


fejlődésében visszamaradván, sárga levélze- 
tüek s a még ép szőlőtől teljesen elülök 
fognak lenni. Ha egy ilyen megtámadott 
gyökeret megtekintünk, annak hajszálgyö
kerei tele vannak nodositásokkal. a mely vese 
alakú kidudorodások a rovar szúrása követ
keztében támadnak; ezen dudorodások rövid 
idő múlva rothadásnak indulnak s róluk a 
fillokszerák a még ép gyökerekre vándo
rolnak át.

A fillokszera kiirtására még eddigelé 
semmiféle biztos szert felfedezni nem sike
rült; legbiztosabb módja volna a vízzel 
való elárasztás De miután hazánkban ezen 
módja a legtöbb helyen kivihetetlenné válik, 
részbeni pusztítása a szénkéneg talajba 
való befecskendezése által történik. Csakhogy 
a szénkénegezést drágasága miatt kénytele
nek vagyunk elejteni, tehát nem marad más 
hátra, mint az amerikai szőlőfajok megho
nosítása, minden oly vidéken, a hol a talaj 
nem immunis, azaz 80 •/• kvarczot nem 
tartalmaz. Ezen czélra van nekünk igen 
sok amerikai vesszőfajláink, melyeket két 
csoportra osztunk, u. m. /direct termőre, 
a mely közvetlen élvezhető gyümölcsöt 
terem és nem direct termőre, a melynek 
gyümölcse élvezhetetlen és csak nemesilés 
által tehetjük élvezhetővé

Levelezés.
Légrád, 1891. decz. l.

Mu!t hó 25 én megtartott tombolával 
egybekötött tánczestély pompásan sikerült, 
a kedvezőtlen idő daczára Leirhatlan öröm 
fogja el minden polgárnak szivét azon hírre, 
hogy a légrádi közönség nemcsak szóval, 
hanem igenis fényes tettel bizonyította be, 
miszerint azi\ vel-lélekkel mindig csak a jót, 
nemeset tartja szem előtt.

Az emberbaráti szeretetnek legérzéke 
nyebb pontját tartotta ez alkalommal is 
szem előtt az iskolaszék, a midőn elfogadta 
tek. Hirschl Ármin városi orvos urnák 
abbeli indítványát, hogy rendeztessék egy 
tombolával egybekötött tánczvigalom, mely

nek tiszta jövedelme a Síegénysorsu isko 
lásgyermekek felruházására fog íordittatni. 
A jó és nemes szándékot Isten mindig 
megsegíti. Az óhajtott czél el van érve, 
mert a tiszta jövedelem várakozáson felül 
kitesz 58 frt 56 kit. A rendezőség ez ősz 
szeget átadta az iskolaszéknek-

Nem lehet szó nélkül hagyni azon 
nemeslelkü barátokat, akik a kitűzött czél 
sikeresebb eléréséhez hozzájárulni szívesek 
voltak Az első hsly e tekintetben a leghá- 
lássbb köszönet nyilvánítása mellett Mé’fó 
ságos Gróf Orisch családot illeti, ugyanis 
Ö Méltósága Gróf Oiisch Robertné 5 irtot, 
Gróf Orisch Róbert 10 frtot, Gróf Orisch 
Viktor 1 frtot voltak kegyesek ajándékozni 
Ajándékoztak még Alsó Domborui Za’án 
Lipót János (Bustyaházs) 5 frt, Lubics 
György (Légrád) 4 frt 20 ki\ Özv- Pfiszte 
rer Antalné 1 frt. Klein Ede 50 kr. Artner 
Károly (Légrád) 50 kr Rosenthal Miksa 
(Fityeháza) 1 frt, Fürst Sándor 1 frt. 
Lenkei Zsigmond (N.-Kanizsa) 50 krt.

Az ajándékozott tombola tárgyak szebb 
nél szebbek volt»k, azért ez utón is köszö 
uetet szavaz a rendezőség a nemeskeblü 
adakozóknak

Ajándékoztak: Özv* Ammtmann J á 
nosné, Draskovich Lajosné, Friedfeld Mik 
sáné, Goldschmid Fülöpné, Goldschmid Jó- 
zsefné, Iloldschmidné Müller Carolina,G ün 
féld Józsefné, Haller Istvánné, Hiischl 
Árminná, Horváth Gabriella k. a Kasztl 
Jánosné, Kotzovics Eufem'a k. a (Gyeleko 
vecz) Lauch Amália k. a., Laucli Leopoldoé, 
Loncsarics Vilma k. a. (A.-Domboru) Mikler 
Győzőné, Misner Klementin k. a., Margai 
Maria k a., Neusinger Ilka k. a., Neusinger 
Béláné, özv Pfiszterer Antalné, Szilvágyi 
Gyuláné, Szlamek Juliska k. a. (A.Dombo u) 
Weisz Regina k. a. A tombola és tánczesté 
lyen jelen voltak közöl felül fizettek : T. 
Wilheim Jguácz 1 frt 50 kr, Veinovics 
Nánd r (N Kanizsa) 50 kr.? Kuzmics Fe 
rencz (K Bukovecz) 80 kr, főt. Gadó Mi 
tyás 1 frtot, Draskovich Lajos 80, Gold 
schmid Fülöp 80, Goldschm d József 50 
Kovács Gyula 50, ifjú Lubics István 50, 
He^er Mór 50 és Weisz Vilmos 50 krt.

