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magyar és horvat nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő ée szépirodalmi hetilap.
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A becsület védelme.
Irta: Balázs József.

A kor haladásával uj és uj életviszo
nyok keletkeznek, melyek rendezése törvény
hozói funkciót igényel.
Az élet oly változatos, hogy a törvény
bizonyos időn belül elavul, mivel az illető
viszonyok megszűnnek vagy lényeges átvál
tozásuk folylán a törvény alkalmatlan lesz.
A megvállozott viszonyok uj törvényalkotást követelnek.
Ez a törvényalkotás rendes folyása.
Van azonban az életnek oly periódikus
elfajulása, mely az emberi természetből fo
lyik a minden ezfrányú törvényi rendszabá
lyozás a korra bizonyos bélyeget nyom és
emlékezetessé teszi azt.
Hogy azután ez az állapot csak perió
dikus avagy hosszabb tartalmú, azt a tör
vény hatályba lépése utáni idők mutatják meg.
Az igazságügyminiszter egy törvényja
vaslatot készíteti, mely hivatva lesz az em
beri becsületet intenzivebben megvédeni.
Ez az okozat, az ok pedig, hogy az
emberiség manapság oly könnyelműen bánik
büntetlenül más ember becsületével, hogy a
miniszter kénytelen volt a veszélyeztetett
társadalmi rend megvédésére uj törvényt
szerkeszteni.
A becsület, melyről sok embernek fo
galma nincsen, már a régi római világban
oly nagyiokú védelemben részesült, mint a
tulajdon.
Már a régi római törvény a becstelen
emberlői sok fontos közjogi jogosítványt vont
el s szigorúan büntette azt, ki másnak be
csületében gázolt, de állítását bebizonyítani
nem tudta. Az illető oly súlyos elbánás alá
esett, mint az, ki nyilvánvalóan becstelen
séget követett el.
»Az egyénnek az az állapota, hogy a
társadalom az ő erkölcsi értékét elismeri,
őt megbecsüli: a becsület.«
A becsületen ejtett csorba mulbatlanúl
kihat az egyén társadalmi állására.
S mégis látjuk azt, hogy a mai társa
dalmi emberek nagy része más embertársának
becsületével oly könnyelműen bánik.
A mai emberiség nagy része abban az
erkölcsi defektusban szenved, hogy a társa
dalmi emelkedésnek egyedüli módja más
embertársának lebecsülése, intim érintkezés
közben ejtett szavak ferde világításban való
beállítása az emberek előtt.
Bár ezek nem intelligens emberi típusok,
de a mai világban sok ilyen mozog az élet
porondján.
Aki lelki intelligenciával született, aki
gondos, erkölcsös szülői nevelést kapott, az
sohasem sülyedhet le oly mélyen, hogy ér
vényesülésének egyedüli módját mások meg
rontásában találja.
Csak azok kik az életben sohasem
bírtak szilárd talajjal, kik sohasem tudták
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azt, mi a legszentebb az ember előtt, azok
féktelenségükben mindenen keresztül gázol
nak, »mi egyéni becsvágyuknak saját szürke
egyéni felfogásuk szerint útjában áll.
Azok előtt családi szentély, intim baráti
viszony, értékkel nem bírnak, azok a legsemmilmondó esetnél is mélyen belenyúlnak
embertársaik legkényesebb dolgaiba.
És hogy a törvény éppen most készül,
az annak a jele, hogy ezek a társadalmi
molyok nagyon elszaporodtak.
De amint a legutóbb hozott királyság
intézményét védő törvény azonnal megakasz
totta a köztársasági párt működését, mely
meg akarja dönteni az ezredéves magyar
alkotmányunkat s teljesen tumigálja a magyar
szent koronához fűződő minden igaz magyar
ember állal rajongásig szereleit közjogi rend
szeri, úgy meg fogja fölemlíteni a 80000
korona maximális büntetés és magánjogi
felelősség, amit a becsület védelmére hozott
uj törvény megállapít, azokat az embereket,
kiknek egész életükben egyetlen hitvallásuk:
»Bátran kell rágalmazni, valami csak ott
ragad«.

Ünnepi beszéd, mondta Petrich Ferenc, IV.
oszt. tan.; Móra, Hainalhasadáskor, szavalta
Doklea Mariska, IV. oszt. tan.; Hertelendy
ezredes indulója, énekelte a fiúiskola ének
kara; Március tizenöt, szavalta Tanai Fran
ciska IV. oszt. tan.; Hazaszeretetről, szavalta
Hochsinger Leo V. oszt. tan.; Szózat, énekelte
a fiúiskola énekkara.
Az ünnepély után 11 órakor ünnepiee
mise volt a Ferenciek templomában, melyen
a Csáktornyái összes iskolák tanulóifjúsága
a tanárok vezetése mellett zászlók alatt s
a drávaszentmihályi áll. iskola tanulóifjúsága
is résztvett Mendel Zsigmond tanító veze
tése alatt.
Muracsányban is ünnepeltek. Az ün
nepség reggel a fél 8 órai szentmisén való
résztvélellel kezdődött,amelyen Bugyács Ignác
kántor szebbnél-szebb magyar énekével ha
totta át a szíveket. Az iskolai ünnep az
elöljáróság s a szülők jelenlétében a követ
kező programmal tartatott meg: Himnusz,
énekelte az iskola kétszólamu énekkara; Mi
a haza, szavalta Haris Jenő IV. o. tan; Ün
nepi baszéd, tartotta Réffy Ernő igazgató;
Nemzeti zászló, szavalta Ribics Katica 11. o.
tan; Nemzeti dal, szavalta Meszarics Vince
V. o. tan; Talpra magyar, énekelte az iskola
kétszólamu énekkara; Fogadás, szavalta Dóminik György II. о tan; Dal a hazáról, sza
valta Koósz Ádám III. o. tan; Árpád apánk,
Szittya vitézek, énekelte az iskola kétszólamú
énekkara; Megkövetem ezredes Ür!, szavalta
Meszarics Mihály II. o. tan; A madár fiaihoz,
szavalta Hranyecz Marika III. o. tan; Kossuth-nóta, énekelte az iskola kétszólamú
énekkara.
Az ünnepség igen emelkedett lefolyású
volt. Valóban elragadó is volt, amint a
kis horvátajkú tanulók nekipírulva csengő
tiszta magyar kiejtéssel mondták el a szebb
nél-szebb költeményeket s amint Réffy Ernő
igazgató vezetésével oly nagy precizitással
adta elő az iskola kétszólamú énekkara a
szép énekszámokat. Az ünnepi szónok is
megkereste a szíveket. Az 1848-as Gasparics
Márk szerzetes s híveinek tetteit felelevenítve
kérte a muraközieket, hogy maradjanak meg
mindig oly becsületes muraközieknek, mint
voltak elődjeik.

Márciusi ünnepélyek.
Magyarország szabadsága újjászületésé
nek évfordulóját Muraközben az idén is
megünnepelték. Beérkezeti tudósításaink csak
egyes ünnepélyekről számolnak be; de tu
domásunk szerint Muraköz több községében
ünnepeltek március 15-ikén.
Az ünnepélyek súlypontja Csáktornyára
esik, ahol hagyományos kegyelettel emlékez
tek meg a szent napról.
Az ünnepélyek sorozatát a március
14-én este lefolyt ünmpély nyitotta meg.
A nap előestéjén a Csáktornyái áll.
tanítóképző-intézet ifjúsága rendezett rend
kívül fényes ünnepélyt a Zrínyiszálló nagy
termében. Az ünnepély a lapunk múlt szá
mában közölt programm szerint, folyt le,
nagyszámú közönség jelenlétében. Közel fél
ezren hallgatták végig a nagy gonddal öszszeáHított műsor összes pontjait, melyek
előadása nagy tetszéssel találkozott, ügy az
Összes prózai előadások és szavalatok, mint
ének- é 9 zeneszámok művészi nívón állottak
s nagy lelkesedést váltottak ki az ünneplő
közönségből. A közönség csak a hajnali
órákban oszlott szél, addig valósággal meg
szállva tartotta a Zrínyi szállónak ez alkalom
mal is szűknek bizonyult összes helyiségeit.
Az állami polgári Hu- és lányiskolában
s az állami elemi iskolában vasárnap dél
előtt ünnepeltek. Utóbbi iskolában az osz
tálytanítók emlékeztek meg osztályaikban a
március 15-iki eseményekről.
A polgári iskolában, ahol nagy közönség
gyűlt egybe, a következő programmal tar
tották meg a lélekemelő ünnepélyt: Himnusz,
énekelte a fiúiskola énekkara; Talpra magyar,
szavalta Sindlberger btván IV oszt. tan.;

