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y y iltté r  petit)nora 10 kr»A szőlődézsraaváltsáffi'tartozások megszüntetése.
Szőlőbirtokosainknak egy régi vágyát 

teljesítette a napokban Wekerle Sándor 
miniszterelnök, mint pénzügyminiszter, a 
mennyiben rendeleti utón intézkedett az 
iránt, hogy a filloxcra által elpusztított 
szőlőterületeket terhelő szőlődézsmaváltsági 
tartozások abban az esetben, ha az illető 
terület más termelésre nem alkalmas, h i
vatalból letjesen töröltessenek; abban az 
esetben pedig, ha az elpusztult szőlők te 
rülete más mivelési ág alá vétetett, arány- 
lagosan szállíttassanak le. Egyszersmind 
utasította a pénzügyigazgatóságokat, hogy 
a hátralékos szőlődézsmaváltsági tartozások 
behajlása végett folyamatba tett végrehajtó, 
sokat azonnal szüntessék be.

A pénzügyminiszternek ezt a nagy- 
fontosságú intézkedését az érdekelt szőlő- 
birtokosoknak nem csak általános örömmel, 
hanem bizonyára osztatlan hálával fogják 
fogadni.

A szőlődézsmaváltsági tartozások le
írása tárgyában kiadott pénzügyminiszteri 
rendeletet (89447. sz.) egész terjedelmében 
közöl|ük :

Körrendelet,
valamennyi magy. kir. pénsUgyigazgatóságnak.

A még" fennálló szőlődézsmaváltságtar- 
tozások végleges rendezése érdekében kí

vánatos, hogy azok a hátralékok, melyek 
behajtása a szőlőbirtok jövedelmezőségé
nek a filloxera pusztítása s illetőleg más 
elemi csapások által nagyobb mérvben 
beállott csökkenése miatt nem várható, 
az államkincstár követeléseiből töröltes- 

1 senek.
A szőlőterületeknek adandó újabb ál 

lami kedvezményekről szóló 1891. I. tör- 
vényczikk 6 § a biztosítja ugyan az emli 
tett szőlőterületeket terhelő szőlődézsma
váltsági tartozásoknak egészben vagy rész
ben való leirását; de miután tapasztalnom 
kellett, hogy a törvénynek e kedvezőié 
nyét az érdekelt birtokos közönség csak 
szórványosan veszi igénybe és ennek 
következtében még mindig nagyobb összegű 
szőlőd^zsmaváltság-tartozások könyvekéinek 
a nélkül, hogy azok befizetésére kilátás 
len n e: az említett ta tozások rendezése 
szempontjából elhatároztam, hogy a szőlő 
birtok jövedelméből be nem hajtható sző 
lődézsmaváltság tartozások leírását, illetve a 
más mivelési ág alá került szőlőterüh teket 
terhelő szőlődézsmaváltsági tartozások arány- 
lagos leszállítását hivatalból fogom elren
delni

Ehhez képest a pénzügyigazgatóságot 
a következőkre utasítom.

1.
A pénzügyigazgatóság tartozik ama 

községek elöljáróságait, a mely községek

ben szölődézsmaváltság-tartozások állanak 
fenn, azonnal felhívni, hogy azokat a sző 
lőterületeket, a melyek más művelési ágban 
nem használtatnak és a melyek a filloxera 
vastatrix rovar által elemi
csapás következtében a ( p v p r £  élgHsztultak, 
hogy a sző ődézsmfi'^ság*JarU>e\s azok 
jövödelméből be nenv hajtható és a tar
tozás behajtása csakis az ingatlanra veze
tendő végrehajtás utján vol a lehetséges, 
a pénzügyigazgatóságnak í. évi márczius 
hó végéig mutassák ki akként, hogy a 
kimutatásból s kérdéses birtokrészlet birto 
kosának a neve. a birtokrészlet hitettelek 
jegyzőkönyvi és helyrajzi száma, térfogata 

lés kataszteri tiszta jövedelme pontosan ki
i vehető legyen

A beterjesztett kimutatásokat a pénz
ügyigazgatóság a földadó nyilvántartási 
biztosoknak kiadja a végből, hogy a k i
mutatott területeket a helyszínén kellő 
azonosítás utján megvizsgálva, a mennyi
ben arról győződnek meg, hogy a kérdé
ses birtokrészletek az eml tett mérvben el
pusztultak, azokat az 1891. évi 153 3 |P M. 
számú utasításhoz kiadott D) jegyzékbe 
bejegyezzék és pedig: a jegyzék 1— 5. 
rovatait a fejfelirásnak megfelelően kitöltik 
s annak 11. rovatában az elpusztulás mér
vét meghatározzák.

Az ekként f Ívelt s viszzaterjesztett 
jegyzék az illetékes kir. adóhivatalnak oly

A „M a r a k ő i“ U  r c i  á j aLila tante szerelmi bftjitala-
Irla : B óbé.

