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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

Telefon szám 34.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Megjelenik hetenkint egyszeri vasarnap.

Előfizette! árak:

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

Egyes szám ára 20 fillér. 

Hirdetések Jetieyesaa ezáalttataak. 

Nyltttér petitesre 50 «Uér.

FelelOa axerkeiEtO:
Z R ÍN Y I k a r o l y .

FóaserkMBtó:
M A R G IT A I JÓZSEF.

Kiadó ói laptulajdonoi:
S T R A U S Z  SÁNDO R.

Az egységes nemzetközi nyelv kérdésé.
A Muraköz egy korábbi számában »Az 

Esperántó« című kis cikkemben röviden 
már érintettem a XX század megvalósu
lásra váró eszméinek egyik legszebbikét s 
talán legfontosabbikát; az egységes nemzet
közi nyelv égető kérdését, melynek gyakor
lati megoldásán immár korunk legkiválóbb 
szellemei fáradoznak. Ha most újból s ezút
tal talán kissé alaposabban kívánok foglal
kozni ezzel az emberi kultúrát legközvetle
nebbül érintő szép eszmével, úgy ez arra 
vezethető vissza, hogy »Az Esperántó« meg
jelenése óta eltelt idő alatt, de különösen i 
Becsben töltött négy heti tartózkodásom alatt 
я nemzetközi egységes nyelv gyakorlati meg
valósítása s létezésének lehetősége terén 
szerzett közvetlen tapasztalataim csak még 
jobban megerősítették bennem azt a lelke
sedést, melyet e szép eszmével szemben 
lelkem mélyén már korábban is tápláltam.

Valamikor amikor gyermekes hittel-ra- 
jongással csüngtem ezen a nékem kezdettől 
fogva oly fetszefős gondolaton — magam 
is azt hittem, hogy ez csak egy utópia, egy 
tényleg nem létező, de mégis millió-millió 
szinben ragyogó szivárvány, mely után az 
ideális lelkek százai szaladnak anélkül, hogy 
valamikor is utolérhetnék. Ma azonban ami
kor nem kisebb rajongással ugyan, de a 
kérdés gyakorlati megismerésével foglalko
zom gyermek koromnak eme szép ideáljá
val, úgy érzem és tudom, hogy az nem 
utópia többé, hanem az emberi haladásnak 
egy olyan elengedhetetlen eszköze, a kultúra

további terjesztésének egy olyan nélkülözhe
tetlen fegyvere, mely nemsokára teljesen ké
szen fogia elhagyni a nagy eszmék gyakor
lati megvalósításéra szolgáló műhelyt, hogy 
vele az ember saját boldogulásának további 
útjait, de meg leginkább az általános ember 
szeretet útjait egyengesse.

Ma már nem egyes rajongók csábító 
eszméje, hanem komoly, az élet nagy kér
déseivel foglalkozó kiváló tudósok megvaló
sulásra váró terve az egységes nemzetközi 
nyelv kérdése. így annak egyik legkiválóbb 
harcosa, nem kisebb ember mint maga Ost- 
wald, az a világhírű fizikó kémikus, német 
tudós, akinek hetvenedik születésnapja al
kalmából ép az elmúlt hónapokban rakta 
lábaihoz az elismerésnek és tiszteletnek 
őszinte babérjait az egész világ progresszív 
közönsége.

Sok évszázadnak kellett eltelnie s egy 
Rajmundus Lulusnak meg a többi nrriytir- 
nak kellett vértanú halált szenvednie inig 
az egyre fejlődő és változó élet rávitte az 
emberiséget, hogy haladásának eme legfon
tosabb eszközével komojyan foglalkozzék.

Egy fél ezreddel efcelótt még kerékbe 
törték azt a korát gondolkozásban messze 
fölülmúló bátor férfiút ki meg merte pendí
teni az egységes nemzetközi nyelv eszméjét, 
ma pedig nagy szellemek egész életüket, 
vas szorgalmukat s rendületlen kitartásukat 
áldozzák fel ez eszmének gyakorlati meg 
valósítására.

Az első komolyabb lökést ebben az 
irányban a gőz feszítő erejének felfedezése 
s az első vonatnak megindítása adta meg

Az immár oly csodálatos dolgokat pro

dukáló technika legelső megnyilatkozásai: a 
gőzhajó és a gőzvasut voltak a kezdő har
cosai annak az óriási hadseregnek, mely a 
nemzeti sovinizmus kínai falait megdönteni 
s az intenzivebb internacionális élet alapjait 
lefektetni hivatott volt.

Évtizedek fárasztó munkája volt szük
séges ahhoz, hogy ez a küzdelem győze
lemre vezessen, s ma а XX. század máso
dik tizedében immár az élénk nemzetkösi 
forgalom korszakában élünk.

Ennek az internációnális érintkezésnek 
megerősödésével lépést tartott az egységes 
nemzetközi nyelv égető szükségességének 
érzete s ma amikor az emberi elme egyik 
legzseniálisabb alkotásaival: a röpülő gépek
kel egy pár óra alatt országokat lehet át
utaznunk, nem volna szabad intelligens em
bernek lennie, ki a nemzetközi nyelv mélyre 
ható nagy jelentőségéről a leghalározotabban 
meggyőződve nem volna.

Ha ezek után itt mégis bárcsak nagyon 
röviden, foglalkozni kívánok azzal a kérdés
sel, hogy szükséges-e hát egy nemzetkösi 
nyelv, akkor ezt tisztán azért teszem, mert 
sajnos még mindig nagyon sok м ок  na к as 
egyébként értelmes embereknek a száma, 
kik az egységes nemzetközi nyelv szükséges
ségét kétségbe vonják.

S itt mindenekelőtt rá akarok mutatni 
arra a kellemetlen félreértésre mely a »nem
zetközi« в a »világnyelv« fogalmainak gya
kori felcseréléséből származik

A kérdéssel felületesen foglalkozó te
kintélyes számú ellenségeink szívesen fel
használják ellenünk azt a sokszor megis
mételt de még többször megcáfolt állítást,

dani, hogy soha vígak ne legyenek, ne nevessenek 
—  sőt egy leány akkor helyes, ha van benne élet.

Ezt mi lányok nagyon is jól tadjuk s innen 
van az, hogy társaságban mindenki víg, kedves, 
bájos akar lenni. Gyakran csapjak így be a jó 
világot.

A legnagyobb bánatból a legszeretetreméltóbb 
modorba térünk át, mihelyt valaki szemben áll 
velünk. Legtöbben ezt tetszvágyból teszik. (Én csak 
azért, hogy bárki telkembe ne láseon, bár nem 
vagyok különb másnál.) De nem is a letszvágy 
az, amit kifogásolni akarok —  bár lehetne, —  ezt 
megértem mert hát Éva lányai vagyunk.

Sokkal jelentőségteljesebb dologról van itt 
s z ó . -------------- Ugy-e, maguk lépten-nyomon elej
tik —  »mai napság, а XX. században«. De azt 
hiszem, alig gondolta még valaki el, milyennek is 
kell lenni egy leánynak a mai korban. —  Szinte 
hallom a gyors választ »emancipáltnak«. Igen, 
annak is, de nem úgy, mint azt maguk értelmezik.

Mi leányok.
Irta: Dinára.

E cikkemben mi lányokról beszélek, csak 
úgy általánosságban.

Nem akarok magamnak haragosokat szerezni 
olvasóim között, s azért előre is kijelentem, hogy 
kivételek is vannak, akiknek a megérdemelt tisz
telettel adózom. A többiek pedig ne sértődjenek 
meg —  t. i. a lányok —  ha van közülök egy, 
aki őszinte lesz, és megmondja az igazat. Mert 
én is leány vagyok s nekem is kellemetlen, ha 
rossz szemmel néznek rám.

Arról van ugyanis szó, hogy nagyon elége
detlen vagyok a leányokkal. Csak azt az egyet 
kivánnám, hogy komolyabbak legyenek. (Ne gon
dolják, hogy valami pápaszemes, szigorú arcú vén 
kisasszonnyal van dolguk. Sokkal is fiatalabb va
gyok, mint gondolják.) Ezzel nem azt akarom mon-
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Ha a szülőket »öregemnek« nevezik, ha nem 
törődnek szavaikkal, ha feleselnek nekik; ha ön
fejűek; ha irtóznak a házasságtól, ha ki nem áll
hatják a gyermekeket; négy öt fiatalemberrel sé
tálnak egyedül, ha letegezik őket; ha cigarettáznak
stb. s t b .-------- —  Ezt nevezik emancipációnak.
Pedig nem ez, mert az emancipáció is megkívánja 
a tieztelettudást, a józan belátást.

Maguk lányok meghazudtolják önmagákat, 
ha kimondják: »nem kell férj, nem kell gyerek«. 
Tudom én nagyon jól, hogy ez az egyedüli vá
gyuk, erről álmodoznak, ezt óhajtják és kívánják. 
Csak persze, ez nem »modern« és így inkább 
frázisokat beszélnek.

Ugy-e, haladni kell a korral I ? Ezt mindenki 
a saját felfogása szerint meg is teszi. Miután di
vatban van, hogy a lányok hivatalba járnak —  
maguk is nagykeservesen keresztülcsusznak a ke
reskedelmi iskolán és akkor —  »keresnek« . . . .  
egy kis szórakozást az irodában. Mert nem dől-
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hogy a »világnyelv« megvalósítására törek
vők egy — biológiai, geológiai és beszéd- 
szervi okoknál togva meg nem valosíiható 
eszméért küzdenek, mert hiszen egy szükebb 
hazának határain belül is számlalan tájszó
lásra oszlik egy és ugyanaz a hazai nyelv; 
hány ilyen s egymást valószinüleg meg sem 
értő tájszólásra oszlanék tehát egy ilyen 
világnyelv s hogy továbbá az egy csapásra 
megszüntetné minden nemzeti erőnek, ha
zafias lelkesedésnek és cselekedetnek örök 
forrását: a hazai nyelvet.

Ez a vád teljesen alaptalan s csak a 
kérdés lényegével való fölületes foglalkozás
ból származik; mert az egységes nemzetközi 
nyelv megvalósítására irányuló törekvés nem 
a »világ« hanem a »nemzetközi« nyelvben 
keresi végső céljait. A nemzeti nyelveket 
pedig nemcsak hogy nem szándékozik ki
irtani hanem egyenesen azok intenzivebb 
ápolására, kultiválására törekszik A könnyű 
s rövid néhány hónap alatt elsajátítható 
nemzetközi nyelvvel egyenesen időt akarunk 
szerezni minden hazafinak ahhoz a honpol
gár) kötelességleljesíléshez, mely a hazai 
nyelvnek mennél tökéletesebb elsajátításában 
nyilvánul meg. Az éveknek azt a hosszú 
sorozatát, melyet ma tanulni vágyó, intelli
gens emberek idegen nyelvek megtanulásá
nak meddő munkájára pazarolnak, megmen
teni akarjuk a hazai nyelv intenzivebb kulti
válására s az általános művelődés tokozására.

Mennyi szorgalom, mennyi tehetség, 
mennyi drága idő pocsékolódik el az idegen 
nyelvek órási szótárainak egyszerű bema- 
golásával s mily értékes kincsekkel gazda
godhatna az emberi kultúra, ha mindazok, 
kik ma még éveken át nyelveket tanulnak 
ugyanazt az időt mondjuk hasonló szorga
lommal és kitartással például a mérnöki, 
az orvosi, vagy természettudományi téren 
való kísérletekkel, tanulmányokkal töltenék el

S ha semmi egyébb az emberi művelő
dések eme remélhető fejlődése egymagában 
is elegendő ahhoz, hogy az egységes nemzet
közi nyelv szükségességéről meggyőződjünk.

Pedig talán még ennél is fontosabbnak 
látszik az az óriási előny, melyet az egysé-
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goznik komolyan, nem a munka kedvéért, hanem 
csak »úgy« időtöltésből.

OUhoii unalmas —  ott legalább eltelik az idő.
»Buta háztartási dolgokkal« nem foglalkoz

nak —  az nagyon »prózai«. (Mondom, kivétel 
is van.)

A mai kor pedig megkívánja, a komoly innn- 
kát, a haladniakaiást.

A nő minden körülmény között állja meg 
hely-Ч, akár mint munkás hivatalnok, házikisasz- 
ezony, asszony és anya Ezt kivánja a mai kor. 
Nem pt-dig, mint a legtöbben, minden öntudat, 
köt^l s-ngárzet nélkül »csak éppen hogy élnek«. 
Dolgoznak egy kicsit, mert »szégyen« tunyán élni, 
mert a m ima kergeti, mert másoktól talán látják.

Anyáink bizony Ьн voltak fogva, nem élhet
ték a maguk éh tél. De mi szabadok vagyunk, 
miért nem használjuk ki ez egyéni szabadságot 
öntudalosabb módon, a saját egyéniségünkhöz 
megfelelően.

Miért találják örömüket abban, ha barátnő
jüket bosszanthatják, hogy ő »pukkadjon«? U^yan 
lányok, nem S'égyenlik inasukat ily kicsinyesnek 
lenni ? Va'ami nagyobb, fenköltebb, nemesebb nem 
vonza miguk. it?!

Hát haiadás-e az, amit maguk annak nevez
nek ? Másnak kel'emelh-nséget okozni, traccsokal 
kikürtőlni, az az egész, amit a mai »szabad« kor
ból örömmel kinuadnak?!

Mist vár msüktől  a világ!
L gyenek komolyabbak, öntudatosabbak, hogy 

megfelelhessenek а rn ti kor igényeinek !

ges nyelv bevezetése a jelentőségében nap
ról napra emelkedő kereskedelemnél jelent.

Hát a tudomány micsoda óriási kin
csekhez juthatna el általa!

Hiszen elég, hacsak az újabb időkben 
oly gyakori nemzetköri kongreszusok tár
gyalásaira gondolunk, melyeknél pedig több
nyire több nyelvet beszélő müveit térfiak 
gyűlnek össze tudományos kérdések megbe
szélése végett —  hogy át érezzük az egy
séges nemzetközi nyelvnek jelentőségét.