Színészet Csáktornyán.
Már jeleztük, hogy Kiss Árpád szioigaigató színtársulatával Csáktornyára készült.
Kiss Árpád a múlt héten tényleg meg is
érkezett Csáktornyára. Első előadását e hó
18 án kezdte meg a Kis király operett szilirehozatalával. Kiss Árpád tehetséges színtár
sulatát Alsólendván nagy jóakarattal támo
gatták, állandóan telt ház előtt játszottak s
ép ezért Csáktornyára is hasonló reményekkel
jöttek színészeink. Itt azonban alaposan ki
ábrándulhattak, mert minden megvan, csak
a pártolás nincs meg a közönség részéről.
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helyet jelöl ki a történeti emlék uj, talán
állandó felállítására.
r - Halálozás. lf|. Premecz Miklós, Csák
tornyái volt kereskedő, I. hó 18-án reggel 3
órakor szívszélhüdés következtében elhunyt
37 éves korában. Csütörtökön délután te
mették el a temető halottasházából. Az ipa
rosok dalárdája, melynek az elhunyt íagja
volt, búcsúztatót éuekell sírjánál. Nyugodjék
békében!
— Adóügyi jegyzőválasztás. Muracsányban aljegyzőválasztás volt dr. Sághváry Jenő
járási főszolgabíró elnöklete alatt. Hárman
pályáztak, az egyik Seregélyes Kálmán ottani
segédjegyző volt. A községben a választási
mozgolódás már kora reggel mutatkozott,
— Iskolalátogatók kinevezése. A köz
oktatásügyi miniszter sürgős felhívást intézett1tetőpontját ped g fél 1 0 óra körűi érte el,
az összes zalamegyei elemi iskolák igaz amikor is a képv^előtesfület tagjai s a nép
gatóihoz, hogy haladéktalanul jelentsék be, Hranyecz Pál rezes bandája kíséretében indult
mennyi az iskolákban a hatodik osztályos a községhaza leié. — A tömeg előtt egy
fiularmlók száma. Azért van ezen adatokra i hatalmas nemzeti zászló lobogott, melynek
szüksége a miniszternek, mert a hatodik fehér mezején arany betűk r.gyogtaüák
osztáivok élére iskolalátogatókat akar kine Seregélyes Kálmán adóügyi jegyző nevét. Az
vezni. A vármegyét tizenöt iskolalátogatási j érkező főszolgabírót a zenekar a Himnusszal
fog adia. A választás egyhmgu volt, Seregé
körzetre osztják.
lyes Kálmán lelt az adóügyi jegyző. A vá
— A Csáktornyái Izr. Nöegylet a Schwarz
lasztást bankét követte, melyen az új adóügyi
Jakab rabbi alapítvány 50 koronát kitevő
jegyzőt a járás főbírája köszöntötte tel, к nek
egy évi kamatát, egy Csáktornyái szegény
további működése elé bizalommal tekint. Dr.
izraelita leány- vagy fiútanulónak, aki akár
Sághváry Jenő főbíróra Seregélyes Kálmán
Csáktornyán, akár masult valamely közép-i
mondott pohárkö'ZÖntőt. H*ris Károly főjegy
vagy felsőiskolát látogat, folyó évi áprilisi
zőre és Sert-gélyes Kálmán adóügyi jegyzőre
8 -án kiadja. Felhivatnak a pályázók, hogy
RetTv Ernő áll. isk. igazgató emelt poharat.
születési s iskolai bizonyítvánnyal fé szereit
A főjegyző feleségét Harmati) Nándor liget
kérvényüket f. évi április hó 1 -ig a nöegylet
vári jegyző éltei le. Ezeken kívül még sok más
alubrl elnökénél nyújtsák be. Csáktornyán,
pohárköszönlő hangzott el kora reggelig
1914. évi március 17. Wollák Rtzsőné elnök.
—
A Hadik-múmia megsemmisülése.
— A dunántúli szinikerület uj igazgatója. Az alsólendva Szenthárom-.ághegy kápolná
A dunántúli színikéiülel igazgatásáról Kiss ban — mint tudjnk — nagy kegyelettel
Árpád lemondott, miután elnyerte a szatmári őnzneK egy hárornszázévesnél régibb múmiát,
szmikerüielet. A dunántúli kerületet Remete] amely gróf Hadik Mihály, a törökverő hős
Géza ismerlnevü baritonista, a nyitrai színház kaphány holileste. Az évszázadok nem porfőrendezőle, kapta meg
laszlották el a holt tettel, sőt csodálatos mó
— Fölvétel a Tanítók Házába. A »Za don preparálták, úgy, hogy egyike az ország
lamegyei Általános Tanítótestülete kiegészítő legszebb múmiájának. Nemcsak a hős ter
részét képező »Muraközi Tanítóköré«-nek a mészetes arcszine maradt meg, hanem a
budapesti Ferencz József Tanítók Házában szemek színe is tisztán látható. A múmiáért
létesített kedvezményes alapítványi helyére a budapesti és bécsi múzeumok jelentékeny
az 1914— 915 tanévre oly muraközi, esetleg összeget kínálták Alsótendvának, de a város
zalamegyei tanítóknak a budapesti ludomány- nem akart lemondani ereklyéjéről. A múmia,
vagy műegyetem vagy egyéb fő- és szakis amely tavalyig szabadon volt a kápolna «gy
kolában tanuló kiváló előmeneteld, példás kamarájában, tavaly érckoporsóba került. Az
rnagaviseletü fiai pályázhatnak, kik egyszer-1 elzárt helyen azonban nehány hónapja osz
smind a »Zalamegyei Általános tanítótestü |lásnak indult s már annyira tönkrement, hogy
let«-nek s az Eötvös-alapnak tagjai. A föl az elenyéssée veszélye fenyegeti. Alsólendváu
vételre folyamodók a kérvényhez mellékelni most azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy
tartoznak: születési, tanulmányi é9 esetleg eltemetik a holttestet. Z'.lamegye lehál egyik
erkölcsi bizonyítványaikat. A hiánytalanul legszebb történelmi érdekességét veszti el.
felszerelt kérvények az Eötvös-alap (Országos
— A községi és körjegyzők levelezése.
Tanítói Segélyegyesület) elnökségéhez címez Sok helyen gyakorlatba vették, hogy a jegyzők
ve, 1914. évi rnájue hó 1-ig nyújtandók be portómentesen leveleznek, akképen magya
Brauner Laios Csáktornyái áll. elemi iskolai rázván a portómenlességel, hogy a jegyző,
igazgató-tanító, a »Muraközi Tanítókor« el ha magánfélnek ír is hivatalból, a levelezés
K Ü L Ö N F É L É K .
nökéhez
víteldíjmentes. E gyakorlat megszüntetésére
— Eljegyzés. Herboly Bözsikét. Herboly a kormány rendeletet bocsátott ki, melyben
— Gyászhlr. Özvegy alsódomborui Zalán
Alajos
muravidi
áll.
isk.
igazgató
leányát,
Lipót Jáuosné Budapesten e hó 14-én este
kimodja, hogy hivatalos ügyben csak hiva
rövid szenvedés után meghalt. A megboldo eljegyezte Pethő Lajos Keszthelyről.
talok közt portómenles a levelezés. Magán
gultat tíz gyermeke, köztük dr. Zalán Gyula,
— A Zrínyiemlék veszedelemben. A felekkel a hivatalok sem levelezhetnek vitel
a letenyei kerület képviselője és kiterjedt zrlnyifalvai Zrínyiemlék, melyet Althan grófné díjmentesen; mindössze a hivatalos kézbesí
rokonság gyászolja. Az elhunytat 16-án dél szül. Pignalelli Anna hercegnő azon a helyen, tések víteldijmentesek. Viszont téves az egyes
után Budapesten a gyászházban történt be- ahol Zrínyi Miklóst, a költőt, egv vadkan jegyzők és községi elöljáróságok fölfogása,
szentelés után a kotori templomban felra- 1664-ben állítólag megölte — 1724-ben felál amikor a törvényhatóságok hivatalos lapjai
vataloziák, majd Alsódomboruba szállították, lított, a napokban veszedelemben forgott. A rendeleti közlönyei számára hivatalos közle
ahol 17-én délelőtt ujbóli beszerelés után Dráva sodra ugyanis alámosta, minek kö ményeket küldenek s e közszolgálati ügyben
a családi sírboltban helyezték el örök nyu vetkeztében mostani helyéről gyorsan el teljesített levelezést postabélyegekkel lát|ák
galomra Alsódomboru és vidéke gyászoló kellett távolítani, hogy a víz magával ne el. Minden hivatal részéről közszolgálati ügy
közönségének őszinte részvéte mellett. Nyu vigye. A grófi tisztikar bevárja Festetics ben a hivatalos lapok címére föladott kül
godjék békében 1
Jenő gróf megérkezését, aki azután újabb demény porlómentes.

