
X X X I .  évfolyam. Csáktornya, 1914. május 24-éu. 21. szám.
д lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

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

Telein szia 34.

M U R A K Ö Z
Elfttntéel «rak:

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

Egyes szám ára 20 fillér.

magyar es horvit nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyllttér petüsera 50 «Hér.

Feleié* Horkeezté
ZRÍNYI KÁROLY.

FéacerliMité:
MARGITAI JÓZSEF

Kiadd éa laptalajdoaoa:

STRAUSZ SÁNDOR.

Pártoljuk a magyar fürdőket!
Ma Dr. VAmoeey Zoltán egyet, rendk. tanár.

Az első tavaszi napsugárral, az első 
rügylakadással felcsillan e természeti kin
csekkel megáldott hazának minden fiában 
a remény: mit hoz az uj esztendő, boldogu
lást vagy csalódást rejt e magában az éle
tet adó nyár? S a rónaság bársonyos zöld 
leple, a virággal ékes fák tüneményes igé
zete közt félénken húzódik meg gyönge re
ménykedéssel vagy másfélszáz magyar fürdő, 
szorgos munkával készülődve arra. hogy 
mire a természet pompáját teljesen kifejti, 
Ők is készen legyenek a vendégforgalom 
befogadására.

Szegény magyar fürdők! Hány ily ta
vaszébredést értelek már meg bizó sejtések
kel és nem tudtátok még azt sem elérni, 
hogy az ország népe tudomást vegyen léte
zésiekről s észrevegye azt, hogy a zöld mező 
s a rengő aranykalászok mellett is részesei 
vagytok a haza boldogulásának.

Pedig milyen jövő virradna ránk, ha 
hazánk nagyjai és munkás fiai is meglátnák 
egyszer azt a kincset, ami az ország fürdői
ben és forrásaiban rejlik és megragadnák 
azt és cselekednének érdekében úgy, mint 
a hogy hazafias önzésük alapján naggyá lett 
nemzetek tenni szoktak.

Hogy még igy is, ily mostoha viszonyok 
közölt is, mit jelent egy íürdőévad az ország 
gazdasági mérlegében, azt a következő elég 
szerény és reális átlagszámítás mutatja. 
1911-ben aránylag jó idényünk volt és ha

zánk fürdőit 175.957 belföldi, 19.404 kül
földi állandó vendég, ezenfelül 147.987 íu- 

I tóvendég (3 napnál tovább nem időző) ke
reste lei, tehát összesen 323.944. Ugyanek
kor körülbelül ugyanennyi magyar fürdő- 
vendég lehetett csupán az ausztriai fürdő
helyeken, mert 1907-ben 202.533 többnyire 
állandó magyar vendéget tudtunk az osztrák 
fürdőiisztákból összeszedni. Már most felté
telezve, hogy minden állandó vendég lakásra, 
ellátásra, orvosra, fürdőre és szórakozásra 
naponta 10 koronát költ 30 napon át, a 
futóvendégeket számítsuk csak tejenként 10 
koronával, az összes vendégek oda- és vissza
utazását fejenként 20 koronával, postafor
galmukat 2 koronával, teheráruforgalmukat, 
főleg a kereskedők növekedett áruforgalmát 
beleértve, fejenként 10 koronával, összesen 
70,454.378 K-ra rúg az az összeg, melyet 
a fürdőzök a forgalom fluktuációjába bele
vittek.

E hatalmas Összeg itthon forog meg, 
terjesztve a jólétet és kultúrát — mert hi
szen a kettő együtt jár —  éppen többnyire 
oly vidékeken, ahol a föld nem nagylelkű 
és a nép szegény és elmaradott. Hogy en
nek csak 7%-a csörgedez idegen országok
ból felénk, annak felerészben megmásíthat- 
lan okai vannak, minthogy messze esünk a 
Nyugattól, a nagy turistaforgalomtól, hogy 
nyelvünket nem értik; de jórészben tehet
nénk is róla, ha volna a verseny felvevé- 
sébez vágott dohányunk s ha nem a finy- 
nyás nyugateurópait lesnők, hanem az éb
redő keletre vetnék magukat fürdőink.

De lia e 7°/*-ka! szembeállítjuk ast as 
összeget, amit honfitársaink künn fürdőinek 
el, egyenesen meg kell, hogy döbbenjünk. 
Hiszen vannak itt is mentő és sokat meg
magyarázó motívumok: az idegenbejárás és 
látni, tapasztalnivágyás, nyelvgyakorlás, itt
hon el nem érhető gyógyszükséglet: de ezt 
a pazarlást egy ilyen szegény ország népé
nek életében semmi sem magyarázza meg, 
csak átokszerü bizalmatlansága saját értékei
ben, kishitűsége nemzeti jövőjében, melyért 
áldozatot hozni nem tud. Hiszen csak az 
1907 ben a külföld egy országába kiszórt 
milliók már passzívra billentik mérlegünket, 
ha meggondoljuk, hogy éppen módosabb 
honfitársaink tették ki azt a több, mint
200.000 ausztriai fürdövendéget!

Honnan várják hát a magyar fürdők a 
pártolást, a segítséget? Csakis onnan, ahol 
ez ország és e nép minden baját és javát 
meglátni és intézni kell: a kormánytól és 
törvényhozástól, melynek kötelessége volna 
jó közigazgatással, kellő kedvezményekkel, 
a hitelképesség megteremtésével a fürdők 
vállalkozási kedvét, befogadó képességét nö
velni úgy, mint ahogy gondja van iparunk 
és mezőgazdaságunk szerintünk is helyes ia- 
tápolására s ahogy azt a nyugati államok 
már évszázadok óta megcselekszik.

De még e sokat áhított segély, a für
dőügy országos rendezése sem elég s magá
ban mit sem ér az orvosok lelkes segítsége 
és hazafias kötelességteljesítése nélkül. Küld
jék betegeiket magyar fürdőkbe. Hiszen már 
majdnem minden bajra jó, sőt jobb forrást

Elégia•
Irta: Zombory Gyula.

Itt fekszem я fűben hanyatt.
Itt я Tisza partja alatt. 
Tekintetem az égen jár,
Akár csak egy szálló madár.

Nézegetem a felhőket,
Ahogy száz alakot öltnek 
S  aztán mennek m essze, messze. 
Isten tudja hová, merre?

Úgy szeretnék velük menni,
Úgy szeretnék M h ö lenni,
Akkor én is néha napján 
Magamat jó l kisírhatnám.

Mert a szivem búval teli,
Csoda, hogy bírja, viseli —
Ób bár most is megszakadna.
S Tisza partja betakarna.

Legenda a MANIN alul.
Irta: Balaze József.

Ott, hol a Vág folyó érinti Vágpodrágy várát, 
egy keskeny ut vezet fel a vár fokára. Az ut men
tén, közel a várhegy aljához, egy kőszobor áll. 
Nem művészi kéz faragta, hanem a természet év
ezredes alkotása.

Ha a kőmonstrumot közelebbről nézzük, ha
tározott emberi alakot tudunk megállapítani rajta, 
melyen különösen a fej emberi lényt ábrázol.

Egy leányfejet, melyhez évszázadok óta egy 
legenda fűződik, mely ma is él ott fent Trencsén 
megyében a nép ajkán.

A történet a 16. század elejéről való, midőn 
a mohácsi mezőn pusztult a magyar hadsereg java.

Abban az időben harcba hívták a magyar 
várurakat. A királyi meghívó levél Vágpodrágy 
várába is megjött s elszólította az akkori várur 
daliás fiát, Balassa Gézát, 20 közvitézzel.

A fiatal várúr harci vággyal és lángoló ha
zaszeretettel indult a csatába.

Ugyanakkor Szulyovár ura, Szulyovszky is

indult Mohács alá, ki Balassáékkal távoli rokon
ságban vo lts  özvegyember létére, egyetlen leányát, 
Ilonkát, az öreg Balassa párra bízta addig, míg 
visszatért a háborúból.

A  két fiatal régóta szerette egymást és szü
lőik egyetlen vágya az volt, hogy a két fiatal lélek 
valamikor egymásé lehessen.

Sokat jártak, bolyongtak a Manin hegy ha- 
sadékaiban s tiszta, mély szerelem fűzte össze a 
két nemes lelket

A  két csapat együtt indult el, hogy Tren- 
csénben csatlakozzék a többi megyebeli csapatok
hoz, honnan együtt a király zászlója alá vonultak.

Az elindulás előtti napon már együtt volt a 
két család Vágpodrágyon.

A fiatalok este a vár folyosójára vonultak 
és némán nézték a vár alatt gyorsan hömpölygő 
Vág vizét. Nem volt szavuk, mindkettőt a bizony
talan visszatérés érzete gyötörte.

Végre megszólalt az ifjú:
>És ha ott maradok a vérmezőn angyalom?«
A leány könnyes szemmel nézett az ifjúra s 

csak ezeket mondta:
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és fürdőt találni itthon, mint külföldön, sőt 
annyi fürdőnk van, hogy a szerény, a kö
zepes és nagyigényü páciens tetszése szerint 
válogathat magának alkalmas fürdőt és élet
módot a sok közül.