A talpra esett élczekkel fűszerezett 
tombolának végeztével, — a melynél 53 
tárgy soroltatott ki — kezdődött a várva 
várt táncz. A helybeli czigányok (akik oly 
híresek, mint akárcsak a légrádi cz»pó) 
palotással méginkább felcsigázták a kedély
hangulatot. Az első négyest 24 pár tán- 
czolta Bájos hölgyeink közül jelen voltak: 
Özv Amtmann Jánosné s Irén k. a., Drasko- 
vics Lajosné, Margit és Jolán k. a , Dömö* 
törfy Ferenczué és Ilona k. a. (Poganecz), 
Goldschmid Fülöpné és Gizella k* a., Grün* 
féld Józsefné, Irén és Róza k. a., Hirechl 
Árminná, Pau’a és Olga ka., Horváth 
Jánosné és Gábriel k. a Kuzm:C3 Ferenczné 
Etelka k. a é3 Neusinger Ilka k a. (K.-Bu. 
koveez), Kaszt Géza, Janka k. a., Misner 
oándor Klementin k. a. A jókedv a késő 
reggeli órákig együtt tartotta a kedves 
közönséget.

h C L Ó i\F É L É K .
— £  p r o te s tá n s  isteni-tisztelet f. hó 

26 án karácsony második napján, a helyb 
áll. tanítóképző zenetermében fog magtar
tatni, mire az érdekelt hívek figyelmét 
ezennel felhívjuk. Az egyházi szónoklatot 
Tiszt. Sarkady Ti tus ev. ref. missiói lelkész 
ur tart a Végleges megállapodás szerint — 
ezután évente háromszor lesz hasonló isteni 
tisztelet, és pedig husvét másod napján, 
szeptember második vasárnapján és kará
csony második napján.

<£ t l l lo k s z e ia  kérdés Muraközben aktu
álissá lett. Minden vonalon megindult a 
védekezés, most egyelőre szóval és Írásban, 
de majd — remélhetőleg — rövid idő múlva 
tettben is. Mivel a hegyvidék sorsa és tétele 
függ attól, hogy mily mértékben karoltatik 
fel a védekezés, azért lapunknak kötelessége 
m nden, legkisebb mozgalmat figyelemmel 
kisérni. Kérjük a muraközi nép barátait, 
hogy a védekezés előkészületeiről s általá
ban minden intézkedésről tudósítsák lapun
kat és szóljanak minél többen az ügyhöz. 
A nép maga mitsem fog tenni, hogy meg 
mentse szőllőit- Ismeretes mindnyájunk előtt 
csökonössége. Jó példa és ha ez nem hasz*

vele az északi s z ó l; —  vagy nyáron, ha a lom 
bok résein behat a holdfény halovány világossága  
az erdő gyepszőnyegóre, s ijedt hangokon, min'ha 
az erdő szólna álm ában : ez akkor is o tt jár 
valahol loppal, csúszva, Ieskelödve. —  Hangját 
nem hallani, a korhadt ágak léptét el nem árul
ják. —  Ennek élvezet az öldöklés, m ert örökké  
szom jas a vérre. — V eszedelm es, mert okos, 
ügyes és vakmerő. Az éhes farkassal, az ingerült 
m edvével, az agyaras vadkannal b iiokra kél és  
győz. —  Kopo'.tas ócska szűrének vakujjában  
rejtve hordozza darabokra szedett fegyverét. N e 
hezen jut a porhoz, hiába sohs9 lő, —  mindig 
talál De nem is válogatós. Egy vén pajtásom  
beszélte, kinek sikerült a gyenge lövés okozta  
alélts&ghól ébredve megugrania egy ilyen  rettene
tes ember tariszn yájáb ól hogy abban együtt h e
vert mókus, menyét, vércse, galam b, (ürj, fáczán , 
szajkó s a kövér léprigó...

...A másik pelyhedzö állu  siheder, kit m eg
ijesztett a munka ereje s az iskola  rendje. Fur
fangos esze az enyvesveaszö, csapda, farkasgödör  
m esterévé nevelte. Ez a lészekrabló  tudja az 
erdő összes fé szk e it; a nyutvaczkot s özek fek 
vőhelyét felkeresni egy (attyu kuvusz segíti neki.
—  Lelopja a rétisasok fészkét, galyról-galyra  
lendíti át magát a szikár fényük tetején, mint a 
m óku-. Csali hangjával megejt bárm ilyen állatot.
—  A kákakosárban fogott libucztól az ökörszem
tojásáig mindent feláldoz n y a lá n k sá g á n a k .---------
Nyáron bekóhoroljá a m eiőséget s a tök levé l 
árnyékában hűsölö nyulra ráveti testét, hogy 
csakúgy puffan; télen, ha az éh ség  a szérűk  
luczernaboglyáihoz, poly vagüdreihez hajtja az 
ösztövér fülest, hurokba csalva fojtja meg ..

— S le nyúl apó találkoztál ilyen  borzasztó

em berekkel valaha ? 
ta tó  fiatal.

kérdezte a rem egve bak-

—  Egyiknek gyilkos golyócskáit ma is tom 
poromban hordozom , ö r e g  lábaimat szünetlen  
vivj-i a  fájás m iattuk ... D e szin te szúrja a n eve
lés az oldalam at, midőn a harmadikra gondolok. 
Mennyi érdekes történ etet tudnak erről n em zet
ségünk férfiai s asszonyai e'b eszéln i, kik m ind
nyájan találkoztak vele Ebből láthatod kedves 
fiam, hogy ez  nem nagyon veszedelm es ember. 
Maguk között az emberek úgy hívják, hogy Sonn- 
tagsjflger, s ök is nagyot nevetnek rajta.

— S hogyan ism erhetek rá nyúl ap ó?

— Nagyon egyszerűen. R endesen a szép  
m eleg .ős/.i vasárnapok egyikén indul el az erdő 
télé. Ó riási táskáját, tele rakja pec-en yóvel, bor
ra l, ö szlövér ikráira sárga börharisnyákat gom 
bol, a láda fenekéről előszedi fegyverét, álm os

' pofáju vizsláját előfütlyenti a kopott pamlagről s 
azzal elballag valam elyik vágásba. H elyre érve 

| letelepszik  a hűs árnyékban egy latuskóra, m eg
törüli s orrára tolja pápaszem et s azzal előszedi 
tarisznyáját, irigylendő étvágyg^al elfogyaszt min 

| dent, egy két huzam osabb hörpentéssel leöblíti, 
rágyújt éa pöfékel. A vizsla pedig folytatja a fél 
beszakadt siestát, vagy nagyokat kattog az orra 
körül m uzsikáló szúnyogok után. 11a aztán a 
vágás másik széléből arra bandukol valam elyik  
atyánkfia, kiesik szájából a pipa, arc/.hoz kapja 
fegyverét, egy vonalba keresi a p u sk a  vállát a 
czélponU al, k im éri, hogy m ennyivel akar eléje 
lőni stb. stb. Mire aztán elkészült, vagy eldör- 
mögi a bajusza közt, hogy már m essze van, vagy 
ha eldördül a fegyver, a tölgyfa tetején hnnc/.u- 
rozó szarkák közt csörög pörög a rósz útra került 
•őrét. —  T élen  ritkán találkozhatol vele , mert a

csípős h idegben czinegét fog az orra, pedig azt 
nem törheti.