A bérlet is gyengén sikerült s igy az előa
dások alatt is a terem csaknem kong az
ürességtől. Erről azonban sem a közönség,
sem a színészek nem tehetnek. A közönség
a múltak kellemetlen tapasztalatai miatt nem
tud felmelegedni s tartózkodik, legalább
egyelőre, a színházlátogatástól; a színtársulat
sem oka, mert mindent megtesz, hogy a
közömbösség helyett érdeklődést keltsen a
közönségben. Erre irányul magának az igaz
gatónak is a törekvése, aki változatos mű
sorral jött Csáktornyára s a színészeké is,
akik ügyes, összevágó előadásokkal Csák
tornya közönségének teljes megelégedettségét
kiérdemelni törekszenek.
Eddig a Kiskirály (operett), Buksi (ope
rett), Telefon (bohózat), Mozikirály (operett),
Lakájok (vigjáték)s Kedves Auguszlin (operett)
darabokat adták elő, a színiírodalom újabb
modern termékeit.
Az előadások során buzgósággal és am
bícióval találkoztunk a színészek részéről. Az
igazgató nemes intencióit mindenben támo
gatni a főtörekvésök. S hogy tehelségöket
jobban nem érvényesíthetik, a színpad kisméretei s a dekorác ók hiánya az oka. Toa
lettjük kifogástalan, sőt a nőknél némely
darabban pazar; előadásuk precíz s színpadi
otthonosságra vall. Az ének is megüti a vi
déki színpad mértékét.
A színésznők sorából kiemeljük Fáskerti
Mariskát (Montarini), Somosi Pirit (Zozo) és
Kiss Mariskát (Marinka), akik kellemes,csengő
hangjukkal,bájos megjelenésükkel, fürge moz
gékonyságukkal s ízléses öltözékeikkel mint
operetténekesek érvényesülnek; Kövy Kor
néliát, aki mint drámai színésznő, drámában
és vígjátékban (Jeanette) egyaránt kiváló
erőnek bizonyult; Kende Irén is, mint anya
színésznő, megállja a helyét.
A színészek gárdája is kiváló ta
gokat foglal magában. Nyáray Rezső pom
pásan éli magát bele szerepeibe (Pavlicsek
portás), természetes játékát az operettbe is
viszi bele. Kitűnő komikai véna fűszerezi
minden egyes szereplését, melyben komikus
pártnerjei, Deák Gyula (Kovács soffőr) és
Kun D^zső (Pista, lovász) is osztozkodnak
vele. Ügyes szalonszinésze a társulatnak
Sándor Imre (János, lőkomornyik), nemcsak
előkelő játékával, de rokonszenves megjele
nésével is. Kafga Gyula és Fekete József s
Sándor Andor is szimpátikus színészek.
Utóbbi a társulat énekese, aki Tóth Bélával
énekes szerepeket tölt be. Utóbbi érces, is
kolázott hangjával sok tetszést arat.
A színtársulat naponként játszik s az
ezután való repertoár előkelő darabokat loglal magában. Talán ez a körülmény is a
színház látogatottságát fokozni fogja.

— Závody nyugalomban. Závody Albin
dr. kúriai biró, a nagykanizsai törvényszék
elnöke, nyugalomba vonul. Nyugalmaztatása
iránti kérvényét illetékes helyen már benyúj
totta s május elsejével hagyja el helyét,
melynek 9 éven át ragyogó -díszéi képezte.
— Halálozás. Nedeczky Jenő feketekastélyi földbirtokos, volt országgyűlési képvi
selő, f. hó 12-én, életének 74 ik évében,
hosszas szenvedés után elhunyt; 14-én te
mették el a vármegye minden vidékéről
odaözöntött gyászoló közönség jelenlétében.
Nedeczky Jenő előhaladolt kora dacára te
vékeny vezető szerepet játszott a vármegye
politikai életében.

Csáktornya, 1914. március 22.

MURAKÖZ

— Mem szűnik meg a Georgikon. A
fővárosi és megyei lapokat bejárta a hir,
ennek alapján mi is közöltük, hogy a földmivelésügyi miniszter a keszthelyi Georgikont
a jövő tanévtől kezdve megszünteti, mert
különösen a harmadik évfolyamon kevés a
hallgatók száma. A Georgikon igazgatója
ezzel szemben kijelenti, hogy a hir nem
felel meg a valóságnak, sőt a fölümivelésügyi
miniszter az intézet fejlesztését határozta el
és nagy költséggel konviktust építtet szegény
sorsú hallgatók részére. A növendékek száma
pedig a harmadik évfolyamon is megüti azt
az átlagot, amiért érdemes az intézetet fon
ta rta ni.
— Elfogott tolvaj. A mull hét elején
az itteni határrendőrség egy Rácz Anna
nevű nőt Állított elő, akit éjszaka, lenge ru
hában, egy pádon aludva megtaláltak. Azt
vallotta, hogy Rácz Józsif egri cigányprimásnak a leánya s hogy ízért utazott erre,
hogy vőlegényét, Farkas András budapesti
muzsikus cigányt, felkeresse. Űgyanezen idő
alatt azonban Nagykanizsáról egy Schmied
hoffer Erzsébet nevű országosan körözött
tolvaj tűnt el, aki bűneit egy nagykanizsai
lopással tetézvén, onnan megszökött. A ha
tárrendőrség л gyanús körülmények követ
keztében kap^olatot keresett a két nő között,
amit azután meg is állapított. Tehát az ál
lítólagos Rácz Anna egy és ugyanazonos
volt a körözött tolvajjal, mért is a határrendőrség Nagykanizsára szállította Schmiedhoffer Erzsébetet.
— Bútorcsarnok-szövetkezet. Budapest, Vili.
üllői ut 18. és Vili. József-körut 28. Magyar ipar

bocsátotta le a sorompót a Csáktornyáról
Nagykanizsa felé futó vonat elölt. Ugyan
akkor B'csák Antal bérkocsid gyanútlanul
át akart hajtani a 40. számú őrhaznál, de
a vonat lovát darabokra lépte és kocsiját
elütötte. A törvényszék bűnösnek mondotta
ki Szabó Istvánt a hivatalos kötelesség meg
sértésében s ezért 1 havi fogházra ítélte, a
büntetést azonban a novella értelmében 3
évre felfüggesztette. Az ügyész az enyhe
bünlelés, valamint amiatt, hogy nem Ítélték
Szabót hivatalvesztésre, felebbezett, Tamás
János dr. védő pedig a bűnösség kimon
dása miatf felebbezett.
— FelUlfízetés. A tanítóképző-intézet
által t. hó 14-én rendezett ünnepély alkal
mával a felmerült költségek fedezetére a
kővetkező felülfizetések történtek: Antonovics
Károly, Strausz Sándor 5 —5; Heinrich Miksa,
4; Morandini Román 3; Fejér Jenő, Fóliák
Rezső 2 — 2; Nádasi József, N. N., Rosenfeld,
Kreutz Lipót. Áts József, Viola Vilmos dr,
Weinstingel, Schulteisz, Csabai Kálmán, Ro
senberg Laios, Reiter 1 — 1 koronát Kiknek
ez ülőn is hálás köszönetét mond az intézet
igazgatósága
— Alkoholellenes előadás. Kristóf Do
mokos, az alkoholellenes szövetség titkára
f. hó 24 éri d u. 5 órakor a közönség ré
szére előadást tart a tanílóképző-intézet rajz
termében.
— Állandó mozi. A Heinrich-íéle mozgószínházban múlt vasárnap a Szegény Gaz
dagok színjáték került előadásra pompás
kivitelben. Mint kiegészítő pontokat Az alva
járó, A tapsolás következményi, Nehéz a
választás kisebb humoros pontokat adták
elő. Bevezetésül Velenczét, befejezésül a
debreceni bombamerényletet mutatták be.
— A »Vasárnapi Újság- pompás és rendkí

művészek eregeti tervei alapján készült, modern
bútorok és teljes lakberendezések. — Az ország
legrégibb és legnagyobb lakáebereridező szövetke
zete, fennáll a budapesti asztalos ipartestület véd
nöksége alatt két évtizede. Állandó kiállítása 120
mintaszobával a főváros elsőrangú látványossága. vüli érdekes képeket közöl Gül Baba sírjáról, mely
most újra aktuálissá vált, Szigligeti Ede ünnepéről,
Cearnoka nyitva reggel 8 órától esti 8 óráig.
régi pesti hid-tervekrői, gróf Vay Péter harmadik
— Hirdetmény. Az iparosok képzése világkörüli utazásáról, a hegedű történetéről és
s ezért a külföld ipari viszonyai tanulmá készítéséről, Wied herczeg útjáról Albániába, stb.
nyozása szempontjából a keresk.-ügyi minisz Szépirrdalmi olvasmányok: Színi Gyula új regénye,
ter 53340 sz. a kelt elhatározásával minden Szőllősi Zsigmond novellája, Jászay-Horváth Elemér
hazai kereskedelmi és iparkamara területére vnrse, Zoltán Vilmos versfordítása Rabindranath
egy-egy 60 koronás iparos utazási ösztöndíjat Tagoreból, Langerlöf Zelma regénye stb. Egyéb
közlemények: egy régi német utazó magyarországi
alapított Erre az ösztöndíjra pályázatot hirdet följegyzései dr. Holub Józseftől, az aviatika újdon
a soproni kér. keresk. és iparkamra. A pá ságaiból s a rendes heti rovatok : Irodalom és
lyázati kérvényeknek folyamodó lakhelyét, művészet, sakkjáték, stb. — A »Vasárnapi Újság«
családi és vagyoni viszonyait, előképzettségét, előfizetési ára negyedévre ö t k o r o n a , a »Világnyelvismereteit, erkölcsi magaviseletét, eset króniká«-val együtt h a t к о г о n a. (Budapest, IV.
kér, Egyetem-utca 4.)

leges tanulmányait, az általa nelán már el
nyert kitüntetéseket és végül az ösztöndíj
elnyerése esetén általa teendő utazás irá
nyának részletes megjelölését, valamint azt
is kell tartalmazniok és okmányilag igazolmok, vájjon folyamodó katonai kötelezett
ségének eleget lett-e már és vapon biztosítva
van e már előre is egy megfelelő külföldi
gyárban vagy műhelyben való alkalmazta
tása, esethg valamely külföldi szakiskolába
leendő felvétele. A kérvények folyó évi már
cius hó 30-ig nyújtandók be alulírt kamara
elnökségéhez, vagy küldendők be annak
címére.
— Ha köhög, ha rekedt, használjon azonnal
valódi RÉTHY-féie pemetefű-cukorkát. Doboza 60
fillér az égési világon. Csak Réthy-félét fogadjunk
el. Több »zárezer d hoz fogy el e páratlan cukor
kákból évente, mi fényesen bizonyítja, hogy a
Réth\ féle cuk- rkák fölülmúlják a sok bel- és kül
földi készítményeket. Hamisítványoktól óvakodjunk
és csak Réthy félét kérjünk mindig.