Az orvosok pártfogásának a legcseké
lyebb fokozódása sokat jelent a fürdők és 
az ország gazdasági életében. Ha hazánk 
5000 orvosa az idén csak egy-egy beleggel 
többet irányít magyar fürdőbe, az, csak egy 
kisérő személyt véve hozzá, 10.000 re! sza
porítaná az állandó vendégek számát, 3 
millióval növelné a fürdők, Ve millióval 
közlekedési intézményeink forgalmát!

Erre a segítségre, az orvosok pártolá
sára számítanak most és mindenkor is a 
magyar fürdők, mert hiszen eddig is csak 
ennek révén értek el arra a íejlődési fokra, 
amelyen most vannak. Megnyugvással tölti 
el fürdőinket az a tudat, hogy azon kívá
nalmakból, miket velük szemben orvosok 
és közönség méltán felállíthatnak, évről-évre 
többet tudtak teljesíteni s ma már ott állunk, 
hogy vagy 20 fürdőnk felveheti a legjobban 
berendezett nyugateurópai fürdőkkel is a 
versenyt.

Hisszük és reméljük, hogy a jövő szebb 
lesz, mint a 25 éves múlt, mert lehetetlen, 
hogy ez ország érdeklődése végleg el legyen 
zárva előlünk.

Egyszer kell csak annak telénk csillan
nia és örökre lekötjük!

Egy mese körül.
A kotori Baka György esete a nagy- 

kanizsai öreg Zalának fiatalos kirohanásra 
adott alkalmat. Megtagadta önmagát. Szakit 
a múlttal. Már nem rokonszenvez a Mura
közben, a muraközi illirizáló papok, azaz 
Lajtmann »állítólagos« hazafiatlan cseleke
detei ellen küzdőkkel s azzal fenyegetődzik, 
ha ezután is »alaptalan« vádakkal állunk 
elő, nem velünk tart, hanem rokonszenvével 
könnyen a »hazaárulók«-at árasztja el.

Nagyou sajnáljuk, hogy laptársunk ezt 
a kijelentést tette. Egyrészt azért, mert a

»Akkor utánad megyek!» —  s hangos zo
kogásba fűlt *

Másnap reggel elvonultak a csapatok a Vág- 
podr&gy várára szomorú napok következtek.

1526 évi aug. 26-én a magyar csapatok elpusz
tultak Mohácsnál. Ott veszett Balassa és Sulyovszky 
és a közemberek közül kettő kivételével mind.

A veszteség híre nemsokára elterjedt az 
egész országban.

Ilonka mindennap ott állt a várfokán reggeltől 
estig, várta leste a visszatérő vitézeket, mert je 
gyese és apja sorsáról biztosat nem tudott

Szeptember végén, egy nap reggelén, két 
ösezerongyolódott katona kért bebocsájtást a várba. 
Alig ismerték fel a két katonát.

Az egész vár népe körülfogta a szánalmas 
kinézésű embereket és egész éjjel hallgatta a szo
morú csata kimenetelét

Ilonka is végighallgatta a katonákat és azután 
felment a vár fokára.

A hold fényesen világította a Manin hegység 
odalátszó óriási hasadékát. Ilonka odanézett hol 
oly sok szép órát töltött Gézával.

Testében remegett és szíve erősen vert
»És ha ott maradok a vérmezőn, angyalom ?• 

—  súgta valami az agyongyötört léleknek.
Akaratlanúl is azt felelte: »Akkor utánad 

megyek! « -
Felugrott a párkányra s egy pillanat alatt 

ledobta magát a mélységbe.
Reggel holtan találták ott, hol ma a kőszo

bor áll.
A nép azt meséli, hogy éjjelenkint mély só

hajok hallatszanak a kőszobor belsejéből s ha a 
jámbor tót nép arra halad, keresztet vet magára.

történtek után csak mi leszünk a proskri- 
bált lap egyedül, mert hűséges tegyvertár- 
sunk cserben hagyott Másrészt azért, mert 
ezzel a tényével a Zala önnönmi’gával jött 
ellenmondásba. Hiszen Lajtmann ellen annak 
idején ő indította meg a »rendkívül heves 
hadjáratot«. Az ő hasábjain jelentek meg 
az első vádak, ő  hívta rá tulajdonképen 
figyelmünket a kotori adminisztrátor üzel- 
meire s küzdött velünk azután is, hűségesen 
átvéve azokat a közleményeket, melyeket 
közvetetten tapasztalatok nyomán a Muraköz 
esetről-esetre hozott

De nem baj. Megküzdjük magunk is a 
harcot. Elég erősek a fegyvereink* hogy a 
Zala nélkül, vagy talán annak ellenére is, 
itt az ország határán réseu legyünk.

Azonban a Baka-esetből kifolyólag egy 
másik illúzióval is gazdagabbak lettünk. Az
zal tudniillik, hogy a pécsi Ítéletet illetőleg 
eddig abban a megnyugtató meggyőződésben 
voltunk, hogy a pécsi tárgyalás igazságunk 
diadala volt, most pedig az öreg Zala, aki 
a pécsi ítéletből kifolyólag ugyancsak dili- 
rámbusokat zengedezett februárban a mura
közi magyarság diadaláról, most. nem tudjuk 
minő impressziók, vagy információk alapján 
kisüti, hogy a pécsi Ítélet semmi, hogy min 
két, szegény vádlottakat, nem »ténybeli bi
zonyítékok alapján, hanem inkább érzelmi 
okokból menteitek fel«. Kisüti tehát, hogy 
mi nem bizonyítottunk semmit, hogy tehát 
Lajtmann György hazafi, hogy Lajtmann 
magyarosit s hogy a pécsi esküdtszéknek 
tulajdonképen minket, vádlottakat elmarasz
talnia kellett volna, mert a főispán s a 
többi intelligens s nem intelligens tanuk 
vallomásai csak a személyes bosszú meg
nyilatkozásai voltak s hogy minket, vádlot
takat, csak azért mentettek fel az esküdlek 
s bírák, mert belénk szerettek.

Ezek után nincs miért a Zalával fog
lalkoznunk. Aki véleményét ebben az ügy
ben, ily spontán, annyira megváltoztathatta, 
az igazán nem az igazság alapján, hanem 
rokonszenvi alapon ítélkezik. Hogy most is 
rokonszenvi alapon áll s rokonszenvével az 
»igazságtalanul meghurcolt« Lajtmann felé 
fordul s hogy neki békejobbot nyújt, az az 
ö dolga. Megteheti, mert joga van hozzá. 
Meglehet, hogy a Baka György esete telje
sen kiábrándíthatta. Ez a körülméuy azon
ban a mi felfogásunkon nem változtat. A 
kotori adminisztrátor felől most is az a 
véleményünk, ami eddig volt. Vigyázni fo
gunk rá, ellenőrizni fogjuk ténykedéseit s 
ha a Zala részéről, közleményeinket illetőleg, 
fölülbiráltatunk is, a muraközi illirizáló pa
pok szereplését szóvá fogjuk tenni ezután 
is. Lehet hogy egyik-másik esetben »elvet
jük« majd a sulykot, de az csak a harc 
hevében történhetik meg. Miért ne eshet
nénk ebbe a hibába mi is, amelybe az öreg 
Zala is nem egyszer esett, amikor oly pozi- 
tive hirdette, hogy Nagykanizsa törvényha
tósági város lett, pedig most is г. I. város; 
amikor a nagykanizsai törvényszéki főügyész 
helyreigazító sorainak helyet kellett adnia; 
amikor a szelencéi guvernánt ügyét szenzá
cióvá tette, pedig meg sem történt s amikor 
a Csáktornyái városi főjegyző ellen, egy to- 
loncesetből kifolyólag, szenvedélyes személyes 
hajszát indított s a végén alig mászhatott 
ki a hínárból, annyira agyonkomprommitálta 
magát alaptalan információival stb.

A Baka-eset tehát nem lehetett elég 
ok arra Tisztelt Laptársunk, hogy ellenünk

törjön s Cato módjára felénk harsogja : »A 
főbenjáró bűnök ostorozóitót némi alapos
ságot joggal megkívánhatunk«.

S im a Lajos táblabiré nyugalomban.
Majdnem négy évtizedre visszanyúló 

érdemdús működés után Simon Lajos ítélő
táblái bíró, a helybeli kir. járásbíróság veze
tője, nyugalomba vonul. Nyugdíjaztatását 
kérte, mert áldásos működésével bőségesen 
rászolgált a nyugalomra, hogy fáradalmait 
kipihenje.

