
A gyüm ölcsfák term éketlenségé
nek okai.

Tapasztalhatjuk és sokaknak az előtte 
lévő példa bizonyítja azon szomorú jelenséget, 
hogy daczára fáradozásainak, sok gyümölcsfái 
közül kevés hoz termést. A gyümölcsfának 
ezen rendellenes állapota különféle okokra 
vezethető vissza.

1. Oka lehet az éghajlat, ha az nagyon 
meleg vagy nagyon hideg, igen szeles vagy 
állandó ködös. Az ily éghajlatok alatt a mi 
gyümölcsfáink rendesen nem diszlenek, s 
igy termést sem hoznak. Az ily éghajlatok 
alatt legfeljebb úgy segíthetünk hogy nem 
ültetünk gyümölcsfát, vagy azon pár fajra 
szorítkozunk, melyek daczára az éghajlat 
mostoha viszonyainak, mégis azon vidéken 
bevállanak.

2. A talaj soványsága a mi abban nyíl- 
vánnl leginkább, hogy a fa nem növekszik, 
képez ugyan termő rügyet, virágozhatik is 
azonban a virágot megkötni nem birja. s 
mint virág lehull a iáról, vagy bizonyos 
nagyságáig növekszik a gyümö’cs, s akkor 
hullik le, mivel a fa gyökerei a talajban nem 
találnak annyi tápanyagot, a mennyi a fa 
növésére és a gyümölcs fejlesztésére ele* 
gendő volna.

Ily esetben trágyázással segi hetünk. 
ősszel fölássuk a fa alatt a talajt körbi oly 
szélesen, mint a menyire a fa koronája tér 
jed és beborítjuk jó érett istálló trágyával

s tavasszal a trágyát aláássuk a talajba. 
Ezen eljárást ismételjük több éven át, mig 
látjuk, hogy a fa vigabb növésnek yindult 
és nem fejleszt annyi termő rügyet, de a men
nyi termőrügyet fejleszt, azt virágzásnál meg 
köti és gyümölcsét beérleli Lehet a trágyát 
úgy is alkalmazni, hogy a ía törzsétől 1 — 2 
méterre ásunk egy 40 -  50 cm. széles és 
ugyanily mély árkot koraiakban s ezen ár
kot megtöltjük '13 rész földdel kevert jól 
kiérett istálló vagy komposzttrágyával, 
s a tetejét földdel behúzzuk. Egyéb munka 
egész éven át nincs, mint a fa körül tisztán 
é3 porhanyón tartani a talajt. Megjegyzen
dő, hogy gyümölcsfához jól kiérett trágyát 
alkalmazzunk, mert ha a ki nem erjedt 
trágya véletlen a gyökereket érinti, azt az 
erjedés alkalmával származó meleg megéget
né, vagy gyökérpenészt idézne elő, a mi a 
fát kipusztitja Ha pedig ősszel alkalmazunk 
ily ki nem érett trágyát, az a tél folyama 
alatt is erjedni fog, miáltal meleg fejlődvén, 
a kártékony rovaroknak egész tanyát ad, 
melyek a ía gyökeréből fognak táplálkozni, 
mert igy a (öld nem fagyván meg, benne 
szabadon garázdálkodhatnak.

3 Oka lehet a talaj kövérsége. Ilyen 
talajba a fa hosszú éves hajtásokat hoz, s 
igy termő rügyet nem képez ott, a hol 
rendes állapotban termő rügynek kellene 
fejlődni Ily esetben az éves hajtásokat 
rövidre vágjuk, hogy a megmaradt résznek 
minden szernje kihajtson, mi által az ágak 
megtöbbszöröződnek. Ez által a fölvett táp

anyag megoszlik s igy nem lesz képes 
hosszú éves hajtásokat hozni, hanem ter
mőrügyeket fog képezni és teremni fog. 
Lehet ngyis eljárni, hogy a fa*koronáját véve 
irányadóul,a törzstől 1 - 3  méterre ásunk egy 
35 -4 0  cm. széles és 70 - 80 cm. mély 
körárkot, s az árok belső törzsfelőli olda
lánál az útban levő gyökereket elvágjuk 
simára s az árkot betöltjük sivár földdel. 
Ezzel is a föntebbi czélt érjük el, mivel a 
fát megfosztottuk a gyökerek egy részétől, 
s igy nem lesz képes túlsók tápanyagot 
fölvenni, s a hosszú éves hajtások helyett 
teimőrügyet fog fejleszteni és teremni fog

4 A mély ültetés- Ha a fa igen mé
lyen került a földbe, sok vizet vesz fel, 
hosszú éves hajtásokat hoz, de termőrügyet 
nem képez, s igy nem is teremhet. A 
gyümölcsfának ezen rendellenes állapota a 
legroszabb, mert alig lehet rajta segíteni. 
Meg lehet kisérleni azon módokat, melyeket 
kövér talajú fáknál szoktunk. Vagy pedig 
szabadon nőni hagyjuk s legfeljebb, ha az 
ágak igen elsürüsődnek, azt megritkitjuk, 
hogy a levegő és napsugarak az ágakat 
szabadon érhessék.

5. A gyümölcsfaj megváasztása. Ha t. 
i a gyümölcsfaj olyan, mely azon vidék 
kiimáját és talaját nem szereti. Ezen eset 
legtöbbször más vidékekről hozott ismeret
len fajokkal szokott legtöbbször előfordulni, 
mert lehet valamely gyümölcsfaj bizonyos 
vidéken a legkitűnőbb, de viszont más vi
déken nem alkalmas. Ezzel azonban nem
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L  „ M i r a k ö i “  t á r n á j a
M egint a szerelem . • •

Megint a szerelem 
Gyötri a szivemet.
Mert egy szőke kis lány 
Rabbá tett engemet

Szőke kis lány hallja 
Mit óhajt a szivem ? . , .
Mint a gerle madár 
SzeresseJ[oly híven!