A legén yecsk e majd eldül a nagy röh ögés
től s tétova lépésekkel ballag tovább nyúl apó  
old alán .

—  Haj, haj nyúl apó, de tapasztalt öreg 
vagy te. D o  m ondd csak. ezzel vége a vadász- 
em berek sorának ? ...

—  Még nincs. — Vannak többen, kik e g z a 
ktat nem érnének sikert, seregbe állnak hát és  
úgy törnek reánk. Ezek a leggyávább em b erek .
Saját ta p a sz ta lto m  u án beszélhetek  ró lu k .........
Az elm últ télen egy nagyon hideg napon a tö l
gyes erdő sűrűjében ballagtam egy fiatal a ty a fi
val, kit a róka kiugrasztott egy zsom békos buckó  
a'á vájt vaczkából, —  hogy valam ely ledőlt fa
törzs alatt m eleg (anyát keressek . Pom pás helyem  
akadt. A törzs alatt elég térés helyein volt, m ö 
göttem  a földet érte egyik oldala, jobbról-ba'ról 
C 'érnafü-íal védett, a törzs előtt pedig sürli oator- 
nyé'-bokor terpeszkedett. Ö iszegu b b asztva  a s z á 
raz faleveles h elyen , láttam , midőn fiatal s zo m 
szédom  is m eghúzódott egy m álnabokor alatt. —  
Alig m elegedtem  meg azonban, szok atlan  tételem  
mel repdestek a fák ágai k özött a m adarak. 
L egelsőnek  néhány fenyőrigó surrant el fe lettem , 
utána nagy lárm ával u szajkó a zö idk án yáva í s 
fakopácscsal, legvégül tarka seregben szén ozink ék , 
inolnarczinkék, királykák. Mind m enekültek , ijed 
ten csipegve vándoroltak mind tovább  tovább. 
Egyszerre aztán éktelen  lárma közeledett ugyan 
azon irányból. Füttyszó, kelepelés, kopogás ördögi 
z ig y v a lék a  szertehan gzott az egész erdőben . 
Kitekintve látom, hogy eszeveszetten  sza lad  több  
baráluríR, Uczu berek, nádak erak; szo m széd o m 
m al ón is velők tartottam. Az ék teh n  lárm a nem  
maradt el mögöttünk. Mi több. vágáshoz érve



nál, parancs és szigor kell neki, hogy sajál 
érdekében tegyen valamit. Felhívjuk egyút
tal a nép barátainak figyelmét lapunkban 
magyarul és horvátul megjelenő szőllőszeti 
népszerű közleményekre, amelyek a véde
kezés módjait vannak hivatva megismer
tetni. A népnek jó szolgálatot tesz mindenki, 
ki megmagyarázza a közlemények tartalmát. I 
~  A védekezés előkészületeiről a követ
kezőket jelezhetjük: A Csáktornyái áll. tani-j 
lóképezde amerikai szőllőtelepén termelt 
riparia vessző részint a vidéki szőllőbirto 
kosok részint a községek között jutányos 
árért felosztatott. Vrancsits Károly járási 
főszolgabíró ur dicséretre méltó buzgólko 
dása folytán az egyes hegyvidékek a nyert 
ripaiiákból szőllőiskolát teremtenek s pár 
év múlva minden községnek lesz külön 
amerikai vesszőtelepe, melyből, ha rohamo 
san lép is fel a baj elég gyökeres és sima 
vessző álland a szőlősgazdák rendelkezésére.

á lta lá n o s  feltűnést okozott Csáktornyán 
Pruszátz városbiró, Megla h városbiró és 
Deák városi pénztárnoknak a városnál vi
selt hivatalukról való leköszönése. Állítólag 
fizetésük felemelése ellen megindult mozga 
lom az okozója elhatározásuknak.

(H alálozás Holub Ferenc? nyugalmazott 
cs. és kir ks pi'ányt s családját súlyos csapás 
érte; ugyanis, fia, Román 24-ik évében hosz 
szu szenvedés után f. hó 3-án elhunyt. 
Béke poraira !

— £ l je g y ié s . Csáktornyán Bachrach 
Siegfrid a llirschmann czég könyvelője no
vember 28 án eljegyezte Feigelstok Fride
rika k. a Szombathelyről.

— y K o to i i Takarékpénztár* nov. 24-én 
20000 frt alaptőkével, melynek felerésze be 
van fizetve, megalakult. Igazgatók ; Ráben- 
rtein Samu, dr. Löké Emil; pénztárnok: 
Pollák Lipót. A tkpénztár működését jan 
1 én kezdi meg.

— g y m e n h i r . Hochsinger Katarina k a. t 
Csáktornyáról eljegyezte Oberliinder Fülöp 
kremsi (Duna me'letti) lakó*.

cg sk ü v ó k  N a g y  Sándor az a.-lendvai 
lakarékpénztár könyvelője múlt hó 28 án 
vezette oltárhoz Horváth Irma k. a. Horváth 
Antal mura szerdahelyi íöldbirlokos kedves 
leányát Az esküvöt az örömapa házánál

önszessoritottak bennünket, egy kis kaput hagyva 
a m enekülésre, m elynél sü iü  tégy vertűr fogadott. 
Láttam  e lh u lln i társaim at, de meg nem állhattam , 
hogy a vágás túlsó felébe ju'va viasza ne nézzek .
—  Ö ya'áza i, gyalázat ! — Sok  száz em berrel 
körbe fogva űzlek egy helyre m indnyájunkat, hol 
vagy hu*z vadász szü ntelen  t(ítélt ránk néhány  
lépésnyi távolságból. Ha kilőtte fegyverét, fegy 
fogója tö ltőm et adott kezébe m indegyiknek. S zo
morúan s méltó m egvetéssel baPagtam szom szé
dommal nagy kört vágva k edves tanyám  felé.
— Ú tközben  találkoztunk az özvegy őzzel, ki 
«irva panaszolta, hogy férjét is megölték a gyá
vák. A vadm acska s egy fiatal róka hasonlót 
tudtak m on dan i...