— A bűnös vasúti Őr. A nagykanizsai
kir törvényszék ma vonta felelőségre Szabó
István sorompókezelőt azért, mert Csáktor
nyán a muH évben március 30-án nem

— Elfogták a perlaki kassza betörőt.
A mull számban megírtuk, hogy Perlak
községházánál kasszabetörő járt. de a lolvajlás,
a zárba-törölt tolvajkulcs miatt nem sikerült.
Nagy szüksége lehetett Szmrtics Kajetán
perlaki kőmivesnek a pénzre, vagy talán a
sikertelenség bántotta — elhatározta tehát,
hogy újabb kísérletet tesz. Mégis kísérelte f.
hó 1 1 — 1 2 . közötti éjjel, de ez a kísérlet is
balul ütött ki, mert a jelzett éjjelen fél 1
órakor az éjjeli őrök és rendőrök lelten
érlék és letartóztatták. Vallatáskor azzal vé
dekezett, hogy csak 40 forintot akart lopni.
— Az árvaszék decentralizálása. A
minisztériumnak az a terve, hogy az árva
széket felbontja részeire. Az eddigi központi
árvaszék helyett annyi árvaszék lesz a vár
megyében, ahány járás van s az árvaszékek
központja a megyei székhelyen lesz az ed
digi elnök főnöksége alalt. A minisztérium
tervének az lesz a következménye, hogy az
árvaszéki ülnököket a melléjök beosztott hi
vatalnokokkal egyetemben a látásokba he
lyezik, az illető főszolgabíró mellé, hogy ott
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az alája tartozó néppel közvetlenül érint
kezve intézzék az árvaügyeket.
— Az ebadó módosítása. A vármegye
törvényhatósága az ebtartási szabályrendeletet
módosította. Ebben az ebadót a kőzetkezőképpen állapította meg: a hasznos célra
tartott eb adója 4 korona, a kedvtelésből
tartott ebé 10 kor. Azokban a községekben,
ahol a közbiztonságról külön rendőri sze
mélyzet gondoskodik, a házőrző ebek is
kedvtelésből tartott ebeknek minősilendők.
Kettőnél több eb után az adó kétszeresét
kell fizetni. A szabályrendelet a belügymi
niszter jóváhagyása után lesz érvényes
— Fém szálas villamlámpák. Gyakran szó esik
a forgalomban levő fémszálas villamlámpákról és
ezek árairól. Tagadhatatlan tény. tiogy a fémszálas
lámpák a világítás terén nagy megtakarítást jelen
tenek. Ha a különféle előnyöket szemelőtt tartjuk
és azokat összegezzük, úgy meggyőződünk arról,
hogy a legmegbízhatóbb drótszálas villamlámpa a
Wotan-lámpa, minthogy ezen lámpa nemcsak rend
kívül takarékos, hanem kétségkívül a legtartósabb
is. A Wotanlámpákat a Magyar Siemens-SchuckertMüveknél lehet megrendelni Budapesten. Terézkörut 36. sz. alatt, de a legtöbb előkelő villanyszerelési üzletekben is kapható.

— Nem lesz világos dohány. Nagy
szomorúság éri a cigaretlázókat, akik maguk
töltik vagy sodorják szivarkájukat: nem lesz
világos dohány. Ennek egyszerű az oka,
nem terem annyi világos dohány, amennyit
a kereslet vár. A termelt dohánynak 40 #/#*a
u. i. sötét s bár több van a világos dohányból,
ez mégsem elegendő. Az illetékes körök nem
értik, hogy a közöuség a világos dohányt
favorizálja: mert a világos dohánylevélnek
semmi zamatja nincs vagy legalább is bizo
nyos, hogy a barna dohánylevél összebasonllthatatlaúl illatosabb és zamatosabb Miután
azonban az igazgatóság a közönség igényeihez
alkalmazkodni akar, hogy a világos dohány
hiányán segítsen, a világos dohányt a sötéttel
keverleti s már bebizonyosodott, hogy a ke
vert dohányból készült gyártmányok sokkal
izletesebbek, mint a világos cigaretták és
természetesen könyebbek a barnáknál. A
közönség is szívesen vásárolja ezl a dohányt.
Ennek alapján az igazgatóság elhatározta,
hogy ezentúl nem válogatja ki a világos
leveleket s így ezentúl nem lesz raktáron
világos dohány Csak egyféle dohány lesz a
trafikokban, mely egy árnyalattal sötélebb
lesz az eddigi világos dohánynál s valamivel
világosabb, mint az eddigi barna dohány.
— Uj bélyegek. A pénzügyminiszter a
hivatalos lap legutóbbi számában kihirdeti,
hogy a magyar szent korona országai terü
letén 1913. évi október 1 tői forgalombn levő
m. kir. pénzügyi bélyegjegyek helyett 1914.
április 1 -én uj bélyegek kerülnek forgalomba.
Az uj kiadású hélyegjegyek 2, 4, 6 . 8 , 10,
14, 20, 24, 26, 30, 38, 40, 50, 64, 72 fillér,
1 К 20 fillér, 1 К 26 fillér, l К 50 fillér
vegyes és 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 8 , 10, 12, 14,
20, 24, 30 és 40 К értékben, összesen 35
léle értékfokozatban, még pedig: a fillér és
vegyesértéküek tipográfia, a koronaértéküek
ellenben réznyomásu kivitelben, vékony fehér,
a kettős keresztnek hármas halmon álló
íolytatólagos rajzát ábrázoló vizjeggyel ellá
tott papíron, enyvezett hátsó résszel s szé
lein fogazva (perforálva) vannak kiállítva.
A most érvényben levő bélyegek ez év szep
tember 30-ig árusíthatók és teljes érvénnyel
használhatók, október 1 tői azonban forgal
mon és érvényen kívül helyezik őket.
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puno menje kvara budemu imali, ako kesrébno, da se senokoée, gmajne od mehina
i drugo vrstih nepotrébnoga draCa sCistiju, na zmrziavica nns pohodi. Nőve gorice sad
drugoC pák svaki more videti i znati, daj se moraju zasaditi. Stari, nevalani trsi se
Trda i nevugodna zima je minala i
na takvaj senokoáaj i gmajnaj odmah se naprotuletje moraju premeniti.
как vidimo, vréme se je Cisto naprotuletje
Vu sad-vnjaku poCneido cépiti, obrezaр осте sve zeleniti i silno rasti Néje smeti
preobrnulo. VeC íebruara zadnje dane je popozabui, da как najpredi restepemo koto- vati i gusenice fondati. Koj ovoga meseca
Celo sáncé vugodno sijati, zrak se je stopil.
rovnjake, koj to zanemar. puno menje krme gusenice ne stonda i drevje od öve nevolje
MoCi se je nadjati, da niti jeden marljiv
dobi i svelikom műkőm bude kosil. Koji su ‘ ne sCisti, átrofan bude. Takov gazda je i
gospodar nebude zaostal s protuletnom de*
na jesen senokoée slamnatim gnojom pog- vréden kaétige.
lom. PtiCice poCmeju pévati i svét zeleniti.
Na vrtu se poCme sétva, ako je zemlja
nojili, sad moraju slamu Cisto dőli pozoba- j
Ako vnogo deádja nebude, zemlja se Citi. Na slabe senokoée dobro bude rudni za táj barat pfipravljena.
fletno posuői, voda se vpije i poóeti bude gnoj reztepsti, jerbo joá néje prekesno.
Cmele pustimo vun, da se sCistiju. Ako
moCi protuletno sétvu. Koj je po jeseni za
Jesensku sétvu lakodjer je hasnovito premalo meda imajo, moramo je hraniti. íz
vremena polje s oral i zemlju к protuletnoj povlaCiti prém na takvi zemlji, kojw je jako ranesoga cvétja veC vezda poCneju nositi
sétvi prepravil, njemu nebude potrébno joá trda, как je naprimer ilovaCa. Ako je sétva prah i med. Razumen Cmelar previzitéra
jedenput orati, dosta bude, ako jesensko pomrzla ili pák se veC vezda vidi, da bude koáe i ako kakvu falingu najde, odmah je
oranje dobro povlaCi. Ako pák je negdi po- prebuja, potrébno je povalekati, buju pák malim Cmeiam napomoC. S pod koáov drobmestah pozimi ili sad naprotuletje na óra* popasti, ako je zemlja né mehka Na mokro tinje potrébno je \un pomesti. Po budim
nju voda stala i zemlja se je jako sela, zemlju né|e smeti marhu pustúi.
deádjovnim i mrzlim vremenu néje smeti
tam bude potrébno naplitvu s orati. То se
Voznu marhu, koja je do sada na slabi Cmrle vun puéCali, ravno zato luknjicu tak
svekámoma po takvih mestah pripeti, gde koáti bila, mora se odvezda dubro hraniti, zadélamo, da з а т о jedna Cmelica more vun
su zemlje jako rahe ili hamuCne. Razmi se, da nazat vu dobru jakost dojdeju i lak IcZi j
ili nuter iti.
koji jóé i denes na sloge sejajo kuruzu, oni je staue teáko protuletno delo. Stábom mar
bez toga to nemoreju napraviti, da nebi hóm néje moCi poredu delo zveráavati. TaPeéuhski sud.
orati. Na rede smaéinom séjana kuruza ne- kodjer od slabe marhe néje moCi podojav
(Dalje i konec.)
potrebuje protuletno oranje, ako je to na zahtévati. Kobile kője su ^e oirebile i ste |
jesen svréeno bilo. VeC se vu ovim poslu lenjke krave néje smeti na hudi krini írnáli. j
Med jezikom medjimurskim i zagorskim
vidi, da na rede je vredneáe kuruzu sejati, Kak je áto bude hranil, takve teliCe ili 2ré I je tak velika razloga, da ov narod jeden,
jerbo puno menje dela imamo s njom, как biCe bude imái. Bez mléka odvetki nemo drugoga nerazmi. Zakaj anda hoCeju med
na sloge. Sad niti neCemo od toga pisati, reju odrasti i poredu se razvijati.
|medjimurskim narodom takvoga jezika zada na rede posejana kuruza vekéi plod do
Marhu néje smeti predi na paéu stirali, temljiti, kojega nerazmi! Zakaj prodekujeju
nese i vnogo menje teáakov nuca. Povre- doklam je gmajna mokra, jerbo stém vekéi po cirkvah po takvini jeziku, kojega tamoámenu svi neverovani Tornáéi budu to previdli. kvar si napravimo, как hasén.
nji narod ne átima niti pák ga nerazmi!
Gorice odkri|emo i poCnemo obrezavati. Tam prék Drave dobro znaju, zakaj. Zato
Senokoée, gmajne, deteliáCe как se zims
ka mokrina vu zemlju vpije, odmah se mo* Skim predi obavimo öve posle, stém predi su zapoCeli pornalem ov jezik rezáirjavati
raju dobro povlaCiti. То рак je zato pot se poCne razvijavati trsje, stém jakéo bude med poétentm medjimurskim puku, da po