Nem érti a szőke ;
Azaz nem akarja,
Mert a piczi szive —
Régen másnak rabja.

F a rk a sa  K á ro ly .

József főherczeg, m in t tűzoltó
(Vége)

1882. julius 30-ára hívtam össze ujonezaimat 
az első közgyűlésre ; iitnm addig szabályzatokat, 
melyeket a közgyűlésen felolvas’ un és dölkértom,

nyilatkozzék a szervezés vegeit : csak községünkre 
akarják e működésűket kiterjeszteni, vagy mint 
eddig a kaslélybeliek, az egész \idékre ; bíznak e 
bennem, akarják e tisztjeiket választani, vagy bíz
zák e reám kinevezésüket.

A válasz egyhangú vo't ; Megvünk a fenséges 
urunkkal mindenhová, amerre visz és bízunk min
denben, amit velünk tesz.u

ttajkó János szabómester igen csinos szónok 
lattal adod közmeggyőzödésünknek kifejezést, és 
igy megalakulunk Ezen közgyűlésen tiz éves fiam 
is mint ujoncz vett részt.

Most már ürömmel álltam neki a fölszerelés 
nek ; Walsernól rendeltetett minden, az egész lét
számra kellő, a ruhákat az itteni tűzoltó szabók 
készítették, az öveket a nyergesek igazították 
testhez és a bádogos a sisakokra a tiszti és tisztesi 
jelvényeket csinálta.

Az alakuló szakaszt beosztottam következő
leg : 1 lő-. 2 tűzoltóparancsnok, 1 fecskendő
mester, 2 szivattyús felügyelő 2 csővezető, 4 
mászd, 4 fölszerelő tűzoltó. 2 kürtös, 27 sai 
vaftyus, összesen 44.

A tanítást az első következő vasárnapi 1882.) 
augusztus 6-án kezdtem a szivattyú szétszedésé
vel és összerakásával, magyaráztam annak keze
lését, működését, ápolását, mit derék uj fecskendő 
mesterem, Wellez lakatos, ki azelőtt már gép 
gyárakban is dolgozott, csakhamar megtanult. 
Jövőre minden vasárnap reggel volt gya
korlat a honvédszabályzat szerint és délután a 
szivattyúval.

Azonban megelőzőleg 14 ón (1882 augusz 
tus hó) á tűz, mely éjjel l l  órakor a vaáli 
Dreher-fée majorban egy szinig 2000 szekér

szénával telerakott kolnában ütött ki. O t volt 
első gyakorlatunk a szivattyúval ; 15-én éjjel 12 
óra 15 pe.ctkor szereltetett töl a csatorna mel
leit szívásra és főlváttás nélkül működtek újon- 
czaini 5 óra délutánig. Józsi fiam is jelen volt. 
Húsz parancsnok és Tóth csövezed megsebesí
tek, mi ujoiczoknál csuda nem volt. A kitűnő 
szivattyú az ott működésben talált régi szerke
zetű fecskendőn fényes győzelmet vívott ki, mi a 
szellem é< bizalom emelésére jól hatott.

Már október 10-én, midőn Fölcsulhon 11 
órakor éjjel jeleztetett tűz, egyenruhában téljesen 
(elszerelve éi elég jól betanítva jelentünk 
meg; olt már nem kellett annyira tanítanom, 
mint inkább itt-ott a túlbuzgókat csititanom és 
csendre intenem.

A nagyobb létszámot. 56 tűzoltóra, a vaáli 
tűz után hoztam létre, hogy rendes fölváltás le- 
eessen, őrség maradhasson saját községünk biz
tosítására és legénység legyen a most readelt 
▼izszálitóböz (hydropbor), melyet magam Walser- 
né a városi tűzoltók szives segítségével próbáltam ki

A szigorú (egyelem és az őrségek bevezetése 
egyes lemondásokat és elbocsájtásokat időitek elő ; 
de van hála Istennek tartalékom a számos tűzol
tóknak előjegyzett polgároknál, úgy, hogy nem 
kell tartánom ujoncz-hiánytól.

Meseszerü József főherczeg neraesszivflsége, 
melylyel, mint tűzoltó is, embertársai bajáQ, vé
szedet nőn segít. Ha nappal, ha éjjel jelez tűzvészt 
a harang komor kongása. a mi fenséges u^unk 
kényelmet nem tekintve, — a puhító kényelmet 
különben sem ösmeri. — a hazát megvédeni, érette 
élni halni mindig kész talpig kitűnő katona elszánt



azt akarom jelezni, hogy ismeretlen fajok
kal ne tegyünk kísérletet, sőt igen is kell, 
de a nagyban való kultiválásnál mindig 
azon fajokat alkalmazzuk, melyek ott jónak 
bizonyultak.

6. Oka lehet a fa fiatalalsága és öreg
sége. A vad csemetékbe ojtott gyümölcs
fáknál a fa, ha fiatal korban nem terem, 
az nem is tekinthető hibának, mert annak 
előbb koronát kell képeznie s csakis akkor 
indul termésbe, ha bizonyos nagyságot elér. 
Sőt vannak egyes fajok, melyek későn 
indulnak termésre, de ha egyszer a termés 
már megindult: bőven és sok évig terem. 
Azonbán, ha a fa már 1 5 -2 0  éves és 
még sem terem, itt már hiba van és ku
tatni kell, hogy mi az ok és segítsünk 
rajta. Ha a fa igen öreg, ekkor már a fát 
elhagyja az életerő, egyes ágak egészen 
elszáradnak, az élő ágak végei lassankint 
elszáradnak, a termés egy része lehull, 
éretlen és silány lesz. Ily esetben, ha a fá
nak törzse még egészséges és erőteljes, 
meg lehet a fát fiatalítani. De legjobb azon 
fa, melynek alanya is fiatal, tehát törzs 
gyökeres fiatal, a mint ez mindennél ta 
pasztalható a természetben.

Zalamegye közigazgatási bizott
ságának közgyűlése.