A süldőnek  földig konyult két hosszú füle 
s k ön n yezve tek in tett nyúl apó haragos fejére. 
Az szom orúan folytatta tovább mondókájáf.

—  Van aztán  még egy. —  Lakása ott van 
a szom széd erdő egy kerek tisztásán. H a tyúkja 
hajnal ébredésekor kukorif, ide is elhallani. Nagy 
szakáin, só lyom szem ü vadász, valam ennyi közölt 
a legü gyeseb b . —  Ez méltó ellenfelünk  N incs  
távolság, m elyet fegyvere át ne érjen. —  Tudós 
kopója legom boliija  a legkúszább nyom ot s gyor
sabban e ljá r  rajta a legsebesebb őzn él. N em  tőr 
a m eglepettre, a nyugvóra, a végtelen síkon messze 
futni hagyja s csak  mikor akkorára zsugorodott 
a vad, mint a sün, akkor recscsen-roppan egyet- 
k ettő t...

—  H ogyan  ? —  kórdó a  kiváncsi legényke.
—  így  ni I —  kiálllja a sűrűbe illanó nyúl

apó. m iután pattant a puska, vakkant a kopó 
közelükben . tl .

HellOnic* B&lint.

fényes lakoma követte. — S z o c s i c s Ba
lázs helybeli serléskereskedő m. hó 28-án. 
vezette oltárhoz Uráva-Vásárhelyen özv 
Körngast Józsefné úrnőt.

S ze r e n c s é tle n sé g . Pénteken y4 6 órakor 
Cíte Perlakon elgázolták a piaczon végig 
száguldó megijedt lovak Tersánczky ügyvé 
det és Jancsó telekkönyvvezelőt, kit hord- 
széken kellel t hazaszállifani. Tersánszky 
ügyvéd kisebb, Jancsó azonban súlyos sé
rülést szenvedett A baleset állalános rész
vétet keltett.

— M e g y e i h ír e k• A decz 14 én tartandó 
megyei törvényhatósági bizottsági közgyü- 
lére 35 tárgy van kitűzve, köztük öt közig, 
bizottsági tag választása, az igazoló választ
mány újraalakítása, a helyiérdekű vasutak 
segélyezésére fölvett kölcsön törlesztésére 
szükséges megyei pótadó megállapítása stb
-  Z.-E g e r  s z e g  és Keszthely városok 

üdvöz ő  küldöttségét Vaszary Kolos her- 
czegprimás Budapesten fogadta palotájában. 
A herczegprimás minden évben meg fogja 
látogatni Balaton-Füredet s ott egy nya
ralót is építtet. — B U s k o  v i c h  István 
pécsi kir ítélőtáblái elnök a n kanizsai 
törvényszék ügymenetét, Andrássy Gyula 
honvéd huszár altábornagy pedig sz eger- 
szegi huszárok gyakorlati kiképeztetését a 
napokban vizsgá’ta meg. — F i 11 o x e r a. 
Vármegyénk területén újabban Zalabér, Alsó 
és Felső-Aranyod, Z Koppány és Z. S zt- 
László községeknek szőleiben a filloxera 
jelenléte megállapittatván, nevezett községek 
határa zár alá helyeztetett — A n.-k a n i -  
z s a i  Szent-Ferenczrendiek plébánia temp
lomát tavaszszal kijavítják s egy uj oltárt 
is emelnek a lourdi szűz tiszteletére.

— g a z a i  h ite k . H e n r i k ,  főherczeg 
és neje, Waideck bárónő nov. 30-án csak
nem egyidőben esett áldozatul a tüdőgytr 
ladásnak. Á főherczeget a bécsi kapuczi 
nusok sírboltjába, nejét pedig Bozenben 
temet k el. — S t r o s s m a y e r ,  djako 
vári püspök nemcsak nem srándékoz k a 
politikai tevékenységtől visszavonulni, ha
nem elleukező'eg még erélyesebb akciót 
vett czélba a jövő évi képviselő ála9ztiisok 
idejére. — Z á g r á b b a n  e hó 2-án tűn• 
tetés volt a fiumeiek, különösen Bedini, 
plébános és Ciotta, polgármester ellen ab 
ból az alkabmbó', hogy a fiumei h rvát 
pártnak nem sikerült az ottani templomok 
bán a horrát nyelvnek olyan pozíciót azé 
reznl a minőt ők akartak. — A d é l i  
vasút államosítása az osztrák költségvetési 
bizottság ülésén is tzóba került* A kér. 
miniszter szerint erre vonatkozólag voltak 
b zalmas beszélgetések, de határozott aján
lat a vasút igazgatóságának még nem 
tétetett.

— (Vilmos, mit kívánsz karácsonyi 
ajándékul.) Egy k iegészitöszekrényt, édes anyám  !

1— Szám os gyerm ek, ki a kedvelt H oigony Kő 
ép ilöszekrónyt bírja, igy szokott felelni a fenti 
kérdésre. Az óvatosak rendesen hozzá festik  még : 
„de ezen  vagy ar.on számú k iegészitöszekrényt ós 
a horgonygyári jelvénynyel el kell látva lennie, 
mert különben nem vehetem hasznát."  V alóban  
igy szok ott lenni, amint a R ichter F. Ad. és társa, 
B écs, N ibelungengas.se 4.. czég  csinos árjegyzéké
ből láthatjuk és ennélfogva mi valam ely köépitö- 
szekrény vevőjének szintén  b izonyos óvatovságot 
ajánlunk. B oszantó lenne, ha az ünnepnapon győ 
ződnénk meg, hogy nem a k ivént híres H orgony- 
K őépiiöszekrényt kapta, hanem egy k e v é s b é  érté 
kés u 'á n zá st;  az ünnepi öröm oda lenn e! A 
karácsonyi ajándékok közt a H orgony-K öépitö  
szek rén y ek  közt az első  helyet foglalják e l ; ki 
valam ely  ism erősénél látta, az m agának is vesz  
ilyet, aki pedig egyet bir az m inden évben egy 
vagy több kiegészitöszekrénv által nagyobbitja. 
Ez sem m iféle mán játéknál nem lehetséges, el'en  
kezűleg, kivétel nélkül rövid idő a la tt ér ték te le
nek ; a H orgony-K őópitöszekrények azonban évek  
hosszú során át eltartanak és  ennélfogva a lég* 
olcsóbb játékszer.