Nincs a napi társadalmi s tudományos 
életnek az a legparányibb részecskéje, melyre 
a közlekedési eszközök mai gyors tökéletes- 
bítésének és szaporodásának, továbbá az 
egyre íokozodó nemzetközi érintkezésnek 
korszakában —  az egységes nemzetközi 
nyelv nagy hatással ne lenne.

A kultúra, a civilizáció szent ügye óri
ási léptekkel fog majd előre haladni abban 
a talán nem is oly távoli időben, midőn az 
élet szünetnélküli haladásával lépést tartó 
s a nemzeti sovinizmus álarcát levető em
beriség, hazafias érzéseinek megőrzésén, ha
zai nyelvének szeretetén kívül, a szükségessé 
vált egységes nemzetközi nyelv segítségével 
fogja szellemének értékes kincseit egymás 
közt k’cserélni, terjeszteni.

Kelemen Ferenc.

Néhány szó a szövetkezetről.
Csabai Kálmán kir. gazdasági tanár.

03Régi közmondás: »Segíts magadon, az 
Isten is megsegít«. — Sajnálaltal látjuk, 
hogy ezen közmondás igazságát kevesen 
követik . . . Különösen a gazdák követnek 
el óriási mulasztás^ saját érdekeik előrevi- 
telét illetőleg, — mert nem csak hogy nem 
segítenek magukon, hanem még legtöbbször 
a feléjük nyújtott jóakaró kezet sem ragad
ják meg, a helyeit közönnyel nézik saját 
romlásukat és pusztulásukat.

Ha figyelemmel nézzük, azt tapasztal
juk, hogy gazdáink az isteni gondviselés 
által uekik juttatott termő földet sem hasz
nálják ki úgy, a hogy azt kis szaktudással 
igen könnyen minden esetre megtehetnék . . 
Még műidig a múlt század elején divatos 
gazdasági modorban gazdálkodnak, még min
dig egy szem búzát termelnek ott ahol két 
szem búzát termelhetnének.

Okulhatnánk a nagy Németország pél
dájából, hol a gazdálkodás téren óriási lé
pésekkel haladnak elő, ahol igazán bámu
latos eredményeket képesek elérni olyan 
talaj és éghajlati viszonyok között, amelyek
hez viszonyítva a miénket kitünöeknek kell 
mondanunk.

Ezen törekvésükben a szövetkezeti esz
me vezeti őket, jól tudják, hogy válvetve, 
szövetkezve a legnehezebb czél is elérhető.

A muravidi Háziipari Szövetkezet ez 
évi mérlege e lap hasábai közt feltalálható. 
Örömmel konstatálhatjuk, hogy eme egyszerű 
földmives ifjakból alakult szövetkezet szór 
galmas munkával, helyes vezetés mellett 
mily szép eredményt volt képes elérni. — 
A szövetkezet czélja, hogy téli időben, a 
munka nélküli kisgazdáknak, gazdasági mun- 
«ásóknak foglalkozást adjon s igy keresetet 
biztosítson számukra.

Czélját elis éri, amellett 1122 korona 
tiszta nyereséget is mutat ki.

Reményem van, hogy a jövőben még 
szebb eredményt sikerül ezen kis szövetke
zetnek elérni.

Bárcsak intő például szolgálna a Házi
ipari Szövetkezet működése arra, hogy szö
vetkezve, egymást megbecsülve szorgalmas 
munkálkodással úgy magunk, mint ember
társaink érdekeit mozdítjuk el.

A mi még hiányzik!
(V. I.) Hiszen hiányzani, sok min

den hiányzik! — mondja a magyar ember, 
de mégis . .. Mmtha Csáktornyán hiányzana 
feltűnően valami . . . !

E sorok szerény írója már jó darab 
földet bejárt, sok helyen megfordult, sok 
embert ismert. Látott jót, rosszat és épen 
azért szeme önkénytelenül keresi a hibát 
és a hiányt. — Csáktornyának nagy intel
ligenciája, intelligens polgársága van; Csák
tornyán sok a fiatalember, sok a fiatal lány. 
Itt úgy az intelligens fiatalság, mint az idő
sebbek csodás társadalmi életet élhetnének, 
együtt; azonban élnek, de kasztokra osztva. 
Nálunk nincs a fiatalságnak egy általános, 
minden intelligens elemet —  legyen az ke
reskedő, vagy hivatalnok —  (elszívó és ma
gába gyűjtő egyesülete, nincsen egy olyan 
kör, hol gondolataikat, eszméiket kicserél
hetnék, vagy önmagukat képezhetnék. Pedig 
kellene lenni; kellene egy olyan egyesület
nek nálunk is létezni, mely a demokratikus 
elvek alapján egyesítené líjainkat. Mert mit 
csinálnak ők most? Reggeltől estig az iro
dában ülnek, este pedig ismét ütoek — a 
kávéházakban, vagy más hasonló szórakozó 
helyeken. Semmi testmozgás, semmi élénk
ség Pedig a »ma« kimondott frissítő szere 
a sport. Hol a sport Csáktornyán? Itt csak 
az inasok sportolnak; t i. rugdalják az ut
cán a kavicsokat, mintha íootballozuának. 
Csáktornyán a sport kizárólag a sétákban 
merül ki, pedig vau a városban két torna- 
csarnok is. hol igazán szakszerűen lehetne 
sportolni. Ha volna nálunk egy egészséges 
sportegvlet ésszerű és szakszerű vezetéssel, 
akkor ifjainkat nem látnók blazirtan, élet
unt arccal dülöngélni, ténteregni a korzón 
(pardon!), meg a kávéházakban. Akkor a 
most petyhüdt izmok, melyek ma legfeljebb 
a biliárd-dákó emeléséhez, meg a sétubot 
forgatásához Irainiroznák, rugalmasak és 
intenzív munkákra is képesek lennének.

Épen a napokban olvastam valamelyik 
folyóiratban dr. Wood professortól egy cik
kel, mely oda konkludált, hogy a nagyné
metek hatalmi túlsúlyra vergődése ott kez
dődik, ahol a sportszenvedélyük. Tehát, ha 
a keménykoponyájű, de világoseszü germán- 
apostol azért, hogy az ő erős ép és edzett 
testében friss, élee ész legyen, akkor nekünk 
is el kell fogadnunk azt az általános elvet, 
hogy a sport nemesit! Avagy nem fejleszti-e 
az ifjú ambicióját, nem neveli-e önérzetét 
és nem önt-e művelőjébe vetélykedési haj
lamot? Pedig e három tulajdonságra ma 
igen nagy szüksége van annak, ki érvénye
sülni akar, mert hiszen a mai kor jelszava: 
»Minden áron előre!«

Alsólendván, a szomszéd kis Alsólend- 
ván van sport, pedig ott nincsenek torna- 
csarnokok sem, de ott nem oly fásultak 
még az ifjak! —  Avagy talán nem kellemes 
látvány az, ha nemes hévvel igyekeznek az 
ifjak tultenni egymáson? —  nem élvezet 
ezt nézni az időseknek?

Kár, hogy igy le hagyjuk magunkat pi
pálni, egy olyan kis városkától, mint Lendva. 
Kár, hogy képzett fiatalságunk még saját 
körében is széthúz és kár, hogy nálunk
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mindenki —  kevés kivétellel — önmagát 
értékeli! Kár, hogy nagyzási hóbortban és 
nemtörődömségben szenvedünk.

Egy kis demokratikus gondolkozást ké
rünk, egy kis érzést és hajlandóságot egy
más iránt! Mert hiába nagyzolunk — a 
tükörben, azért a mások tükre, mást mutat.

Már pedig oly tér nincs még egy, amely 
olyan tömegeket tudna magában, mellék 
gondolat nélkül, egyesíteni, mint a sport. A 
sport az, mely minden éptestü embert vonz, 
rang és osztály külömbség nélkül. És tessék 
elhinni, hogy nem díszkvalifíkáló dolog az, 
ha egy érettségit telt ember egy másik tisz
tességes emberrel —  kinek nincs érettsé
gije —  egyazon egyesületbe tartozik és vele 
sportol. Vannak nagy egyesületek — nálunk 
Magyarországon alig, de külföldön — hol 
akadémiákat, egyetemeket végzett emberek 
birkóznak, tornásznak vagy labdát rúgnak 
—  a dicsőségért munkásokkal Azért az a 
diplomás ember, megmarad ügyvédjelöltnek, 
könyvelőnek, vagy mit tudom én minek, és 
a munkás, marad munkás. Az egyéntől tügg 
mindig, respektálják-e és nem a diplomától 
és társadalmi állástól.

. . . Miért ne lehetne hát Csáktornyán 
is egy egészséges és teljesítőképes Sport- 
egyletet csinálni?! —  Vagy tényleg nem 
lehet ?

K Ü L Ö N F É L É K .
A b ölcs.

A bölcs a dolgot úgy veszi 
Ahogy jön  és nem válogat,
Ábrándokat nem sző  soha,
S nem ismer balga álmokat.
Ha van mit enni, hát eszik;
Ha nincs, koplal, meddig lebet, 
Aztán-kampec; azért látunk 
Éhen meghalni bölcseket.

Zombory Gyalu.

—  Kioevezés. A m .kir. honvédelmi 
minister dr. Pólyák László ministeri logal- 
mazót, Pólyák Mátyás Csáktornyái áll. elemi 
iskolai igazgató-tanító fiát miriisteri segéd
titkárrá nevezte ki.

—  Eljegyzés. Schrantz Elek alsólend- 
vai kereskedő eljegyezte Farnady Teruska 
kisasszonyt, Farnady Gyula győri hangszer
kereskedő leányát.

—  Áthelyezés. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minister Erdődy Ágoston 
barcsi és Németh Gizella muracsányi állami 
elemi iskolai tanítókat kölcsönösen áthelyezte.

—  Halálozás. Holczbauer Gyula kér. 
isk. tanuló, volt tanítóképző intézeti növen
dék f. hó 23-án elhunyt Szombathelyen 17 
éves korában. 25 én temették el. Nyugodjék 
békében!

—  Névmagyarosítás. Énidarió István 
Csáktornyái illetőségi ugyanitteni lakos saját, 
valamint Zsnidarics Alojzia, Irma, Jenő. Ilona 
és István nevű kiskorú gyermekei családi 
nevének »Zsoldosára kért átváltoztatása az 
1914. évi 108.958. számú belügyministeri 
rendelettel megengedtetett.

A »Csáktornyái kereskedő ifjak őnképző 
egylete« julius 5 én tartja nagyszabású kerti 
mulatságát Deutsch Jenő szép kerlhelyieé- 
gében. Az agilis rendezőség számtalan meg
lepetéssel gondoskodj, hogy a publikum 
sokáig emlékezzék az eltöltött mulatságra.

—  A tüdővészesek jövedelme. A me
gyei tüdővészesek javára múlt vasárnap 
nagyszabású népünnepélyt rendeztek Zala
egerszegen. A dispensair élén dr. Balás Béla

lőispán és dr. Thassy Gábor vármegyei fő
orvos fáradoztak a népünnepély sikerén, 
melynek érdekében nagy propagandát indí
tottak meg a vármegye területén Az akció 
nak megfelelő sikere is volt. Mint értesülünk 
az ünnepély tiszta jövedelme 4700 koronán 
fölül van.

—  Halálozás. Csáktornya legöregebb 
lakosa hunyt el a hét végén. Özv. Mliuárics 
Ferencné a szóban lévő asszony, aki 103 
éves korában költözött el ebből az árnyék 
világból.

—  Községi jegyzőkből polgármesterek.
Az 1912. évi LXIII. te. utasítja a belügy
minisztert, hogy a folyó év augusztus ha
váig törvényjavaslatot terjesszen be a váro
sok szervezeti reformjáról. Úgy értesülünk, 
hogy я városi törvénytervezetben egy uj 
községi typust is illesztenek be: a mezővá
rosokat. Eredetileg csak azokat a rendezett 
tanácsú városokat akarták ebbe a typusba 
sorozni, melyek a tanácsi szervezettel bíró 
költségeket nem tudják viselni. Újabban a 
fejlettebb nagyközségeknek is lehetővé akar
ják tenni a mezővárossá alakulását. E kér
dés körül most is folynak a tárgyalások. A 
kérdés még nem dűlt el, de ha győz ez az 
álláspont, akkor az uj törvény alapján me
zővárossá átalakuló nagyközségek jegyzői a 

I törvény végrehajtása után polgármesterekké 
I tehetnek. Ilyen minőségükben persze önkor
mányzati tisztviselők lesznek.

—  Állandó mozi. A Heinrich-féle mo
ziban múlt vasárnap, ismét egy tartalmilag 
értékes drámát mutattak be Á hét slager- 
darabja a Küzdelem a létért 4 felvonásos 
szociális dráma volt — Alexandre és Bobin 
hires színészek szereplésével. A programm 
mellékszámai: Alexandria (színes természeti 
felvétel), Maxi cipőket gyűjt (vígjáték), Meg
zavart szerelmesek (bohózat), voltak. Ma 
este egy szenzációs detektív dráma Az X 
club, bűnügyi történet kerül színre 3 felvo
násban.

—  öngyilkosság. Prikuts András damá- 
sai szőlősgazda pénteken délelőtt békésen 
beszélgetett az övéivel aztán anélkül, hogy 
ez valakinek feltűnt volna, fölment a pad
lásra és felakasztotta magát Tettének oka 
pillanatnyi elmezavar volt, mert az öreg 
folytonosan azon busongott. hogy r^m iha- 
tik eleget. Tudniillik hozzátartozói a pince
ajtót becsukták előle, mert ha szerét tehette, 
be-be szökött és rendszerint leitta magát.

-—  Versenytárgyalás. A Csáktornyáim, 
kir. áll. el. népiskolai tanítóképző intézetben 
folyó hó 20-án tartották meg az 1914/15-iki 
tanévre biztosító szállításokat. A versenytár
gyalás Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő elnök
lete alatt folyt le. A versenytárgyalás ered
ménye : a husszállílábt Antonovics József 
mészáros, a fűszeráruk szállítását Sztrahia 
testvérek-cég nyerte el; a sütemények szállí
tására uj versenytárgyalást kért a bizottság 
a minisztériumtól.