A megyei közigazgatási bizottság január 
havi ülését Svastics Benő főispán önméltó 
Ságénak elnöklete alatt f- hó 14 én tartotta

Elnöklő főispán Öméltósága üdvözölvén 
a megjelent bizottsági tagokat, felölvaitatott 
és helyeslőleg tudomásul vétetett az alispá 
ni havi jelentés.

Olvastatott és tudomásul vétetett a 
decaemberi közgyűlés határozata, melylyel 
Bogyai Máté, Háczky Kálmán, Skublics 
Jenő, Skublics Gyuta és dr. Vizlendvay 
Jóasef az 1893 -  94. évekre, a közigazgatási 
biaottság tagjaivá választattak.

Megalakítottak az egyes bizottságok.

bátorságával és villámsebesen cselekvő essélyes- 
ségével siet a veszedelem síinhelyére, és ahol ö 
megjelen : onnan tűnik a (ölelem, szerencsétlenek 
könnye lölesárad, hacsak ssemükböl újakat nem 
fakaszt a hála. Aa alcsuthi tűzoltó szakasz már 
hetvennél több UUesetnél jelent meg mentőül, s 
aki a vész elhárításában mindig legelői működött,, 
maga József főherczeg volt az.

1898 bán Klotild föherczegasszony, az alcsuthi 
ttizoltó-szakszt az alcsuihi irgalmas nővérek készí
tette, gyönyörű zászlóvá 1 ajándékozta meg. A zász 
lót ugyanazon év julius 22-én szentelte föl Pauer 
János megyei p&spöz s a zászlószentelósi ünne
pélyen jelen voltak: a fenséges föherczegi csaiád. 
az országos tűzoltó-szövetség, a fővárosi tűzoltó
ságok legkiválóbb szakférfiai óa a környékbeli 
tűzoltó testületek kiküldöttjei.

József főherczeg nyújtotta át a zászlót az al- 
oauthi tűzoltóknak a kővetkező szép beszéddel, 
mely a jelenvoltak mindegyikének szivébe vésődött :

»Vitéz tűzoltóim!
Három nemes tulajdonság van, melyek az em

bert ékesítek : a felebaráti szeretet, a bajtársi szel
lem és a kitartás. Ezek hoztak össze bennünket 
hat év előtt, s egyesületünk működését hálásan 
ismeri el as egész környék. Mit sem kiméivé fá 
radoztunk önként a mások javán és dicsőséget arat
tunk. Működésűnket folytatni fogjuk ezen uj zászló 
alatt, mely a föherczegnö ő  Fensége kegyességének 
egy újabb bizonyítéka. E díszes zászló atatt uj 
dicsőséget fogunk szerezni. Fogadótok e szép aján
dékot ! Nem kívánom, hogy fölesküdjetek rá. elég, 
ha szavatokat adjátok 1 Mi magyar tűzoltók vagyunk 
s a magyar tüsoltó adott szava az eskü szentsé
gével (ölér! Vegyétek az uj zászlót, egyesületünk 
uj jelvényét, legyetek hívek hozzá s szerezzetek 
alatta újabb diadalokat la

T h e w re w k  IstvA n.

Még pedig gyámi felebbviteli küldöttség tag
jai : Cserfán Károly alispán, Gózony László 
főjegyző, Csesznák Sándor árvaszéki elnök, 
Arvay Lajos tiszti főügyész — hivatalból , 
Eperjessy Sándor, Skublics Jenő, Skublics 
István a közigazgatási bizottság által meg
választva ; Skublics Gyula, dr Gyömörey 
Vincze, Bogyai Máté főispánilag kinevezve

A fegyelmi bizottság tagja : Skublics 
Gyula, Eperjessy Sándor, Háczky Kálmán, 
Gernya László, dr. Ruzsicska Kálmán, Lá» 
uyi Kálmán

Az erdészeti albizottság tagjai: Csertán 
alispán elnöklete alatt lláczky Kálmán és 
Skublics István.

Az erdei kihágási másodfokú bizottság 
tagjai : Skublics István, Skubücs Jenő. 
Háczky Kálmán, Farkas József, Koller Ist
ván. dr. Gyömörey Vincze, Bogyai Máté 
dr. Vizlendvay Jóysef

A pótadó egyénenként kivetése tá r
gyában eszközölt felszólamlások elbírására 
hivatott bizottság tagjai : Eperjessy Sáudor, 
dr. Gyömörey Vincze , Skublics István dr. 
Vizlendvay József.

A zala egerszegi és nagy-kanizsai kir. 
törvényszéki börtönökre felügyelő bizottság 
tagjai : Skublics István és Háczky Kálmán 
a zala ^érszegire, Eperjessy Sándor és dr 
Vizlendvay József a nagy-kan zsíúra-

A * negyei közegészségügyi bizott
ságot a de< * .beri közgyűlés megválasztván, 
a köziguz; ’.si bizottság, a maga részéről 
a közegészségügyi bizottságba tagokul Lányi 
Kálmánt, a kir. építészeti hivatal főnökét, 
Hencz Antal építészt és Kaszter Sándor 
gyógyszerészt jelölte ki.

Olvastatott és tudomásul vétetett a 
pécsi posta és távirdaigazgatóság értesítése, 
hogy Ukkon postahivatal állítatott fel.

Pacsa község és vidékének PacHn tá 
vírda állomás létesítése tárgyában beadott 
kérelmét a közigazgatási bizottság pártolólag 
terjeszti fel.