Simon Lajost már a 70-es években ta
láljuk a helybeli kir. törvényszéknél jegyzői 
minőségben; mint albiró 1883-ban kerül is
mét Csáktornyára, majd Perlakra történt 
áthelyeztetése után 1888-ban járásbirónak 
nevezték ki a Csáktornyái kir. járásbíróság
hoz. 1898-ban az ítélőtáblabírói címet és 
jelleget nyerte el

Simon Lajos táblabiró Csáktornyái mű
ködésével nagy érdemeket szerzett. Szaktu
dásával, lelkiismeretes buzgóságával, pontos
ságával s humanizmusával a vezetése alatt 
álló járásbíróságot teljesen átalakította, min
den tekintetben mintaszerűvé tette. Az egész
séges szellem, mely az ő vezetése alatt a 
bíróság falai közé beköltözködött, megalapí
totta a bíróság jóhirét. Ami pedig különösen 
nálunk, nemzetiségi vidéken, értékes auszci- 
pium, mert pontos és igazságos Ítélkezésével 
s emberséges bánásmódjával a bíróság na
gyon is hozzájárult az idegenajkú muraközi 
népnek a magyar állameszmébe vetett ren
dületlen hűségéhez.

S ez Simon Lajos vezető járásbiró ér
deme, aki a néppel való közvetetlen érint
kezése okából nemcsak horvátúl tanult meg, 
de a néppel szemben minden hivatalnok
társa részéről humánus bánásmódot is kö
vetelt s ezt kötötte a járásbíróság személy
zetének lelkére a bucsúzás utolsó percében 
is, amikor nyugdíjaztatása előtt szabadságra 
távozott

Simon Lajos táblabiró május 31-én 
távozik ugyan a járásbíróság kötelékéből, 
de termékenyítő szelleme ott marad a hi
vatal falai között. Beleplántálódott az min
den egyes alkalmazott szívébe. Nemcsak az 
ő tiszteletreméltó, puritán, kedves egyénisége 
gyökeredzett meg a szívekben, hanem az 6 
nemes intenciói is, melyek az igazságszol
gáltatás javára kiirthatatlanul öröklődtek át 
azokba.

Mi a magunk részéről szeretettel emlé
kezünk meg a visszavonulás alkalmából 
Simon Lajos nyugdíjaztásáról, azzal az óhaj
jal, hogy a jól megérdemelt nyugodalmat, 
a város polgárainak szeretetétől körülvéve, 
a Mindenható jóvoltából, minden tekintet
ben az emberi kor legvégső határáig zavar
talant élvezze!

K Ü L Ö N F É L É K .
Báa daltяепд már a csa logá n y . . .

Búa dalt zeng már a csalogány 
Szlvszakgató n ótát . . .

Utó!szór zeng, . . tán ma este 
Zengi el búcsúját!

Oly búskomor, oly fájdalmas 
Dalokat énekel . . .

--------- Együtt érzek a bús dalnok
Kesergő szivével.

Kis dalnokom ! . . . bús csalogány f  

—  Búcsúdalod zenged ? ? . .
A *  én szivem is szomorú

Olyan, mint a tied f !
Árpáé,
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s Kltfintitéi. ö  Felsége a király, sze
mélye körüli magyar minisztere előterjesz
tésére Simon Lajos Ítélőtáblái bírói címmel 
és jelleggel felruházott Csáktornyái járásbi- 
rónak sok évi hű és buzgó szolgálata elis
meréséül a Ferencz József-rend tiszti ke-i 
resztjét adományozta.

—  Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, 
Szalmay József, a Csáktornyái járás főszolga
bírójának édesanyja, Szalmay Józsefné, szül. 
Kerchelich Mária f. hó 11-én, 78 éves korá
ban Zalaegerszegen elhunyt. A megboldogul
tat f. hó 12-én temették el. Nyugodjék bé
kében.

—  Áthelyezés. Az igazságügy miniszter, 
saját kérelmére, Samuely Ottó Csáktornyái 
kir. járásbirót törvényszéki bírói minőségben 
a nagykanizsai kir. törvényszékhez helyezte át 
Értesülésünk szerint az áthelyezés csak ideig
lenes s Samuelly Ottó bíró rövidesen vissza
kerül a helybeli járásbírósághoz. Ezért az 
áthelyezés tényét a mielőbb való viszontlá
tás reményében hozzuk nyilvánosságra.

—  Esküvő. Hábel Kálmán rahói m. kir. 
állatorvos oltárhoz vezette e hó 17-én délu
tán Zrínyi Kornélt, néhai Zrínyi Viktor Csák
tornyái kereskedő leányát. Az esküvőn mint 
tanuk Polesinszky Emil áll isk. tanító és 
Zrínyi Károly áll. tanítóképző intézeti igaz
gató szerepeltek

—  Tanfelügyelői látogatás. Szirmai Mik
sa kir. tanfelügyelő a mull héten pénteken 
és szombaton Csáktornyán tartózkodott. Szir
mai Miksa kir. tanfelügyelő ezúttal nemcsak 
iskolákat látogatott, de vizsgálatot is tartott 
Az uj választói törvényből kifolyólag ugya
nis a helybeli áll. elemi iskola VI ik 
osztályának évzáró vizsgálatán elnökölt. Az 
iskolalátogatást különben pénteken reggel 
kezdte meg a helybeli áll. tanítóképző-inté
zetben s befejezte az állami polgári fiú- és 
lányiskolában szombat délelőtt. A kir. tan
felügyelő mindenül! megelégedettségének a- 
dott kifejezést a látottak felett.

—  Központi választmány. Zalavármegye 
törvényhatósága legutóbb tartott gyűlésén az 
újonnan megalakított központi választmányba 
a Csáktornyái kerületből Tóth Istvánt, Wollák 
Rezsőt és dr. Zakál Lajost választotta be.

—  Pályázat. A murakirályi segédjegy- 
z ö I állásra pályázatot hirdettek A kérvények 
május 25-ig a perlaki főszolgabíróhoz nyúj
tandók be.

—  InternátUS. Mint örömmel értesülünk, 
a kultuszkormány fontos intézkedésre hatá
rozta el magát. Ugyanis 44465 sz. rendele
tével értesítette a Csáktornyái áll. polgári 
iskola igazgatóját, Pataki Kálmánt, hogy a 
vezetése alatt álló fiúiskolát interoátussal 
akarja ellátni s utasítja, hogy a létszámra 
javaslatot s ezzel kapcsolatosan költségvetést 
sürgősen terjesszen lel. Nagyhorderejű ren
delet ez, mert elsősorban a muraközi falusi 
gyermekek iskoláztatásáról van itt szó, akik, 
hogy tanulmányaikat folytassák, itt ingyenes 
ellátásban fognak részesülni. Ez a rendelet 
a Ciril apostolok aknamunkáját van hivatva 
egy csapásra agyonütni, mert ha az inter- 
nátust felállítják, senki fia nem mondhatja, 
bogy a muraközi horvát szülők kénytelenek 
gyermekeiket Horvátországba adni, mert ma- 
gy r részről ebben a tekintetheti támogatás-, 
ban nem részesülnek

—  Állandó mozi. A múlt héten a Hein-, 
rich-íéle rnoziban vasárnap A moziprima
donna dráma volt soron a főszerepben Ásta 
Nielsenncl a szokásos hatásos beállítással. 
Megelőzte egy lieverpooli lóverseny felvétele,

követte a Gyermekcsiny vígjáték. A közön
ség kitünően mulatott. — Szenzációs előadás 
volt a csütörtöki, amikor A levegő királya 
cimü ötfelvonásos, 1800 m bosszú, egészen 
színes filmet mutatták be. Aeroplan verseny
zett a darabban autóval és expreezvonatM 
s körülröpülte az Eiffel-tornyot, a lezuhanás 
félelmetes perceit előidézve. — Érdekesek 
voltak a darabban Carell tanár anatómiai 
kísérletei. Végén a tangókirályné táncában 
gyönyörködhetett a közönség Az érdekes 
estét a közkedveltségnek örvendő Maxi hódí
tásai fejezték be. — Ma Psylander-ejőadás 
lesz. A szerelmeskedés drámát adják

—  Fagyos szentek. A gazdák rémei, a 
három lagyos szent: Pongrác. Szervác és 
Bonifác, hála Istennek minden veszedelem 
nélkül elmúltak fejünk fölül. Zsófia is szelíd 
volt, nem haragudhatnak rá a gazdák. Az 
igaz, hogy komisz időjárás kíséretében je
lentek meg a lagyos szentek, de ezen tul- 
tehetjük magunkat valahogy. Hátra van még 
Orbán, de remélljük, ez sem lesz különb 
legény a többi mumusnál.

—  A gőzgépkezelők és gőzkazánfütők 
legközelebbi képesítői vizsgái í. évi junius 
hó 7-én fognak megtartatni a városi villany
telepen (Flandorffer-utca 4  szám:) A kellően 
felszerelt kérvények a kér Iparfelűgyelőség- 
hez címzendők Sopronba, (Deák-tér 8 szám.)

—  Részeg ember a sárban. Minden 
hetivásár megtermi a maga részeg emberét; 
de az elmúlt hét.vásár annyira kikészített 
egy atyafit, hogy az Erzsébet-téren járó-kelő 
publikumnak valóságos látványosságot, szó
rakozást nyújtott. Tudniillik annak a publi
kumnak, akinek ízlésével összefér, hogy holt
részeg emberben gyönyörködjék, amint állat 
módjára ott felreng a sárban. Minthogy az 
efajta látványosság kezd napirenden lenni, 
nem ártana, ha a hatóság egyik-másik korcs- 
márosra reáolvasná a kihágási büntető 
törvénykönyv erre vonatkozó §-át, s igy 
eszükbe hozni, hogy a részeg embernek italt 
ne szolgáltassanak ki.