—  Képesítő vizsgálatok. A folyó tanév 
végén a Csáktornyái m. kir. áll. tanítóképző- 
intézetben lefolyt tanítóképesitő-vizsgálatokon 
15 tani tójelölt nyert elemi népiskolai tanítói 
oklevelet. Kitűnő sikerrel vizsgázott Marceg- 
lia Miklós; jelesen Gombás Géza, Karbuczky 
Emil, Knausz Flóris, Kokoly József, Lantos 
János, Mészáros Pál, Novoszel István és 
Országh Kálmán; jól Aszaló Imre, Bedeko- 
vies István, Laczó József, Megla Ferenc, Pél 
József és Steiner Béla. Tizenkét tanítójelölt 
az egyházi ének- és zenéből is nyert képe
sítést s horvát tannyelvű kiegészítő vizsgá

latot öten teltek, német tannyelvű iskolákra 
képesítést szerzett egy tanítójelölt.

—  A gőzgépkezelők ée gőzkazánfütők
legközelebbi képesítői vizsgái f. évi julius 
hó 3-án fognak megtartatni a városi villany
telepen (Flaudorffer-ulca 4. szám:) A kellően 
felszerelt kérvények a kér. IparfelŰgyelöség- 
hez cimzendők Sopronba, (Deák-tér 8 szám.)

—  Állatbetegség. Muraköz területén a 
hónap első felében Újudvaron és Drávamo- 
gyoródon az állatok közt a lépfene, illetőleg 
sertésorbánc lépett fel, mely ellen a hatósági 
intézkedéseket megtellek.

—  Az utbiztosok képesítése. Az 1907 
évi 63. számú mtgyei szabályrendelet sze
rint a zalamegyei utbiztosoknak meg kell 

'szerezni az ulmesteri iskola bizonyítványát, 
i Miután ez a tanfolyam megszűnt, a keres
kedelmi miniszter elrendelte, hogy az utbiz- 

.tosok ezután egy megyei vizsgálóbizottság 
'előtt tegyenek vizsgát. A vizsgálat föltételei 
|a Zalavármegyei Hivatalos Lap 1914. junius
18. számában olvashatók.

—  Ingyenes balatoni kalauz. A Balatoni 
'Szövetségnek most jelent meg az ingyenes 
: balatoni kalauza. A szép képekkel diszitelt 
kalauzt a szövetség 60 ezer példányban 
nyomatja és oszt|a szét. 10 filléres bélyegdíj 

I mellett a csinos füzetet bárki megkaphatja 
a szövetség titkári hivatalánál Bilatonfüreden.

—  Hirdetmény. A lúgon m. kir. föld- 
mivesiskola 2 éves gazdasági altisztképző 
tanfolyamát f. é. augusztus hóban több 
26— 28 éves egyén fogja végezni, kik nagy

részt katonaságot kiszolgált altisztek. Egy- 
■ része családos ember. Vannak köztük: ma- 
I gyárul, németül, románul, szerbül és tótul 
j tudók. Megbízható-, értelmes, komoly és egy
szerű emberek, kik kisebb gazdaságok ve

télésére, vagy saját és tiszti kezelésben levő 
(gazdaságokban altiszti, botosispáni minőség
ben kitünően használhatók. Gyakorlatukat 
az iskola 700 kát. holdas gazdaságában és 

|más gazdaságokban szerezték. Felkéretnek 
azon földbirtokos é3 gazdaságot vezető urak, 

|k'k ilyeneket alkalmazni óhajtanának, hogy 
ebbeli kívánságaikat, a fizetés megjelölése 
mellett, az igazgatósággal tudatni szíves
kedjenek.

Szerkesztői üzenet.
T a n í t ó .  Nagyon bajon önnek tanáccsal szolgálni, 

hogy mit tegyen. Ön állami iskolai tanító в szeret egy nőt, 
aki egy másik községbeli felekezeti iskolánál tanítónő. E 
akarja venni, de szeretné, ha továbbra is állásban maradna. 
Tőlünk kér tanácsot, hogy mikép valósítsa ezt meg. Mi ért
jük, hogy dilemma elótt áll; mert a mai világban nemcsak 
érzelmi, de gazdasági tényezők is döntenek a házasáig kő-, 
rüli elhatározásunkban is. S ez jó  is, mert ahol hiányzik a 
szerelmeseknél az élet anyagi részének szürke kalkulációja, 
ott tartós boldogságról szó alig lebet. S mert ezt a kérdést 
ön  is igy magyarázza, járjon utána, hogy szive választottja 
ahhoz sz állami iskolához kerüljön, ahol ön  van, vagy ne
veztesse ki, maSát meg helyeztesse át egy oly iskolához 
máshová, ahol együtt működhetnek. Ezt a körülményt a 
minisztériumban figyelembe veszik. Lehet hogy önnek is 
■ikerül. S ha nem — akkor rúgja el teóriáját s ölelje keb
léhez élete jövendő párját — állás nélkül is. Legyen bölcs 
s jóléti igényei csak a kulturhatárig fognak teijedni. Majd 
meglátja, hogy esetleget nélkülözéseiért, melyek életének 
anyagi részében mutatkozni fognak, bő kárpótlást fog találni 
a mindenható szerelemben, mely a költő felfogása szerint 
mindent pótol s melyet semmi sem pótolhat.

i W I  kilója edény nélkül i 6o
— J  korona. - Megkeresésre 

házhoz szállítja  HONFI 
LŐ3 INCZ • méhészete. 
Zrínyifalva.
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hogy a »világnyelv« megvalósítására törek
vők egy — biológiai, geológiai és beszéd- 
szervi okoknál fogva meg nem valósítható 
eszméért küzdenek, mert hiszen egy szükebb 
hazának határain belül is számtalan tájszó
lásra oszlik egy és ugyanaz a hazai nyelv; 
hány ilyen s egymást valószínűleg meg sem 
értó tájszólásra osztanék tehát egy ilyen 
világnyelv s hogy továbbá az egy csapásra 
megszüntetné minden nemzeti erőnek, ha
zafias lelkesedésnek és cselekedetnek örök 
forrását: a hazai nyelvet.

Ez a vád teljesen alaptalan s csak a 
kérdés lényegével való fölületes foglalkozás
ból származik; mert az egységes nemzetközi 
nyelv megvalósítására irányuló törekvés nem 
a »világ« hanem a »nemzetközi« nyelvben 
keresi végső céljait. A nemzeti nyelveket 
pedig nemcsak hogy nem szándékozik ki
irtani hanem egyenesen azok intenzivebb 
ápolására, kultiválására törekszik A könnyű 
s rövid néhány hónap alatt elsajátítható 
nemzetközi nyelvvel egyenesen időt akarunk 
szerezni minden hazafinak ahhoz a honpol
gárt kötelességleljesíléshez, mely a hazai 
nyelvnek mennél tökéletesebb elsajátításában 
nyilvánul meg. Az éveknek azt a hosszú 
sorozatát, melyet ma tanulni vágyó, intelli
gens emberek idegen nyelvek megtanulásá
nak meddő munkájára pazarolnak, megmen
teni akarjuk a hazai nyelv intenzivebb kulti
válására s az általános művelődés fokozására.

Mennyi szorgalom, mennyi tehetség, 
mennyi drága idő pocsékolódik el az idegen 
nyelvek órási szótárainak egyszerű bema- 
golásával s mily értékes kincsekkel gazda
godhatna az emberi kultúra, ha mindazok, 
kik ma még éveken át nyelveket tanulnak 
ugyanazt az időt mondjuk hasonló szorga
lommal és kitartással például a mérnöki, 
az orvosi, vagy természettudományi téren 
való kísérletekkel, tanulmányokkal töltenék el

S ha semmi egyébb az emberi művelő
dések eme remélhető fejlődése egymagában 
is elegendő ahhoz, hogy nz egységes nemzet
közi nyelv szükségességéről meggyőződjünk.

P^dig lalán még ennél is fontosabbnak 
látszik az az óriáu előny, melyet az egysé

gozn ik komolyan, nem a munka kedvéért, hanem 
csak »úgy« időtöltésből.

Oution unalmas — ott legalább eltelik az idő.
»Buta háztartási dolgokkal« nem foglalkoz

nak —  az nagyon »prózai«. (Mondom, kivétel 
is van.)

A mai kor pedig megkívánja, a komoly mun
kát, a haladfiiakai ást.

A nő minden körülmény között állja meg 
helyet, akár mint munkás hivatalnok, házikisasz- 
szony, ass/ons és anya Ezt kívánja a mai kor. 
Nem pedig, mint a legtöbben, minden öntudat, 
köbd s-**gérzet nélkül »csak éppen hogy élnek«. 
Dolgoznak eg\ kicsit, mert »szégyen« tanyán élni, 
mert a m ima kergeti, mert másoktól talán látják.

Anyáink bizony be voltak fogva, nein élhet
ték a maguk életét. De mi szabadok vagyunk, 
miért nem használjuk ki ez egyéni szabadságot 
öntudatosabb módon, a saját egyéniségünkhöz 
megfelelően.

Miért találják örömüket abban, ha barátnő
jüket bosszanthatják, hogy 6 »pukkadjon« ? Ugyan 
lányok, nem s'égy**nlik magukat ily kicsinyesnek 
lenni ? Va'ami nagyobb, fenköltebb, nemesebb nem 
vonza m «guk.it?!

Hát haladás-e az, amit maguk annak nevez
nek ? Másnak kel'emetleneéget okozni, traccsokal 
kikürtölni, az az egész, amit a mai »szabad« kor
ból örömin-l kir»«adnak?!Mist vár m igáktól a világi

L gyenek komolyabbak, öntudatosabbak, hogy 
megfelelhessenek a m d kor igényeinek !

ges nyelv bevezetése a jelentőségében nap
ról napra emelkedő kereskedelemnél jelent 

Hál a tudomány micsoda óriási kin
csekhez juthatna el általa!

Hiszen elég, hacsak az újabb időkben 
oly gyakori nemzetköri kongreszusok tár
gyalásaira gondolunk, melyiknél pedig több
nyire több nyelvet beszélő müveit férfiak 
gyűlnek össze tudományos kérdések megbe
szélése végett —  hogy át érezzük az egy
séges nemzetközi nyelvnek jelentőségét.

Nincs a napi társadalmi s tudományos 
életnek az a legparányibb részecskéje, melyre 
a közlekedési eszközök mai gyors tökéletes- 
bitésének és szaporodásának, továbbá az 
egyre fokozodó nemzetközi, érintkezésnek 
korszakában —  az egységes nemzetközi 
nyelv nagy hatással ne lenne.

A kultúra, a civilizáció szent ügye óri
ási léptekkel fog majd előre haladni abban 
a talán nem is oly távoli időben, midőn az 
élet szünetnélküli haladásával lépést tartó 
s a nemzeti sovinizmus álarcát levető em
beriség, hazafias érzéseinek megőrzésén, ha
zai nyelvének szeretetén kívül, a szükségessé 
vált egységes nemzetközi nyelv segítségével 
fogj<t szellemének ériékes kincseit egymás 
közt kicserélni, terjeszteni.

Kelem en Ferenc.

Néhány szó a szövetkezetről.
Csab a i Ká lm án  kir. gazdaság i tanár.

fÖRégi közmondás: »Segíts magadon, az 
Isten is megsegít«. — Sajnálattal látjuk, 
hogy ezen közmondás igazságát kevesen 
követik . . . Különösen a gazdák követnek 
el óriási mulasztás^ saját érdekeik előrevi- 
telét illetőleg, — mert nem csak hogy nem 
segítenek magukon, hanem még legtöbbször 
a feléjük nyújtott jóakaró kezet sem ragad
ják meg, a helyett közönnyel nézik saját 
romlásukat és pusztulásukat.

Ha figyelemmel nézzük, azt tapasztal
juk, hogy gazdáink az isteni gondviselés 
által uekik juttatott termő földet sem hasz
nálják ki úgy, a hogy azt kis szaktudással 
igen könnyen minden esetre megtehetnék . . 
Még műidig a múlt század elején divatos 
gazdasági modorban gazdálkodnak, még min
dig egy szem búzát termelnek ott ahol két 
szem búzát termelhetnének.

Okulhatnánk a nagy Németország pél
dájából, hol a gazdálkodás téren óriási lé
pésekkel haladnak elő, ahol igazán bámu
latos eredményeket képesek elérni olyan 
talaj és éghajlati viszonyok között, amelyek
hez viszonyítva a miénket kilünöeknek kell 
mondanunk.

Ezen törekvésükben a szövetkezeti esz
me vezeti őket, jól tudják, hogy válvetve, 
szövetkezve a legnehezebb czél is elérhető.

A muravidi Háziipari Szövetkezet ez 
évi mérlege e lap hasábai közt feltalálható. 
Örömmel konstatálhatjuk, hogy eme egyszerű 
földmives ifjakból alakult szövetkezet szór 
galmas munkával, helyes vezetés mellett 
mily szép eredményt volt képes elérni. — 
A szövetkezet czélja, hogy téli időben, a 
munka nélküli kisgazdáknak, gazdasági mun- 
teásoknak foglalkozást adjon s így keresetet 
biztosítson számukra.

CzéljAt elis éri, amellett 1122 korona 
tiszta nyereséget is mutat ki.

Reményem van, hogy a jövőben még 
szpbb eredményt sikerül ezen kis szövetke
zetnek elérni.

Bárcsak intő például szolgálna a Házi
ipari Szövetkezet működése arra, hogy szö
vetkezve, egymást megbecsülve szorgalmas 
munkálkodással úgy magunk, mint ember
társaink érdekeit mozdítjuk el.

A mi még hiányzik!
(V. I.) Hiszen hiányzani, sok min

den hiányzik! — mondja a magyar ember, 
de mégis . .. Mintha Csáktornyán hiányzana 
feltűnően valami . . . !