A k ir fanfelügyelő jelentése szerint a 
vallás és közoktatásügyi m. kir miniszternek 
ezen időszakban érkezett rendeletével a 
keszthelyi gymnasiim kifejlesztése követ
keztében az ottani áll segélyezett polg. 
fiúiskola fokozatos megszüntetését akkép 
hat ározta el, hogy ezen megszűnteié* már a 
jelen tanév végével lesz megkezdendő. — 
A miniszter a Királyiakon megnyitandó uj 
ál', iskola bérszerződését jóváhagyta s a 
tanerőt is kinevezte. — A „Dunántúli 
közművelődsi egyesület" elnökségétől ny.rt 
értesítés szerint az igazgató választmány 
legutolsó ülése elhatározta, hogy a Mura* 
közben f 893. év folyamán egy óvodát állít. 
Részt vett a Csáktornyái áll. tanító képzőénél 
ezen időszakban megtartott javító vizsgéla 
tón, jelen volt ugyanezen képezde igazgató 
tanácsának üléséu, Meglátogatta a Csáktor
nyái kisded<teí?dát. Volt Mu a Szent Keresz
ten az ottan fölállítani tervezett áll iskola 
bérhelyisége ügyében. Meglátogatta a mura 
siklósi és bottornyai r k. iskolákat. — Volt 
Ferenczfalván és Mikófalváa a szóban forgó 
csatlakozások elbirá ása ügyében — A perla
ki áll elemi iskolánál szükséges pótmunkák 
árlejtésére határnapul január 31-ike tüze 
tett ki.

Kir. tanfelügyelő összefoglalja a kisded 
óvodákról szóló 1891 évi XV. t. ez. vég 
rehsjtása ügyében Za'avármegyében eddig 
történt hatósági intézkedéseket.

Az 1891. évi 43.672. sz*mu miniszteri 
rendelet értelmében a kisdedóvodába vagy 
menházba járásra utalt gyermekek legel-ő

összeírása a közigazgatási bizottság által el
rendeltetett; ezen összeírás végrehajtatott, 
pótoltatott, egyes járásokban pedig újból 
esközöltetett.

K ü l ö n f é l é k .
(gsküvö- S t e f a i c s Miksa, uradalmi 

fővadász f. hó 23-án vezette oltárhoz a 
várbeli kápolnában A n t a u e r Mimi kis
asszonyt. Tanuk voltak S i m o n  Lajog kit*, 
járásbiró és T o m k a  György, s zent- 
rókusi urad. ispán Őszintén gratulálunk.

áthelyezés. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Ú j v á r i  Mihály, helybeli állami 
tanítóképző -intézeti segédtanárt hasonló 
minőségben a székely-keresztúri és R ö s z- 
1 e r Béla, otlani segédtanárt a Csáktornyái 
áll. tanítóképzőhöz helyezte át.

— é  *Murak0zi Í*nitő kör* választmá
nya f. hó 23-án ülést tartván, több kebelbeli 
Ugyeüntézése után aban állapodott meg.hogy 
szokott tavaszi közgyűlést nem tart, miután 
a zalamegyei ált. tan. test, ez évi közgyűlését 
Alsó Lendván fogja megtartani.

— $  korcsolyázó egyesületi tánezestély, 
mely február hó 1-én lesz megtartva, igen 
látogatottnak ígérkezik. Biztos forrásból ér
tesültünk, hogy nemcsak helybeliek érdek
lőinek nagyon e mulatság iránt, hanem 
számos vidéki is megígérte eljövetelét. A 
rendező bizottság mindent megtesz a mulat - 
ság fényes sikere érdekében. U|olag figyel
meztetjük azokat, kik meghívót tévedésből 
nem kaptak, volna, forduljanak ez ügyben 
az egyesület elnökéhez, dr- Krasovecz lg - 
nácz úrhoz,

— §ekü'detett, a Csáktornyán székelő 
Muraközi Takarékpénztár Részvénytársaság 
XII évi Vagyonkimutatása és Mérlege az 
1892 ik üzletévről. A mérleg számla 501,112 
frt 50 kr., a veszteség és nyereségssámla 
36763 frt 67 kr. egyenleget tüntet ki. A 
tiszta nyereség 12,408 frt 37 kr. A 200 
drb. részvény 40 egjén között oszlik meg. 
A részvénytársaság tiszteletbeli elnöke Hor
váth Lajos, igazgatója Szakonyi Zsigmond, 
aligazgatója Morandiui Bálint, könyvelője 
B uimann Zsigmond. Az évi rendes közgyűlés 
f. évi február 16 lkán d. u. 3 órakor tar-

I tátik mpg.
— gacsuszö M ndazon jó barátaim és

ism erő im  kiktől az idő röidsége miatt el 
nem búcsúzhattam, fogadják ez úton irá 
nyomban tanudtott jóin iulatukért forró 
köszönetemet- N. Kikindán, 1893. január 
24 M e d z i h r a d s z k y Pál, kir. adótiszt

— yásár P jiakoa. A legközelebbi 
országos vásár Perlakon február hó 14-ikén, 
húshagyó kedden fog megtartatni.

— P s i’akon f hó 21 én tartotta a kaszi
nó ez évi közgyü'ését, mely alkalommal a 
következők választattak meg : elnök dr. 
Vuteleki Frigy », alelnök Verly Ernő, ház
nagy Horváth Pál, titkár VVüsztner Henrik, 
pénztáruok Tóth Sándor, kőnyvtárnok Wit- 
kovszky Sándor,

— ffah lozis, H e i d e n e k k  Szilárd, 
pa'^ráczi posta és távirdafőnökö: é< eziládját 
súlyos csapás érte. Ugyanis neje, szül.

, 8 c h \ v a r c z  Karolina t. hó 15-én élte 
60. évében hosszas szenvedés után elhunyt.