—  A ligetvári választék. A Ligetváron 
foganatosított összeírás szerint a ligetvári 
körjegyzőség területén jövö évre 156 vá
lasztópolgárt írtak össze. Ligetváron van 
89, Henisfalván 26, Drávafüreden 25, Drá- 
vasiklóson 16 leendő szavazó. A szaporodás 
az idei szavazókkal szemben 18. Ez a szám 
az írni olvasni tudókkal, akik csak ezután 
tesznek vizsgálatot, esetleg változhatik.

—  Népoktatási Közérdek. Kétségtelen, 
hogy népoktatásunk igazi közérdeke: hiány
talan és fennakadás nélküli közigazgatásának 
biztosítása. E fontos és nagy jelentőségű cél 
szolgálására hivatott Gyerkes Mihály szé
kelyudvarhelyi áll. ig. tanító »Népoktatási 
Közérdek Kiadványtára«; melynek megjele
nés alatt álló és árjegyzékében részletesen 
ismertetett kötet könyvei: A Tanítók Illet
ményei; A Népiskola Tanulmányi Rendje; 
A Népiskola Adminisztrátiója; Tanítói Állam
segély Kérvény és Mellékletei; Óvódai Út
mutató ée Államsegély Kérvény; Társadalmi 
Tevékenység; Emlékeztető Haladási Napló; 
Népoktatási Közérdek: gondos utánjárással 
összeállított szakmunkák, mindenik világos 
és biztos útmutatást adó vezérfonal a nép
oktatás egyes részleteiben, ellátva mintafo
galmazványokkal és a szükséges összes mel
lékleti nyomtatvány űrlapokkal. Igazgató-ta
nítók, iskolaszékek és gondnokságok, óvódai 
felügyelő bizottságok igen hasznos segédesz
közöket, Útmutatókat nyernek ezen kiadvá
nyok szükségeltető példányainak megrende

lésével. Pártoló figyelmébe ajánljuk azokat 
az érdekelteknek.

—  Népesedét ét egészségügy. Az alis
pán jelentése szerint a vármegye területén 
a népszaporodás a folyó év első negyedében 
1387 lélekre rúg, amennyiben a három hó
nap folyamán 3983 gyermek született s 2596 
egyén elhalt. Ez egyszer szaporodás terén 
az alsólendvai járás vezet 182 főnyi szapo
rodásával, miután я 438 főből álló születési 
esettel szemben az első évnegyedben csak 
256-an haltak meg. A Csáktornyái járás 
ezúttal a harmadik helyre szorult (134), 
megelőzve a perlaki járás által, ahol 134 
lőnyi szaporodás konstatáltatok A halálo
zásra befolyással voltak a fertőző betegségek, 
melyek 53 gyermeket szólítottak el a más
világra. Így a roncsoló toroklobnak 16, a 
hasihagymáznak 5, a vörhenynek 25, a ka
nyarónak 7 gyermek esett áldozatúl. A tra- 
chomás betegekre vonatkozólag hz elsőfokú 
közegészségügyi hatóságok odautasittattak, 
hogy a trachomások nyilvántartása és gyógy
kezelése tekintetében a kényszergyógyítás 
elrendelésére és a mulasztók megbüntetésére 
vonatkozó rendelkezéseket erélyesen hajtsák 
végre.

— A »Vasárnapi Újság« -nak ritka szenzá
ciója van: közli gróf Andrássy Gyula korfui, al
bániai és montenegrói utazásának képeit, melyeken 
a gróf a német császár társaságában van. A ké
peket gróf Andrássy Gyuláré készítette. A bajor 
király látogatása sárvári birtokán, gróf Vay Péter 
czikke s képei Annámból, ötödik világkörüli útjáról, 
a balatoni vasúti baleset, a Margitsziget feltöltése, 
az új akadémikusok, Pasquier báró légi mutatvá
nyai, a tiszafüredi Kossuth-szobor leleplezése, stb. 
adják az érdekes és szép képek gazdag anyagát. 
Szépirodalmi olvasmányok: Kaffka Margit regénye, 
Zöldi Márton novellája, Vértesy Gyula verse Schöp- 
flin Aladár színházi cikke, Lagerlöf Zelma regénye 
s a rendes heti rovatok. Irodalom és művészet, 
sakkjáték, stb. —  A »Vasárnapi Újság« előfizetési 
ára negyedévre ö t  k o r o n a ,  a »Világkróniká«- 
val együtt h a t  k o r o n a .  (Budapest, IV. kér., 
Egyetem-ntca 4.)

—  A vásárok ellen. Több vidéki ipar- 
! testület azzal az indítvánnyal fordult az 
iparteslületek országos szövetségéhez, hogy 
ez indítson akciót a fölöslegesnek tartott 
országos vásárok intézménye ellen. Első sor
ban arra irányult az akció, hogy a keres
kedelmi kormány ne engedélyezzen újabb  
országos vásárokat. A szövetség tanácsa úgy 
határozott, hogy még mielőtt a kívánt ak
ciót megindítaná, felkéri véleményadásra a 
vidéki városok ipartestületeit. Ennek megfe
lelően kérdőíveket szerkesztettek. Ezen az  
ivén az első fontos kérdés, hogy a mai 
vásárok mennyiben tartották meg csak a 
kereskedelmi szerepüket, vagy teljesen fölös
legessé váltak e? A többi kérdés azt kívánja 
tisztázni, nem válnak-e hátrányára a letele
pült kereskedőknek az országos vásárok és 
vau-e megfelelő haszna a vásárokban való 
részvételnek? Az akció megindításának ügyét 
a kérdőívek beérkezéséig felfüggesztette a 
szövetség.

Szerkesztői üzenet.
G. Gy. EgerAg. Horváth Béla Petőfi fordítását 

megkaptuk s köszönjük s róla beküldött ismertetést és mű- 
birálatot Annyira nagyfontosságúnak tartjuk Horváth vál
lalkozását s értékesnek, nemcsak vállalkozása de a fordítás 
műértéke szempontjából, hogy magunk is méltattuk volna 
a könyvet. így azonban, hogy az ismertetést Öntől kaptuk, 
annál értékesebb az, mert az ön szakavatott lelkes recen
ziója igaz képet nyújt Horváth könyvéről, melyről a számot
tevő magyar napi és irodalmi sajtó az elragadtatás hangján 
szól, mint olyan műről, mely szerző részére a Petőfi társa
ság díszes tagságát okvetetlenül megszerzi. A horvát körök 
részéről tapasztalt animozitással szemben Horváth Béla 
megérdemelné, hogy irodalmi vállalkozása magyar részről 
jóleső támogatásban részesüljön. -*• A bírálatot jövő tftá- 
munk hozza.
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MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstveni i povuCIJiví Hat za pák 

Iz la z i svaki tjed en  je d e n k ra t i t o :  svak u  n edelju .

Preáplataa oiaa |t:
Na celo le to ...........8 kor
Na pol leta .............4 kor.
Na Cetvert leta . . .  2 kor
Pojedini broji kostája 20 fill.

Okzatae •• pelei ptpdbe I fa rateaaje.
Vekoveéni mir i boj.

Vu Haagi svako leto зе zideju iz cé- 
loga svéta orsaCki delegatuSi, kakti posla- 
niki, da svrho toga imája medsobom raz- 
pravu, как bi bilo moCi ljudstvo, orsage i 
vladare tak aaravnati, da vide nikada nebi 
imali medsobom krvne i Éalostne bője, neg 
jedaa medjuaarodna komisija ili jeden med- 
junarodni sad bi imái navök mednjimi pra- 
vica izreCti. Da ovaj cilj postigneju, najpredi 
trsi ju se, da bi vladari prestali vnogo 
óraija dán, na dán skup spravljati i poleg 
toga na hiljada milljunov stroSka na pre- 
terSen púk metati. Как ov cilj postigneju, 
drugi cilj jim to bade, da svaki vladar od 
leta, do leta nekaj soldaCije odpusti, tak 
dugó, doklam svaki samo toliko bude imel 
pod oruijem, koliko mu je izbilja za do- 
maii mir potrébno.

Svrbo toga je odredi) kultus minister, 
da po Skolah svako leto majuda 18-ga deci 
se mora raztolnaCiti, kaj je boj i kaj je 
mir? !

Так budem probat i ja raztolnaCiti, 
kakvi boji i zakaj su bili ovi boji zadnje 
dvajsti löt Dosta je toga bilo. Evő:

1894. khina— japanski boj.
1896. abeszinia— taljanski »
1897. turski— grcski *
1898. öpanjolski— amerikanski boj
1899— 1902 búr— englezki »
1900. europa— khinezerski *
1903— 6. ruski— japanski »
1911—  12. turski— taljanski »
1912—  13. balkan— turski *
1914. boj med Severnom Amerikom

i Mexikóm.
Pák dabi joS toliko njih bilo izCistoga

srdca moremo reCti, da je vu ovim poslu 
narod svekSom atrankom neduien, jerbo 
je né zahtéval bója. Pred bojom je niti né 
znal, da na skoroma boj bude. Ako bi pred 
bojom na votum bili dali, segurnu da bi 
vekSa stran na mir bila votizirala Kad pák 
da potlim su veő jedni tak volu i veselje 
dobili к boju, da su bez zapovedi se vu 
slu2bu javili, kakti dobrovoljaci.