E sorok szerény írója már jó darab 
földet bejárt, sok helyen megfordult, sok 
embert ismert. Látott jót, rosszat és épen 
azért szeme önkénytelenül keresi a hibát 
és a hiányt. — Csáktornyának nagy intel
ligenciája, intelligens polgársága van; Csák
tornyán sok a fiatalember, sok a fiatal lány. 
Itt úgy az intelligens fiatalság, mint az idő
sebbek csodás társadalmi életet élhetnének, 
együtt; azonban élnek, de kaszlokra osztva. 
Nálunk nincs a fiatalságnak egy általános, 
minden intelligens elemet —  legyen az ke
reskedő, vagy hivatalnok —  felszívó és ma
gába gyűjtő egyesülete, nincsen egy olyan 
kör, hol gondolataikat, eszméiket kicserél
hetnék, vagy önmagukat képezhetnék. Pedig 
kellene lenni; kellene egy olyan egyesület
nek nálunk is létezni, mely a demokratikus 
elvek alapján egyesítené ltjainkat Mert mit 
csinálnak ők most? Reggeltől estig az iro
dában ülnek, este pedig ismét ü!nek — a 
kávéházakban, vagy niá-> hasonló szórakozó 
helyeken. Semmi testmozgás, semmi élénk
ség Pedig a »ma« kimondott frissítő szere 
a sport. Hol a sport Csáktornyán? Itt csak 
az inasok sportolnak; t. i. rugdalják az ut
cán a kavicsokat, mintha footballoznának. 
Csáktornyán a sport kizárólag a sétákban 
merül ki, pedig vau a városban két torna- 
csarnok is. hol igazán szakszerűen lehetne 
sportolni. Ha volna nálunk egy egészséges 
sportegvlet ésszerű és szakszerű vezetéssel, 
akkor ltjainkat nem lálnók blazirtan, élet
unt arccal dülöngélni, ténteregni a korzón 
(pardon!), meg a kávéházakban. Akkor a 
most petyhüdt izmok, melyek ma legfeljebb 
a biliárd-dákó emeléséhez, meg a sétabot 
forgatásához Irainiroznák, rugalmasak és 
intenzív munkákra is képesek lennének.

Épen a napokban olvastam valamelyik 
folyóiratban dr. Wood professortól egy cik
ket, mely oda konkludált, hogy a nagyné
metek hatalmi túlsúlyra vergődése ott kez
dődik, ahol a sportszenvedélyük. Tehát, ha 
a keménykoponyájú, de világoseszü germán- 
apostol azért, hogy az ő erős ép és edzett 
testében friss, éles ész legyen, akkor nekünk 
is el kell fogadnunk azt az általános elvet, 
hogy a sport nemesit! Avagy nem fejleszti-e 
az ifjú ambícióját, nem neveli-e önérzetét 
és nem önt-e művelőjébe vetélykedési haj
lamot? Pedig e három tulajdonságra ma 
igen nagy szüksége van annak, ki érvénye
sülni akar, mert hiszen a mai kor jelszava: 
»Minden áron előre!«

Alsólendván, a szomszéd kis Alsólend- 
ván van sport, pedig ott nincsenek torna- 
csarnokok sem, de ott nem oly fásultak 
még az ifjak! — Avagy lalán nem kellemes 
látvány az, ha nemes hévvel igyekeznek az 
ifjak tultenni egymáson? —  nem élvezet 
ezt nézni az időseknek?

Kár, hogy így le hagyjuk magunkat pi
pálni, egy olyan kis városkától, mint Lendva. 
Kár, hogy képzett fiatalságunk még saját 
körében is széthúz és kár, hogy nálunk



mindenki — kevés kivétellel — önmagát tőispán és dr. Thassy Gábor vármegyei lő- latot ölen tettek, német tannyelvű iskolákra 
érlékeli! Kár, hogy nagyzási hóbortban és orvos fáradoztak a népünnepély sikerén, képesítést szerzett egy tanítójelölt, 
nemtörődömségben szenvedünk. melynek érdekében nagy propagandát m<ií — д gözgépkezelők és gőzkazánfUtők

Egy kis demokratikus gondolkozást ké- tottak meg a vármegye területén Az akció legközelebbi képesítői vizsgái f. évi julius 
rünk, egy kis érzést és hajlandóságot egy- nak megfelelő sikere is volt. Mint értesülünk hó 3-án fognak megtartatni a városi villany- 
más iránt! Mert hiába nagyzolunk — a az ünnepély tiszta jövedelme 4700 koronán telepen (FlandorfTer-ulca 4. szám:) A kellően 
tükörben, azért a mások tükre, mást mutat, fölül van. felszerelt kérvények a kér. Iparfelűgyelőség-

Már pedig oly tér nincs még egy, amely — Halálozás. Csáktornya legöregebb hez cimzendők Sopronba, (Deák-tér 8 szám.)
olyan tömegeket tudna magában, mellék lakosa hunyt el a hét végén. Özv. Mliuárics __  Állatbetegség. Muraköz területén a
gondolat nélkül, egyesíteni, mint a sport. A Ferencné a szóban lévő asszony, aki 103 hónap elsö íe|ébeü Újudvaron és Drávamo- 
sport az, mely minden éptestü embert vonz, éves korában költözött el ebből az árnyék gyoródon ÜZ állatok közt a lépfene, illetőleg
rang és osztály külömbség nélkül. És tessék világból............... sertésorbánc lépett fel, mely ellen a hatósági
elhinni, hogy nem diszkvalifikáló dolog az, — Községi jegyzőkből polgármesterek, intézkedéseket megtették 
ha egy érettségit telt .mber egy másik tisz- Az 1912. évi LXIII. te. utasítja a belügy _  ' „шгЬмпк кАпм1,А. в » , , 0П7 
tességes emberrel — kinek nincs érellsé- miuisztert, hogy a lolyó év augusztus ha- j 63 . szabályrendelet sze-
gije — egyazon egyesületbe tartozik és vele váig törvényjavaslatot terjesszen be a váró- . . .  ̂  ̂ . . .
sportol. Vaunak nagy egyesület* к — nálunk sok szervezeti reformjáról. Úgy ertesumnk,; . erj jsko,a bizonvltvánvát
Magyarországon alig, de külföldön — hol hogy a városi törvénytervezetben egy uj M  ̂ ^
akadémiakai, egyetemeket végzet! emberek községi lypust is illesztenek be: a mezővé-, ,  ,mj . . elrendelte hogy az utbiz-
birkóznak, lornásznak vagy labdát rúgnak rosokat. Eredetileg csak azokat a rendezett . ’ .
— a dicsőségért munkásokkal Azért az a tanácsú városokat akarlák ebbe a lypusba | ‘‘vizseál^A' vizlgái U föltételei
diplomás ember, megmarad ügyvédjelöltnek, sorozni melyek a tanácsi szervezeltel bíró, gve, Hivatalos Lap 19U. junius
könyvelőnek, vagy mit tudom én minek, és költségeket nem tudják viselni. Újabban a áha olvashatók
a munkás, marad munkás. Az egyenlői függ fejlettebb nagyközségeknek is lehetővé akar- \ ' bza,!l li a .
mindig, respektálják-e és nem a diplomától ják tenni a mezővárossá alakulásál. E kér-! Ingyenes balatoni kalauz. A Balatoni
és társadalmi állástól. ' dés körül most is folynak a tárgyalások. A ;Szövetségnek most jelent meg az ingyenes

. . . Miért ne lehetne hát Csáktornyán kérdés még nem dűlt el, de ha győz ez az belátom kalauza. A szép képekkel díszített
is egy egészséges és teljesítőképes Sport- álláspont, akkor az uj törvény alapján me-íkaíauzt a szövetség 60 ezer példányban
egyletet csinálni?! — Vagy tényleg nem zővárossá átalakuló nagyközségek jegyzői a nYomatja és osztja szét. 10 filléres bélyegdíj 
lehet? törvény végrehajtása után polgármesterekké me ,elt a C8,n0S ^zetet bárki megkaphatja

------------  lehetnek. Ilyen minőségükben persze önkor-!a követség titkár, hivatalánál Balatonfüreden.
K Ü L Ö N F É L É K  mányzati tisztviselők lesznek. — Hirdetmény. A lúgon m kir. föld-

_____  ■ — Állandó mozi. A Heinrich-féle mo- míves,skola 2 éves gazdasági altisztképző
A b ö l c s .  ziban múlt vasárnap, ismét egy tartalmilag tanfolyamát f. é. augusztus hóban több

A bölcs a dolgot agy veszi értékes drámát mutattak be Ä hét sláger- 26-28 éves egyén fogja végezni, kik nagy-
Ahogyjön és nem válogat, darabja a Küzdelem a létért 4 telvonásos részt katonaságot kiszolgált altisztek. Egy-
ÁbrAndokat nem smő soha, szociális dráma volt — Alexandre és Robin I része családos ember. Vannak köztük: ma-
s  nem ismer balga álmokat. hires színészek szereplésével. A Programm | gyárul, németül, románul, szerbül és tótul
£ rZ s aíL ‘p Z  mtdA't,mellékszámai: Alexandria (színes természeti j tudók. Megbizhaló- értelmes, komoly és egy- 
Aztán-kampec azért látunk felvétel), Maxi cipőket gyűjt (vígjáték), Meg-; szerű emberek, kik kisebb gazdaságok ve-
Éhen meghalni bölcseket. zavart szerelmesek (bohózat), voltak. Ma i élésére, vagy saját és tiszti kezelésben levő

Z om bory Gyula. este egy szenzációs detektív dráma Az X l gazdaságokban altiszti, botosispáni minőség- 
------  club, bűnügyi történet kerül színre 3 felvo- ben kitünően használhatók. Gyakorlatukat.

— Kipevezés. A m. .kir. honvédelmi násban. HZ iskola 700 kat holdas gazdaságában és
minister dr. Pólyák László mmisteri fogai- — Öngyilkosság. Prikuts András damá- j más gazdaságokban szerezték. Felkéretnek
mazót, Pólyák Mátyás Csáktornyái áll. elemi Sai szőlősgazda pénteken délelőtt békésen azon földbirtokos és gazdaságot vezető urak, 
iskolai igazgató-tanító fiát ministeri segéd- beszélgetett az övéivel azlán anélkül, bogyók ^yeneket alkalmazni óhajtanának, hogy 
titkárrá nevezte ki. ez valakinek feltűnt volna, fölment a pad-1 ebbeli kívánságaikat, a fizetés megjelölése

— Eljegyzés. Schrantz Elek alsólend- lásra és felakasztotta magát Teliének oka mellett, az igazgatósággal tudatni szives- 
vai kereskedő eljegyezte Farnady Teruska pillanatnyi elmezavar volt, mert az öreg kedjenek.
kisasszonyt, Farnady Gyula győri hangszer- folytonosan azon busongott. hogy nem iha--------- ' 111
kereskedő leányát. tik elegei. Tudniillik hozzátartozói a pince- Szerkesztői Üzenet.

— Áthelyezés. A m. kir. vallás- és ajtót becsukták előle, mert ha szerét tehette, Tanító. Nagyon bajoa önnek tanáccsal szolgálni,
közoktatásügyi minister Erdődy Ágoston be-be szökött és rendszerint leitta magát. hogy т ц tegyen, ön állami iskolai tanító s szeret egy nőt, 
barcsi és Németh Gizella muracsányi állami — Versenytárgyalás. A Csáktornyái m. aki egy mábik községben felekezeti iskolánál tanítónő, e
elemi iskolai tanítókat kölcsönösen áthelyezte, kir. áll. el. népiskolai tanítóképző inlézetben akarja venni, de szeretné, ha továbbra is állásban maradna.

— Halálozás. Ho.czb.uer Gyula kér. folyó hó 20-Ao Urtotlák meg az 19U/16,ki
isk. tanuld, volt tanítóképző intézeti nővén- tanévre biztosító szállil: sokat. A versenytár- de Jtjd<,4fi ,<nyel№ ia d„nln,,k .  hiIMl4| k0_
dék I. h ó  23-án elhunyt Szombathelyen 17 gyalás Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő elnök- rali elhatározásunkban is. S ez jó  is, mert ahol hiányzik a 
éves korában. 25én temették el. Nyugodjék lete alatt folyt le. A versenytárgyalás ered- szerelmeseknél az élet anyagi részének szürke kalkulációja, 
békében ! ménye : a husszállítást Antonovics József "tt tartós boldogságról szó alig lebet, s mert ezt a kérdést

— Névmagyarosítás. Énidarií István mészáros, a fűszeráruk szállítását Szlrahia ö" “  'и mw.ri.z. jirjon útin., и м ф. ** . . . . . .  . . .  , , , , , . , ... . , ,,,, ahhoz az állami iskolához kerüljön, ahol ön van, vagy no-
Csáktornyái illetőségi ugyamtteni lakos saját, testvérek-cég nyerte el; a sütemények SZállí j vezteese ki, maSát meg helyeztesse át egy oly iskolábot 
valamint Zsnidarics Alojzia, Irma, Jenő, Ilona tására uj versenytárgyalást kért a bizottság máshová, ahol együtt működhetnek. Ezt a körülményt a 
és István nevű kiskorú gyermekei családi a minisztériumtól. minisztériumban figyelembe veszik. Lehet hogy önnek ia
nevének »ZsOld03«-ra kért átváltoztatása az —  Képesítő vizsgálatok. A lolyó tanév sikerül. S ha nem -  akkor rúgja el teóriáját s ölelje keb- 
1914 évi 108.958. számú belügyministeri végén a Csáktornyái m. kir. ál), tanítóképző- léhez élete jövendő p á rjá t— állás nélkül ia. Legyen bölcs 

rendelettel megengedje,, r  „ 8 л intézetben lefolyt tan,tőképesttő-vizsgálalokon
A »Csáktornyái kereskedő ifjak önképző 15 tanítójelölt nyert elemi népiskolai tanítói anyegi réezébMl mula,k0zni fognak, bő kárpótlást fog találni 

egylete« julius 5 éti tartja nagyszabású kerti oklevelet. Kitűnő Sikerrel vizsgázott Marceg- a mindenható szerelemben, mely a költő felfogása szerint 
mulatságát Deutsch Jenő szép kerlhelyisé- lia Miklós; jelesen Gombás Géza, Karbuczky mindent pótol s melyet semmi sem pótolhat, 
gében. Az agilis rendesőség számtalan meg- Emil, Knausz Flóris, Kokoly József, Lantos 
lepetéssel gondoskodik, hogy a publikum János, Mészáros Pál, Novoszel István és м я а  н в  
sokáig emlékezzék az eltöltött mulatságra. Országh Kálmán; jól Aszaló Imre, Bedeko- Ц М  Е Г 7

— A tüdővészesek jövedelme. A me- vies István, Laczó József, Megla Ferenc, Pél I V I  ШштШшшЩ «őény nélkül гбо
gyei tüdővészesek javára mull vasárnap József és Steiner Béla. Tizenkét tanítójelölt \ *  házhoz szánftja'HONM
nagyszabású népünnepélyt rendeztek Zala- az egyházi ének- és zenéből is nyert képe- i LŐ3INCZ • méhészete,
egerszegen. A dispensair élén dr Balás Béla sítést s horvát tannyelvű kiegészítő vizsgá-1 Zrínyifalva.