. . . Mindenekelőtt jöjjünk tisztába a csa
ládi viszonyokkal. Édes egy nagy uradalom tiszt
tartója, Lila lanté pádig szegény megboldogult 
édes anyám hoppon maradt nénje voli, ki addig 
válogatott a férfiakban, mig arczán a ránezok 
nemcsak hosszában, de keresztben is elszaporod
tak. Lila tante szerette különben háztartásunkat 
nőies gyöngédséggel és aggszüzes pedantériával- 
Gépszerüleg kellett mindennek menni, hogy 
Lila tanle összecsücseritett ajkai egy helyeslő 
szócskát kiboc-ássanak ; s jaj volt annak, ki za- 1 
varólag hatott a házi rendre : Lila tante szigorú 
szemei kereszttüzébe esett s elevenen pörkölödött 
n>eg ebben a lángban.

De hát nem erről akarok én most beszélni, 
végre is egy aggszüz vezette háztartás akár 
milyen rendes, nem érdekelhet senkit, mert a 
pedantéria unalmas, mint egy csupa egyenes 
uiczákbóí épült város. Egy esetet akarok elbe
szélni, mely egyrészt kimutatója lesz annak, hogy 
a tüzokádó hegy még akkor is veszedelmes, ha 
már nem íüstölög; másrészt pedig bizonyítja, 
hogy néha a medikus viczczek is sikerülnek.

Körülbelül két évre rá, hogy Lila tante 
vetle át a kulcsok feletti uralmat, házunkba jött 
hozzánk privát praxisra egy felvidéki birtokos 
fia, kit édes atyja a gyakorlati gazdálkodásban 
akart előbb jártassá tenni, mielötl rábízná a 
birtoka kezelését. Szelíd, csendes, kevés beszédű

fiú volt, ki minden rábízott teendőt kötelesség- 
szabia pontossággal hajtotta végre s ki ha e 
miatt atyám dicsélő szavát hallá, elpirult mint 
egy tizenöt éves Bakfbch, mikor először hallja : 
„kez.it csókolom nagysád Lila tanteval a leg
nagyobb tisztelettel bánt s a mi gyerekes 
csinyeinkben soha se vett részt, de sőt gyakran 
megtörtént, hogy előre besúgta, mi van készülő
ben s mi szépen felsültünk előre kiszámított 
hatású vic/cztinkkel. Előliünk nem is volt ga
rasa, de annál inlább kegyébe fogta Li a tante, 
ki egész neki pirulva beszélt a Józsi szolid, ille
delmes viselkedéséről, gyöngéden czélozva n mi 
rakonczát lanságunkra.

S a rokonszenv a két sen'imenlálismussal 
telített lélek közölt oda fejlődött, hogy úgy 
tapasztal'uk, mintha Lila tante bizonyos gyöngó- 
debb érzelmekkel kezdene viseltetni Józsi iránt. 
Megrezzent, ha jött ; elpirult, ha kezet csókolt 
neki; sötét szinü ruháit felváltotta „jel/Ő** szinü 
ruhákkal; titokban olvasgatta a lapok kis hirde
téseit s gyakran aláhúzva egyik-másik örök
szépség és Udeséget Ígérő hirdetést. Bátyámmal, 
ki harmadéves medikus volt, örömmel észleltük 
e jelenségeket, miképen hozzunk össze ebből 
valami mulatságosat. A jelek mind a késői sze
relem kitörésére vallottak, de pozitiv objektu
munk hiányzott ahhoz, hogy valimi sikerült 
dolgot összehozzunk. De hát a véletlen néha 
kedvelője a tréfa csinálóknak.

Egy nap Lila tante már kora reggel be- 
kocsizott a városba, bizonyos bevásárlásokat 
tenni. Tudtuk, hogy csak este kerül elő s igy a 
meglepetéstől nem tartva, besuhantunk szűzi 
szobájába azzal a szándékkal, hogy minden hol
miját összeturkáljuk mig valami jelre nem aka
dunk. Bátyám szerencsésebb kutató volt nálam-í

nál, mert alig egy negyed órai keresés uián a 
szekrény egy rejtett zugából üveget vont elő, 
melyre Lila tante pókháló betűivel volt felírva : 
„Szerelmi bájital." Falrengetö kaczajjal fogadtuk 
a „leletet** s azonnal összeduktuk fejeinket, hogy 
valami csínyt, bolondosat, eszeljünk ki. Gondol
koztunk, proponáltunk, disputáltunk, de nem 
tudtuk hamarjában megtalálni az eszközt, mig 
bátyám hirtelen karonragttdva. felkiáltott : „meg 
van !* Egyideiüleg markomba nyomta az üveget 
s elrohant. Én utána bámultam s mérgelődve 
tűnődtem, miért nem sikerült nekem egy jó gon
dolatot kifundálnom.

Alig pár perez múlva hamis arczcznl lép 
be bátyám,„dobozzal kezében. Csodálkozva üézek 
rá, mikor Ő karonragad s rámutatva a doboz 
tetejére, halk kaczajjal kanalat vesz elő s tele 
meritve a porból, mi a dobozban volt lassan 
belehu'latja az üvegbe. A dobozra az volt Írva : 
„hánytató borkő * — Sietve rázogattuk az üve
get, míg a por elolvadt, s kutatásaink minden 
nyomát eltüntetve osontunk ki a szobából.

Lila lanté megérkeztekor a legnagyobb 
lisztelettudásaal segítettünk minden csomag le
szedésénél s udvariassággal akartuk a tréfa ha
tását tompítani.