Dakle i takvi su isii krv prelévat, koji 
nebi bili morali Isii su samo zvrho toga, 
da neprijatelju moréja kvar napraviti. Ali 
как se zna, prvi su itak oui bili vu ognju, 
kője bi orsag najbolje nucal, jerbo su naj- 
mlajSi, naj jakéi i naj zdraveái Sbog Cesa 
su bili ovi boji, taki budemo vidli. Idemo 
poredu :

Zrok je bil 1894 bója Korea, koja 
malo stanovnikov ima, ali stém viáe sva- 
kojaCkoga naravnoga kinCa. Stoga su ravno 
tak khinezerski mandarint как i japanski 
bogatuSi Steli vleéti skim vekSega hasna.

1896. Zato je moral vu Afriki boj biti, 
jerbo taljanski Spekulanti velikoga hasna su 
Cutili odonut. Vu ovim boju je célo taljansku 
vojsku NeguS vlovil

1897 je zato vudril vun boj, da po 
jedinih otokah, najbolje pák na Kréta otoku 
vtekali su se mohamedanski i krsCanski ve- 
likaSi, átéri bi bolje mogel mirno ljudstvo 
cecati.

1898 leta Severna Amerika je veC 
dugó vremena Spekulirala na one otoke, 
kője je Spanjolska zemlja imala vu rukah. 
Amerika je previdla, da Spanjolska se ne- 
more s njom boriti, lépő je к sebi preklo- 
pila Spanyolske otoke.

Так je napravila Englezka 1899-ga 
leta sa buri. Podsiloma jim je zela onu

nezmerno polje, gde su buri diamanta, zlato 
i srebro kopali. To je bil zrok boju.

Europa je zato vodila 1900-ga leta 
bója proti kbinezerom, jerbo khinezerska 
gospoda né su mogla veő premirnoma gle- 
dati, как sve kaj je lepSega i bolSega sve 
vun odide iz orsaga i sve kaj je za tamoS- 
nji narod smrt, sve vtemeliju, как napri- 
mer ópiuma, 2ganicu i t. d.

1903— 5-ga leta, как to Kuropatkin 
ruski general oCivesno piSe, zato je moralo 
toliko ruskih i japanskih junakov krv pre- 
Ijati, jerbo ruski bankári, koji su i vu cesarskim 
dvoru podporu imali, vu Korea su si Steli 
2epe naphati s onami, Sumami, kője su veC 
japánom vu rukah bile.

1911- ga leta je zato moral boj biti, da 
mesto turskoga base taljanski tergovci ogu- 
liju tripolitance.

1912- ga leta pák vu ime kri2a su po- 
éeli bója balkanci proti turCinu, tajni zrok 
pák je to bil, da bi svaki balkanski vladar 
skim vise mogel dőli véehnuti od turskoga 
orsaga Potlam su skazali, da to je bil zrok, 
kad su medsobom se zgrizli.

Zadnji boj pák sad traja vu Amenki. 
Zrok je i tomu boju dosta sméSen. Jeden 
predsednik se neée drugomu podloÉiti, dakle 
mora boj biti i nezmerno ljudstva krv pre- 
Ijati, jerbo su dva takvi, koj bi svaki vred- 
neSi rád bil.

NesreCa je boj onomu koj ga zadobi, 
ali joS vekSa nesreéa je za onoga, koj ga 
zgubi Jeden zadobleni boj, nigdar nemore 
takov aldov i blagostvo biti na narod, kak- 
vo prokletstvo je jeden zgubleni boj.

Narod danaSnjo vréme veC né zahtéva 
bója, jerbo je veC sdavnja previdel da stoga 
jako maloga hasna, stém vekSega kvara ima.

Rrtpovast od ilv lM ji hardjaioga hrotta.
(Da|je.)

Vu hi2i poleg obioka stoji stol, na stolu 
gori sveCa, na proti stolu, kre stene, je pos- 
tela, i poleg nje stolec. Na posteli le£i bledi 
mu2, na stolcu pák sedi mlada ialostna 
devojCica, koja verno dvori beteénomu mű
fű. Sudil sam, da to mora biti njeni otec. 
—  Poravna mu postelü, bride mu oznojenu 
Celo, tira muhe od njega, i dava mu iz 
Clice nekakovu pijaCu. Po hi£i hódi mladi 
mu2, pogledne sada i sada beteínika, pák 
pomade dvorkinji, kada je trebalo. No, ve 
lim, sam pri sebi, ljudi itak oieu tak nao- 
paCni, как sem si ja mislil. Pripravlam se, 
da bi zaepal, onda pák doleti stiba debelo 
gledeCa plica, рак si sede na svrt blizu 
mene. Trmno gledi nekaj Casa vu svetli 
obiok, brSCae nju je zavzela svetlost.

Zatim pák dalostno zaCne klivkati: 
Cuk! Cuk ! Cuk I DevojCica pn beteinikovi 
posteli se ogledne, beteinik, koj je to videl, 
naemeje se. Zatim sa se nekaj spominsli, 
pák nisem mogel razmeti, kaj. Cuk jeden 
Cas gledi svetlost, nekoliko put saCuka,

zatim pák pogledne okolo sebe te zaéne 
prav mirno duSno hrustati hroSCe Ja sem 
vre malo zadremal, i zatrdil, kajti je bila 
пол jako hladna kada pák vidim, kaj se 
gödi s pajdaSi, prevzelo me je tak, da je 
vu meni serdce tuklo, a nisem se mogel 
genuti. Povdam se vu osudo i Cakam, kada 
dojde red na me. Nego Cuk je imel na svoji 
svr2i toliko hroSCov, da mu njih ni potreb 
no bilo iskat drugod po drevju. Nasiti se, 
zaCuka joSCe nekolikokrat, zatim pak odleti 
Dugo Casa je terpelo prvle, как sem mogel 
zadremati.

Drugo jutro je sunce vre bilo visoko 
na nebu, kad se ja zbudim. OCem se neko
liko pretegnuti, ali sem bil ves tvrdi. NoCni 
blad me je prevzel, zatim pak se me je 
joSCe rosa prijela. Bil sem vu strahu, da 
nebi dobil trganje, ali strah moj bil je pra- 
zen. Cim topleSe je prigrevalo sunce, tim 
bolje jesu mi se povraCale moCi, i kad potli 
spoznam, da se godi vsaki dan tako, —  na 
jutro tvrdi i krepen, Cez dan i na veCer 
fri£ek i Cvrst, — ni mi je delalo to veC 
nikakove skrbi Prvle, как se dobro okrepim,

prikreSeju zdveh stranih stare bez zobi ie- 
nice, рак se sreCaju ravno pod orehom, ua 
kojem ja Cepim. »Bog daj dobro jutro! 
Bog daj, Bog daj ! Obedve se ogledneja 
okolo sebe, kaj nebi gdo Cul. Tej mu2 pak 
nebude dugo veC Civkal tu outri. — Bog 
mu daj dobro!« »Nebude ne!

Cula sem ovu noC, kesno vnoC ее je 
glasil Cuk. Gde za popevle Cuk, tarn ide vei 
kraju.« »Je, tako je ! Pak ne, da bi bil Clo- 
vek praznoveren; kajbi!« »O, Bog zaCuvaj, 
kajti je praznovernost veliki greh; to samo 
ljudi tak veliju.

Mu2 pak vender nebude veC dugo tla- 
Cil trave.« Nato stupi na präg devojCica, 
koja je dvoriia beleftniku. Hm, hm ! zakaSla 
2enica, zatim pak druga, i veli: »Denes 
bude pak lepo!« »Lepo bude lepo! No, pak 
z Bogom!« »SreCno!« To mudruvanje me 
je jako zavzimalo; rád bi znati, jeli babe 
zaistinu kaj znaju. Nikad nisem imel volje 
oa jednom mestu ostati dugo, ali odluCi! 
sem, da veckrat poglednem na ovu mestu,

Nekoji den vidim, kako betelni mul 
naeloojeo na svoju Cerkicu, dojde van, <b
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Hiti onda je jó i né potrében boj, ako bi 
nas toliko véé bilo, da nas zemlja nebi 
mogla oositi i hraniti vu domovini, jerbo je 
puoo lépőé ako se nekoji zdigneju, oataviju 
ataro domovinu i ídu posvéto bóléé meeto 
»kát

Doőlo je vréme, kad moramo zatapáati 
takve rééi »slava vojski,« jerbo denes vojska 
ili oruéniétvo véé nebi smelo sbog drugoga 
biti, как sbog tatov, razbojnikov i tolvajov.