Csáktornya, 1914 junius 28 »MURAKÖZ« 26. szám.
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Sve poáiljke, kaj se tiöe zadr- 
iaja novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktól nya

Izdateljstvo:
knjiiara Strausz Sandora 
kam se predplate i obznane 

poSiljaju.

MEDJIMURIE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstveni i povuóljiví Hat za púk

Izlazi svak i tje d e n  je d e n k ra t i to :  svaku  nede lju .

Predplatna oéna Je:
Na celo leto............ 8 kor.
Na pol leta .............. 4 kor.
Na Cetvert leta . . .  2 kor

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

Odnovorni ur*dnik:
z r ín y i  k á r o l y .

I
II

. Snradniki:
PATAKI VIKTOR i SRÁY FERENCZ.

IsdfttelJ i vlMtnik
STRAUSZ SÁNDOR.

Narodno uzorno gospodarstvo.
Takvo gospodarstvo je veC bilo vu 

Medjimurju Tündérlak obCini, sad рак как 
uovine piáeju zemeljski ministerium vu 
Ugocsa i Kolozsvár varmegjijah na vide 
mestah bude nastavil narodno uzorno gos- 
podarstvo. Как veC to i ime ka2e ovu gos
podarstvo toga cilja slu2i, da kakti jedna 
minta stoji pred gospodari i kaj tam vidiju 
novoga i hasnovitoga to lak domaj na svo- 
jim gospodarstvim probaju, da se slém ve2- 
baju i vuCiju. Uzorni gospodar samo on 
more biti, koj napredovati hoőe, od kojega 
znaju, da se rád trsi, ve2ba i vuCi, da svoju 
znanost ne skrije pod dervenko, neg próba 
rezdiriti med onemi koji su toga potrébni, 
da na stotine ljudstva ima od toga hasna, 
nadalje pák i céli orsag.

To veC je svaki spameten gospodar 
mogel prevideti, da svaki, koj vu ovim dra- 
gim i tedkim svétu svojem delom dobro na 
nogaj hoCe stati, da on denes veC nemore 
po stari navadi gospodariti. Jako 2alostno 
je to, da izverstna magjarska zemlja od 
leta, do leto, na mesto da bi vekdi, navék 
meujdi plod nosi Naprimer vu Nemdkim 
orsagu, najhujde hamuCne zemlje od leta 
do leta zelenim gnojom gnojiju i síém su 
to postigli, da öve hude zemlje dest meter- 
centov vekdi plod nosiju, как nade érne 
zemlje. Ako bi prinas svaka mekota barem 
jeden metercent vekdi plod donesla, to рак 
je lak malo, da bi svaki gospodar lehko to

postigel, veC ondü bi orsag svako leto sto 
miljun korun bogatedi bil Jeden miiijun je 
lépa svota, kaj pák mislite svako leto sto 
milljunov, ako bi nam vu 2epu ostalo, kam 
bi mogli povremu dojti ? Ali nádi gospodari 
neCeju to prevideti, premisliti i preraCunati, 
kakov hasén i blagoslov bi bil narodu i 
célomu orsagu, ako bi poCeli polje drugaC 
obdelavati, как je denes obdelavaju.

Kaj je рак itak zrok toinu, da nad 
skriCani Kánaán ne nosi vide tak lépi plod, 
как je negdadnjo vréme ? To je najvekdi 
zrok, da nada zemlja je véé tak scecana i 
zmuóena, da bolje nemore biti. Prinas su 
okrajine gde od negda na oni isti zemlji 
bez predterge podjednoma drobnoga 2:tka 
séjaju, opet drugdi pák na léta i na löta 
kuruzu, poleg toga je zemlja tak neodne- 
mogla, da nemore nam takov plod nősíti 
как je negda, nemore pák zato, da zmuCeno 
zemlju neCemo ili nemoremo s gnojom za- 
dovoliti i nju opet vu takvo jakosl donesti, 
как je negda vremena bila. Po nádim orsagu 
svekdinoma jód po stari navadi go-podariju 
i poleg toga vu ovim polo2aju dalko su 
nas pretekli drugi orsagi. Mi kuruzu i pse- 
nicu povamo od negda vremena i na marhu 
nedamo vnogo, po drugih orsagov pák je 
zemcljskoj gospodarstvi ravno marha fun
dament; 2alostno je, da po odsvunadnjih 
orsagov veC sdavnja znaju, koj marhu ima, 
ima i pdenicu, koj neima marhu neima ni ti 
pdenicu.

Silje preménjati treba i to lak, da 2i- 
tek samo svako Cetrto leto dojde vu onu

istu zemlju, po 2itku pák kuruza, ili cuku- 
rica, deteljíca ili druga krma. Pod ovu silje 
pák je dobro treba gnojiti i 2itka samo on- 
da séjamo, ako je predi drugo silje bilo vu 
zemlji, как je kuruza, krumpir, cukurica, 
deteljica i t. d. Svun toga рак vu odsvu- 
nadnjih orsagov na svako mekotu barem 
jeden metercent rudnoga gnoja dojde, pri
nas pák od toga niti jedna deseta stran. 
Istma, da rudni gnoj sam od sebe ne déla 
öudo. To néje smeli Cekati odnjega, ali po- 
kehdob poleg vide marhe nemore svaki 
gazda samo Stalnim gnojom sve zemlje 
poredo gnojiti, pod 2itka, ako gospodar do- 
ber plod hoóe dobiti, nesme 2aluvati takov 
rudni gnoj, vu kojem je dosta fo3zforkiseli- 
ne, jerbo dobro znamo, da 2ilek vnogo fosz
fora ponuca.

Sve to praktiCno ka2e narodno uzorno 
gospodarstvo. Vu svakim uzornim gospo- 
darslvu veliko hrigu imaju na gnoj, zatem 
pák je prepisai o, какva sétva tojest silje 
dojde vu zemlju i nalo pazi jeden koj je 
videde gospodarske dkole zvrdil.

Kad su letodnjega zemeljskoga minis- 
teriuma proraCune rezpravljali, 2alostno je 
minister dokazal vu svojem govoru, da nádi 
go-podari i poljodelavci neCeju zimska gos- 
podarska predavljanja posludati. Morebili da 
jesu okrajine, po kojih bi zabadav nagovar- 
jali gospodare, da skim videput najpohodiju 
uzornq gospodarstvo, da se tam skim vide 
navéiju, ali nasreCu néje to tak svigdi. Volju 
zapovanje imaju nádi gospodari Jesu okra
jine odkud gospodari i dalednja uzorna gos-

Pripovest iz zivlenja herdjavoga hroiöa.
(Svrfetak)

Lépő je bilo jednoga dneva, kad se 
odpravim na put, pomali sem putuval, to
jest denes preletim nekaj puta, pák zutra 
nekaj, ne pák tak, как sem putuval vu 
gaj, samo vu jednom hipu. Takaj sem si 
zebrái drugi put. Prvi veCer premoóim na 
kraju gaja Kada zárán se ofridam, odpravim 
ee dalje. Na putu dojdem do velikoga i lé- 
poga stanja, med zelenim drevjem. Sedem 
si na veliko drevo, poleg odprtoga obioka i 
poglednem nutri. Za dugim stoion sedi 
vide odradéenih mladiéov, pred njimi pák 
hódi eim i tam stari gospon, z dugom sivom 
bradom, pák nje podvuóava.

Govori njim od polodeljstva, pák njim 
preporuCa, kaj i как naj delaju, kada do- 
b ju gospodarstvo vu ruke, i как naj rav- 
naju, da njim nebude kvara : sada je govo- 
ril о jednoj, zatim о drugoj stvari, a na 
zadnje dojde red na hrodCe. Opide njim 
nade 2ivlenje bolje podpuno, nego je selski 
NavuCitelj popisal onim mu2om pred cirk- 
vom. Lépő nje opomina, da naj poprimeju 
táj navuk.

»Hrodé, -reCe njim NavuCitelj,-napravi 
gospodaru veliki kvar, zato ga treba svom

silóm zatirati, da рак zatiranje bude has- 
novitede, polrebno je hroSCom slanuli na 
prste prvlje, как samice, tojest hroSCice od 
loZiju vu zendju svoja jajca ; kajti ako one 
zneseju svoja jajca, nemoremo zabraniti, da 
nebi se pák izvalili tompodi. Ako pák zap- 
ravimo hroSCe, prvle, как one odlo2iju svoja 
jajca, onda zapravimo i tompodé Kajti Ie2i 
je zatirati hrodée, koji su po drevju, как 
pako tompodé, koji su vu zemlji.«

Так je razlagal NavuCitelj svojim vu- 
Cenikom. Kajti se je govorilo toliko od gos- 
podarstva, tak sem presudil, da to тога 
biti gospodarska dkola. Kad sem Cul táj 
navuk, i spoznal sem, da nad rod ima nep- 
ríjatelje od sveh atrani, omrzi mi 2ivlenje 
tak jako, da se nisem bojal veC smrti. Naj 
dojde vrana, ali gavran, Cuk, ali sova, ali 
kaj hoCe, bude jedenkrat barem konec veC- 
nomu stralin i trepetu Samo svoje rodjeno 
mesto bi jodée rád videl.

Zdignem se, letim sim, sedem se na 
hrast, i milo gledim na ono mesto, gde sem 
pervic zagledal svét. Jód jedenkrat mi stu- 
piju pred oCi dogodki mojega 2ivlenja i 
suprot svim neprilikam Cinilo se mi je 2iv- 
lenje Cim du2e, lepde. Kad pako zagledam 
noCnoga ptiCa, kojega sem póznál vre vu 
gaju, da nam je neprijatelj i kad vidim, da

leti ravno proti meni, zbudi se mi tolika 
2elja za 2ivlenje, da on hip pozabim na 
sve prvede réCi, od straha opadnem iz lírasta 
dőli i tak se pobijcm, da svaki Cas moram 
Cekati konec Odprosti mi, da sem tebe ta
kaj spravil vu nesreCu !«

»Nebudi 2aloslen,« batrivi ga mravli- 
nec, »kaj se mene tiCe, najti ne dela brige. 
Vzaéetku sem bil istina srdit i jako me je 
bolelo, sada pák, kad si mi razlo2il svoje 
2ivlenje, * reói moram, da je moje 2ivlenje 
mnogo bolje bez skrbi, nego tvoje. Noge su 
mi malo zacélile i zatim budem opet zdrav 
i Cvrst.

Kajti |e veC bolje, za nekoliko danov 
budem Cisto dober. Ti pák si to ne jemli 
preveC к srdcu; Kaj si tak opal, Cvrst si, 
jofiCe ti ozdravid. Premisli, как dugó si mi 
pripovédaval svoje 2ivlenje ; zato tije trebalo 
nekoliko moCi!« Zaistinu, sem ti pripove- 
daval dugó Casa, anda ponucal sem more 
biti sada zadnje moCi. Pák naj bude, как 
hoCe, olehkotil sem si srdce, i sada mi je 
bole.«

Po teh reCih hlbdC je obnemogel, i za- 
dremal. Mravlinec ga nije dramil, nego je 
premidlaval hrodCovo 2ivlenje i jako эе je 
veselil, da je mravec, ne pako hroSC. Kajti 
ima mravec mnogo lepSe i bolSe i segur-



Csáktornya, 1914. juniuda 28. »MEDJIMURJE« Broj 26.

podarstva idejű pohadjat, jerbo znaju, da 
je to za njihov hasén i za njihovu dobro.

Koji jpd i denes po atari navadi gos 
podariju, oni pomalem, ali slém segurnede dőli 
dojdeju. Svako leto hujde i hujde njim bude. 
Она zemlja koja za denes jód nekaj donese, 
ako tak budemu gospodarili, povremenu niti 
seme nebude nazat dala. Da se to nezgodi, 
moramu svako leto na onu isto zemlju 
drugo silje posejati. Kak je to treba premé- 
njati, to se vidi na uzornim gospodarstvu. 
Poleg toga рак puno vide krrne bi morali 
povati, da skim vide marhe moremo sder- 
2avati, jerbo koj neima marhu, on neima 
gnoja, koj pák neima guoja njegve zemlje 
su puste, pusta zemlja pák nemore takov 
plod nősíti, koj bi nas zadovoljil. Bez mar
he néje moCi polje obdelavati, ako pák 
marhu imamo, moramo i dosta krrne pre- 
baviti zanju.

Bormed stara negdadnja istina, zana- 
véke istina bude : Pumori si sam, onda ti i 
Bog pomore !

To je najlepda pravica.