Dobri navuki za marciuá mesec.

Druga йена.
»No, em je to liepo, dragi gospon Kramar, da pokojnu Olgu nemreju zaboraviti.
— Biia je baé fína 2 ena, рак je dosta 2 ulostno, da njim ju je Bog tak rano vzel.
Je — all kad drugCije neide, nemreino si
pomoCi. Oni se budu morali sve jedno ipak
2 emti. Maloj Stefici je potrebna mati. Diele
je sada pet liet staro, pak za pravo niti
nezna Cija je i kamo spada. Om su cieli
dan zaposleni u trgovmi i izvan kuCe, a do
toga je Stefica sad pri ovoj, sad pri onoj
susedi, ili se na ulici sa deCki naganja i
igra. íz toga nemre nikaj pravoga za
риски iziti.«

lediCnemi i obudovljenimi. Gospodin Kra
mar joj nebude vuéel, jer proli toj govorniCko) 2eni, okretnim, nikada trudnim jezi
kom, se do sad jóé nilko nije mogel uspieéno braniti, svaki je oru 2 je polo 2 »l, pak
bude po svoj pril.ci i gospodinu Kramaru
tak lélo.

koje je upriliCila svojim putem dalje iti, mislila si je gospa Cvetkovica, a da iz toga
nekaj bude, о tom je za stalno osviedoCena ; jer и snubljenju ona irna sreCu. ona
se и to razme, как riedko tko drugi. Gos
podin Kramar je tih, on з а т о potajno opaziva gospodiCnu Liziku, koja se sa malum
Sleficom zabavlja, pak se sa gospum Cvetkovicom о svakdanjih stvarih spomina. A
Stefica, koja je iz poCelka mrko Liziku promatrala. postaje sve prijaznija. Na koncu
se je veC sa L'zikom skrivaCe igrala.

»Kaj?« — rekla je — »stakovemi
komedjami пека idu v éaé. MaCuha nemora
uvick maCuha biti, ona nemora baé svojega
pastorka odurjavati i proganjati, pak kada
budu videli, как druga 2 ena ima rada njihovu Steficu, пета dvojbe, da budu i Oni
»Kaj ne, ti Ceé opet dojti?« — pita
si 2 enu Ijubili. Sutra neka dojüu zajedno diete pri odhodku nieáto zauzeto gospodiCnu
sa Sleficom к теш , sutra dojde к rneni и Liziku.
pohode moja prijateljica Lizika. To bi bila
»Dakako, da Си dojti, ti mala éoéica«
2 ena za Njih как za to stvorena, jer ona
— odgovori joj Lizika.
To sve je veC gospodin Kramar ponov- írna diecu rada, a bolju maCubu Slefica
»No, ja mislim, da bi se gospodiCna
no Cul, jer nije з а т о gospa Cvetkovica bila nebi mogla dobiti. . . .«
Lizika zahvalila uviek stakovim nemirnim
toga mnienja, nego i svi ostali Kramarovi
Cvetkovica je gospona Kramara tak skakavcom se igrati« — véli smieéeCi se
poznanci. Ali gospodin Kramar se samo nedugó nagovarala, dók je obeCal sutra ju po- gospodin Kramar. A to je sad bilo prvi krat,
Ce — te neCe po drugi kral 2eniti, jer I е,
sietiti i sada je Cvetkovica роэ(а 1а osobito da je Kramar izraven gospodiCnu Liziku
neCe dati svomu dieletu maCuhu, а 2 е, nebi
dobre volje, jer как je videti, plan joj bude nagovoril, jer do sad se je uviek tiho, tamogel, как si je sam mislil, drugu 2 enu
za rukom poéel.
jinstveno, postrance dr2 al.
on in 2 arom ljubiti, kojim je ljubil prvu.
Medjutim je gospa Cvetkovica 2 ilava, ona
I Kramar je izbilja doéel sa svojom
*0 , niti najmanje, ja sam kakti pazinepodlegne odmab pri snuboCenju. Njezina kCerkom, как je to obeCal, a Lizika je takud- teljica diece veC preko deset godinuh и ЗЙ12strastvena nagnjenost je 2 enilbe sklapati med jer veC tu bila. Sada mora cielo poduzetje, bi, рак sam dieci priuCena« — odgovori
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vremeno, za vnogo lét medjimurski narod
pozabi svoj pravi materinski jezik i preobrne se na zagorca. To je on posel, kojega
Lajtmann György vu Medjimurju je zapoCel
I zatemeljiti hoöe. PoCel je veC avoje izdajniCtvo vu Skoli, da se deca veó tam prevCiju к ovomu nerazumnomu jeziku, dalje
je vu cirkvi zanas svoje nevugodno mlenje
razSirjaval da se opet vu cirkvi stareSi pre*
vuCaju illirskomu jeziku, da povremenu, kad
mlajSina doraste, podereju se one sténe kője
jedine rezdruZiju denes medjimurski narod
od horvaískoga puka i kad jedenput jednaki budeju vu jeziku, jednaki postaneju
s íutljivostjom vu srdcu i denes, zutra Lajt
manni s veseljom budu mogli krióati vu
svét; »Evő, bilo je Medjimurje, ali denes
ga viSe néga, denes veó sve pod Horvatsku
spada!« Néga na svelu naroda, koj bi to
vu svojem orsagu dopustil.
PoStuvani priseZniki, ako ste vi preCilaii ov Clanak svrho kojega smo denes ovdi,
mogli ste prevideti, da vu ovim Clanaku
niSCi néje uvredjeni. On navuCitelj, koj je
to spisal zahvalnost je vréden, né kaStige.
Ako on to véli, da Lajtmann med tamoSnjim narodom illirski jezik rezáirjava, da
neljubi svoju pravu domovinu, da je izdajnik, to néje uvrediente poätenja, jerbo je
istina. Ako neSCi neCuti znami, neljubi na
Sega jezika, naS narod i da neCe na$e domovine Clan biti. on zato joS more poSten
biti, samo naáega orsaga prijatelj né