Öto i kad se bude véekai, da ova kon- 
íerencija, koja svako lelő vu Haagi déréi 
raipravu, postigne svoj cilj, to je joö Bogii 
vu rukah. Mi se samo tuliko radujemo ovi 
konferenciji, jerbo vidimo, da naj glasovit- 
neöi poglavari se zideju skup i oni probaju, 
как bi bilo moéi vekoveéen mir napraviti.

Lépő, dobro i veselo bi bilo za sva- 
koga, ako bi to skim predi mogli dokonéati, 
jerbo za kratko vréme púk se bude zruáil 
pod velikim terhom.

Zikaj Mima zemlja dosta foszforkiseline?
Svaki gazda mora to zn&ti, da silje se 

iz zemlje hrani, ako drugaé nebi znal, vidi 
da pognojena zemlja vnogo lepdi plod do- 
nese, как ona, koja je véé Cisto scecana i 
vise lét né gnoja dobi la. Opel i to odprto 
svedoéi, da s gnojom za silje potrébna hra- 
na dojde vu zemlju, od éesa se silje lépő 
rezvija, vekéi plod nosi, jerbo zadosta hrane 
more iz zemlje vun spiti i potroöiti i ravno 
zato opet tak malo potrébne hrane ostane 
nazat vu zemlji, ako nebi povremenu sgno- 
jom popravili zemlju, silje nebi moglo ni- 
kakov plod donesti.

Hrana, koja je tak potrébna za svako- 
jaéke silje, vu étalnim gnoja se najde. Najde 
pák se vu éetiri vrsti: nitrogén, foszforkise- 
lina, káiisol i vapnu. Barem sa étalnim 
gnojom vnogo hrane povrnemo nazat zemlji, 
itak smo né moguéi tuliko étalnoga gnoja 
na zemlju spraviti vu kojem bi tuliko pot
rébne hrane bilo, kuliko je toga silje iz 
zemlje vun scecalo.

Ovu hranu samo tak moremo nazat 
domestili, ako s vun étalnoga gnoja jóé i 
rudni gnoj ponudimo zemlji. Silje nemore 
jednako rezdelili po svojem télo iz zemlje 
vun spitu hranu i poleg toga nemore vu

se navéije friákoga zraka. To se ponavla 
sve veékrat, i műé je éim duée zdraveöi. 
— Opet jesu se ziöle éenice. »No, műé pák 
se je itak zvraéill« »Ahal Ni ga je izöukal 
fű k ; Gdo bi anda veruval takvim vragu- 
lijam?« To su same vraéarije! »0, zaistinu 
same vraéarije!« Tu se nebudeé iz mudril, 
si mislim, poglej rajéi joéée kam drugam, i 
odletim dalje. Letim sim, letim tam, i éivim 
tu bolje, tam hűje, как se mi je gde trefilo, 
vendar su mi tekli dnevi jako friöko. Ovdi 
me napastuje táj neprijalel, a tam mi ide 
kakov drugi na éivlenje.

Vu lom éasu pák takaj spoznam, gde 
dojdem do bóléé hrane. Najboléi je hrast. 
Kajti pák hrasta nega povsud, éeludec pák 
se oglaéuje veékrat, treba se sesti takaj na 
kakvo drugo drevo. Za hrastom mi je naj- 
bóléi divji kostanj, zatim jávor, oreh i sliva 
se mi takaj nevpirata. Ako ga ni toga, gríze 
se i drugo, samo lipa i gacija mi nejde po 
teki ; takaj marulica mi nikaj nediéi. Lepoga 
jednoga veéera, si sedem po veselom bren- 
íanji, z mnogimi pajdaöi na koénati hrast. 
^am se naveéerjam i zadremlem. Kad se

__ __________ sMEDJIMURJE«________________

sroju, slami i listju jednako imati kalisol, 
tosztorkiselinu ili pák vapnu.

Silje naj viée káliuma vu Üstje i slamu 
poloti. Listje i slamu pohranimo éivinum ili 
pák za nastel ponucamo i tak vu üstje i 
slamu poloéeni kálium opet na gnoj dojde, 
odovut pák nazat vu zemlju.

Fosztorkiseüna se nepoloéi vu slamu 
iü vu sénu, neg vu zrnje snajvekéom stran. 
Zrnje prodamo i poleg toga iz zemlje vun 
scecana kiselina viée nedojde nazat vu zem
lju. Ostane nekaj vu slami, aü kaj po ovim 
putu, tojest s gnojom nazat dojde vu zem- 
Iju, to je jako malo. Malo je jóé i sbog toga, 
jerbo kivi na skrmum pojedjenu íosztorki- 
selinu na svoju potreboéu obrne i oepusti 
tak sebe vun, как naprimer káliuma. Ako 
sad marée prodamu iü naprimer mléku 
ponucamo, opet smo sgubili tak vaénu stvar, 
как je foszforkiselina.

One etvari kője neprodamo, как je 
naprimer slama, séno, zelenakrma, répa, 
krumpir vnogo káliuma imaju vusebi, stém 
menje foszfora. poleg toga sa étalnim gno
jom moremo zemlji povrnuti káliuma, ali 
nemoremo foszfora. Zato naée zemlje su 
svekéinoma jako potrébne foszforkiselinu i 
zato nemoremo izversten plod dobiti, jerbo 
zrnje vnogo foszfora potrebuje. Ako sad 
zemlji nedamo rudni gnoj, lehko se pripeti, 
da poleg vnogo étalnoga gnoja nedobimo 
povoljen plod, po vremenu pák skorom 
nikaj, jerbo vu étalnim gnoju, jako malo 
foszfora se nalazi.

Jeden voz étalnoga gnoja nazat daje 
zemlji éest kil káliuma, dvé kil foszforkise
line i sedem kil vapna. Naj viée foszforki
seline potegne iz 2 emlje pőenica. Jeden voz 
deteljice potegne tojest ponuca 18 kg. káli
uma, 4— 6 kg. foszforkiseline i 10 kg. 20 
dkg. vapna. Ako iz jedne mekoti pokoéenu 
senu na gnoj obrnemu, stém gnojom kaj so 
káliuma tiée 12 i pol katasztralnih mekotih 
moremo zadovoliti: kaj pák se foszforkise
line tiée, samo dvé i pol katasztralnih me
kotih. Ako neééi 75 katasztralnih mekotih 
imanja ima i stoga je samo dvanajst i pol 
mekotih senokoée, sad ako séno na gnoj 
obrne, célo imanje, svih 75 mekotih dva- 
put more zadovoliti s káliumom. Opet vun

drugo jutro zbudim, zaénem premiélavati, 
kaj poénem opet celi den. Vu tóm premié- 
lavanji dojdem do poslediee, da nije dobro 
cele dneve samomu se klatiti, okolo samo 
za hranom ; takvo éivlenje se mi je vidlo 
pre dugó éasno, i zato odluéim se oéeniti. 
Так nakanim ili v snoboke, ali to je, bu- 
dem li gde naéel priliénu zaruénicu. Zatim 
se nagne dőli proli meni hrastova vejica, i 
énje prileze na moj üst hroééica.

1 tej éas smo bila műt i éena. Onda 
je doletela trupa vran. Nekaj njih je selo 
na jedno drevo, nekaj pák na drugo, a 
nekoliko njih takaj doleti na hrast, i jedna 
sede ravno poleg mene. Ja se vu svoji sreói 
jako nebrigam za nju, ali vrana stegne ői- 
njak, odpre klun, i moje éene nega véé. Od 
éalosti i straha omedlejem, i opadnem iz 
hrasta. Tője bilo moje oslobodjenje.

Oletlcs Mátyás.
(Drugipet daijt.)

scecano foszforkiselinu samo jedno tretju 
stran moremo stém nazat povrnuti.

S marhum takodjer énda foszfora ze- 
memo vun iz gospodarstva. Naprimer sa 
jednim 500 kg. émehkim maröelom jedno 
kilo káliuma, deset i pol kg. foszfora i de* 
set kg. vapna. Ako sad vezda znamu, da 
zrnje nemore bez foszfora zrasti, znamo no
dal je, da vu étalnim gnojom néga dosta 
foszfora, onda i to moramo znati, da zemlji 
slakvim rudnim gnojom moramo napomoé 
biti vu kojem je dosta foszfora; to рак je 
szuperfoszfat, od kojega smo véé tuliko pi
sai i. Так dugó nebudu naée zemlje péenice 
rodile, doklam je tak nebudemo gnojiü.

Buna vu Alb&niji.
Íz balkanskoga bója je dobro nam poz- 

nato Essad baée ime. Essad bafla kad ja 
previdel, da slobodne Albanije nemore on 
knez biti, vrlo se je trail, da barem prvi 
minister bade. To je postigel, Vilmoé kralj 
ga je imeooval za 9oldaékoga ministra. Vu 
ovim polo2aju opet je smirom épekoléral, 
как bi mogel Vilmoé kralja iz tronuöa pre- 
tirati i on kakti célé Albanije naj glasoviteéi 
i najbogateöi baéa i gospodar tronuöa pres- 
krbeti. Poleg toga po tajnim putu smirom 
je soldaéiju nabiral i zadnjo vréme véé je 
vekéega éerega i jakáo vojsko imel, как kralj.