Ivrma i cukurica
Svaki gospodar koj marhu ima dobro 

zna, как je potrébna krma i как je va2na 
stvar krma povati. Koj gospodar svoje zem 
lje vu dobri jakosti hoCe der2ati, njegva 
dtala nemore prazna biti. Marhu pák ako 
hoöemu ju vu redo imati, moramu ju onda 
i hraniti né samo po leti, kad svakojaéke 
krrne zadot-ta imamo, neg i po mrzli zimi, 
kad nemore gospodar recti : idem na vrt 
ili na polje i nakosim jedno breme fridke 
deteljice ili lépe trave i opet sem za jeden 
dan vu ovim poslu bez brige. Ravno zato 
svaki dober gazda trsi se, da i po zimi 
dosta krrne more pred marhu deli. Svrho 
toga potrébno je da svaki gazda ostavi je
den falat zemlje, na kojim zimsku krmn 
zapova. Naprimer rogovnato marhu skorom 
niti nebi bilo moCi pozimi hraniti, ako, nebi 
bilo repe i cukurice. Dobro znamo, как 
va2na je répa kakti hrana za rogovnato 
marhu

nede 2ivlenje nego hrodé.
Za lépőm noéjom dojde jodCe lepde 

julro, za lépim julrom krasen sunéeni dán. 
Narav si je odpoCinula i videl se je iepdi 
dán, nego je bil vöera. Ptice opet veselo 
popévaju. Mlado evetje odpira glavice, po 
njem pák sedaju pisani metulji i idóeju s 
ladkoga soka. Po mravlmji cesti pák do 
madira petővrstih korenjakov. Obrneju ravno 
proti kamenitomu kupu. To Je frupa, koja 
denes mora iskati 2ive2, ob jednim pák 
takaj poglednuti za vCeradnjim pajdadom 
koj je odidel na spregledavanje, i kojega 
nije bilo dimo. Ako je gde 2iv, more biti 
potrebuje pomoói ?

Neg* trebalo dugó iskati. Ztmidljen 
sedi poleg dremajuCega hrodéa, da pajdadov, 
koji su dodli, niti ni je opazil.

»Da si nam zdrav, prijatelj 1 Kaj se 
pák potikad ovud i nam delad nepotrebne 
ekrbi!« zakriéi mu voditelj male trupe.

»0. pajdadi dragi, kaj ste se vendar 
iz mene ne spozabili! vesel odgovori pobit 
mravec; »ah rád bi se povrnul к vám, 
pák sem se dmentano pnbil i spotrl, da mi 
nikak ni moCi bilo iti iz mesta. PrenoCil 
sem ovdi i hrodé, koj ravno ve nekaj se 
nja, ovdi, pripovedaval mi je skoro célú 
noC svoje 2ivlenje i tak mi ni je bil dugi

Vide vrsti repe imamo, ali dtero gud 
probamo povati, svaku samo vu dobri zem- 
Iji treba sejati, jerbo répa vu pusti i prazni 
zemlji ne raste. S vun toga, da dobro zem
lju zahtéva, jód i dosta brige i posla imamo 
sa njom, ali zato itak je vrödno se s njom 
brinuti i povati, jerbo néga med krmom 
takve stvaii, koja bi mesto repe mogla 
marhi tak povoljna biti. Ako je dobra letina 
za repo jako se splati ju povati, makar se 
niti nebi spomenuli jód i svrho cukor ce, 
koja jód vekdi hasén nosi, как okruglja 
béla répa

Cukurica je jako éutliva proti zimi i s 
bog toga néje se smeti sétvom 2uriti. Ako 
pák bi malo zakesnuli sa sétvom, néje s 
pozabiti, da na ov naóin seme se dobro 
mora namoéiti, tak predi zide i puno lepde 
i fletnede raete i zakesneno vréme dostigne.

Na svaki naóin pák se treba po 2uriti 
za sétvom, jerbo to su veó spazili i spro- 
bali, da koj ranede séja cukuricu ili okrug- 
ljo repo, on puno lepdo i vide dobi, как on, 
koj za késni.

Ako na rede séjamo, redi 46— 60 cen- 
limetrov moraju dalko biti jeden od drugo- 
ga. Seme s velikom pazljivostjum moramo 
zebrati i kupiti, jerbo kakvo je seme, lakva 
je i répa. Ako vekdi falat zemlje hoCemu 
zasejati, najbolje je ako sa madinom séja
mo. Na malim falatu je i za plugom moCi 
sejati na 60 centimetrov dalko, répa pák 
naj 20—40 centimelrov dalko stoji jedna 
od druge, onda je najlepda. Na mekotu 
zemlje ako s madinom séjamo, gusledi su 
redi, potrébno je 6—8 kg semena, ako pák 
s plugom, redjedi su redi, potrébno je 3 —4 
kg. Seme 2 — 5 centimeter gliboko mora 
dojti vu zemlju.

Na repu pasku moramo imeti. jerbo od 
toga visi, kakov plod bude. Kad tri, óetiri 
liste ima, mora se prerédili, tojest svako 
nepolrébno vun poskubemo. Va2no je, da 
|e répa navék vu Cisti zemlji svrho toga 
potrébno je navék kopati, kad se zemlja za 
draénali. Skim videput kopamo, stém vuh- 
keda bude zemlja.

Cas, jodée na boleéine sem skoro pozabil. 
Kad budrm írnél priliku, vám sve razlo2im, 
sada pák rni pomagajte, da óim prvle dojdem 
dimo, kajti pri dobri dvorbi dojdem fridko
к sebi.«

Pajdadi poidéeju kaj je bilo potrébno, i 
lej spotrt zieze gori i zatim ga vleCeju po 
mali proti domu. Doma mravec fridko doj
de к sebi, i za nekoji den vre opravla sva
ko delo.

Nekoji den ga put opet dopela к over- 
mu kupu. Znati 2elen, jeli je hrodC ozdra- 
vil, poidée mesto, gde ga je nesreóa dosligla 
i najde hrodóa mrtvoga na onom mestu, 
gde ga je bil ostavil Tu2ne misli obideju 
mravlmca i Zalostno véli sam pri sebi ;

»Dokonőal si! Vu kolikih po gibelih 
si bil ti vu 2ivlenju, koliko skrbi, koliko 
bridkih vur si zav2il, pák si vse sreéno 
podnesel. Nazadnje pák ti je vendar nahu- 
dila takaj i tebi как vsakoj 2ivi stvari, zad- 
nja neprijatelica, 2uhka smrt; nisi se njoj 
suprot staviti mogel. Gde béli si zagledal 
dán, ostavil si ga opet. Vgasnulo ti je 2iv- 
lenje, tölo ti rezpadne vu prah, i tebi ne
bude tora, niti glasa.

Oletics Mátyás.

Repu néje smeti vide lét vu onu ista 
zemlju sejati, jerbo slobodno je zemlja e v*  
ко leto dobro pognojena, ali kad se zemlja 
toga navoli, po nikakvim delo nebude vide 
plod donesla. Koji su sprobali tak veliju, 
da najbolde je jedna leto kuruzu, drugo leto 
pák repo zasejati.

2uta répa najbolje plaéa i njo ima 
najrajdi marha, dakle koji repu povaju, od 
öve vrsti naj seme kupiju. Bez dela nikak- 
vo silje ne raste, tak i répa. Ako je bolja 
pognojena zemlja i bolje obdélana, stém 
Iepdi plod dobimo.

Hasen i kvar krta.
Pismoznanci krta za jako hasnovito 

stvar der2iju i poleg toga zakón nedopudéa 
krte fondati i nje preganjati je zabrajeno. 
Zuanost spoznava to, da krt vnogo zemlje 
narova po senokodah, po vrtih, puno bilinah 
se posudi poleg toga i vnogo posla nepot- 
rebnoga zrokuje gospodari, ali ov kvar je 
jako mali proti onomu hasnu, kojega stem 
déla, da vnodina Crvov, kukeov, hrudéov i 
druge stvari, kője nam tak veliki kvar dé- 
laju na polju, na senokodi i na vrtu, pod- 
jednoma fonda i 2dere.

To sve je lépő i hasnovito od krta, ali 
k^d gazda kotorovnjaka na kotorovnjaku 
vidi, neőe to za dobro zeti i krta hvaliti. 
DrugoC pák krt né samo da vnogo zemlje 
narova po senokodah neg vqodina glistah 
po2dere, kője pák su poljodelavcu na veliki 
hasén dakle i stém jód vekdi kvar déle. 
Gliste se ravno tam rade zaderdavlaju, gde 
je raha zemlja, dakle na senokodah i po 
vrtih, ravno po onih mestah, po kojih ga 
najvide krtov i kud najbolje rovaju.

Na seli skorom svako déle more od- 
luóiti dtero je bolda senokoda, dtero pák 
malo vrednede. Ona senokoda je navék vred- 
neda, na koji ga vide kotorovnjakov. То рак 
ziamenuje, da tam se najvide glistih zader2ava.i 
za njimi krt rova Glista pak samo vu dobri 
i rahi zemlji 2ivi, dakle ona senokoda koja 
je sim, tam zrovana mora dobra biti, dru- 
gaC se nebi gliste vunjoj zaderdavale i krt 
nebi zanjimi roval.

Bormed stém рак veliki kvar déla krt 
gospodarom, da gliste fonda, makar pismoz
nanci krta za jako hasnovito stvar der2iju, 
mi pak neéemo to vu svakim polo2aju 
spoznati, neCemo spoznati, jerbo oCividlivo 
nam i veliki kvar déla.

Na hiljada i hiljada glistah tak predöla 
zemlju, da to sa nikakvom slogom Clovek nebi 
mogel napraviti. Néga na svéto takve madine 
ili drugo orudje skim bi tak mogli zemlju 
predelati, как to gliste nam zabadav nap- 
raviju. Nebi mogla zemlja nigdar do fridkoga 
zraka dojti i nebi se moglo sluftati, ako 
glistih nebi bilo. Pomoreju gliste, da ona 
voda koja je potrébna vu zemlji, da za 
vremena morc se skadeti iz zemlje, pomo
reju nadalje, da se zemlja more pretopiti i 
vegetaeija zapoCeti.

Pokehdob pak glista i vu glibdu zem
lju se zarova, pomore stém, da korenjiöe 
glibde more tirati i vu suhim vremenu o- 
donut potrébno mokroCu dobiti. Takodjer 1 
deddjovnica glibde more se steéi vu zemlju, 
to pak je jaty) hasnovito za svako silje 
prém onda kad je malo detdja ili snéga.

Poleg toga je tak hasnovita ona stvar 
koju mi zanikaj i zasvidedega imamo na 
svéto, zato samo как je moCi iz vrta i se- 
nokode moramo pretirati krta makar to i
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xakon brain, jerbo puno vekéi kvar nam 
déla tam, как hasua Néje emeli krta na 
vrtu i na senokoSi terpeti, né samo sbog 
toga, da nam puno nepotrebnoga posla zav- 
davlje, neg svrho toga, da giiste fonda. Pod 
drugi raéun dojde krt na oralni zemlji, vu 
Sumi i t. d. jerbo opet tam pák vnotiua 
gusenic, Crvov i hruSéov sfonda, dakle tam 
)e lak hasnovita stvar, как male ptice kője 
takodjer iz gusenic i kukcov 2iviju. Tarn je 
napomoé malim pticam, kője vu zraku on 
рак vu zemlji nas brani od bludnih gusenic 
I Crvov.

Как se iz toga vidi uesmemo krta vu 
vrtu i na senokoáah terpeti, ali síéin bolje 
mu moramo mir dali na polju i po Sumah. 
jerbo tam izbilja veliki hasén déla Cloveku. 
Tarn je gréh prama nam krta síoudati.

Nekoliko reéi od savezanja.
Pisai: Csabai Ká lm án  kr. ug. goepodareki professor.

»Pomori bébi, i Bog bude ti pomogel ! 
reée jedna narodua poslovica, ali 2alostno 
vidimo, da ovu poslovicu malo l)udi razmeju, 
a jóé meaje njib slediju.

Najme naái gazdi uéine veliku pogresku 
prama svojih zanimirostih, jer ne samo da 
ne pomogaju sebi, ali uili ne posluSaju one, 
koji za njihovo dobro ujim pra2iju njihovu 
ruku, samo u neznanju, bez nikakve inte* 
resacije gledaju njihov kvar, 2alo»tno. Ako 
na okolo razgledamo, spazimo, da naői gos- 
podari ш njihovu zemlju ne razdeliju ona- 
ko, kako malom znanjem bi mogli |u таг- 
djelovati.

JoS i sada razdeliju njihovu zemlju, как 
pred jednom stotinom godinom, i raste im 
jedno zrnje 2ito onde, gde jako lahko bi 
mogla rasti dva zrna.

Primer bi mogli űzeti naSi gospodari od 
nemce, gde velikimi koráéi idu napre u ob* 
radivanju zemlji. Cudovnito je, kaj su oni 
zvrSili slabom zemljom i hujSim zrakom.

A sve to je za ono, jer misei ih bodi 
t  j sabrati se u savez (druStvo), jer dobro 
xnaju, da kaj jeden sam gazda nije nemo2e 
dostiéi, ono innogo od njih, ako se bgre za 
jedan cil jako lehko ga dospj»*hu. Takvo 
druStvo je muravidski savez kuéne indust- 
rije, gde mladi poljodelci »narljivom radnjom 
i dobrom vodjom jako lepi uspjeh su dostiSli

C'l ovoga saveza je, da vu zimi, kada 
gazda ueima nikakve radnje na polju, has- 
novitu radnju im daje, da i ovako dobija 
njihov svakodunski kruh. Táj cil, ovaj sa 
Vez je ne samo doetehal, ali izvan da je 
izplatil radnju gazdarsku, jóé 1122 К Cist 
dobilak je oslal.

Ulam se, da ovaj savez u sledeéim Ijeti 
jóé lepSi uspeh bude dostigel.

Dobro b< bilo, da svi gospodari pripoz* 
naiu onn veiiku dobrotu. koja takvo drust- 
Vo Cini, i da se svi saberu n savezu, gd>! 
marljivom radnjom. poSlovasuét jtdan dru- 
gogi, ratbju za drobrot sjo ju  i za svih 
Clana saveza.