Ebéd után siestázni c verendára ültünk s 
szittuk czigaretteinket, mig Józsi jelentését tette 
édes atyánknak.

De egyszerre sápadni kezd egészaégtöl 
duzzadt arcza, szédelegve támolyog a verenda 
széléig s a tengeri betegség vulkánius erővel 
tört ki rajta. Lila tante rémes sikojjal rogy a 
balsakra, mig mi egyszerre rájőve a kitörés 
okára, kaczagva dőlünk egymásra s siettünk a 
szegény áldozat kínjait egy pohár szódavízzel 
enyhíteni. B arn a  K ó p é .



utasítással adandó ki, hogy a jegyzék 6. 
és 7. rovatait töltse ki, annak 8 ik tova* 
tába az 1883— 1890. években esedékessé 
vált évjárulékokból még tényleg fennálló 
hátralék összegét, a 9-ik rovatba pedig az 
1891 — 1893. években esedékes é vált év- 
járu’ékokbó! még tényleg fennálló hátralék 
összegét jegyezze be akként, hogy a 8-ik 
és 9 ik íovatba jegyzett számtételek összege 
az 1893. év végével tényleg fennálló hátra 
lékot mutassa.

Az igy összeállított kimutatást a pénz* 
ügyigazgatóságnak a helyszíni vizsgálatot 
teljesített közege, az elöljáróságnak a 
vizsgálatnál jelen volt tagjai, a kir. adóhi
vatal tisztjei aláírják, a pénzügyigazgató 
láttamozza és utóbbi azt községenkint kü- 
lön-külön jelentés kíséretében, esetenkint 
azonban egész kerületére nézve legkésőbb 
folyó évi június hó végéig hozzám felter
jeszteni tartozik-

Azok a kir. pénzügyigazgatóságok, 
a melyeknél a jelen rendeletemben em 
litett területek nincsenek, a tentemli- 
tett záros határidőig nemleges jelentést 
tesznek.

A községi elöljáróságok által betcrjesz 
tett kimutatásba bejegyzett ama területek, 
melyekre nézve a földadó nyilvántartási 
biztos a helyszíni vizsgálat so'-án azt á la
pította meg hogy azok parlagon havernek 
s más mivelési ág szerint nenu használ 
hatók (1891. évi I. t.-cz 6 . § ónak a) 
pontja) külön D) jegyzébke veendők fel s 
úgy a D) jegyzék szerkesztése mint az 
összes szőlődézsmaváltság-tartozás leírása 
tekintetében az 1891. évi 1533. P. M. 
számú utasítás 31. § ában meghatározott 
eljárás követendő.

2.
Hivatalból veendő folyamaiba az eljá 

rá« a más művelési ágba átment szőlő- 
területeket terhelő szőlődézsmaválts'gi tar
tozások aránylagos leszállítása iránt is 
(1891. évi I t.-cz. 6, § c) pont) és pe
dig akként, hogy a pénzügyigazgatóság a 
földadó törzskönyv és a kataszteri alap- 
munkálatok segitségétel megállapítja hogy 
melyik községekben érvényesíttettek ilyen 
természetű mivelési ág változások ezután 
a kir. adóhivatalok utján meggyőződik 
arról, hogy a más mivelési ágba átment 
volt szőlőterületeket terheli e szőlődézsma- 
váltság taitozás, igenlő ereiben a kérdé
ses esetben a C) jegyzékbe hivatalból 
felveszi s a szőlődézsmaváltfág tarto
zásnak a kataszteri tisz'a jövedelem ará
nyában leendő beállilása iránt a már 
hivatkozott utasítás 30. § a  élteimében 
intézkedik.

Meghagyom a pénzügyigazgatóságnak, 
miszerint a filloxera rovar pusztításai álla' 
érintett községekben a szőlődézsmaváltság 
tartozásoknak kényszer utján való behajtó 
sát még az esetben is mellőzze, ha az 
illető községből a filloxera álfal pusztított 
szőlőterületeknek biztosított kedvezmények 
elnyerése iránt bejelentések nem érkeztek, 
amennyiben pedig a filloxera vasfal *x ro 
var által pusztítótt szőlőterü’eleket terhelő 
váltságtarfozás behajtása iránt a végrehaj 
tási eljárást folyamatba tette volna, azt 
jelen rendeletem vétele után azonnal szün 
tesse be.

Budapest, 1894. február Ló 24-én.

W e k e ile .

A  magyar árustatisztika felvéte
lének módosítása,

A magyar áruforgalmi statisztikát a póstai 
csomagokról a posta- és távirdaliivaialok gyak
ran igen hiányosan szolgálták, pedig ezen sta
tisztika a magyar ipar- és kereskedelem fellen
dülését ezélzö rende kezéseknek szo'gál alapul, a 
mely c/.élnak támogatása hazafiui kötelesség is. 
Ez okból a magyar áruforgalmi statisztika fel 
vételére vonatkozó szabályokat rovidiálás alá 
vettem « az uj felvételi szabályokat azon fellii 
vással közlöm a posta- és lávirdahivatalokkal, 
hogy azoknak a tárgyhoz mél»ó buzgalommal 
minden tekintetben megfelelni igyekezzenek.

