku 
mesnicu, da je do 9 vure v jutro sve meso 
minulo. — Mesari, koji su do ve niti né 
ételi éuti, da bi na faleáe deli meso, su na 
to, как se odprla varaáka mesnica, odmah 
20 procentov pustili pri céni. Váráé po 
takvoj céni da meso seéi, da se svi stroá- 
ki naplatiju, i zvun toga jóé 15 procentov 
éisloga hasna dobi.

—  Boj med magjari i romani. íz
Arada javiju, da su tam ove dneve dva 
marofe trZili, koji su bili Sigray JoZefa 
grofa i njegove Zene. — Ovoga vehkoga 
imétka je jeden bank kupil, za tri miljone 
korun. — Romani, koji su blizo ovoga 
imétka, i njihovi banki su se véé zdavna 
nagraZali, da ga oni kupiju i to su véé ro
mani pred licitacijom povédali, da magjare 
preliraju. — Zbog toga su se magjari i 
romani véé duZe vrémena né trpeli. Roma
ne je to Zalostilo i srdilo, da su niti 88 
jezer korun kaucije né mogli poloZiti, prez 
éesa se né dalo licitirati. — Na on dén, 
da je bila licitacija, su magjari i romani na 
koli iáli na dotiéno mesto, — v Kisjenő, 
da se osobno osvedoéiju, poleg kakéih kon- 
dicijah bu se drZala licitacija.

Da su magjari éez Kisjenő iéli, de su 
peskoznuvali jednu nőé, su romani poéeli 
kleti i psovati. — Magjari, kojih je bilo do 
dvanajst, su ételi svojimi koli preteéi romá
né i onda se pripetilo, da je Sós György, 
koj se svojimi dvéma sini peljal na licita- 
ciju, vudril s biéom Herló romana konje. 
Na to su se Herlovi konji poéeli spinjali i 
sve koji su eedeli na koli, prehitili v grabu. 
Zvun sebe skoéi na to gori Herlo i s jed- 
nom vuporom vudri Sósa po glavi. — Sós 
se ne zruöil, nego i on je zgrabil za vupo- 
ru i tak je iéel na Herlova, koga su i Só
sovi dva sini pograbili. — Stari Sós je tak 
vudril s vuporom Herlova, da se najenput 
smotal dőli, a njegovi sini su s jednim 
noZom odrezali mu glavu. — Na to su se

svi najenput pobunili i Zereé iéli jen na 
drugoga, — tak da su se svi skrvarili. 
Ki je zgrabil za vuporu, ki za motiku, ki 
za noZ, ki kaj, ki kaj i tak su iéli skup. 
Óva bitvina je skorom jednu vuru trpela i 
viáé jih je ostalo na mesti teZko oranjenih. 
Как piáeju od ónul, Cetiri su ostali mrtvi 
i deset jih je teZko oranjenih. —  Zandari 
su sve polovili. Od se dob, как se vidi, 
jóé budu se ménje trpeli magjari i romani 
i de budu samo mogli, budu jen drugomu 
nagajali.

—  Od ruske carice. Jedne ruske 
novine piáeju, da je ruska carica jako be- 
teZna. Navék to misli vu sebi, da nigdi 
nemre spati, samo kre mórja; viáekrat éez 
dneve negovori niti jednu reé i onda sprsti 
kaZe, da bi rada govorila, ali nemre ; — 
a veéput to véli, da nemre hoditi. — Na- 
ravski, da sve to od velike slabosti zhaja, 
zato bi ju doktori radi v jednu juZno ku- 
paliáée poslali, áli ona se neda prez cesara, 
a cesar pák na nikakov naéin nemore os- 
taviti Ruskoga orsaga.

Cudna zabava. Z Pariza piáeju, da 
su tam né zdavna éetiri bogate dijaké pri
jeli redari, kajti se zazvedilo, da su hamiá- 
ne péneze delali. — Svi éetiri su bogatoga 
roda, kojim roditelji poáleju tuliko penez, 
kuliko samo trebaju. Ove dneve su se 
mladiéi viáekrat zaprli v hiZu i susedom 
su rekli, da teZku zadaéu délaju. Stopram 
onda su bili preseneéeni domaéi i susedi, 
da su jenput samo dotrli nutri redari i 
sve éetiri mladiée polovili. — Za éas se 
zazvedilo, da mladiéi hamiáne péneze dé
laju. Na kvartiru su jim naáli svakuformu 
preée i viáe penez — najveé 10 frankov — 
koje su ovi napravili. — Pred sudeom su 
se mladiéi ovak branili: Mi nedélarno ha
miáne péneze zato, da je vun damo, mi 
samo oéemo oprobati, как se zahasnuje 
elektriéna jakost. Naái roditelji su bogati, 
poáleju nam penez, kuliko trebamo i zato 
smo né presiljeni hamiáne péneze vun da- 
vali, niti neéemo. Izlraga je dokazala, da 
mladiéi nelaZeju ali zato ie itak nepustiju 
vun, kajti poleg zakona niti z norije se 
nesmiju hamiáni penezi delati.

Nekaj za kratek őas.
2ensko delo

Ti Kóbi, od éesa je oteéeni tak jako 
tvoj obraz?

Hje, Poldek, to ti Zensko ruéno delo!
Selska frajlica.

Jedna selska frajlica je otiála v Peálu, 
i tam se odpravila v jednu knjiZarnicu, da 
kupi za godovno par pesmah svojoj prijate- 
ljici, koja je lepő znala igrati na klavir.

Mladi knjiZar odmah spuni Zelju lépe 
frajlice, i spakuje par komadov v papír i 
prek da frajlici.

Za éas dojde nazaj frajlica i véli, prö- 
sim, jóé nekaj sam pozabila!

A naj samo zapovedaju gospodiéna, 
kaj trebaju!

Na to frajlica sva zaZarjena govor:
»Le van a szivem láncolva« . . . .  Sze

retem én magát nagyon«......... Adtam is,
adok is csókot a legénynek« . . . .

Dalje je véé né mogla govoriti, kajti v 
drugim hipu je к njoj skoéil mladi knjiZar, 
obine nju i kuáne tak, da se vun éulo na 
vulicu, a zatim pregovori*

»Mert tudom magamról, jól esik sze
génynek« . . .

Veliju, da je lépi frajlici ne bilo Zal, 
kaj je knjiZar snjom tak éudno napravil.





I J ' ű r d e t m é r x Y .  j
1 Az alulirt kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a „Dunántúli helyiérdekű I
I vasutaknak, Csohohely Gergely és társai elleni a Csáktornyái 515 számú telek- j 

könyvben 463]a hrsz alatt felvett ingatlan részleges kisajátítási ügyében a kár- i 
térítési eljárás meginditssát folyamatba tette arra tárgyalási határnapul >

1908. évi október hó 21. napjónak d. u. 3 óráját j
Csáktornyára a vasúti állomásra kitűzte ennek vezetésére Knorr Kálmán királyi '/
tői vén» széki bírót kiküldötte, mikorra és a hova az érdekelteket a törvényes j
következmények terhe alatt azzal idézi meg, hogy elmaradásuk a kártalanítás j 
fölött hozandó érdemleges határozatot nem gátolja, az egyéni külön értesités (
elmaradása, vagy a tárgyalásról való elmaradás miatt pedig igazolásnak helye nincs. /

A  kir. törvényszék. í
Nagykanizsa, 1908. szeptember 23-án. I

Csesznék Miklós, kir. lörv. h. elnök. 8 5 0  3 — 3 Knyser. t. jegyző. \

Nyomatott Fiachel Fülöp (Straudz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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