Vilmoé kralj néje to s dobrim okom 
gledal, prém kad su mu v pondeljek na 
glas dali, da Essad vu svoju palaéu je 
nekoju stotin oboruéenoga albanca skril 
Odmah je od taljanskih i od naéih ladjih 
za pomoé prosil. íz taborskih ladjih su éur- 
nu poslali vu Durazzo nekoju stotin mari- 
nerov na pomoé kralja, da ga braniju nje- 
ga i njegvo familiju. Célo nőé je vu kraljaid 
palaéi razprava bila i nazadnje odredil je 
kral, da Essad baéu iz sluébe vun spusti.

V tork vu zorju jeden hollandski offi- 
cir i jeden éinovnik odnesü su ovu odluku 
kralja Essad baéi. Dva poslaniki zahtévall 
su od baée, da odmah naj odpusti svoju 
gardu, oruéje pák naj odmah prék da vladi. 
Doklam je to trajalo, medjunarodne kompa- 
nije zavzele su vulice i naproti Essad ba- 
éovi palaéi su étuke i maéinpuéke nastavili.

Kad su oruéje ételi oduesti iz baéove 
palaée, baéa je svoji gardi zapovedal, da 
naj neda iz ruke oruéje, neg se naj prep- 
ravlja, da branila bude palaéu. Garda je 
posluhnula i za kratko vréme céli boj se 
je zapoéel med gardom i med kraljskom 
soldaéijom. Garda je poéela strölati na vu- 
lici stojeée marinere i albance. Ovi su opet 
odmah poéeli nazat strélati na palaéu. Vu 
ovim boju viée mrtvih i rajenikov je ostalo 
na lice mesta.

Ponoéi nastavljeni étuki poéeli su bombe 
puééati na palaéu. palaéu su na pol zruéile 
bombe. Sad je baéa previdel, da to nebude 
nikakva éala, porinul je vun bélu zastavu, 
zlamenje da se préda i oruéje dőli dene. 
Osztrák— magyarski i taljanski marineri sa 
vlovili baéu i odtirali su ga vu kraljsku 
palaéu. Baéa je generalsko opravu imel. 
Kad je púk na vulici spazil baéu, poéel ga 
je na glas psuvati. Veliko veselje je vu Du- 
razzo varaéu i samo sa dugi éas se je 
narod pomiril.

Kralj je Essad baéu prék dal medju- 
narodskim marinerom, koji su ga acélom 
familium na »Szigetvár« svano taborsku 
ladju odtirali i tam zareétérali.

Как novine piéeju velikoga buntovnika



vife nebudu vu Albaniu pnstili i vu Tat- Pogutne dvé sto selskih Skotah, deset puCkib veka so saprli. $ad ga vizitéraju, ali je pre 
ianskim orsagu bude se moral nastajoiti. Va sanatoriumov, deset veliki fipltalov, deöet pravi P8™ f^ v
céli Albaniji je veliko veselje, svrho toga, Spitalov samo xa decu, deset zavodah slépih, U oeeill SU ga . Vu jednim amen
de je Vilmos skazal svoju moC i pokazal, deset zavodah glubib i némih, 10 zavodah kanskim varaSu sumlju su zeli na jednoga
da je on kakti kralj itak jakSi od najglaso- bedakov, sto obéinskih knjifaric, 100 tefaC- négera da je jedno deset lét staru pucu
vitneSega i bogateSega base. Veseliju $e, da kib kojifaric, velike kanale, koje bi svavnja sbantuvat. Négera su sbog toga vu rest *a
su iz orsaga vun pretirali onoga, koj je bili morali skopati i prekojih deset jezer prli, ali ljudstvo se je tak sbunilo, da &ц
uvék tarn nemir i buntu deial i navök Spe- ljudstva dvésto danov bi imalo slufbu. Jóé négera zreSta vun dotirali, tojest silóm eu 
koléral, как bi möge I on albanski knez biti. bi ostalo dvajsti i sedem millijunov skojomjga vun zeh, »taki  su ga obesili. Takva pa.

Essad baSa vu Brindisi bude stanuval. svotom bi se öve Skole i tak dalje zanavéke I rada je tarn nikakva novina né.
PöruSeno palaCu su previzitérali i za dvé mogle podpirati i gori sderfavati Stoga se Cigani.BácsbodrogvarmegjinskiBáce
kiSte svakojaékih listov i pisma su naSli, vidi, kaj kosta on mir, kojega na puSkinib obéini hataru vu jedni grabi strahovitno
koja jako kompromitéraju baSu. Essad baSa Spicah moramo derfati. spikanoga i zrézanoga Cloveka su naSli
na Szigetvár ladji podpisati je moral jed- —  S to  za k lov  zlata. Helmann Lloyd mrtvoga. Tamofinji tefaki su spoznali mrtvu 
noga kontrakta, vu kojem se zavefuje, da paroladja iz Brmdizi sto faklov zlala je vu télo. To je Kolb József doroszlói stanovnik
vife nigdar nebude vu Albaniu stupil i viäe englezki vrédnosti dopeljala, da vu London bil. Pozvedili su, da nesreCni Clovek vu
nigdar se nebude vu albanske posle méául. poSleju veliko vrédnost. Prék nőéi su vu blitnji obcini je posla imel i kad je proti

Essad baSa na Szigetvár ladji je tak jeden magazin spravili fakle. Tolvaji su domu iSel, ziSel se je scigani. Cigani su ga
egovoril, da najpredi vu Nápoly hudo iSel, nekak to pozvedili i äteli su vu magazin za peneze prosili i med tern toga tak spi-
odonut vu Rim i onda vu Brindidi se bude vdrti, gde je kinC lefal. Veö su veliko luk- kali i zrezali, da je moral duSu spustiti.
nastani. nju napraviii vif sténu i skorom su veé ‘ — A p oS to lsk i leg a tu s i. Rimotec

Po céli Europi sad tak misliju, da stém prék sténe vdrli, kad je strafa spazila i od- Ipapa je veC odredil Sto bude novin kardi-
mir bude nastal vu Albaniji i vise nebudu mah prijela i vu rest zaprla. Siromaki néjnalske Skerlake prék dal. Dr. Csemoch en-
snjom vladari tak vnofina posla i stroSka su imali sreCu. tergomszki hercegprímás od Mensignore Nar-
imali. '  —  Zagiftala  je  s ina . Valjkó Jánosné i done, Piffl dr. becski hercegnadbiSkup pak

--------------  sto kurun je dufna bila svojemu sinu. Da od Monsignore Barbim legatuSa bude prék
K A J  J E  N O V O G A ?  I nebude morala povrnuti sinu peneze spekla jzal kardinalsko ziamenje. I

------- * je slivami kakve kolaéece i vu slive je predi —  B ak an cs . NaSi decki dobro znaju,
—  Zaklal je  ie n u . V srédu pred- foszfor zvanoga gifta nametala. Kad je sin koji su pri bakih slufili, da niti podkaäligu 

poldan Leránt József SoStar v srdce je vpi- od meSe dimo doSel, dobro se je najel, ali su né smeli druge bakancsé nositi, как ko- 
Cil ienu, koja je taki vumrl. Zenska je po- za kratko vröme veliko zlo mu je prespelo, misne. Sad »Hadügy« zvane soldaéke no
leg velike grobjanSéine né Stela sa mufom Vu velikaj mukah je do jutra vumrl. Zens- vine piáeju soldaékoga ministra naredbu, da 
fiveti i svrho toga ga je ostaviia i odiálaje ku su fandari prijeli i sudu prék dali. Stara od vezda svaki, koj na muStru dojde vu 
vu Budimpeát slufit. Muf je opet ne mogel baba sve táji, ali svedoki proti njoj sve- svoji obuéi slobodno rukuje.
bez fenske fiveli i odiáel je zanjom. Zenska doéiju. __ O dputuval je  ba jersk i kral],
se je jako presenetila, kad je svojega műfaj —  Med la b o d a n jo m . Izversten vu- Dva tjedne se je vu Sarvaru zabavljal Ili 
spazila. Muf ju je lépő poécl prositi, dajéenik je bii vu Marosvásárhelyu Glück Lajos bajerski kralj, koj vu Vasvármegjiji 
naj ide nazat к jemu, ali ona как je véé József. Mladi deCko v nedelju popoldan ve- jépo ,mailje , Veliki kadtelj ima. Vnedelju 
svojega mufa poznala, néje Stela svoje dob- selo se je labodoval svojemi pajdaéi vuni podefdju su na Cast kralju i obitelju lépi 
ro mesto ostaviti i nazat iti muke trpet na gmajni. Lélala je laboda sim tarn i je- majális drfali vu blifnji Sumi. S vun véli- 
к mufu. Muf se je rezsrdil,zel vun nóta i denput за то  хеше vun iz fepa mladi Glück каг,0У prék pet jezer ljudstva je nazoCnoga 
predi как bi bila pomoé doSla, zaklal je revolvere i pred sémi se je vu glavu stre- bljo Kralj , 0bitelj jako su se raduvali za
iensku. Krvoloka su zaprli. lil. Odmah je vumrl. Zakaj se je skonéal zabavi Kad je kralj na veCer t)b 5ebti vuri