1. A magyar áruforgalmi statisztika tárgyát 
a magyar korona területére behozott és innen 
kivitt áiuk minőségének és mennyi-égének fel
tüntetését képe/i, a postai csomagókkal tehát :

a) ax Ausztriából/ a megszállott, tartomá
nyokból s a küiföldiől kézbesítés végett beér 
kező és

b) az ezen országokba czimezve a pósta- 
hivataloknál leadott összes csomagok, tekintet 
nélkül súlyúkra, avagy hivatalos, ulánvételes stb. 
jellegükre, képezik e statisz'ika tárgyát.

2 Ezen csomagok statisztikai adatainak 
felvételére a) a kézbesi'ósnél az Ausztriából 
eredő csomagokra né/.ve fehér szint), a meg
szállott tartományokból s a külföldről jövőkre 
pedig világos sárga szinü űrlapok ; b) a feladás
nál. úgy az Ausztriába, mint a megszállott tar
tományokba s a külföldre czimzett csórna, 
goknál is kékes szinü Bárunyiia:kozatoku szol
gálnak.

A) Érkezés ,

A kézbesítés végett érkezett és áruforgalmi 
statisztika alá eső (Ausztriából, a megszállott 
tartományokból s a klllíö'dről eredő) csomagok
nál a postahivatalok a következőleg járnak eb

3. A nem kincstári hivatalok az Ausztriá
ból eredő csomag, illetve szállítólevélhez a fehér 
szinü, a megszállott tartományokból s a külföld
ről eredő csomagokhoz a vi égős sárgi szinü 
„árunyilatkozat4 e/imü űrlapot, az „črteči és“ 
kiál ilása elölt töltik ki úgy, hogy minden 
szállítólevél, illetve a szállítólevél nélkül érkező 
minden csomag adatai' egy kü ön ily űrlapra 
felveszik és pedig :

»•) a raktárkönyv folyó gzátnát illegve folyó 
számait, mely alatt a s/á.li'ölevél (c-omag vagy 
csomagok) a raktárkönyvbe van (vannak) beje
gyezve. Ez adat mellé a postahivatal hely és 
kelti bélyegzőjének olvasható lenyomatát alkal
mazza ;

h) a fehér szint) árunyilatkozatba bejegyzi 
azután, hogy a csomag, illetve ha több van egy 
szállítólevélen, a c-omagok, mely országból ered 
nek. Erre nézve a szállítólevél színe és felirata 
kd tájékoztatást; oly esetben, midőn a hivatal 
az eredt) országot nem tudja meghatározni, írja 
be ez adat helyeit a felvevő hiva'al nevét, mely 
a szá litó'evélen látható bélyegző lenyomatból 
másolandó le. Ausztriából eredő küldeményeknél 
a fehér szinü nyilatkozatba ez adatot feljegyezni 
nem szükséges, minthogy az az űrlap szövegében 
nyomtatásban jelentkezik ;

(Vége köv.)

K ü l ö n f é l é k .

— A fá rc  Jus 15 igének, a nemzet ébre 
délének emlékünnepét Csáktornyán is ha 
zafias lelkesedéssel m günnepelték. E hó 
15 én d. e. az áll. tan tóképző intézet és d 
u. 2 órakor a polgári iskola tartott iskolai 
ünnepélyt. A tanítóképzőbe« megtartott 
ünnepély progiammja Vo't : 1. Hymnus éne 
kelte a képezdei férfikar. 2. Megnyitó 
beszéd mondotta M »rgitai József igazgató 
3 Búcsú IiiegeríŐl, é »ekelte a képezdei 
fé fikar, 4. Márcziu« 15 ének méltatása, 
felolvasta Kóber Pál IV éve« nőve dék. 5. 
Tavasz elmúlt, Lányitól, énekelte a ké*| 
pezdei fér fikar, b) Talpra magyar, Boldis- j 
tói, zongora ki.érettel énekelte a képezdei |

férfikar. 6 Reszket a bokor, Lányitól* 
énekelte a képezdei férfikar. 7. Márczius 
15. Ábrányitól, szavalta Trinkl Alajos III. 
éves növendék 8. Néphangok, Bail tói 
énekelte a képezdei férfikar. 9 Hunyady* 
induló, előadta a képezdei zenekar. — A 
helybe i polgári iskolában az ünnepélyt 

jdé'után 2 órakor tartották mag. Az 
ünnepélyt Pálya Mihály igazgató nyitotta 
meg. A Talpra magyart Rtchnitzer A íred
III. oszt. tanuló szavalta. A nap jelentő- 

! ségét Zrínyi Károly tanár méltatta, meg
m agyarázván a tizenkét pontot. Fölolvastak
Horváth István V. és Habermann Károly
IV. osz \ tanulók A csatadalt B !au Miksa 
lí. oszt tanuló szavalta. Az ünnepélyt a 
Hymnus nyitotta nrmg, s a Szózat fejezte