Zio vu Albaniji.
MinuCi tjeden stno pisili, da buniare 

iu  okolo Durazzo od svih stranih pretirali. 
Utina da su mohamedanc* pobegli i kad su 
malissori za ujimi se povralili, postait su 
raed bregi i kraljsku vojsku su lak nazat 
napokali, da je poiovici njih nirtvih oslala 
pred Durazzo varadu. Hercegovina Lloyd, 
druStva ladja, kad je to spazila, poéela je na,

buntovmkne bírálati i stém je tuliko po- 
mogla, da su né sve malissore pozaklali. 
Potliim pák je odiSla iz poslajaliSCa i med 
Porta Romana i Kavajom je opet strahovi- 
ten ogenj puSéala na buntare. Buntari niti 
Cuti neCeju, da bi Vilmos herceg albanski 
kralj bil. Так dugó nebudo se predali i o- 
ru2je dőli deli, doklam Vilmos bude vu 
orsagu. К tomu pák malissori koji, su vjerni 
kralju, neCeju tak harcuvati, как bi morali, 
neCeju iz varasa vun it», da bi se na bun- 
tare navaltli, koji su dovezda dva Stuke i 
vise maSinpuSkih dobili do гцк. Prenk Bib 
Dóba svojom soldaéijom je vjereri kralju, 
ali niti oii neöe s oru2jem svoju braéu 
siliti na mir, ueCe se iz Alesszije genuti, da 
bi buutarom za hrbet doáel i nje s bojom 
presilil evője pozicije ostavili ili pák oru2je 
dőli deti.

V tork su buntari od hercega dva dni 
za mir prosili, da moreju mrlve pokopati. 
To su zadobili. Od Durazzo Cetiri vure dal- 
ko su mohamedani zavjeli Sesto kraljskih 
soldatov i skoroni sve su je potukli. Prenk 
Bib Dóba joS dva Stuke prosi od kormana, 
da more zavzeti Preza, Fuset i Kurjest ob- 
Cine. Hatssler soldaCki mjernik spravil je 
Stuke Prenku.

Okolo Carbonari jako krvni boj je bil 
med buntari i med kraljskom soldaéijom 
vu kojerri boju su opet kraljsku soldaéiju 
naprkaü i od nie jednoga Stuka i dvé ma- 
SinpuSke zeli. Bunlari proli Valóm se sprav- 
laju, koju niSCi ne brani. Elbassan je bun- 
tarom vu ruke doSel, Beranu i Fierla pák 
su obkolili. Óva mesta svaku vuru lehko 
buntarom vu ruke opadneju. Bojiju se, da 
buntovniki Valonu vu2geju i strahovitno 
krvnu kiipelj slo2ijo vu varaSu. Stanovniki 
na stotine be2iju iz varasa.

Buntovniki su né sterpeli dva danov 
udredjeni bojni mir i v srédu ponoCi imva- 
lili su se na kraljsku soldaéiju. koja je dobro 
zaSancaua bila i strahovitno strélanje su 
poéeli. Kad su i Stuki stupili vu boj, za pol 
vure je opet mir nastal. Prenk Bib Doda 
svoj m *eregom po ma lem ide proli Duraz
zo, da kralju napomoé i njega obranil bude. 
Pred lsmitom nasel je jeden Sereg moha- 
medanov, kője je pretiral, varaSa zavzel i ! 
vu2gal. Stanovniki su vu Síjak odbej2ali. | 
Kad su buntovniki vu Elbassan doSli, od -1 
mah su na túrén tursku zastavu potegli 1 
Vu varnSu su stra2u ostaviü i odmah su 
proli LuSnja isii. Tu su sest.kvom moéjom 
navaKli ua kraljsku vojsku. da je sve po
zicije morala ostaviti. komaj su Stuke ob- 
ranili. Rezbej2ana vojska se je vu Fieru 
'skup zislu I odovud je prosila za pomoé 
iz Durazzó, Valone i Berat varaSov, ali ko
maj je dobila petdeset malissorov napomoé.

Mrd buntovniki su i turski officiri s 
med kojih je najghsovitneSi i naivuéeneSi 

iKemal bej, knj je vu Dr n »polju Sükri baSi 
na veliku pomoé bil Tik se glasi, da bun
tare iz Konstantinápoly” ; odvuéavaju i odo- 
nud je podpiraju s oru2jem i municium.

Prenk Bib Dodi poéel je boj s bun
tovniki pred Sijakom i sdalka se veliki dim 
vidi vu Durazzo. То рак su goreéa sela, 
kője Prenk Bib Doda vu2i2e. SiromaSki na- 
rod opet strahovitno éuda terpi jerbo tak 
buntar, как i kraljski Seregi njim nevjerne 
stanovnike porobiju, obéine pik s ognjorn 
uniStiju. Narod, koj neée niti s jednimi der- 
2at>, presiljen je po gorali i peéinah se 

I skitati

KAJ JK MOVOGA?
—  §telinga. LetoSnja stelinga vu 

Csáktornyái kotaru je od 8-ga juniuSa, do 
13-ga trajala. Pod meru su dosli vu I. raz- 
redu 457, vu 11-gim 235 i vu 111-jim 159, 
dva pák su od lanjske Stelinge zaostali. 
Sveskupa su bili na Slelingi 853. Né su 
doSli na Stelmgu iz I razreda 106, li ga 54 
i III ga 49. Zeli su za soldala 245 osobab. 
Dobrovoljuo su dva se javili. Vu rezervu 
su zeli 2 na vuéitelje i 3 takve koji obitelja 
sder2avaju. Na Stelingi kakti prezeS je Tóth 
István od Sparkasse direktor bil, od kotarske 
vlasti pák dr. Huszár Pál kolarski sudec 
bil posian. Od vojniéke slrani je za prezeSa 
poslan bil Mikula Antal alezredes i Hazs- 
linszky hcnvedski kapitaD. Od varmegjinske 
strani kakti doktor je Kovacsics Ferenc dr. 
bil poshn.

— Jeden m illjun  za kanzore.
Kraljski zemeljski ministerium ovo lelő ku- 
pil je i meet obéinarni rezdelil 6668 kan- 
2orov vu céni 949 jezer 975 korun i 28 
fidérov. Od öve svote je obéinam Senkal, 
tojest na pomoé bil sa 192 jezer 720 korun 
i 28 fill. Kan2ore su vu Galiciji nakupu- 
vali tak zvane polske— Jorkshire fájté.

— Eksplodérani d inam it patron. 
Vu Lupény obéini jeden Ie2ak je dinamit 
patrona naSel, s kojim se je nepazljivo poéel 
igrati. Patron vu rukah se mu je spro2il i 
obedvé ruke rnu je dőli vtrgel. Opet i na 
licah je tak plezéran, da nebude 2iv oslal.

— Nőre gobe. Kábán József, Gáspár 
imre i Tisnyak Kata vu kispestinski Surni 
su glive nabrali i to su zveseljom к obedu 
pojeli. Za kratko vréme takvo zlo jim je 
prespelo, da su se nakli hitali. Pozvani bra- 
nilelji vu Rókus Spital su je odpeljali, gde 
su njim 2aludce odmab oprali, ali véé ga 
né bilo pomoci, do jutra su svi tri vumrli.

— Pozív. Csáktornya okoliéni Gospo- 
darstveni Okrug po poldan ob 2 vuri dr2i 
svoju godnu sedn:cu vu varaSkoi vieénicl 
Predmet:Cinovnikim,obéinski piinomoémkim, 
redovitim i zaéastn m Ciánom primenje i zbi- 
ranje ; nadalje odluéivanje okrugsko delo i 
proraéun, pregledavanje godiSnjega raéuna

— Velika nesreca vu Fischamendu. 
V nedelju popoldan su soldaéki zrakopbvci 
manőver imali vu zraku. Jeden lufibal
lon i jeden aeroplan su imali muStru. Luft
ballone su pol vure predi vu zrak pus- 
tili, na njem su sedern se vozili. Za pol 
vure se sdigel vu zrak aeroplan, da dos* 
ligne i prime luftballona. Okolo Königsberga 
je aeroplan dostigel luftballona i tak nes- 
reéno je okolo njega létal, da se je tresnul 
vunjega. Lufiballon je eksploderal i na je- 
denput je vés vu plamnu bil. Ovu minutu 
su pet sto metrov visoko bili. Od velikoga 
plamna vu aeroplan benzin eksplodéral i 
sad so obedvé maSine gorele i hitro na 
zemlju opale. Zrakoplivci su tak zgoreli, 
da su je né mogli prepoznati Steroga je 
Stero mrtvo télo. Razmi se, da svi devet 
su rurtvi opali dőli. To su bili naSe vojs- 
ke najglasoviteSi zrakoplivci. Sve devet su 
vu jeden grob pokopali.

— Sm rt na vodi. Freud Lajos dvajsti 
Cetiri lét star kovaéki meSler v nedelju 
popoldan iSH se na Dunaj vozit vu jednim 
malim éunom. Sobom je zel i dvoje male 
dece. Cun se je na serdini vode prrhitil i 
svi tri su vu vodu opali. Freud je nekak 
vun splaval, ali decu su né mogli obr&niti, 
obedvojasu se vlopila, niti mrtvo télosu uénaSli.
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xakon brant, jerbo puno veksi kvar nam 
dél a tam, как hasna Néje srnvti krta na 
vrtu i na senokodi terpeti, né samo sbog 
toga, da nam puno nepotrebnoga posta zav- 
davlje, neg svrho toga, da gliste fonda. Pod 
drugi raCun dojde krt na oralni zemlji, vu 
Sumi i t. d. jerbo opct tam pák vnoftiua 
gusenic, Crvov i hruéóov sfonda, dakle tam 
|e lak hasnovita stvar, как male ptice kője 
takodjer iz gusenic i kukcov 2iviju. Tam je 
napomoé malim pticam, kője vu zraku on 
рак vu zemlji nas brani od bludnth gusenic 
i Crvov.

Как se iz toga vidi nesmemo krta vu 
vrtu i na senokoáah terpeti, ali síéin bolje 
mu moramo mir dali na polju i po Sutnah. 
jerbo tam izbilja veliki hasén déla Cloveku. 
Tam )e gréh prama nam krta síoudali.

Nekoliko reéi od savezanja.
Pisai: Csabai Kálmán kr. ug. gospodarski professor.

»Pomori sebi, i Bog hude ti pomogel ! 
reCe jedna narodna poslovica , aii 2alostno 
vidimo, da ovu poslovicu malo Ijudi razmeju, 
a jo§ meaje njib slediiu.

Najme naSi gazdi uCine veliku pogresku 
prama svojih zanimirostih, jer ne samo da 
ne pomogaju sebi, ali niti ne posluáaju one, 
koji za njihovo dobro uiim pra2iju njihovu 
ruku, samo u neznanju, bez nikakve mte- 
resacije gledaju njihov kvar, 2alo»tno. Ako 
na okolo razgledamo, spazimo, da nasi gos- 
podari ni niihovu zemiju ne razdeliju ona- 
ко, kako malom znanjem bi mogli iu ráz- 
djelovati.

JoA i sada razdeliju njihovu zemiju, как 
pred jednoin stotinom godinom, i raste im 
jedno zrnje 2ito onde, gde jako iahko bi 
mogla rasti dva zrna.

Primer h: mogli űzeti nádi gospodari od 
nemce, gde velikimi koráéi idu napre u ob 
radivanju zemlji. Cudovnito je, kaj su oni 
zvrSih slabom zemljom i hujSim zrakom.

A sve to je za ono, jer misei ih bodi 
t  j sabrati se u savez (druötvo), jer dobro 
maju, da kaj jed»*n sam gazda nije nemo2e 
dostiCi, ono innogo od njih, ako se bore za 
jedan cil jako lehko ga dospj**hu. Takvo 
druAtvo je muravidski savez kuCne indust- 
rije, gde mladi poljodelci inarljivorn radnjom 
i dobrom vodjom jako lepi uspjeh sí; dostiSli

Cd ovoga saveza je, da vu zimi. kada 
gazda neima nikakve radnje na polju, has- 
novitu radnju im daje, da i ovako dobiju 
nj;hov evakodanski kruh. Táj cil, ovaj sa 
vez je ne samo dostehal. ali izvan da je 
izplatil radnju gazdarsku, jód 1122 К Cisl 
dobitak je ostal.

Uíam se, da ovaj savez u sledeCim Ijeti 
jód lepdi uspeh bude dostigel.

Dobro b< bilo, da svi gospodari pripoz- 
naiu oou veüku dobrotu. koja takvo drudl- 
vo Cini, i da se svi saberu n savezu, gd> 
marljivom radnjom. poAtova;uC» jedan dm* 
gogi, radiju za drobrot svoju i za svih 
dana saveza.

Zlo vu Albaniji.
MinuCi tjeden smo pisali, da buntare 

iu  okolo Durazzo od svih stranih pretirali. 
Isti na da su mohamedanc pobegli i kad su 
malissori za u)imi se povratili, postali su 
med bregi i kraljsku vojsku su lak nazat 
napokaii, da je polovici njih nirtvih oslala 
pred Durazzo varadu. Hercegovina Lloyd 
drudtva ladja, kad je tu spazila, poCela je na

bunlovnikne strélati i stém je tuliko po- 
mogla, da su né sve matissore pozaklali. 
Potlam pák je odidla iz poslajalidCa i med 
Porta Romána i Kavajom je opet strahovi- 
ten ogenj pudCaia na buntare. Buntari niti 
Cuti neCeju, da bi Vilmod herceg albanski 
kralj bit. Так dugó nebudo se predali i o- 
ru2je dőli deli, doklam Vilmod bude vu 
orsagu. К tomu pák malissori koji, su vjerni 
kralju, neCeju tak harcuvati, как bi morali, 
neéeju iz varada vun it», da bi se na bun
tare navalili, koji su dovezda dva dluke i 
vide madinpudkih dobili do гцк. Prenk Bib 
Dóba svojom soldaöijom je vjeren kralju, 
ali niti ou neCe s oru2jem svoju braCu 
siliti na mir, ueCe se iz Alesszije genuti, da 
bi buntarom za hrbet döáel i nje s bojom 
presiiil evője pozicije ostaviti ili pák oru2je 
dőli deti.