Irodalom.
E rovat alatt ism erteit m űvek kaphatók F is o h e l

F . Csáktornyái k önyvkereskedésében.

é l i g  je le n t m eg  napiár, melynek szer
kesztésével oly kiváló gondot fordítottak 
volna, mint a » K é p e s  C s a l á d i  L a 
poké  1892. évre szóló napiárára. Szép- 
irodalmi részét Tolnai Lajos, Dalmady 
Győző, Gróf Z chy Géza, Rudnyánsyky Gy. 
Beniczky Bajza Lenke és több más jeles 
iró és Írónő müvei gazdagítják. Mulattató 
apróságai között megtaláljuk mindazon sze
relmi bohóságokai, melyek a *Képes Csa
ládi Lapok* zöld borítékának tulajdonké- 
peni tárgyát képezik * Gazdasági és kerté
szeti részek rovatai főleg a vidéki háziasz- 
szonyokat érdeklik, a mennyiben e rovatok 
felkarolják a gazdaság és kertészet mindazon 
ágait, melyek a vidéki háziasszonyra szinte 
elkerülhetetlennek tűnnek fel. Orvosi ta
nácsadó czimen »A nők életrendjéről» szóló 
czikk bir nagy fontossággal, mely után a 
minden nőnek szükséges háztartási könyv
vitel czimü rovat következik »Az év tör
ténete* és a legújabb hivatalos czitnlár 
zárják be a dustartalmu és igen csinos 
kiállítású naptárt, mely minden könykeres- 
kedésben G 0  krajezárért kapható. — Ez 
alkalommal a »Képes Családi Lapok* uj 
évi folyamára figyelmeztetjük olvasóinkat; 
e képes hetilap megérdemli a pártolást, nem 
csak azérf, mert kitűnő.n van szerkesztve 
és a külföldi képes heli lapokat nélkülöz
hető vé teszi, hanem azért is, mert a legol
csóbb is és előfizetőinek számos előnyt 
nyújt. Előfizetési á ra : Egész évre 6 frt, fél
évre 3 frt, negyedévre I frt 50 kr. Kiadó- 
hivatal Budapest Nagy-Korona utcza 20.

— , $ r i f á s  számtani feladványok gyűj
teménye* Czimen egy rendkívül hasznos 
és mulattató, díszes kiállítású könyv hagyta 
el a sajtót A karácsonyi és újévi ajándé 
kozásra szánt könyvet Kökösi Orbók Mór 
irta s nála rendelhető meg Pozsonybau. 
Ára 50 kr. A köuyv hasznos voltát b zo- 
nyitja az a körülmény is, hogy négy év 
alatt négy kiadást ért meg Nemcsak az 
if|ak, hanem más korbeliek is nagy mu
latságot szerezhetnek maguknak e könyvvel, 
a mely a mulattatáaon kívül az ál al válik 
hasznossá, hogy komoly alapja is van A 
példák néha egész történetek, néha kel
lemesen peYdülő versekben hangzanak. A 
szerző általánosan ismert nevű tanférfiú 
lévén, a paedagogiai szempontokat mindig 
szem előtt tartotta. Azt lehel mondani, 
begy a könyvecske a számtan népszerű- 
sitésének kitünően megirott segédkönyve. 
A tanárok és a tanítók is nagy sikerrel 
használhatják tanítása k közben. Ifjaknak 
és más korbelieknek is melegen ajánljuk e 
könyvet. Ugyancsak Orbó!( Mór szerzőnél 
rendelhető meg a „Tréfás rajz - és mértani 
feladváuyokgyüjleménye* is. Ára 50 kr.

S z e r k .  ü z e n e te k .

— H ó d o s á n . B . K öszönet mind a magyar 
mind a liorvát közlem ényért. A jövö szám ban  
hozzuk. — B u d a p e s t .  B. A tárcsát legközelebb. 
A feltételek h e lyesek . — C sá k to r n y a . X . Mind, 
a bárom vers jó. Csak egy kissé a m urakövi 
tájszólláshoz kell idom ítanunk. — P o z s o n y . B .  
Sokáig kapom vissza  a küldötteket. Ü dvözlet. —  
L é g r á d . K. K öszönet a tudósításért ! M ég jókor 
jött. Minél gyakrabban !

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A R G I T  A I J Ö Z 8 E F  

Fömunkatársak: *
A KÉPEZDEI TANÁRTESTÜLET TAGJAI



Goricna priobceDja*
L

Povanje gorkah i pripravljanje Tina je 
jako stirinska meötrija, i to tak, da razplo- 
djivanje ovoga prekoraőuje i granice hiátorije 
Poleg egiptonskoga nasluöivanja je Oris, a 
poleg grőke mytologije pák je Bachos táj 
isti, koj je Ijoditfo t d  pOTanju goricah i vu 
pripravljanju viua podvuőaval.

Naproti torna dokazaju najitareSi 2idov- 
aki pisci, da je óva snanost potekla od otea 
Noema. A koma nije poznata ona ljepa pri- 
povest, kak je gospodin Bog staroga Noema 
aa njegve trude • jednimi trsom nadelil 
(nagradil) veled; „ovo povaj spametnol*

I zaista, déca Noemova, ako i niau po 
jedine, tak ovu zapoved Boija| jesu verno 
spunjavala. Zaanoit povanji goricah, njego 
vanje i priprzvljanje vina, ostala je njim pod 
jedno.

Ysaki narod je vorno őuval ov kini vu 
vsih vremenah i gorice je pazljivo njeguval, 
obdelaval. latina je, da je trs jeden najpre 
fltimaneái prikaz matere n ita re ; ar kr? roz- 
gve razveseljoje mladoga, mufovon dóba jaői 
i starca oftivljoje. (Dr. Neobaaer).

2alost grabi Covééjn duda ako premiilj, 
da na kako? nácin se jezero Ijetno delo őo- 
vééansko na konca devetnajstoga atoletja u- 
niétuje !