— iíeghivó. Alsó-Lendva és vidéke 
fiatalsága 1 893. övi február 11-én Alsó- 
Leadván, a „ Korona" szálloda dísztermében 
a he’ybeli szegények javára zártkörű táncz- 
koszorúcskát rendez. Belépti jegy 2 frt. C*a« 
ládjegy 5 frt. Kezdete 8 '/f órakor. Rende
zők : Felés István Gayer Lajos, Dr. Hajós 
Kálmán, Karabélyos Elek, Kokascb István, 
Molnár Kálmán, Miklós Gyula, Szeles« 
László Sanveber József, Világossy Gáspár-



^  Csáktornyái tüzoltö-egyesület táncz - 
mulatsága e hó 21-ikén tartatott meg a 
Hattyú-vendéglő dísztermében. A tűzoltói 
jelvényekkel díszített terem jól nézett ki. 
Kedv is volt a látogatottság mellett- Jó 
ideje, hogy ily szép közönség vett ré3zt a 
tűzoltói mulatságon. Ugylátszik a tűzoltó 
bál ismét vissza kapja régi jó hírnevét. A 
felülfizetők neveit itt közöljük : Morandini 
Bálint. Nuzsy Mátyás és Sárosi László 
5 —5 irtot. Kollay Lajos (Podturen). Muray 
Rubert (Belicza) és Szeiwert Antal 3 —3 
frtot. Baumann Zsigmond. Frász Tamás, 
Schulleg János. Dr. Schwarcz Albert. Wol- 
lák Rezső. Kollárics Mihály és Szilágyi 
Gyula 2— 2 irtot. Benedikt Béla Bosnyá- 
nyákovics Amália- Iíj. Bencsák Ferencz. 
Bölcs Sándor. Dekkert Józseí. Dr. Fárnek 
László. Grézló János. Hain Mária- Hartman 
Adolf. Ilirschmann Samu- Hirschmann Leó. 
Kohn Herman Kerman János (Podturen). 
Neumann Samu Nuzsy Teréz. Rosenberg 
Lajos. Sommer István. Schrenk testvérek 
Strausz Sándor. Tóth István. Wolf Béla, 
Ziegler Kálmán. Zakál lleinrich. Grész Géza- 
Probszt Ferencz. Lővensohn Miksa (Dráva 
Vásárhely) 1 — 1 irtot- Rak Adolf 50 krt. 
Összesen 64 frt 50 kr-

fiftghlvó. A íehér galambhoz czimzett 
vendéglőben íebruár 5-én  zártkörű táncz 
mulatság rendeztetik. Belépti-dij személyen
ként 40 kr., kezdete este fél 8 órakor.

— &  g a g y -g a n is á n  állomásozó csa
patok altisztjei 1893. évi február hó 7 én 
az „Arany Szarvas* szálloda dísztermében
__ a cs. és kir. Ernő főberczeg nevét vi
Helő 48. számú gyalogezred, valamint Sár- 
közy János zenekarok közreműködésével — 
zártkörű tánczvigalmat rendeznek. Kezdete 
9 órakor, Cotillonról a rendezőség gon
doskodik.

gtridó és vidéke inteligencziája í hó 
22-én a stridói áll- iskola épületében egy 
minden tekintetben kitünően sikerült »Pick- 
nik«-et rendezett* Ételek- és italokban nem 
volt hiány, mert az éjféli vacsora valósá
gos Iukullusi lakoma volt a remek mulat
ságon megjelent a helyi és vidéki inteli 
genczia színe java és páratlanul áll ez a 
mulatság úgy fény, mint igazán lelkes han 
gúlát tekintetében. A négyeseket 18 -2 0  
pár tánczolta- Jelen volt hölgyeink névsora 
a következő: Krauthacker Józsefné, Csárics 
Sándorné’ Csárics Adolfné, Petrich Jakabné 
és leánya Olga k. a., Horváth Gyuláné, 
Stern Zsigmondné és leánya Berta k. a. 
Sanitz Sándorné, Krampatits Jánosné és 
leánya Ilka k. a. Baranyai Irma k. a. Gre- 
gorinesics Ilona k. a. Fekete Károlyné, SoS 
tarics Danielné. Balogh Ferenczné, Vugni 
cetics Ferenczné stb. Éjfélkor Horváth Gy. 
igazgató nagy hatással szavalta el Arany 
»A honvéd özvegye« czimü költeményét. 
Ezután Rákócy indulóval közös vacsorára 
tért a distingualt közönség, amilyen még 
Stridón összehozva nem volt. A tósztok 
sorát Horváth Gy. kezdte meg. — Kraut 
hacker J. a leányokra emelte poharát és 
mások is mondottak felköszöntőket így Da 
nitz J. És itt a kitűnő sikerért az érdem 
mindenkié. A mulatság még másnap egész 
nap tartott a legvidámabb hangnlatban. 
Hála és köszönet a rendezőségnek és a 
lelkesülő közönségnek a feledhetetlen mu 
lalságért.

— Grieder Adolf ós társa zürichi czúg 
árjegyzéke lapunk mai szamához van 
mellékelve, — ajánljuk t. olvasóink b. 
figyelmébe-

— je g y e i hírek. Ö Felsége P a p  Lász
ló veszpémi törvényszéki jegyzőt a tapolczai 
kir járásbírósághoz albiróvá nevezte ki. — 
A n a g y k a n i z s a i  izr. középkereske-

delmi iskolát a belügyminisztérium a közép
iskolákkal egyenlő rangúnak jelentette ki.
— A V á l i c z k a v ö l g y i  Társulat ez 

évi költségvetését 5222 írtra irányoztatok elő.
— Dr. M a n g i n Károly kir. tanácsos 
és megyei t főorvos édes anyja, szül. 
S z m o d i c h Ottilia 86 éves korában el 
hunyt. — H e  n e  z Antal a Balaton keszt
helyi öblében második szigeti Urdőt épít 
a nyárra — V a j d a  János, a nagy kanizsa 
szent Ferencz rendiek házának érdemes tagja, 
kiérdemült házfőnök 64 éves korában el 
hunyt. — A n.-k a n i z s a i  iz r .  n ő e g y
1 e t félszázados fennállásának emlékére 
íebruár 5-én jubiláns ünnepélyt rendez. — 
P o 1 1 á k Miksa N -Kkan zsán eljegyezte 
W e i s z Fanni kissszonyt —• N,-K a n i-  
z s á n az elmúlt évben születetett 698 
gyermek (387 fiú, 311 leány), meghalt 693 
egyén z igy a születések száma 95 tel 
volt több.