pomoCniki med pukom zabadav deliju i vu dé jamu kopal poduami vu Medjimurju, ako
koji je sve, sarno to né, da bi Medjimurje pak sgubi, pobrati bude se moral iz Kotora.
pod Magjarsku spadalo. Céla knjiZica od Istina, da zagrebaCka biskupija se nebude
toga prepoveda medjimurCanom, da su hor svrho njega spozabila, neg nagradila ga bu
váti i da nigdar su né pod magjarsku vla- de s jednom dobrom farum vu Horvatskim.
du spadali. To je takodjer posvedoCeno.
Jedno vas joS prosim, tuZitelj je sve
PosvedoCeuo je takodjer poStuvani pri- svoje öve stvari tak predloZil tu, da ka: je
seZniki, da Lajtmann vu cirkvi prodekuval delal, je za »néppárta« delal. To né|e istina.
je, da od milljunera ВО korun vkrasti néje On bi sad na politiCni put rad opravil svoje
smrtni gréh. Так se púk nesme uavuCati, tievugodne posle. Stém bi nas rád sad zasjerbo lehko na zloCesti put zabludi. More lepil, to je samo njemo izlika, da po takvim
biti bi spriCano to bilo, da bi Lajtmann med putu rezéirjava med megjimurskun narodu
vuCenim narodom tak rezla£al gréhe jerbo horvatske miseli.
PoStuvani priseZniki! Premislite si sad
vuCeni Clovek zato joS nebude na njegve
réCi krast iSel. Ali med neznajuCim pukom predi, как suda zreCete, ako nas obsudite,
se najde takov, koj posluhne svojega sveCe- sloboden put imaju horvatski izdajniki i
nika i poéme krasti od onoga, koj viSe ima. buntari vu Medjimurju, jerbo niSCi niti a
S mirnim srdcom more to napraviti, jerbo jednom rééjom se nebude podufal proti
pop ga je nato navCil, da od bogataäa néje njim se zdiói, jerbo tak shodi, как mi, ako
smrtni gréh krasti, táj gréh se odpraSCa vu pak Lajtmannovo tuZbu odhitile, mi dalje buspovedi. Dakle po ovim navuku bi narod demo s duSom i télom za naSu Magjarsku
mislil, da slohodno je krasti, samo spovedati domovinu harcuvali. Nazat se tam poCnemo, gde smo ostavili.
se mora.
*
Nadalje poSteni svedoki su pod prisegom
valuvali, da zvonara je
zato iz
Po ovim lépim govoru su za pol vure
sluZbe vun shitil jerbo, magjarski Cuti i zel priseZniki suda izrekli i Lajtmanna stuZbom
je na mesto njega jednoga horvata. Posve- odposlali vu — Zagreb. NazoCni peéuhski
doCilo se takodjer, da Horvath Ferenca je poglavari i stanovniki s velikim veseljom
s cirkve vun natiral, brata pák mii je vu su prijeli ov sud i céli dán su slavili gosp.
cirkvi spljuskal. PosvedoCilo se i to, da be- Zrínyi Karoly i Pataki Viktor direktoré.
teZnike |e slém batrivil, da zato su vu beteg Slavili su takodjer naSe lepő Medjimurje i
opali, jerbo su na Zalan Gyula dr. ablega- i nas medjimurCane, koji se nedamo zagorta votizérali.
com za nos voditi. Sad pak tak mislimo, da
Za svém ovim pak pitam Lajtmanna, Lajtmannu su se odprle óéi i previdel je,
Poátuvani priseZniki, da je Lajtmann
poCel rezSirjavati vu Medjimurju illirski jezik, ali to njegva sluZba prenaSa, da se vu cirk da tu véé neima kaj iskati i как najbrZe
to prosim smo tak posvedoCih, как je béli vi bije, da jednoga 77 lét staroga Cloveka, bude mogel, ostavil bude nas i Medjimurdan. Idemo gled nadalje, zakaj í na kakov koj je 27 lét poSteno svoju sluZbu zverSa- je, jerbo tu neraste zanjega evét.
naöin je on poS lal medjimursku decu vu val iz sluZbe vun hiti samo sbog toga, da
horvatske Skole i kloStre. Как vi sami to neCe svoju domovinu zatajiti i njega na
Povajte cukoricu.
veC ste previdli, zato, da ova deca se tam stare dane bez kruha ostavili? Ali to njegNaSi gospodari veC dobro znaju, da
zaSkolaju i po vremenu dimo dojdeju, da va sluZba prenaSa, da sveto krizmo stém
pomoCmki budeju takvim, как je Lajtmann. deli beteZnikom, da zato su beteZni, zakaj samo senokoSe néje inoCi dosta krme do
bit!, ravno poieg toga svaki viSe ili menje
To pak vidimo, da ona medjimurska deca, su na ovoga ablegata votizérali ?
Ja tak mislini, da tuZitelj sam bi na detelice i bikeSa séja. Ali malo Steroga ga*«
koja vu Horvatskim zverSiju viSeSe Skole,;
du videti koj bi i cukoricu poval, barem
niti jeden neCe vide od svoje domovine óva pitanja tak odgovoril, da né!
PoStuvani priseZniki sad sem sve pred- svaki zna, da bez repe prék zime néje moéi
znati. To mi nesmemo dopustiti. da bi na
naSim télo izdajniki se hranili Takov ciM loZil i sad je na vas doSei red, da suda sgo- marhu hraniti, prém dojne krave, kője kraima i ona povest, koju Lajtmann i njegvi |vorite. Ako Lajtman suda zadobi, dalje bú ve pak poredo dobijo dosta cukorice, moLizika tvrdim pogledom na gospodina Kramara.
Gospa Cvetkovica je u sedmom nebu,
ona si pod stolom zadovoijno rible ruke.
Ona vid< veC u duhu svoju prijateljicu Liziku sa gospodinom Kramarom oZenjenu.
Poslie tóga se je gospon Kramar sa
Lizikom CeSCe pri Cvelkovici saslal. Lizika,
Rója je u lednoj gospodskoj obitelji ízbilja
bila paziteljica diece, je imala svaké Cetirinajst dm z.i sebe prosti dan, a tog dana je
ona onda svaki krat svoju prijateljicu Cvetkovicu posaCivala, gde se je sa Kramarom
sastala ; рак как je hun prilikum Kramar
spoznal Lizikine vríine, kaj je bilo uarvskije,
nego uajprije zaruki a onda vienCanje. L udi, koji su znali kakov neprijate'j je gospon
Kramar druge Zenitve, razbijaju si glavu,
как je gospoji Cvelkovici bilo moguCe ovu
Zemtvu skupa zdrakslati.
»Je, Zenitve skupa spravlati, to je moje
posebno znanje.« — véli gizdavo gospa
Cvetkovica.
Glavni zrok, zakaj se je gospon Kra
mar genii, bd je taj, Slo je kon*Cno i on
sam moral uvideti, da njegovo rnztuCe diete
treba mater, jer on sam, koj je cieli dan onda diete