! be, melyet az ifjúság Alszeghy Alajos 
I tanár vezénylete alatt énekelt e). — Este 
városunk értelmisége közül többen a 
Szeiverth-Vendéglőben jöttek ösgre, a hol a 

j zenekar által előadott magyar indulók, 
népdalok hangjai mellett lelkesedett a 
közönség. Z egler Kálmán kir közjegyző 
emelkedett hangú, szép felköizöntőben em
lékezett meg a nap jelentőségéről. A vas 
asztalnál Molnár E , Nuzsy M. és Próbát 
F. emlékez ek meg márcz 15-ikérőI, ahol 
az asztaltársaság rendezett magánkörben 
sikerült ünnepélyt-

— Szépészeti egyesület alakulása érde
kében értekezlet tartatott e hó lö-én Csáktor
nyán a közs. népiskola irodájában. Jelen voltak : 
Uencsák Ferenc*, Czvetkovits Antal, Jenej 
(iusztáv, Margitai József, Morandini Bálint, Nuzsy 
Mátyás, Neumann Simon, Rosenberg Lajos, Todor 
József, Thordai János. Szeiverth Antal és 
Sztrahia Károly. A szépészeti egyesület alakulása 
kimonda'ott. Az ügyek ideiglenes vezetését a 
megjelentek vállalták iragukra. Az egyesület 
végleges megalakulása a legközelebb egybehívandó 
közgyűlésen történik. A bizottság elnökévé 
Jenei Gusztáv, jegyzőjévé Thorday János, az 
alapszabálykószitő bizottságba Czvetkovics Antal, 
Morandini Bálint, Szeiverih Antal és Sztrahia 
Károly választatlak meg. Az egyesület czélja a 
városnak szépítése parkírozás, az utczák rende
zése saf. által. A czél igen üdvös. Úgy a czólt, 
mint az egyesültet városunk t. közönségének 
ügyeimébe ajánljuk I

g ö s  önét n y ilván ít is- Tekintetes 
Viancsics Károly főszolgabiró ur szives 
volt a hely boli községi elemi népiskolába 
járó szegény tanulók tanszereire 5 frtol 
adományozni.

Midőn a fönt nevezett összegei nyug
tázom, egyúttal erkölcsi kötelességemnek 
ismerem az intézetünk iránt mindig jó 
indulattal viseltető mélyen tisztelt főszolga- 
b ró urnák szívességéért a szegények névé 
ben legbensőbb bála és köszönetemet is 
kifejezni Csáktornya, 1894- márczius 12. 
Jeney Gusztáv népisk. igazgató.

— M o zg ö p ó v a  lesz April 1 tői az Ukk- 
tapolezai vaaut'Vomlon berendezve, mely a 
Csáktornyái kir. pósta- s távirda-hivatal 
főnökének fölügyeletére és vezetésére le a.' 
bízva.

— Ongyl kosság. E hó 10 én délben a 
(.aóklornyáról Budapest télé lutladó póstavoua'on 
egy bécsi éks/erés/. ügynöke Vara/.sdon vásárolt 
revolverrel agyonlőtte magát. A III ik kocsiosz
tály kupéiban utazók a vonal röhögés* miatt 
nem halio'ták a lövést. A< öngyilkos ho'ttelemét. 
a mura királyi állomáson vették le és Perlakon 
az izr. temetőben temették el. Az öngyilkosság 
oka : zi'áit anyagi viszonyok.

-- (̂ r id e g e t . Sárje nevű, mihályfalvi 
farához tattozó g'ófi fenyőerdő e hó 12 én 
délben vaó^zinilleg bosszúból meggyujfa* 
főtt s égni kezdett. A 80 holdas táblából 
8 hold teljesen leégett Szerencsére az 
erdő nappal gyulladt ki, s a közel lévő 
emberek kapákkal s fáklyákkal lokalizálták 
a tüzet.







—  M9tT*t hírt k• S  tl m e g e n ameri
kai szőlőv*sszőtelepet állít föl a gazdakör. 
— T a p o l c s á n  e hó 29. és 31-én 
ingyenes szőlőoltási tanfolyamot rendez Tuss 
Antal vinczellér isk* igazgató. — D r. 
S i n g e r  Bernát választatott meg rabbivá 
Tapo’czán. —  T i h a n y n a k két orsz. 
vásárt engedélyezett a keresk. miniszter 
évenkint. — H i d e g k u t o n  lluber 
Józsefnénak 2 fejű, 4 kezű s 4 lábú gyer
meke született, de az első perczben meg 
halt- — A k e s z t h e l y i  felső leány
iskolát polgári iskolává alakítják át.

— g itü n te t is e k  fe lta lá ló k  ré s zé n . A phila
delphiai „Franklin-intézetM közhírré teszi, 
hogy a következő érmeket és pénzjutal 
makat tűztek ki hasznos találmányokért:

1. „Elliot Cresson érem*4, aranyérem 
a művészetben vagy tudományban tett 
valamely fölfedezésért, vagy egy uj hasz
nos gép vagy gyártási mód feltalálásán  
vagy javításáért, avagy anyagoknak gyár
tásbeli valamely kombinációjáért, nem 
különben kiváló működési képesség és a 
kivitelbeli töké'etességért.

2- „John Seolt Legacy„ jutalomdíj és 
érem ; 20 font aranyban és egy bronzérem 
egy hasznos találmányra.

3. „Edward Longstreth érdemérem*, 
ezüst érem egy hasznos találmányért, fon
tos felfedezésért, vagy a tudomány, vagy 
az ipar körébe vágó érdemes dolgozatért.