£ g y  szerkezetű, hosszú zongora, 
feketén fényezett, olcsó áron eladó. É rtesí
tést ad a kiadóhivatal.

C S A R N O K .  

Poharam és szivem.
Vig poharam borral tele,
Szivem pedig búbánattal . .
Kihajtom azt fenekéig,
Hátha aztán megvigasztal 
Kihajtottam poharamat;
Tö tsd meg, pajtás,csak iziben!
Ürítsem ki másodszor is . . 
Megkönnyebbül talán szivem ?

Pohár után pohár ürül 
S mentül telibb vagyok borral : 
Bajom annál kevesebb van 
A bánattal és a gonddal.
A sok pohár bor mámora 
Megmentett a bú és gondtól : 
Hullámzóm a kedvözöntől 
Mint a sziget a haboktól.

Virágos, zöld sziget lelkem, 
Boldogságom egy oczeán ;
S az üdvösség szűz menyboltja 
Arany nappal mosolyg reám. 
Nélküled bor, keblem s elmém 
Bu és gondtól megrepedne ;
S általad bor, egy mennyország 
Ereszkedik életemre.

V á r o ss y  M ih á ly .

B i tn b ó R ó z s i .
Fényes csillag van az égen,
Bimbó Rózsi künn áll régen 
Várja, várja Gömbös P istá t:
Akit ő már többé nem lát.

»Ma nem jött e l ! . . . Talán holnap « 
Bimhó Rózsi nagyot! sóhajt:
»Tudom, tudom ! miért nem jő -  
Elfelejtett, csalfa lett ő-«

*

Gömbös Pista a csárdában -  
Vigan járja egymagában :
»Húzzad czigány ! . .  • Húzzad nekem 1 
Boldogságom eltemetem

Vagy hallgass e l ! . . .  Ne húzz többet ! 
A szememből ne csalj könnyet ;
Mert bár ezer lelked legyen —
Széjjel téplek ez éjjelen.«

Egyszerre, mint kit fúriák 
Ragadnak el — látjuk Pistát

A csárdából kirohanni . i .
Többé nem látja öt senki.

*
Csengnek bongnak a harangok . .  . 
Kiért e szomorú hangok ?
Bimbó Rózsi fekszik halva —
Sírba vitte nagy bánatja.

F a r k a s «  KArOly.

Szork. üzenetek.
M u r a k ö z . A Mátyás király korabeli ok

iratok beküldője fogadja hálás köszönet ünkel! 
Kár tett volna, ha örök homályban maradnak 
ama, nem épen országos, da helyi érdekkel bíró 
okmányok. Mielőbb közölni fogjuk őket. Kérünk 
más alkalommal is hasonló okmányokat ! — 
B a ja  Köszönet a munkákért! — B u d a p e s t .  
N e m e s n é p i .  A lap megy. Ígéretére számítunk. 
Különös újság itthon semmi. Ami van fontosabb, 
az lapunkban fellelhető. A mindennapi pletykától, 
alappal bíró és alaptalan raende-mondától kis 
városunk sem ment, de azokra az okos ember 
mit sem ád. A föld aaért mozog és senki sem 
tudja, mire virrad ! Ennyit tudakozódására. (Iogy 
folynak napjai ? Szép, hogy gondol szülőföldjére ! 
— S tr id ó  H . és P e r la k  V .  Köszönet a lu- 
dóiitásért! — P e i ia k .  S . Az egyik mai la
punkban. A versek jók. Csak minél gyakrabban 
és minél többet. Ahol ezek voltak, van ott még 
több i s !

NYILTTÉR *

H e n n e b e r g  GL (cs. kir. udvariszállitó) 
se ly e m g y & r a  Z ü r ic h b e n , privátmeg- 
rendelöknek közvetlenül szállít fekete, fehér 
ós színes selyemszöveteket, mélerenkint 45 
krtól 11 frt 65 krig postabér és vámmen
tesen, sima, csikós, koozkázott és mintázol* 
lakat, damasztot stb. (mintegy 240 különböző 
minőség és 2000 különböző szín és árnya
latban.) Minták postafordultával küldetnek. 
8vájc/.ba czimzett levelekre 10 kros és 
levelezőlapokra 5 kroa bélyeg ragasztandó.

* E rovat alatt közlöttekért nem vállal fe- 
elöHséget a Szerk.

29. 1893. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX t.-cz. 102. §*a értelmében ezennel
közbirré teszi, hogy a perlaki kir. já rás- 
biróság 1893 évi 72|p 93. számú végzése 
következtében Dr, Rothschild Samu ügyvéd 
által képviselt Braun Bernit kotori lakos 
javára Weiaz Lipót kotori lakos ellen 1700 

. frt s jár. erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás után lefoglalt és 891 frt 38 
krra becsült boltiá uczikkek, szobabútorok, 
bolti felszerelések és gabonából álló ingó« 
Hágok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság 
t 97/p 1893. számú végzése folytán 1700 frt 
tőkekövetelés, ennek 1892. évi deczember 
bó 20. napjától járó 6 százalékos kamatai 
és eddig összesen 62 frt 70 krban biróilag 
már megállapított költségek erejéig Rotor
ban alperes lakhelyén leendő eszközlésére
1893. évi február hó 6-ik napjá

nak délelőtti 9 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán 
dékosók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 

!LX. t.-cz 107. és 108. §-a értelmében
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáror alul is el fognak adatni.

Kelt Perlakon, 1893. évi január hó
27. napján.

STERN FRIGYES,
kir. jbiróiági végrehajtó.

! 762 1—1. ____
1
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Iz d a te l ja tv o :
® nji žara Fischel Filipova kam se 

predplata i obznane poiiljajn.
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Gospodarstvo. Bratanje sa zajci.

J e č m e n a  s l a m a .