V tork su buntari od hercega dva dui 
za mir prosili, da moreju mrlve pokopati. 
To su zadobiii. Od Durazzo Cetiri \ure dal- 
ko su mohamedani zavjeli desto kraljskih 
soldatov i skoroni sve su je potukli. Prenk 
Bib Dóba jód dva dtuke prosi od kormana, 
da more zavzeti Preza, Fuset i Kurjest ob- 
Cine. Hatssler soldaCki mjtrnik spravil je 
Stuke Prenku.

Okolo Carbonari jako krvni boj je bil 
med buntari i med kraljskom soldaCijom 
vu kojem boju su opet kraljsku soldaCiju 
naprkali i od nie jednoga dtuka i dvé ma- 
dinpudke zeli. Buntari proli Valóm sesprav- 
laju, koju nidCi ne brani. Elbassan je bun
tarom vu ruke dodel, Beranu i Fierla pák 
su obkolili. Óva mesta svaku vuru lehko 
buntarom vu ruke opadneju. Bojiju se, da 
buntovniki Valonu vu2geju i strahovitno 
krvnu kupéi] slo2ijo vu varadu. Stanovniki 
na stotine be2iju iz varada.

Buntovniki su né sterpeli dva danov 
odredjeni bojni mir i v srédu ponoCi uava- 
lili su se na kraljsku soldaCiju, koja je dobro 
zaduncana bila i strahovitno strélanje su 
poCeli. Kad su i dtuki stupili vu boj, za pol 
vure je opet mir nastal. Prenk Bib Doda 
svojm  *eregom po malcm ide proli Duraz
zo, da kralju napomoC i njega obranil bude. 
Pred lsmitom nasel je jeden Sereg moha- 
medanov, kője je pretiral, varada zavzel i ! 
vu2gal. Stanovniki su vu Síjak odbej2ali. | 
Kad su buntovniki vu Etbaasan dodli, od- i 
mah su na túrén tursku zastavu potegli 1 
Vu varoSu su stra2u őst«vili i odmah su 
proti Ludnja idli. Tu su sesbkvom  moCjom 
navatíli na kraljsku vojsku. da je sve po
zicije morala ostaviti, komaj su dtuke ob- 
ramli. Rezbej2ana vojska se je vu Fieru 
^kup zidla i odovud je prosila za pomoC 
iz Durazzó, Valone i Berat varadov, ali ko
mái je dobila petdeset malissorov napomoC.1

Mrd buntovniki su i turski officiri s' 
med kojih je najglasovitnedi i naivnCenedi j 
Kenia! bej. k«»j je vu Dr napolju Sükri hadi 
na veliku pomoC bil Tik se glasi, da bun
tere iz Konstantinápoly?. podvuCavnju i odo- 
nud je podpiraju s oru2jem i municium.

Prenk Bib Doda poCel je boj s bún- 1 

tovniki pred Sijakom i sdalka se veliki dim 
vidi vu Durazzo. То рак su goreCa sela, ] 
kője Prenk Bib Doda vu2i2e. Siromadki na- 
rod opet strahovitno Cuda terpi jerbo tak 
buntari, как i kraljaki deregi njim nevjerne 
stanovnike porobiju, obCine pák s ognjom 
unidtiju. Narod, koj neCe niti s jednimi der- 
2at», presiljen je po gorali i peCinah se 
skitati

KAJ JE NOVOGA?
— átél inga . Letodnja dtelinga vu 

Csáktornyái kotaru je od 8-ga jumuda, do 
13-ga trajala. Pod meru su dodli vu I. raz- 
redu 457, vu ll.-gim 235 i vu IlI-jim 159, 
dva pák su od lanjske dtelinge zaostali. 
Sveskupa su bili na dtelingi 853. Né su 
dodli na dtelmgu iz I razreda 106, liga  54 
i III ga 49. Zeli su za soldala 245 osobab. 
Dobrovoljno su dva se javili. Vu rezervu 
su zeli 2 na vuCiteije i 3 tak ve koji obitelja 
sder2avaju. Na dtelingi kakti prezed je Tóth 
István od Sparkasse direktor bil, od kotarske 
vlasti pák dr. Huszár Pál kotarski sudec 
bil poslan. Od vojniCke slrani je za prezeda 
poslan bil Mikula Antal alezredes i Hazs- 
linszky honvedski kapitan. Od varmegjinske 
strani kakti doktor je Kovacsics Ferenc dr. 
bil poslan.

— Jeden m illjun  za kan iore .
Kraljski zemeljski ministerium ovo lelő ku
pi! je i meet obCinarni rezdelil 6668 kan- 
2orov vu céni 949 jezer 975 korun i 28 
fi'lérov. Od öve svote je obóinam Senkal, 
tojest na pomoC bil sa 192 jezer 720 korun 
i 28 fill. Kan2ore su vu Galiciji nakupu- 
vali tak zvune polske— Jorkshire fájté.

— Eksplodérani d inam it patron. 
Vu Lupény obcini jeden Ie2ak je dinamit 
patrona naéel, s kojim se je nepazljivo poCel 
igrati. Patron vu rukah se mu je spro2il i 
obedvé ruke rnu je dőli vtrgel. Opet i na 
licah je tak plezéran, da nebude 2iv oslal.

— Nőre gobe. Kábán József, Gáspár 
imre i Tisnyafc Kata vu kispestinski duini 
su glive nubrali i to su zveseljom к obedu 
pojeli. Za kratko vréme takvo zlo jim je 
prespelo, da su se nakli hitali. Pozvani bra- 
nitelji vu Rókus Spital su je odpeljali, gde 
su njim 2aludce odmab oprali, ali veC ga 
né bilo pomoci, do jutra su svi tri vumrli.

— Poziv. Csáktornya okoliCni Gospo- 
darstveni Okrug po poldan ob 2 vuri dr2i 
svoju godnu sedrncu vu varadkoi vieCnici. 
Predmet: Cinovnikim, obCmski punomoCnikim, 
redovitim i zaéastn m Ciánom primenje i zbi- 
ranje ; nadalje odluCivanje okrugsko delo i 
proraCun, pregledavanje godidnjega raCuna

— Velika nesreca vu Fischamendu. 
V nedelju popoldan su soldaCki zrakoplívci 
manőver imali vu zraku Jeden lufibal
lon i jeden aeroplan su imali mudtru. Luft
ballone su pol vure predi vu zrak pus- 
tili, na njem su sedern se vozili. Za pol 
vure se sdigel vu zrak aeroplan, da dos- 
tigne i prime luftballona. Okolo Königsbergs 
je aeroplan dostigel luftballona i tak nes- 
reCno je okolo njega létal, da se je tresnul 
vunjega. Luftballon je eksploderal i na je- 
denput je vés vu plamnu bil. Ovu minutu 
su pet sto metrov visoko bili. Od velikoga 
piamna vu aeroplan benzin eksplodéral i 
sad su obedvé maöine gorele i hitro na 
zemiju opale. Zrakoplivci su tak zgoreli, 
da su je né mogli prepoznati Steroga je 
Stero mrtvo télo. Razmi se, da svi devet 
su uirtvi opali dőli. To su bili naée vojs- 
ke najglasovitedi zrakoplivci. Sve devet su 
vu jeden grob pokopali.

— Sm rt na vodi. Freud Lajos dvajsti 
Cetiri lét star kovaCki meSler v nedelju 
popoldan iSel se na Dunaj vozit vu jednim 
malim Cunom. Sobom je zel i dvoje male 
dece. Cun se je na serdini vode prvhitil i 
svi tn su vu vodu opali. Freud je nekak 
vun splaval, ali decu su né mogli obranili, 
obedvojasu se vtopiln, niti mrtvo télosu nénaSli.
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Gabona árak .  —  Ciena Zitka.

Búza
Rozs elsőrendű
Árpa
Zab
Knkoricza 
Fehér bat» uj 
Sárga bab 
Vegyes bab 
Kendermag 
Lenmag 
Tök mag 
Bükköny

E g y  r é g i , j ő  fo r g a lm ú , n a g y  v e v ő 
k ö r r e l  b ír ó  #09Я .

t r a f i k - é s  p á l i n k a m é r é s i  e n g e d é l y l y e l ,  
b e t e g s é g  m i a t t  j u t á n y o s á n  e l a d ó . 

S z ü k s é g e s  t ő k e  5 0 0 0  k o r o n a .  
B ő v e b b e t  e  la p  k ia d ó h i v a t a lá b a n .

A  Szénatéren levő ház
telek (volt Fink-féle ház) 
utca felől 36 méter hosszú, 
eladó. —  Cím a kiadóhiva
talban. I I

Ráköci-ulica hite broj 18. pole) Kraljevskoga suda. 
Ima takaj trgovinu 
od najbolse vrsti

v a p n a .
• Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

doma pri njemu uz naj- 
falesu cienu. Koji treba cieli 

vagon dobi vapno cisto fal. 
Trzim takaj razciepana 

suha bukóvá drva i 
W8 lapora na vagu.

^felséges ízű fehér vagy arany 
'  sárga csemege mézet

5  k g . - o s  c s i n o s  p o s t a 
d o b o z o k b a n  1 0  K - é r i  
s z á l l í t  b é r m e t v e  a

„ M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, Váci-ut 108 af. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!

Újdonság l Paganini
hegedű-zongora
a le g n eh ezeb b  h a n g v ersen y d a ra b ok a t m ű vésziesen  já tsza . 

ÚJDONSÁG! Mozitulajdonok! A gépész igen könnyen kezelheti a zenélő- 
gépet és a képekhez való darabokat választhatja. — Villamoszongorák, Orchestrionok, 
Phonola, Ducanola, 700 koronától feljebb. —  Zongorák, pianinók, harmoniumok 
olcsó áron, részletfizetésre, jótállás mellett.

Helyettesit egy egész zenekart.
Szállodák, kávéházak, vendéglők, éttermek részére pénzbrdobással. —  Rövid idő 
alatt letörleszti önmagát

S C H M ID T  E D E  C S Á K T O R N Y A .

Iparo s éa kereskedő előfizetőink cégét 
e rovatban díjmentesen  

közöljük Iparos és kereskedő előfizetőink névjegyzéke I pa ros és kereskedő előfizetőink cégét 
e rovatban díjm entesen  

közöljük

Könyv-, papír- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: S T R A U S Z  S Á N D O R  Csáktornya
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Meghívó.

A MURAVIDI HÁZIIPARI SZÖVETKEZET f. hó 29-én délelőtt 9 órakor tartja, Mu- 
ravidon a szövetkezet helyiségében

l-ső  évi rend es közgyűlését,
melyre a tisztelt szövetkezeti tagok ezennel meghivatnak.

A z  évi mérleg a közgyűlést megelőző nyolc napon át a szövetkezet üzlethelyiségében köz

szemlére kitétetett.
Muravid, 1914. június hó 22-én. Az Igazgatóság.

Tárgy:
Í. Igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentései, a mérleg bemutatása, a nyereség hováfordítása iránti való határozat- 

hozatal, az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak a felmentvény megadása.
2. Tagok ki- és belépése iránt való határozathozatal.
3. Esetleges indítványok.

Vagyon M é r l e g - s z á m l a .  Teher
p ú r к f T i к <

í Készpénzkészlet.................................................  2593 91 1 Áruhítelezők........................................................  4080 79
2 Raktári készlet: 2 Államsegélyek:

készárukban...........................  2086 50 forgótőke államsegélyek 5593 97
nyersanyagban...........................  2113*80 4200 30 gép államsegély......................  400* 5993 9/

3 Követelések: 3 Üzleti és személyi tartozások......................  352 91
áruadósoktól.................................................  3821 03 4 Befizetett üzletrészek....................................... 185 .50

4 Gépek, szerszámok és felszerelések . . .  780 — 5 Tiszta nyereség...........................  . . .  1122 07
5 Esedékes üzletrészek......................................  340 —

11735 24 11735 24

-----------------  ------------------i--------  I

Igazgatóság:
v a r c a  PÁL HERBOLY ALAJOS e. k. MÁTHÉ FERENC 8. k.

igazgatósági tag, 1tőayvelő.

Jelen mérleg-számlát megvizsgálván, annak egyes tételeit a fő- és segédkönyvekkel mindenben megegyezőknek, a törvény 
és alapszabályok értelmében készülteknek találtuk.

Kelt Muravidon, 1914. évi junius hó 24-én.

A felügyelő-bizottság:
HAJDÚ LAJOS s. k. GOLUB JÁNOS s. k. BABICS GÁBOR VUKOVICS JÓZSEF 8. k. DOMINICS MIHÁLY

felügyelő b. Ug. ’ * felügyelő b. elnök. felügyelő b. tag. felügyelő b. tag: felügyelő b. tag.

64 C.e hőfokával és radioaktivitásával rheu- Alkalikus thermájával hurutokat, gyomor-, I I Jódtartalmú forrásával gyermekbetegségeket,

mát, ischiást, izzadmányokat, csonttöréseket cukor- ét vesebajokat I I alkati bajokat és érelmeszesedést

jM i ertiHiwi (Miit s H S
р ф -  Prospektust ingyen küld Lipik hév- és iszapfürdő igazgatósága.

I  П П А  BUDAPEST, Vili., JOZSEF-KÖRUT i6.
f l f i  Щ Я  W  G B  Я Я к  M o d e rn  a z á llo d a , ú jo n n a n  b eren d ezve , lé g fű té s , h ideg  ée m e le g v íz
r n  W  Ш  Ш  щ щ т  «а* м а ж  m in d e n  s z o b ib a n , LIFT é j je l-n a p p a l.  RENDES SZIDOR s z e m é ly e *

veze té s e  a la t t .  Egyágyas s zo b ák  3 k o r .- tó i, k é tá g y a s  szo b ák s k o r .- tó l ,  
fű té s , v ilá g ítá s  és k is z o lg á lá s s a l. A s zo b á k  fe lté t le n  t is z tá k . H o eezab b  
ta r tó z k o d á s n á l e n g e d m é n y . Ú jo n n a n  b e v e z e te tt penalórendm zer, n a p i 
e llá tá s  4 k o ro n á é rt. N ap i 3 -s zo ri é tk e zé s . H avi szo b ák  go k o ro n á é rt.

Nyomaid! Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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