E jutalomdijjak nem csupán kitünte- 
téi-képen bírnak nagy becsesei a pályá
zókra nézve, hanem azon találmányok va
lódi értékének elismeréseiül is szolgának, 
melyeknek odaítélik azokat. A hazai fel
találóknak is részt kellene venniök e ki
tüntetésekért való versenyben. A newyorki 
nemzetközi műszaki iroda (11. Chambers 
Str.) készséggel ad erre vonatkozó felvilágo 
sitást. (Bergl mérnök Budapest)

— világ  legnagyobb g íz ta itó iá t  most 
építi Wood és tsa Philadelphiában, az 
„East Kiver öaslig t Co.u számára készül 
az, és átmérője 56 m s 3 8 '|3 m. magas
ság mellett 148 000 kbm. köbtartalommal 
bir. Az ezután következő legnagyobb gáz
tartó körülbeül 115.000 kbm. térfogattal! 
Chicagóban van. (Bergl mérnök Bpest.)

— £  gőzgép fe ltaláló ja ? Helsingforsban 
a közel múltban érdekes és rendkívüli ré
giséget találtak. Egy nagy szekrény volt 
az, mely komplikált vas-zárral volt ellátva 
s melynek egész kiviteléből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy az a középkor eleién ké
szült Az eddig Rizeff Miklós, Uelsingers 
város tauác osának birtokában lévő szek
rényben egy nagy paigament tekercs és 
különféle vasalfeatré zek voltak. A benne 
foglalt tárgyik egyrészt egy gőzgép részeit 
mutatják, henger dugattyú stb. kezdellege 
fen és modellszerűen előállítva, de régisé- 
Rök és rozzant állapotuk daczára is, e 
részek tisztán felismerhetők, miut olyanok, 
melyek csaknem ég ésen  hasonló módon 
az első ismert gőzgépeknél használtattak. 
Mindegyik darabon e felírás olvasható: 
»Suger pareus Galliaefecit.a Suger Fran 
Cziaországnak birodalmi helytartója volt 
Vb és VII. Lajos királyok uralkodása 
alatt Mig VII. Lajos a szent földön járt, 
mint kormányzó Suger vezette a kormány 
Ügyeket és Francziaország körül szerzett 
érdemeiért a királytól a „Pére de la 
Patrie* (a haza atyja) nevet kapta. Meg
halt 1152 ben. Ha tehát a mondott törté
nelmi leletről szóló hírek megfelelnek a 
valóságnak, akkor Suger, a 12. századbeli 
szerzetes és államférfi, Worcesternek, Sa- 
verynek, Newcombnak és Wattnak elődje, 
azaz a gőzgép első feltalálója volt.

— petanovits József ur a főváros VI. 
kerületi kaszinó vendéglőse az általa épí
tett Metropole szállodát saját kezelésébe 
vette át. Azon körülmény, hogy Petanovits 
ur szakmájában úttörőnek ismertetik, arra 
enged következtetni, miszerint a Metropole 
szálloda a fővárosba ránduló utazó közön 
ség találkozó helye lesz, annál is inkább, 
minthogy Petanovits urat az utazó közön
ség, mint a temesvári kaszinó vendéglőse 
iránt tanúsított szeretetre méhó előzékeny
ségért nagyon kedveli, ezenfelül a Metró 
pole szálloda nagyon elegánsan és minden 
igényt kielégítő kényelemmel be van ren
dezve.

c s a r n o k .

Szerencsétlen szerelmesek klubja.
Irta: F e h é r  Dezs»ő.

Én voltam a negyedik abban a kupé
ban, a melyet úgy látszik szerelmesek szá 
mára rendezett be a magyar államvasutak 
igazgatósága-

Azon gondolkoztam, hogy provokál
jam e azt a három urat' a kik közönyös 
fásult arczczal bámészkodtak a levegőbe 
és udvarias köszöntésemre még csak egy 
hideg ühmgetéssel sem feleltek, vagy át 
szálljak egyszerűen egy másik kupéba.

A provokálásból nem lett semmi, mert 
a kalauz nem akart segédséget vállalni, a 
másik kápéban pedig a szerzett informá
c ió k  szerint, egy megkötözött őrültet szállí
tottak a Lipótmezőre, a kinek a társasága 
kevesebb kellemetességgek kecsegtetett.

Helyet foglaltam a három világi ruhába 
öltözött karthauzi mellé és vártam, hogy 
mikor szólnak már legalább annyit, hogy 
„memento mori**

De ajkuk néma maradt, és szemük 
pillantása merev, kétségbeejtő — Észre 
sem vettek. — Talán a tizedik stácziónál 
már meggyőződtem arról is, hogy utitár- 
saim nem némák. Az egyik ugyanis fájdal
masan hörögte :

— Oh én boldogtalan !
A másik mint ha kontrázni akart 

volna rá :
— Oh én szerencsétlen !
És végezetül a harmadik is nyögött, 

hogy a harmónia teljes legyen :
— Oh én nyomorult !
Ez a trialog annyira megtetszett ne

kem. hogy kedvem kerekedett negyediknek 
beállani Égnek meresztve szemeimet, haja
mat kezdtem felborzolni és kétségbeesett 
hangon kezdtem zokogni :

— Oh én legeslegboldogtalanahb e
földön !