Izprobani gospodari navučaju, da 
ječmenu slamu nije dobro davati kravam 
dojnicam, ar od nje postane žubko mljeko 
i puter. I ječmena pijeva ne valja ni za 
konja ni za rogata marhu, ar od oStrih 
osta klasja dobiju konji sipnju i druge 
betege

Cime da hraniš konje ?

Vu jednih soldačkih novinab čitamo, 
da sénö nije toliko basnovito za konje, 
koliko slama. A ko poméöaí pri hranjenju 
vile sčna nego slame, opazil budeš, da 
konj biva leneši i da se više znoji pak i 
pri lehkešem deli. Dodaš li vu jasle više 
slame nego Béna, postignul bodeš protivno* 
Konji su dohadjali, kad su ovak hranjeni, 
po dug&em i vtrudnešem putu, zevsema 
suhi. Dobro je davati i više zobi, a 
menje sčna.

Kak se purana i druga pernata živina 
pifta.

Ako se živad želi odbeliti (otustiti) 
dobro je, kak nam preporuča jeden gospo
dar, ako se hrani n. pr s kuhanim krum- 
pirom itd. a k tomu se priméáa nekaj 
drobno stučenoga vuglenja, zbog čeBa živad 
vnogo više hranu prebavlja (cera) i 
biva joj meso ne samo tečncše nego i 
tusteše.

Kak je več poznato, navada je pri 
jagarih, da se zajci po vadasiji neparaju, 
ter da rn^so bude kaj trajneše mog'o 
ostati nep >k areno. Nu ovo je zevsema 
krivo, sr kad se razpari trbub i iz vadi 
drob, ide nuter luft a s njim i vnožina 
mikroorganizama vu nutrinu živine, ter se 
tak — a osobito za vlažna vremena — 
hitro meso prevleče sluzavom másom, koja 
za nekoliko dni zrokuje Čudnu, nevug dnu 
duhu. Zajca je anda treba obesiti na čistom 
zraku, neobziruči si na vrčme, niti za kaj 
drugo, pak se more za četiri do pet tjed- 
nov opaziti, zakoliko je meso tečneše i 
žmahneše. Jeden osobiti jagar mernora 
zadosta da nahvali takvo baratanje sa 
zajci.

Z 1 o č i n i t e 1 j.
Nemrem se prav zmisljiti vu kojoj 

varmegjiji . . . napotlam mari gdo za to, 
živel je vu nekojem povek em selu, koje 
je stal poleg glavne ceste muž (poljode- 
lavec) po imenu Tarandčk, da nezamerite, 
dosta tikvasta glava. Ime Breko dobil je 
nakrstu, nu susedi su mu govorili „mrtvo 
puhalo,* ar je bil silno mlitav i gingav 
Gda se je zestal s kumom ili kojim dru
gim rodjakom, idei je navčk s njimi, pak 
makar ga kudgod zvali. — Ako mu je 
gdo rekel : hajde vu cirkvu, išel je vu 
cirkvu, a da si mu je rekel : bajda vu 
krčmu, išel je nefaljeno. — Kaj mu je

gdo natrpal vu vuba, vse je véruval, 
kak da nebi imal nit drobtice mozga vu 
svojoj glavi, da presudi, kaj je istina a 
kaj ne.

Drugač je bil őovék dosta kreden ter 
s jakoatjum i forrnom téla dobro obdaren. 
Večkrat se je napil, ali je porciju (štibru) 
za vreme splatil a i vu izpunjavanju cirk- 
venih dužnosti, nisi mu mogel nikaj pri
govorih. — Irmi je vsega dosta : tri — 
četiri konje, dve krave, teliče, a vu osta- 
lom gospodarstvu netreba ni tro 'iti rčči. — 
Zemljah je imel i preveč, — n je ib mogel 
niti vse obdelavah. — Dvor mu je bil 
pun vsakojačkoga orudelja, a hiža mu 
nije bila morti kakva črna kolibica (k a 
lupa) pokrita slamom. — Imal je on novo 
zezidanu hižu pokritu šindlinom, obloge 
okolo oblokov bile su izcifrane a šajbe 
oblokih bile su namaljene s pisanim cvč- 
tjem, da je prav bila milota videti. Vu 
dvoru su bile štale i žtagelj pun žita, a 
vse okolo bila je ogradi s deskami i h ra
stovimi vrati — nikaj nije porušeno, nikaj 
vu neredu. . . Vse svedoči, da gospodarstvo 
pruža pošteno življenje, ter je samo mogel 
Tarandek Bogu zahvaliti. -  Tarandek je 
miren, nu ako ga gdo pebne, premeni se 
i uznemiri. — Vse mu je to premalo. — 
A da ga zapitaš, od česa to vse zmaže, — 
nebi ti znal povedati. — Misli li gdo, da 
se je klataril po svčtu za delom, prež otca, 
prež matere i prež familije — vkanjuje 
se. — Oteč mu je doduše vumrl, nu mati 
mu jošter živi. — To vam je pobožna, 
mirna, nesvadljiva starica, koja navék ne« 
kaj po biži fiuška i dela, a bavi se ne 
samo sa malim delom, nego još i vu gos-

Z A B A V A .

Jagarski sastanak-

U N. Varanu na orsačkom sajmu zc- 
stanu se tri nepoznani jagari, nego po opravi 
su se zdaleka pripoznali te se dogovorili, 
dase k obedu u stanovitu oštariju zidu, — 
i tak su se razišli svaki svojem putem po 
sajmu.

Opoldan se zidu u stanovitoj oštariji' 
sedu se k-jednomu okruglomu stolu, d /a 
mlajši i jedan stari jagar s-svojim pomoč 
nikom, kojega je bila dužnost kočšku službu 
obavljati, da stari jagar nebi moral još i 
slugi obeda platjati-

Sada je bilo prvo da spoznaju koj», i 
gde, i pri kojem Dominiumu službuje, — i 
kakve dohodke ima ?

Kad je to dovršeno, dojde obed, pri 
kojom su se dobro okrepili, i napitnic nije 
faléin, kad dojde kava, počme prvi pri po

vedah, kak se mn je ovu jesen dogodilo v 
lovu ; bratja ga verno slušaju.