Ynnki mlajflega pokolén ja badu samo po 
glasa poznali vinovu lo*a (Irsje), a osobito 
pák po célom avéta nenadkriljivn glaeovitu 
lozo tokajt rust, méned itd.

lm n je niti za ("üdíti se. Neareőa za 
uesreéom postigava goriőne goapodare; ar 
nam Amerika nebrojeno vnodinu neprijaieljov 
na vrat podilja, koji (neprijetelji) vu potaj 
nőm se vu logora nalega imetka nastane i 
na nikaj spravljaja prirod prejdi, neg ae vez 
dadajim privéenim odnodajem goipodar s ovi
mi nevoljami eamo spoinati more.

Pojav filoksere prvi pót su vn naSoj 
domofini kondtatirali ljeta 1876-ga i od on- 
da se neizmerno velikom vnoiinom povnoÉava 
kak sljedí.

Od kak se je filoksera prvi pút pojavi- 
la, okupirala je ov broj obéinah ; Ljeta 1875 
jedno obőinu, — ljeta 1878. jednu obcinu, 
— ljeta 1879 ga 5, — 1880 ga 31, — 
1881-ga 15, — 1882-ga 29, -  1883-ga 
48, — 1854 ga 116, — 1885 ga 146, — 
1886-ga 183, — 1887-ga 222 — 1888-ga 
452, — 1889-ga 317, -  1890 ga 268, — 
1891-ga 338 obCinab ; — vsega skup 2212 
obdinah.

Filoksera nije bi!a dost>, da je vu naj- 
vekáih délih orsaga svoj zametek razprestra- 
oila. Yezda imamo pák jedne fele gljivu pod 
imenom perenospora viticola, jedna fela trs- 
ne plesnivoőe, koja po vetru doned^na raz- 
teplje povsud svoj zamet

Pererospora se je pokazala ljeta 1880.

prvi pót vn nadoj domoviui i od onda ae vu 
velikoj meri razprostraojnje, ar podjedno raz- 
sipava svoje fíno séme, i tak je jól obetojeda 
trsje na to spravila, da mesto vina dobivamo 
uekakvu kiselo dlaburu.

Da bi jói samo tak vezda bilo! AH 
ako jói saoio dva ljeta tak povoljna za pe* 
renosporu budu, onda i korenje od trsje sfon- 
dano bude.

Ne samo da smo mi vn to nevoljn po- 
mőáani, nego nam za batrivenje sluii to, da 
su okolice i drugih orsagov takaj vu toj ne- 
volji, — kak Franceska, Talianska, Tirolika 
itd. kője takaj takva nevolja tere kak i 
nas.

Drngo nam onda nepreostaje kak, ako 
hodemo biti nodih predjov dostojni odvetkl, 
da na vsak! nádin őuvamo i straSirao nam 
ostavljeni dragi kinő !

Podnaflati moramo ovo velika nesrcőa, 
ali i proti ovi pog’belji moramo se boriti, 
suprotstaviti. Anda na posel bratja I

Negledajmo pogibelj vkrii postavljenimi 
rukami. Delajmo, da se jedoom nádi n trodom 
pribavljenoga sada vdivali bademo.

Da pák budemo mogli praktiőno to na> 
praviti, da se bademo mogli vu reda braui- 
ti, potrébno uam se je spozuati . neprijate- 
l em, moramo zeznati uaőin sfondati ga i ipo- 
znati sredstvo (orudje), skojim bi mu ee mo
gli suprotstaviti, — a treba nam se stim o* 
rudjem baratati navőiti. Ud vsega tóga dru 
gikrat dalje.Z A B A V A .

R a n i e n i k i.
—  Pripoveat. —

III.
Dalje.

Ali íz 2ige bude jód deőko na mesto. 
Jedna mn ruka istina ostane kljakava, ven 
dar nek bude rád, da drug&ő zdrav ostane.

Nameste ih jedno do drngóga vn bol- 
nici pripravljeni vn datorn,

öjuro poéuti, da ma prav samo za ute- 
hu zatrpavajo ranu. Pák i öemo ?

Ne6e viőe krvi is nje izteői. Izteklo je 
koliko je samo moglo, od kője menje nedaje 
vide snagu za 2ivot. 2ivci su mn zevsema o- 
slabeli, a niti boli véé neéuti. Ali se moli 
tibo, mirno drhtajaéemi vastnicamí, da mn 
dobri Bog oböuva otca i mater, i da ni- 
jednomn od njih nepukne arca od dalosti. 
Ima jói doma i menjde déle, onomn su po- 
trébni otec i matí.

Na drogi pák postelji 2ígi rano lave- 
iuja. Nadli bu va kijaőoi mn kosti kuglja. 
Zasióe i strabovitno zaruői, kad mn léfiuik 
róva po rani. Na zadnje veodar najde kuglju.

A ranjenik kané. Preklinja ave stvore- 
nje, nebo i svézde, céli ivét i ave stanov-

nike na njem. Léőnik nerazme ov govor, ali 
sluti, da to mora biti kletva, kaj iz vast 
njegvik dohadja*

Srdito zam&hne glavom i muőcő pokt.de 
na ptjdaáa mn: am i ovoga boli, pák se za- 
to veodar mirno podaje vn svoje trpljeoje. 
2iga pogleda na ona b'Öla spodoba.

Kaj tebe neboli V zapita.
Bog bi zoal to povedatí. Sirota m >ja 

mati, eiromak otec . . . Mali moji brati . .
Komaj je mogel izustiti ovo tri réíi.
Pák — morei podnesti ? Svőta mu 

vidim 1
Molim se Boga. Próbaj i ti.
Ne reőe vide ni reéi. Siva zelen ubste- 

re ma lice. Jako strahoviten je pri slabom 
svetla ov obraz.

Jód jenpat si zdehne, i rake mu sklop- 
Ijeae padna na pokrivalo.

2 ga vés prepadjen vidi, kak oői grdo 
izvraöa i neprestance vnkoőeni pogled na 
njega opravlja ; vidi kak mu se vusnice stid 
éu, kak mu se k brezkrvni zuberini prilep- 
ljuja, i kak si je vu veliki smrtni muki eve 
zabé izgrizel.

I on na molitva sklopi rake.
Pák kaj je i njemu treba vumreti ? 