A tisztelt ulilársak erre az elegikus 
kitörésre mint hogyha föleszméltek volna 
Egyszerre mind a hárman nagy részvéttel 
fordultak hozzám.

— Hogyan ön is szenved ?
— Irtózatosan szenvedek, Leirhatatla- 

nők az én kínjaim.
— Ö nem szereti?
Az őt nagy »ő«-vel mondták é9 idé

zőjelek közt, és igy hamarosan tisztába

jutottam a helyzettel. Eleinte úgy Kaál- 
Kápolna felé azt hittem, hogy tisztelt 
utitársaim bárányhimlősek és most kivi • 
láglott, hogy szerencsétlen szerelmesek. 
Kesergő hangon válaszoltam nekik:

— Igen ő  nem szeret. Csak úgy 
mint felebarátját, csak úgy szeret. Más
képen nem- Ez pedig még gondolatnak is 
megőrjítő.

Jótékonyan halott a vallomás az 
utitársaimra, mert erre azután valóságos 
baráti viszony fejlődött ki közöttünk. így 
tudlam meg hogy az egyik ur V i r á- 
n y i Tibor hivatásszerüleg könyvvezető, 
de szabad óráiban poéta. Szerelmes egy 
bankár leányába, a kinek 50,000 forint 
hozománya van- Ily körülmények között 
fölösleges magyarázni, hogy a bankár kis
asszony miért nem szereti Virányi urat 
viszont és hogy mindezek után miért a 
legboldogtalanabb individium a föld tekén.

A második ur dr. K o h n Ábrahám 
jónevü vidéki fiskális, a ki egy református 
pap leányába szerelmes. Hogy pedig egy 
református pap leánya miért nem szeret
het viszont egy olyan embert, a kit vélet
lenül Kohnnak is, Ábrahámnak is hívnak, 
azt ugyancsak fölösleges tovább magya
rázni.

A harmadik ur N y u r g a  Barnabás 
dinrnista egy vidéki törvényszéknél. Szerel
mes egy primadonnába. A primadonnáknak 
pedig tudvalevőleg ősi erényök, hogy a vi- 
szontszerelmet grófi lénynél alább nem 
érzik.

Uraim ! indítványoztam egy tantalu9i 
sóhajjal. Mindenekelőtt állapodjunk meg 
abban, még mielőtt kiszállunk, hogy e föld 
kerekségén mi vagyunk a legboldogtala
nabb emberek

Úgy van 1 Úgy van I Zengték rá mind 
a hárman egyetértelmüleg.

Épen ezen kívánságunknál fogva —  
folytattam én, — nekünk van kizárólagos 
jogunk az öt világrészben ahhoz, hogy 
megalakítsuk a »Szerencsétlen szerelmesek 
klubbját«

Az indítványt nagy lelkesedéssel fo
gadták A klubb megalakult és mindjárt 
kidolgoztuk az alapszabályokat is. A klubba 
csak oly férfiak vehetők fel tagokul, a kik 
szavahihető tanukkal tudják igazolni, hogy 
a szivük legalább is repedőfélben van. 

j Minthogy a klubb eszméje tőlem eredt, 
'engem választottak meg elnöknek, nekem 
adták át az aláirt tagsági ivet és engem 
bíztak meg, hogy az uj klubbnak tagokat 
gyűjtsék, propagandát csináljak, hogy az 
első országos konferenczia mennél impo- 
zánsabb legyen és mennél nagyobb hatást 
gyakoroljon a kőszívű ideálokra.

Az országos konferercziából azonban 
nem lett semmi' mert Virányi ur tudatta, 
hogy e hó 7-én eljegyezte főnökének Re
tek Kázmér szép és kedves leányát Boris- 
kát. Dr. Kohn Ábrahám Grünbaum Szálival 
lett boldog Nyurga Barnabás pedig már 
keresztapának is meginvitált.

A »Szerencsétlen szerelmesek klubbja« 
ezért nem alakult meg. De isten tudja, hogy 
én mikor lehetek megint valahol »elnök.«

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A R Q I T A I  J Ó Z S E F
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P re d p latiiA  cen a fe :

Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . . 2 írt 
Na četvert leta . . 1 írt

Pojedini brojl icolUjn 10 kr.

Službeni glasnik : ,.Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva' C „Čnkove^ke fiparkasse“ , „Medjimurske sparkasse1*.

G o s p o d a  r st vo.
Kak treba vrafiti krumpira od betega?