Premislite si, ja se odpravim na dan 
15. oktobra v šumu, ali sem moral polek 
žive graje iti po polu, da k prelazu dojdem, 
te 8e krenem u šumu, ali moj prepelicar pri 
seči čvrsto stoji, ja idem bliže, zleti sloka, j 
(šnepf) ja ju strelim, a na taj šum skoči iz 
seče zajec, z druge cevi i njega prehitim, 
sad sluku na torbu obesim, a zajca da ne- 
budem moral do prelaza nositi, hi til sem ga 
črez seču v 8umUi kud sem itak iti moral, 
nato mi zletiju trčke a ja nemam nabite j 
puške, — — idem nezadovoljan kroz prelaz, 
dojdem po šteti do zajca, zdignem ga, i pre
mislite 3 trčke su bile pod njim zatučene,— j 
i tak sem imal na dva Šuse sluku, zajca i 
tri trčke.

Drugi veli, da njegovomu prepeličaru 
para nema, veli, ja sem ove dane imal posla 
u varašu, dojdem popoldan okolo 4 vure
vu veliku oštariju z mojim psum, da se 
malo okrepim, a baš su kafanu pomeli i 
luftali, kad su se gosti razišli, vrata i ob 
loki odperti, a po hiži se oštariaš šeče, te 
mi veli: gospoda su jako uapušili bi/.u, da

ju sad moram malo zfriškim zrakom uapustiti, 
— ja se z oštarjašem razgovarjam a moj 
pas pred vrati čversto stoji, — niti se 
zmesta negene. Ja  gledim sve okolo po 
hiži, ali tam izvan stolov i stolcev ni bilo 
mčesa, zovem psa nuter, ali on ni zmesta.— 
Sad opiftam oštarjaša, kakvu ste vi danas 
divjačinu pri obedu imali a on odgovori jako 
dobre trčke, to sera si i ja mislil, da nekaj 
takovoga mora u vašem ieludea biti, da moj 
pes tak čversto stoji.

A stari jagar polek svoga pomočnika 
sedeči veli, takovoga kuglštuca nega vu or- 
sagu, kak je njegov. Ove dane dobim nalog 
od Gospočljc, da strelim jednoga jelena, ja 
se odpravim v šumu na stauovito mesto, 
gde zver na lel na pašu hodi, još je sunce 
visoko bilo, ja pri hrastu stojim, gore i dole 
po le^u gledim, samo spazim neizmerno da - 
leko, da jeleu iz guščae vau gledi, — ja ga 
namerim, puška pukno i on se zruši van na 
leš. — Žurim se od veselja, da se to tak 
friško dogodilo, ali dok sem tak dalefco 
došel, skoro sem vpcša[. Kad dojdem, vidim 
ima prcstrelcuu glavu. i ua zadnji levi nogi 
obodve špice od pailov, — Nato uastano 
veliki smeh i pitanje, kak more jedna kugia
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A magyar királyi pénzügyminisztérium vezetésével meg
bízott magyar kir. Ministerelnök í r  (3 Nagy méltóságának a 
»Budapesti K özlönyében megjelent hirdetményeire vonatko
zással, az 1802. évi XXI. türvényczikk értelmében a conver- 
tálás alá jutó járadék-kölcsünök, részvények és kötvények bir
tokosainak a magyar északkeleti vasútnak már visszafize
tésre került részvényeinek kivételével, a kicserélés ezennel fel - 
ajáidtatik.

Ezen kicserélésnél, a convertalásnál tekintetbe jövő köt
vények, következőképen fogadtatnak el fizetésképen:
«3 *>%-«>* .M a g y a r  p a p ir  j á r a d é k ,



Nyomatott Fischel Fiilöp laptulajdonosnái Csáktornyán.
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4601 tk. 892.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. járásbíróság, miüt telek 
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. 
kincstár végrehajtatnak Igrecz Gáspár alsó- 
mihályoveczi lakos végrehajtást szenvedett elle
ni végrehajtási ügyében 86 írt 24 kr. tőke, 
ebből 78 írt 28 kr. után 1891. évi január 
hó 1 bő napjától járó 6°|, kamatai 10 fi t 
90 kr. már megállapított és eznttal 6 írt 
85 krban megállapított költségek behajtása 
ezéljából a nagy.kanizsai kir. törvényszék per
laki kir. járásbíróság területén fekvő Alsó- 
Mibályovecz községi 135 sztjkvbeu fele rész
ben felvett 194 hraz. és egészben felvett 
147. 498. 1766. 2019. 2549 2627. hrsz. 
ingatlarokra a legelő illetménnyel 315 frt és 
f. 1 sor. 2676 hrsz. a. felvett ingatlanra 43 
frt becsértékben Alsó»Mibé)yov(cz község 
házánál

1893. évi február h ó l6-ik  nap
ján d. e. 10 órakor.

megtartandó nyilvános árverésen elfognak adat
ni. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár

Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 
lO?/0-át készpénzben vagy óvadékképes érték 
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedé
sétől számítandó 15 nap alatt a másodikat 
ugyanattól 30 nap alatt a harmadikat ugyan 
attól 60 nap alatt minden egyes részlet után 
az árverés napjától számitaudó 6 ° , ka
matokkal együtt az árverési feltételekben 
meghatározott helyen és módozatak szerint 
lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsátásával 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek a 
perlaki kir. jbiróság telekkönyvi osztályánál 
és Alsó-Mihályovecz község elöljáróságánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Perlakon 1892. évi okt. 12- 759 1 — 1

Gróf Esterházy cognac
mely tiszta borból készül s ezért a közönség legkedveltebb itala 

•4T* mindenütt kapható, “fen
Csáktornyán kapható: (iraner t. »tvérek Sztralii« lenlvérek urak, Perlakon pedig: Kramaritii V. úr üzletében.
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