Tak buda i njemu ovdi grob kopali, na ovi 
ueposvefeni poljani, kam ma roditelji nigdar 
nepogodiju ? Oh jaj i prejaj I

Ako je vre svemoguői Stvoritelj ovoga

njegvoga pajda^a, koj je navék tak pobolen 
i dober bil k aebi vcel ; ali kaj ba ft njim 
napravil, koj ga je navök samo kiél, koma 
njegvo sveto íme nije nigdar drngaö na va* 
sta dohadjalo kak vu lehkoumni kletvi ?

Nije znal zapovedati svojim grélnim va- 
stam, svoji pokvareni daái, Nebade on imel 
Btrpljenja, nebade imel snage, da tak löpe i 
spokojno vömre, kak ov siromak Gjuro.

Ne, nebude on vezda vumrl. Ne, nesme 
jód vumreti. Nebude njrga jód vezda Bog 
odsudil na vekoveéne muke. Morti ma je 
samo primer hotel pokazati, da se pobolj'a. 
Nesme se on preseliti iz ovoga svéta, dók se 
nije 2ojim pomiril. Nesme od ti na on dragi 
•vöt, dók ma se jói nije du'a oéistila tu na 
zemiji.

I molil se je marljivo i pobodno. Do 
Vtzla ma je vaha bila prazna réé molitva, 
a vezda ma je prtl pat kak ti itroja preila 
érez dniu, érez srce.

Nije mrmljal, nije kiél vide, kad su ma 
na novo ranu zavezali. Odnesli su ga dalje 
vu veliku bolnicu med stranjske soldate.

Tak se je prav moralo dogoditi, da ni- 
jeden Magjar uije doáel vu on razdél, gde je 
ou letal. Ali je zato neprestance éul ma- 
gjariko govorenje, avonela ma jo vahe reé 
pajdala pokojnoga Gjure : „Probaj i ti.-

I kak da bi ga od onad egora, ■ oiog



I to je dobro znati.
Mljeko kakti sreditvo za galenje vn2ganog 

petroleja.

Poznato je, da se vuígani petroléam 
nemre pogasiti vodom. Bilo je dogodjajov, 
da pri goreéem petroleumu inkák va ered* 
gtva niau pomogla, da bi se po2ar poga- 
ail, i vu jednoj zabuni zevsema sluéajno 
prehitlli au na goredi petróleum lonec mije 
ka i ogenj ae je pogasil.

Pa tóm vdinjeno ie vile takvih pró
bák s mljekom i pokazalo ae je zevsema 
uapjeánim. To je dalo povoda, te je óva 
posebina mljeka i kemidkim putem ixpro- 
bana i nadjeno je, da mljeko vu dodiru sa 
gornóim petrolejom naéini na povriini pe
tróleuma tenku oblogu od kazeina, koja 
prétíi pristup zraka, tér atoga ae ogenj 
podme gasiti.

Zvun tóga, mljeko ae vnogo leie i 
bfie méSa aa petrolejem, tér atoga leie 
petróleuma i gaai. — Anda, gde ae pe 
troleum vcrtge, vlejle aamo mljeko na go- 
reéi predmet i pogaai ie taki.





GJt mi laően bude, naj mi se napa^e, 
Kada mi zalédja, naj mi se Dapoji: 
Naj me konjié tu2i» lead rae draga neée,

II.

Smrt.
Napisal : LaliC Joief.

Meni vu susret nckaj m*őe 
C jjte ljudi, Vas se ti e 1 
Nevidjeno vu cruo odélo,
Omotauo jeste ujeue télo !

Crna lica po tölu je vuzka 
Sve kaj primi posta taki ljuska 
Stvorjeno je za svako stvorenje,
Da ih odvede vu veioe dvoie!

Sa iivotom je skopCana.
Béé irogu ve i Vama 
I sve kaj te 2iva tidti,
Oua jeste da uniSti !

S uami ide 8 nami diöma,
Nikaj díj’ vau 2ata séaa 1 
Star i mladi vu nju skoéi,
Oua svakom sklopi óéi !

$ek a j z a  kratek cas.
i.

Pelaju gateeujaka ua galge, ujega spre, 
vaja fráter, koji s njimi Boga moii na koli- 
i batrivi njtga :

S uko, ne boj se n kpj denes budeá jód 
vu paradiiumu na veéirji.

Na to galteujak z mirnira srcem odgo- 
vori :

Otec dubovni naj budu tak dobri, di z 
menőm pojdeju k veéerji.

II

Dva Z gorci au svojum robum putu- 
vali. D öli su vu jednu oáhariju, i tan su 
sebi za zajt ek v mák jajé kuh ti dali

Kada su poédi jajé trét:, opazi jvden, 
da je vu jajetu piáée, i kaié pajda'u.

Ovaj odgovori nj’mu :
Brzo poilokni, ar drugaő budeá i pi Ce 

platil !
III

Beteiuik : Jeli ja budem za istiuu 
ozdravil ? — Neima dvoib", odgovoril je 
dokter, vukud iz 2epa ntkakov papír, na j  
kom je b io napisano vnogo biojov. Videti‘1 
nastavil je doktor, ovdi je aapisano (pronc- 
tnvano), da od sto beteiuikov, koji imaju 
takvoga betvga, kakvoga imate vi, oziravi 
samo jeden

Pák s tim h éite vi d* m ne vm r te. 
obatrivete, da budem ja ozdrav I, odgovoril 
je tuftoo bettinik. — Da ste vi prav stop, 
koga ja vraőira od togi betega, devedeset i 
devet ih je vumrlo, anda vi ste pár on, koji 
bude ostal t  v.

IV.

Vu jednom varafiu zidala se na jednom 
pijacu nova velika hl|a na orsa ke stroáke. 
Vu tóm je d< fiel jeden mut  iz sela vu varai 
i zaéroa pregledavati stanje. Nazadnje je 
Capital jednoga gospona mimo iduőega, za 
koji cilj se zidje ovo Ijepo stanje ? ,Ovo 
bude ludnica, narhaus za muiettf rekel je 
varadéi, hoteé se norca napraviti iz muia.

IM II Buda 29-ga novembra 1891.
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V A S Ú T I M E N E T R E N D
C S l K T O H M Á B I .