S tek loéa . íz Kecskeméla piseju, lo niSéi nezna. odiSel, najmlajSa nadhercrgovica se je tak
da Farkas László deset lét staroga deéeca i InuA kakti krvolok . íz Arada spriéavaia: V srédu budemo nazat odiSli
brata Farkas Istvana pred nekojemi Ijedni piSeju minuéi pondeljek vu Kulmer Miha- VI1 Bajersku, ali né sveseljom! 
je stekli pes zgrizel na polju. Roditelii su Ijovi Stampariji Fejérdi Lipót petdesetéetiri Odpuluvali su
né skrb zeli i poleg toga menjSi deéec Far- lét slar detic zaápotal je Karikás Samu inu- _  K oza Vu susedstvim Alsólendva
kas Lásló minuéi Ijedni ,e oslikel. DeCca äa. Polnajsl lét star deCec poCel se je deli- hataru kozu 'e pa9e, DokSa Jó23ef lrinaj,t 
•u vu BudiulpeSt odpeljali, all véé ga né Corn pregovarjati. Fejérdi je svrho toga inufa ,é, st.,r deCec DeCec )e anj bil j koxu 
bilo pomoéi, sí romák med velikami mukami plusnul. Karikás Samu pograbil je nato ie k drévi preveaa| on pak 9e je pod dré-
vumrl. Pollam su pozvedili, da je deéec jeden SpiCasti noí i tak je vpiéil detiéa, da vo lege| j tak, je zaspal Za par vur mrt-
mater na ruki vgrizel. Mater i drugoga de- je predi vumrl kak bi doklorska pomoé voga 8U naSI, 3,romaka. Kora jeok o lo  dréva
‘ f ? ,  .“ J !  3p:!al1 SpraV1"  ' tam ,e pr0tl b,la d0S!aB ЧГ; : 00ка 8U Zaprl^  , „  hóddá i medtem toga vojka se deéecu okolo
stekloéi budu vcépili. Г -  KeC3^ ä RÓZa *'П)ак» ' zagufla

—  Koj j e n é  p ó z n á l kralja. íz Mad- devetnajst lét stara kelnenca pred nekojim D . . *s
rida piéeju, da mmuei fork Alfonz kralj vu dánom na svét je poroddá vu budimpeS . . . . ,rr la* ^rék A,v,or varasa m 
civilski opravi se Spanciral vu kraljskim tinski ktiniki jedDoga zdravoga deéeca. Déle Ceí r ek ve v,her se sdigel. Vu ve i 
vrtu. Jeden soldat, koj je né póznál kraja i je potlam zadavila. Neéimurnu mater su V  rU tri le*akl vu goncah pod jedno
ravno je na strafi bil, prijel je kralja i na odmah zaprli. !!°а П°  d,? V|0 8U 86 st.18nu,K Stréla je
nikakvo proSnju né ga Stel pustiti neg ga —  Zaklala je  m u ia .  Veliki pijanec drévo vudn,a 1 sve tri je zaklala.
je odliral vu kasarnu. Kralj se je potlam je bil Sándor Kovács János mogyorósdi fo- q . ° topram d*n ie mrtve na
dobro smejal dogodjaju. ringas. Od jutra do veéera je navék vu bVI ri 9Ü ° f eJeni bili.

—  Z aljub ljen i. Vu Kenderes obcini krémi sedel. Véetrlek na veéer opet je jako . B ojna p o rc ija . Vu Nemákim J
poleg Szolnoka Kovács András dobro stoje- pijan doáel dimo к feni. Vu pijanSéini pos- korman odredd da céli orsag s vun sv 
éega gospodara sin strelil je svoju zaruéni- vadil se je fenom i natukel ju je. Zena se dr^ge Рогсйе j°ä jeden milljard moraj 
cu, onda púk i sebe. Deéka roditelji nebi sekirom branila i tak je vudrila rr.ufa po Pod ,menom »bojna porcija« platiti. Krupp 
radi bili dopustili, da si sin ravno onu pucu glavi, da je mrtev opal doli. Zenu su zan- E" emi ve,iku tabriku ima, gde se W  
feni, koju si je sam zebrái. Puca je na dari odtirali glasovitnedi stuki délaju. Sam bude pia i
xmrt rajena, Kovács András za par tjednov —  Zaklal je  cerk u . Boíók Mihály 08em m,diun markov.
more ostaviti épitala. nugykálai gospodar pred dvemi létmi sgubil — Birov. Vu temesszlatinski obéinibirov

—  K oliko p o id e r e ?  Minuéi poude- je obedvé nog^ i odpotlam pobotaj je ho- fe decke Sírom Stel reztirati. koji su se po- 
Ijek, tojest majuSa 18 ga su po sveju Skolabjdil. Drugo leto je mu fena vumrla i on je noC* smirum potepali i po vulicah bili » 
raztolnaéuvali mali deéici uíitelji, kaj je to, sam ostal s jednom nevoljnom Cerkom, koju ,i0Cn' mir bantuvali Deóki su se proli bi* 
vekoveéen mir i kakov hasén bi imel od je sam moral Cesati, vmivati i oblaéiti. To rovu postavili i Mucu József svojim bratom 
toga orsag i svaki Clovek, koj je na svétu. ja zanjega velika muka bila. MinuCi petek 2а1ик)| »u uedufnoga éloveka Krvoloka su 
Poglednemo зато, kuliko pofdere jedno | nevoljm Clovek nofa je porinul vu nevoljnu zaPr,i
takvo slradilo, как je vekSa taborska ladja. cerku koja je laki vumrla. Nesreénoga élő-
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Rákócl-ulici kill kroj 18. »It| Kriljmkofi sídi. 
Im a  ta k a j t r g o v in u  
o d  n a j b o l s e  v r s t i

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 éisto fal.
T rzim takaj razciepana 

suha bukóvá drva i 
ш «-• lapora na vagu.

690/1914. sz. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. te, 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a nagykauizsai kir. törvény
szék 1914. évi 2087/P. sz. végzése követ
keztében dr. Kemény Fülöp ügyvéd által kép
viselt Nemsics Ignác javára 600 К s jár. ere
jéig 1914. évi április hó 24-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás után le- és felülfoglalt 
és 1100 K-ra becsült következő ingóságok u. 
m. lovak, szarvasmarhák, ól, íutkozó kocsi, 
kukoricagórék nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság 
1914. évi V. 246/1 sz. végzése folytán 600 К 
tőkekövetelés, ennek 1914. évi márc. 5-től

járó 67« kamatai 7,7# váltódij és eddig öss- 
szesen 132 К 77 f biróilag már megállapított 
költségek erejéig Drávaszilason alperes laká
sán leendő megtartására

1M4. ivi Bájai M 29. lapjául i  i  3 árija 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi. I X  
t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltatták ás 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-. 120. §. értel
mében ezek javára is elrendeltetik. 890

Újdonság! Paganini 
hegedű-zongora
a legnehezebb hangversenydarabokat m űvésziesen Játsza. 

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

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

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



Csáktornya, 1914. májúi 24 MURAKÖZ« 21. szám

Ennélfogva mindenki, aki valódi Zacbcrlint akar venni, nyomatékosan, 
figyelmeztetőnk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesztően hasonló 
üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék, bogy pontosan figyeljen a 
»Zacberlin« névre.

A tisztességéé becsületes kereskeoő ébren ügyel arra, hogy ba vevője 
utólérhetetlen hatásánál fogva közismert »ZACHERLINT« kér, ne akasszon 
nyakába megtévesztő surrogatumot.

Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.

64 C.e hőfokával és radioaktivitásával rheu- 
mát, itch üst, izzadmányokat, csonttöréseket

Alkalikus thermájával hurutokat, gyomor-, 
cukor- és vesebajokat

Jódtartalmú forrásával gyermekbetegségeket 
alkati bajokat és érelmeszesedést

ívé-, fürdő- és iszapkurék, 
diétás konyha, fürdökkil 
egyesíte tt penziérendszer.886 6—M

Prospektust ingyen küld Lipik hév- és iszapfürdő igazgatósága.

E l s ő r e n d ű  menyasszonyi ke
lengyék, o s s z  e s  f e h é r n e m ű  á r u k  
u. m . vásznak és asztalne-
müek l e g j o b b  m i n ő s é g b e n  é s  
l e g o l c s ó b b a n  b e s z e r e z h e t ő k

Petz Márton Építész, Csáktornya
Építészeti iroda, vállalkozás és cementáruraktár. Földfel
mérések, legmodernebb rendszerű tervrajzok készítése, 
költségvetések pontosan, szolidan és olcsón teljesítetnek.

„VATPR00F“ falszárító és betontomíto egyedárúsításaü

Q f l U f l Y m  Q 7 A I  I  П П И  BUDApEST, Vili., JOZSEF-KÖRUT 16
Ш г т  W  ■  W H Í í H I h I b V  * ? d* rn újonnan Hideg éa

Nyomatott Fischel Füiöp (Slrausz Sándor) Könyvnyomdájában Csáktornyán
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