reCi: »Ti Stefica, toga nemoj Ciniti, jer tim
mene samo Zalostié, ako Cinié!« — Diete
odmah popusti. Stefica ljubi svoju maCuhu,
koja fnjom postupa . как prava mati, pak
anda jer ju ljubi, Cuva se ju vriedjati ili
Zalostiti.
L'ziku su u obCe nazivali »Zalostnu
gospu« ; svi su Zalili n.ladu gospu, koja nije
mogla sreCu najti u zakonskom stalidu. Ona
dobro zua, da ju Viktor — to je ime Kramarovo — samo zato Stuje jer je njegovomu dieletu dobra maCuha. Ona zdena, prisiljena nagnjenost naprama njoj, vriedja ju
vise, nego da bi se osorno naprama njoj
ponaSal. Liza nije za gospodina Kramara
za to za muZa iSia, da bude mozbit obskrbIjena, veC jer je njega i diete mu obljubila.
1 to je ona Cvelkovici veC prije Zenitbe
priznala.
»Ja se znam sama obskrbeti, ako baS
biti m ora; da nisam Kramara i njegovu
kCerku ljubila, bila bi njegovo snuboCenje
odbila «
To su bile onda njezine rieCi. Ljubeda
Zena zahtieva od muZa, kojega ljubi, da nju
i on ljubi. Kada Kramar od svoje prve Ze
ne Olge kaj pripovieda, onda taj muCljivi
kaj zagreSi, dosta mu je samo Coviek postane rieCIjiv, a neprojde niti jedan
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remo recti, da jofi jedenput tuiiko mléka
da in, к ftк one, kője nedobiju drugo, как
•uho krinu
Koji gospodari dojne krave imaju
hoóeju, da dosta podojavi imaju, nesmeju
bez cukorice biti. Nesmeju se svrho cuko
rice spozabiti stem menje, jerbo cukorica i
tak malo mesta nuca, koji pak ju znaju
vredo povati i na malim mesto dosta jim
iraste, samo spametno ju treba posejali ili
potlam presaditi.
Da na jedaim falatu zadosta cukorice
zraste, dvoje treba dobro si zapametuvati,
to pak je pervic, da se zemlja izverstno
predéla i ktomu prepravi, drugoC pak da se
dobro pognoji.
Zemlja se tak dobro predéla, ako ju
vifieput gori s oramo i nekojiput ju povla6 mo. Razmi se, da to veC na jesen se mo
rn zemlja gliboku s orati, naprotulelje pak
samo vifieput povlaCiti. Ako pak nnm vréme tak hodi, da smo s oranjom na jesen
zaostali, onda se naprotulelje mora zemlja
gliboku s orati, grudje pak s jakom hranom
se reztepsti. VaZno je to, da zemlja Cisto
drobna nastaue i ravno zato, ako se grudje
8 branom fiirom neda, onda s motikami se
mora potuCti.
Drugo vafino delo je gnojiti. Skim bolje
pognojimo zemlju stém vise nam zraste.
Gnojiti pak se tak filalnim, как s rudnim
gnojom mora. Stalskoga gnoja veC na jesen
treba na zemlju zvozit', ako pak smo to
zamudili, onda barem po zimi ga na vozimo, du naprotulelje skim predi se gliboku
pod orje. Stalui gnoj mora dobro zrel biti,
jerbo po samo takvim raste lépő cukorica.
S med rudni gnoiov je najbolfii szuperfoszfat, na hamuCni zemlji i kali zvano sol
treba restepsti. Kad pak jedenput cukorica
vun zide, onda jofi i csilisolitra med rede
poséjamo. Ako hoCemo, da nam puno vise
cukorice zraste, potrébno je na rnekotu 150
200 kg. szuperfoszfata. Nekoji gazdi jofi i
50 80 kg. kálisoli zméfiajo к coj iskupreztepeiu po zemlji. Drugi pak s vun toga jofi
i 30-60 kg. csilisolitra potepejo med rede.
dan. da uebi о njoj fito pripoviedal. Lizika
mora sve to miruo poslufiati; all kada muZ
po svojem poslu olide,, onda se ona razplaCe, da joj se oCi zaCrlene. Ona je njemu
Vierna Zena, kojoj nije moCi bafi nikaj predbaciti; ona je dobra maCuha, da vei bolje
nebi moCi uajti, pak ipak ju on neljubi
Koliko kral ga vidi pred kipom prve svoje
tene stati i onda ona more u njegovom lieu
neizmernu bol Citati, koju trpi nad smrtju
evője Olge. Lizika iz toga vidi, da ona nebude svomu mu2 u nikada ono, kaj mu je
prva Zen a bila. Nutarnja bol ju je pritiskala
i ona jedan krat padne pred kipom pokojnice na koljena: >Tebe jedinu je ljubil« —
zdehne si plaCuC i glasno — »a za me né
ma niti jednu i9 kru ljubavi u svom srdcuN
U tom hipu ju obuzmu dvie ruke te
ju podignu sa zemlje. Kramar je neopaZeno
dofiel u sobu te je taj prizor gledal.
•Odprosti mi draga Lizika ! Istina je
prava, ja sam se nedostojno naprama tebi
ponafial!« — veli te sada presretnu si Zenu
zagrli i srdaCno kuäne. skojom se je poslie
jedne ciele godine zakonskog stalifia, tekar
U ljubavi nafiei.

Em. Kollay.

Jeden glasoviteu gazda ovak je probu napravil. Zraslo je :
Na né pognojeni zemlji
9.700 kg.
Na fitalnim gnojo bez praha
13.600 kg.
Na fitalnim gnojo i 200 kg. szuperfoezfatu
18.000 kg.
Stalni gnoj, 2 0 0 kg. szuperfoszfat i 133 kg. káli soli
2 1 . 0 0 0 kg.
Stalni gnoj, káliszuperíoszfát i 80
kg. csilisolitra
28 0 0 0 kg.
cukorice je zraslo na mekoti zemlje.
Cukorica je dakle jako zahvalna rudnomo gnoju. Csilisoliter takodjer je izverstni gnoj pod cukoricu, njega samo onda
poséjamo med rede, kad veC jedenput cu
korica je vun zifila.
Rudni gnoj dakle je jako napomoC
cukorici, cukorica pojim hitro raste i triput
je debelfia, как ona, pod koju su né s rud
nim gnojom gnojili. Ako je zemlja dobro
pognojena, cukorica nedobi nikakov beteg i
puno jestalnefia, как ona, koja je slabi zemlji.
Koj dakle jedno, dvé ili vise krav ima,
naj nepozabi sad naprotulelje cukoricu sejati, ali to si naj anda zapameti, da samo
na gnojni zemlji more izversten plod dobiti.
Как svaki zna, séno je drago i po 9 éni
nigdar tak nedojiju krave, как po cukorici,
Zakaj onda nebi fertal ili pol mekote s
cukoricom zasejal, koja je po/imi tak na
pomoC. Cukorica je puno vrednefia, как okruglja repa. Istina, da s njom je vifie brige,
ali pak je i jako zahvalna.
Povajte cukoricu !

KAJ JE NOVOGA?
— Kralj vu Budimpestu. Iz kraljskoga dvora takov glas je dofiel, da kralj
aprila meseca vu Budapest bude dofiel. Ako
to istina bude, onda kralj dva, tri tjedne
ostane prinas i sum svojom perfionom bude
odkljuCil delegaciu.
— Put englezkoga princa. Walesi
herceg v nedelju vu Norvégiu bude odpuluval, gde tri tjedne ostane. Odovud vu
Kopenhágu, onda pak vu Krisztianu bude
ifiel. Njegov put neima nikakov pohtiCni cil.
Herceg na automobilu bude se vozil vu
Nemfiki orsag, onda pak vu Ausztriu. Cd
mu je to, da se vu nemfikim jeziku bolje
zveZba I da spozna ljudstvo po Europi.
— Debrecinski atentat. Jos su né
one lopove prijeli, koji su Miklossy bifikupu
bombu poslali. Sad je minister.urn vun dal
da tridesel jezer korun nagrade dobi on,
koj ove lopove prime ili polieiji na ruke da.
Vu Bukarestu su zaprli Salamon Mariettu
s magjarskoga rodjenu pucu, koja je on
list na rnagjarski jezik preobrnula vu kojem
su bifikupu naglas dali. da su mu na cirkvene
posle sto kurun poslalipo poflti. Kaj je valuvala
Salamon Marietta, to neznamo, jerbo polieija
zavezda jofi neöe to svéto naglas d. ti.
— Kad b irk ái piito lu najde. Urocso Bogdun osemnajst lét etar zsablyinski
birkafi nafiei je |edn(. pifilolu. Pifitola |e starinska na kapslin. Birkafi je negdi pufikinprah dobil, pifitolu je uabil i mesto fojtafia
je zemlju natukel vu cév. Vifieput je próbál
sproZiti pifitolu, ali niti jedenput se je né.
Nalo je deCko pifitolu vu Crevu napel, vuZgal je fiibicu, da pifitolu malo stopi Od Si
bice se je vuZgal prah i pifitola se silnom
jakosl|om sproZila. Nabila zemlja rezCehnula
je birkafiu créva i droba su se mu vun
preobrnula Predi как bi pomoC bila dofila,
nesieC' doCku j»** dufiu spustil.
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Umorstvo. Deák Ferenc debrecinski
prosti honvéd minuci tork na vabti je bil.
Dofila je к jemu fioeika i on se lépő s njom
odfipanciral vu bliZnju fiumu i tarn zaostal
jedno vuru. To su spazili i kad je nazat
dofiel odmah su ga vu Zeljezje deli i zaprli.
Drugi dan vjutro kad su ga naraport tirali,
pograbil je pajdafiovu pufiku i lak se va
srdee strelil, da je odmah vumrl.
— Od ia lo stl. Belicán Pavel petdeset i tri leti star valkányi gazdi umrla je
Zena. Belicán jako je ljubil Zenu i néje
mogel bez nje Ziveti. Kak iz Nagykikinde
pifieju, Belicán je vu Zalosti rezporil si Crövo
s jednim kuhinjskim noZom i vumrl je.
— Stekli pes. Vu Kapuvaru jeden
stekli pes fiest osobah je zgrizel. Psa su né
mogli skonöati i sad poleg toga veliki strah
je vu obeini. BeteZnike su vu budimpefitinski Pasteur Spital spravili, gde je proti
stekloCi vcépili budu.
— Siroce. Baranya Erzsiké roditelje
je sgubila i tak je dofila к Pap Antalu gde
su befitialno s njom baratuvali, smirum su
ju tukli. ritali. MinuCi tork Pap Antdlovu
Zena poslala je Cetiri lét staro pucku po
kupicu vode. Déle je par kaplicah vun rezlejalo. NeCimurna Zenska za to je pograbila
déte i tak je hitila ga vu sténu, da je za
par minut vumrlo. Befitialno Zensku su od
mah vu refit zaprli.
— Zalubljeni sóidat. Heitz Viktor
64 ga pefiiCkoga regimenta prosti soldat sluZbenom pufikum vu prsa se strelil i odmahje
vumrl. Heitz je veC decembra meseca se к
tomu spravlai, как su to vu listu nafili. Jako
se je zalubil vu jednu pucu, koja je né Stela
njegva biti. Od Zalosti se je skonCal.
Poleg psa. Tóth Aladar veö jedno leto
je sluZil pri Gaksh Antal kapitanu. Jedno
julro je psa pelal na fipancir. Kak je na
vulicu stupil. fimtar je vlovil psa i sirormk
zabadav je plaCuC prosil zanjega, né su mu
ga Steli nazat dati. Jeden gospon se mu je
smiluval i ponudil je flmtarom, da laki plati
Strófa i jofi dvé korune Iringelta jim da,
ako vun pustiju psa. Sinlari niti nato su
né Steli prevoliti, da psa pustiju. Siromaäki
inufi odstraha odifiel je nazat vu sobu, zel
je kapitanovoga revolvera i tak se strelil,
da je odmah vumrl.
— Adám. Marciufia petnajstoga как
je Io navadno i vw Lőcse varafiu su svelikom paradom obderZali. Kad najlepfie se
sveCanost zapoCela, dojde vu selu jeden
Cisto gol Clovek. To pak je Vastag István
hajdúk bil, koj je domaj pozabil opravu.
Policaji, su ga taki vlovili i na red pobrali,
zakaj je vu Ádámovi opravi dofiel med tolikfinoga naroda. Siromak zmotani odgovor je
dal i sarno onda su vidli, da je nor.
— Nagla smrt. Ovoga meseca 17-ga
okolo polnoCi hitro je zlo prespelo mlajfiemu
Premecz Miklós bivfiemu csáktornyaiskomu
Stacnnaro i predi как bi pomoC bila dofila
vumrl je. Mladi Clovek 36 lét je bil star.
Doktori su izrekli, da srCna uzma ga je tak
hitro zaklala Veliko rodbinstvo luguje za
njega. Naj pocivá vu miru BoZjem.
— Nesreca na morju. Okolo Spa
njolskoga orsaga slrahoviten viher veliku nesreCuje zroknval. Sedemnajst ladjih je vu morje
vtunulo Niti leden Clovek je né Ziv ostal svi
su se potopili. Szevilla varafla je viher skorom céloga spodrrl к tomu pak i morje se
tak sburkalo, da je tijam vu bliZnje varafie
i obCine vrdlo i vuogo Ijudslvasobom poplavilo
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Iparos és kereskedé előfizetőink névjegyzéke
B őrk eresk edő:

Eredeti Singer v a rró g é p e k :

Mayer Testvérek
Csáktornya
в
. . . . . . .
Borbély és fo d r á s z .
Nádasdi Nándor
Csáktornya
Mik Szilárd
Csáktornya
M ézeskalácsos
g yertyaon tó:
Tihanyi Mihály

és v'aezDamása

Butorraktár:
u iL Aj «
j
Horák Odón (bútor- es
koporsóraktár)
Csáktornya
r i n xe, .
CiPó s z :
Kelemen Sándor, férfi és női cipész
Csáktornya, városház épület
Meskó Bálint
Csáktornya
Dlvatárúház:
Liszt és Rrodnyák

Stridóvár

1

Singer Со.
Csáktornya
_. ,
Árpád-utca
F ényképész:
Ifj. Kovács István
Csáktornya
..
Férfi szabó:
lv4c8,c, Ignác
С,Шоп,уа
Medics Ferenc
ГМк.огпу.
F ü szerk eresk ed és:
‘
Mavercsák Béla (kőszén,
f; szén, magvak és a
.Műtrágyát ÉrtékesítőSzövetkezet« raktára
Gráner Testvérek
Mráz J.
Deutsch Salamon
Hirschsohn Henrik
Stráhia Testvérek
Deutsch Rezső
Topiák György

Csáktornya
Csáktornya
Csáktornya
Csáktornya
Csáktornya
Csáktornya
Kisszabadka
Drávasiklós

K
ávéház:
ndvonaz.
Hajas József Zrínyi kávéháza Csáktornya
Földes Mór Royal kávéMaa Csáktornya
Deutsch Jen«
Caáktomya
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Kötélgyártó:
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X
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2.
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dfil
2!
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g
ДО
ДО
5.
ДО
ДО
S
W
^
ДО
$
^
Ф

V en d ég lők :

D™ ik R*” 6
Kőfaragó és sirkokeszíto:
Tersztmyák Bódog
Csáktornya
M észáros:
Antonovics József
Csáktornya
ó r á s - ta ékazeréaz:
Po|,4k Ber,l4t
Vsrakdin
P ezsg őg y ár:
Muraközi Pezsgőgyár

Csáktornya

P ék:
Petrce Viktor
Csáktornya
! i_nelnn
fsáktomva
Petncs Ágoston
Gsáktom^a
Szállító és d eszk a k eresk ed ő:
Lóbl Mór és Fia
Csáktornya
.. . . n^jdivat lAték- éa
es noiaivat, jateK es
díszműáru .
Kelemen Béla
Csáktornya
V askereskedós:
Bernyák Károly utóda
Bimi.-r Károly
Caáktornya
Pro,l,‘nik Gu,!lAv
Caáktorny.

g £ Ä
Hencsey Gábor
Antonovics József
Budai József
Horváth Mihály (Fehér
galamb)
Ü 2 Ä

“
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g

»
Csáktornya
Csáktornya
Csáktornya
Csáktornya

c ffiS S

Deutsch Zsigmond
Csáktornya
Schlesinger Mór
Csáktornya
Bsgola István vendéglő
»A vasúthoz«
Csáktornya
Singer Salamon,
Kisszabadka
Söjtöry János
Drávanagyfalu
Nov&k József
Drávanagyfalu
Deutsch Adolf, nagyv. Drávavásárhely
Kovács Mihály korcstn. Drávavásárhely
Leitmann Bálint
Szentilona
Feigelstock András Budapest, Vll., Klsuzál-tér 13
Rozják Mihá,y
Kisszabadka
Baumhack Rezső
Szentilona
Remer János Petánczi savanyuviz köiponti raktár és szállítási vállalat
LigetW».
V & szonkereskedő:
SliIoncIik AnUll
Csáktornya
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Kapható: Fischel Fulop (STRAUSZ SÁNDOR) papirkenskedéseben Csáktornyán
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BeppEdupekarCsáktoinga

szám

Újdonság!
P ag an in i
hegedű-zongora

Rákéel-Hliei bili Inj 18. pli| Knljivskogi lila.

Ima takaj trgovinu
od najbolse vrsti

a legnehezebb h a n g v e rse n y d a ra b o k a t m ű vészie sen já tsz a .

v a p n a.

ÚJDONSÁG!

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

Koji treba za
zidanje, moze ga
dobiti u svako dóba
doma pri njemu uz najfalesu cienu. Koji treba cieli
vagon dobi vapno éisto fal.
Trzim takaj razciepana
suha bukóvá drva i
66_. lapora na vagu.

Helyettesit egy egész zenekart.
Szállodák, kávéházak, vendéglők, éttermek részére pénzbedobással. — Rövid idő
alatt Ietörle9zti önmagát.
m

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

Az Arpüd-utca 3. sz. házban egy

nagy pincze
kiadó.

Strausz Sándor

Bővebbet

könyvkereskedésében.

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

értesítés.
T is z te le tte l é r te s íte m

u tca l é . s z . M oln ár-féle
E la d ó a le g jo b b fa jo k b a n I - s ö o s z t .
m i n ő s é g b e n 1 é s 2 é v e s e k ; t o v á b b á d ie r k t te r m ő p ir o s D e la w a r e , v a la m in t
T o k a j-H e g y a lja i, g y ö k e r e s R ip á r ia P o r tá lis é s k itű n ő b o r o k ju t á n y o s á rb a n
k a p h a tó k .

M o ln á r
>
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i

a n. é. k ö z ö n s é g e t , h o g y
h á z b a n , fo ly ó h ó 2 0 á n

Kristály gázmosó, - fényVasaló

в

C s á k to rn y á n

a

S zűk-

Vegytisztító intézetet nyitóit.

B á r m ifé le h á z t a r t á s i fe h é r n e m ű t i s z t í t á s á t , m o s á s á t , v a s a lá s á t a leg ju tá n y o s a b b á ron elv á lla lo m é s g y o r s a n , p o n to s a n v é g z e m .
V id ék i m e g r e n d e lé s e k s z in té n a le g le lk iis m e r e te s e b b e n te lje s itte tn e k .
S z iv e s p á r tfo g á s t k é r v e , m a ra d o k
te lje s tis z te le tte l

M ih ály, a bánjвжАпШ la k á sn á l.

„

„

Reí ní scb Xstvánné.

női-, leány сеgyermekkalapok
a leg eg y s z er ű b b tő l
sere az

ig e n

a leg eleg á n sa b b

k iv ite lig ,

ezek n ek

m eg tek in tő -

t i s z t e lt h ö lg y e k e t m e g h ív o m .

Ú g y s z i n t é n n a g y v á l a s z t é k m i n d e n n e m ű k a la p to r m á k b a n , k a la p d lsz e k b e n é s k a la p a lk a tr é s z e k b e n .

Átalakítások, gyászkalapok rögtön munkába
vétetnek és pontosan szállíttatnak!
S z iv es p á r tfo g á s a ik a t k é r v e , m a ra d o k
te lje s

tis z te le tte l

Kelemen Béla
n ő ! k a la p rllva (á r и háza
sMi-i

(a p o s t a h i v a t a l l a l s z e m b e n ) .

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