N Y ÍLTTÉRI

A hamisított selyemszövetet felism er
hetjük, ha a szövetb ő l egy kis darabkát 
elégetünk, mi állal a ham isítás azonnal 
kitűnik. A valódi selyem  ugyanis a m eg
gyújtás után azonnal összezsugorodik , 
gyorsan elég s alig hagy maga után kevés  
ham ut, melynek egészen  vi'ögos barna izine 
van. A ham isított selyem  pedig m eggyújtás 
után lassan ég  (mert a szálak egym ásután  
égnek) s égés után sötétbarna sok hamut 
hágy, mely azonban nem zsugorodik össze, 
mint a valódi selyem é, hanem darabos lesz. 
Ha a valódi selyem  hamuját összedörzsöljük  
porrá le sz , mig a ham isított nem . A H e n  
n e b e r g  G .  (cs. és kir. gyárraktár) Z r t . 
r i c h b e n )  kívánatra (küld m indenkinek  
valódi selyem mintákat és szállít selyem  és 
m ás szövetet ég é st végekben is vám es  
postadijm entesen. Levelekre Svájczba 10 
kros bélyeg  ragasztandó. _______________

ODGOVORN1 UREDNIK : 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F

G lavni suradnik :

ÖL AD F E R E N C Z.

Feltűnést keltő újdonság nők részére!
Minden előképzettség nélkül lehet mértéket venni, mintázni 

és szabni a c«. k. kir. szabadalm azott

(Excelsior szabdszati készülék
segélyével akár g y e r m e k r u h á t  akarunk készíteni, akár le g f in o m a b b  
n ő i  r u h á t .  A pontos és sikeres m értókvevésért és szabásért jótállunk. 
Ezer m eg ezer példa b izonyítja az

I lx c e ls lo r  azab. azabiksioti készü lék
czélszerű  voltát. Ennek egy háztartásból se  szabadna hiányoznia.

A  k ezelés igen egyszerű, sőt fiatal lányok  részére is.
Az egész készülék ára m agyarázatokkal együtt m inden n yelvb en  csak 3  í r t .  —  S zét

küldés naponta kétszer u tán vétté '. 3 írt 20 kr e lö leg es  bek üld ése m ellett a készülék  bér
m entve küldetik  meg.

K izárólagos főraktár alulírott szabadalom  tu la jd on osok n á l:

K E L E T Y  és R O T H M A N ,  Becs
II., UNTERE DONAUSTRASSK 49. 2-12

Főraktár Magyarbon részére B udapesten G O TTLIEB V lL M oS -n á l A ndrássy ut 49. s». alatt.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jb  róság mint telek

könyvi lutóság közhírré teszi, hogy Báron 
Lipót eszéki lakói végrehajtaténak Kozlik 
János Csáktornyái lakós végrehajtást szenvedő 
elleni 632 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a nkanizsai kir. tör
vényszék (a Csáktornyái kir. jbíróság) terü
letén lévő a kursáneci 69 tk 48 hrsz. a. 
ingatlanra 171 frt a kursáneci 62 tk. 54 
hrsz, a. 34 frt 64 hrsz. a. 60 frt. 82 hrsz* 
a. 438 fit. és 139 hrsz. a. 775 frt, a VI 
hegykerületi 653 tk. 2370 hisz. a. ingatlan 
18 frt. a. 2149 hrsz. a. 331 frt. és 2150 
hisz. alattira 205 fit becsértékben az árve
rést elrendelte, és hogy a kursáneci 59 és 
60 sz. tjkvekben foglalt ingatlanok
1891. éri d ic ie m b ir  Ad 3 0 - ik á n  d. t  10 ó r a k o r

a kuraáneci községbiró házánál, a VI hegy 
kerületi 653 sz. tjkvben foglalt ingatlanok 
pedig 1891 évi december hó 31-ik napján 
d. e. 10 órakor a VI hegykerületi község 
biróházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fognak.

Árverezni szándékozók, tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát vagyis 
17 frt 10 kr. 3 fit 40 kr. 6 frt. 43 frt 
80 kr. 77 frt 50 kr. 1 frt 80 kr. 33 frt 
10 kr. 20 forint 50 krajczárt készpénz
ben, vagy az 1881 : LX t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi novemberhó 1-én 3333* sz. a. kelt 
igaiságügymin’steri rendelet 8. §-ában, ki 
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldő t 
kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró 
ságoál elóleges elhelyezéséről kiállított sza 
bályszerü elismervényt átszolgajtatni.

Kelt Osáktornyán 1891 évi november 
hó 17 napján.

A Csáktornyái kir. járásbiróág mint telek
könyvi hatóság. 930

H le ly ik  la p r a  fizessttuk elő ?
Gazdag (ártalmánál, nagy terjedelm énél 

fogva legolcsóbb magyar lap az

„ E G IÍE T É H T É S S " ,
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyam ába  
lépett. Ez a magyar o lvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból szárm azó értesüléseinek  
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasm ányok gazdag tárháza telték az  
„ E g y e té r té s it  népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e mellett 
tárgyilagos hű tudósítást egyedül az •E gyet
é r té s  közöl. Gazdasági rovata elism ert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s 
gazdaközönség nem szorul többé idegen  
nyelvű lapra, mert az „Egyetértés" keres
kedelmi s  tőzsdei tudósításainak bőségével 
s alaposságával ma már nem versenyezhet 
más lap. A kereskedő, az iparos s a m ező
gazda megtalálja m indazt, am ire szüksége  
van. V áltozatosan szerk esztett tárczájában  
annyi regény olvasm ányt ad, mint egy lap  
sem . Két hárotu regényt közöl egyszerre, 
úgy, hogy egy év a la tt 30— 40  kötetnyi 
regényt, részint ered etit, részint a külföldi 
legjelesebb term ékeket jó magyarságu ford í
tásban kapnak az „Egyetértés" o lvasói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és h itelesen  akar értesülni, fizessen  
eló az „E gyetértés* .re, melynek e lő fizetési 
ára egv bóra 1 írt 80 kr. negyedévre 5 írt 
s egy évre 20  frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. 
M utatványszám ot a k iadóhivatal kívánatra  
egy bélig  ingyen és  bérm entve küld.
- ■ ________ _ 84-62 824

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán
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