Da je krumpir betegom podvrgnjen, 
poznato je vsakomu gospodaru, ar vsaki 
je imal več priüku videti, kak vu Ijetu 
krumpirova mladica počrni, ter počne 
gnjiliti, sbog česa se krumpir slabo razvija, 
rado gojili i preko zime težko se čuva 
Znalo se je več prvlje, da toga betega 
zrokuju gljivice, kője prék zime ostanu na 
krumpiru, ter se vu ljelu počnu opet 
povnožavati, ter fondati posadjeni krum
pir. Do zadnjih 1 etah nije se znalo za 
nikakvo sredstvo, kojim bi se dal táj beteg 
zaprččiti ili izvračiti, ter se je nato do lo 
istom vu novefle v érne, kada se je spo
dobna gljivica pojavila i na trsovim listju 
ter istog fondala. Taj beteg na trsu je 
vinska medljika (perenospora v ticula), koju 
zrokuje gljivica, o kojoj smo več lani 
pisali. Proti tomu betegu počela se je 
upotrebljavati modra galica i to sa naj
boljšim haskom, a pokebdob se je opazilo, 
da je gljivica, koja zrokuje beteg na 
krumpiru, počeli su se pokusi (próbanja) 
delati, nebi li se sa istim sredstvom mogel 
i beteg na krumpiru sfondati. ter Hm i 
krumpira od skvarjenja oslobodti. Pró- 
banja bila su povoljns, i sredstvo proti 
betegu krumpira bilo je tim nadjeno.

Prvlje, nego li budemo o vračenju 
toga betega govorili, potrébno je, da poz
namo samoga betega.

Kak je več povedano, beteg na krum 
piru zrokuju gljivice nazvane Peronospora 
Phytopthora infestans.

Ako je Ijeto suho, nepojavi se taj 
beteg toliko, kak vu deždjevnem Ijetu, gde 
se silnom hilrinom od jednog polja do 
dfUgog Siri, gdé je sad jen krumpir. Taj 
beteg nepojavi se samo na listju krumpira, 
on okuži takaj vu zemlji gomol e (zrnje), 
ter se dal e Siri, ter vu pivn:ci fonda 
krumpira.

Znamenja toga belega su sljedera : 
Od meseca juniuSa do meseca augustuša, 
pri ranom krumpiru prvlje, pri kesneSem 
kesnefe, pojave se na listju i stabljiki 
krumpi'a pjege (fleki), koje su s početka 
hrdjave, kesne'e pak črne farbe. Na za- 
dnjoj strani listja nahadja se okolo tih 
črnih pjegah bela pljesnivost, koja se 
osobito za dežgjevnog vremena jako po* 
javi. Te gljivice m re veter prenesti sa 
jedne büine na drugu, iz jednoga polja na 
druge, i za kratko vréme pojavi se beteg 
vu cčloj okolici. Zaradi dežd a gljiv.ee 
padnu na zemlju, ter dojdu vu zemlju do 
krumpira, pak se tak okuii i Irrumpir 
(gomolje). Kad se be!eg na listju pojavi, 
listje postaje navök bo’je črno, ter počme 
gnjiliti. Zaradi pomenjkanja listja nemre 
se vu gomolju (vu zrnih krumpira) stva 
rati škrob, ter takov krumpir postane 
prazen i vodeni. Ako beteg dojde do go 
molja, počme krumpir črniti, više puta vu 
zemlji i gnjiti, vrlo lehko pak gnjije kes- 
nese vu pivn ci ili kojem drugom mestu*

gde se ima prék zime čuvati. Ta kov 
krumpir pokvari se, ter nevréden za 
hranu, niti valja za seme, ar ima vu sebi 
več betega. Vu očih, kaj se na krumpiru 
nahadjaju, prezimi g liv ica , ter se vu 

| protuljetju počne povnažati i širiti j o 
stabljiki i listju, čim krumpir počme tirati. 
Meseca juniuša pako,kad počimlje vekša 
topljina, i ako je k tomu zadosta rose ili 
deždja> pojavi se na listju vu takovoj vno- 
žini, da listje počne padati, kak smo prvlje 
napomenuli.

Da se kiumpir čuva i viači proti 
<omu betegu, najsigurneše sredstvo proti 
tomu je modra galica Sa tim sredstvom 
mora se kiumpir škropiti, ter se tim more 
beteg tak preprččiti, da neškodi krumpiru. 
Vu 100 litrov vode razstopi se poldrugi 
kilogram modre galice i 2 kile nega*enog 
vapna. Da se modra galica leže raztopi, 
nek se na drobno raztuče, ter prvlje raz
topi vu 5 litrov viéle vode. Ta raztopina 
se onda vlije vu 95 litrov mrzle vode, 
vu kojoj je raztopljeno vapno, Više od 2 
k le modre galice na 100 litrov vode, 
nesme se dati, ar bi tim bila tekuč na 
prejaka, koja bi mogla listje požgati, 
pokebdob je listje od krumpira bolje mehko. 
Za 1 hektar (1 V2 ra l) treba se tak pri« 
redjene tekučine 500 litrov.

Vrlo važna je stvar, da se krumpir 
škropi vu pravo vreme. Zakesni li se prvo 
škropljenje, nebi više niti basnilo. Zato 
nek se prvi pút ákropi početkom meseca 
juniuš» Drugi put nek se škropi četrtoga

Z A B A V A .

Prikaz Mubamedov.
Kad je austrijska vojska Hadži Lojove 

buntovnike i ustaše (insurgente) u bieg natirala 
te Bosou zauze’a, bili su austrijski v o j n i k i 
po celoj Bobdí tako porazd el jeni, da su uviek 
i u vsako vrieme sve bosanske Stanovnike i 
cielu zemlju pred očima imali i na svako 
njihovo gibanje skozuu pazku držati mogli. U 
Bosoi su nastanjeni katoliki, pravoslavni 
(vlabi) mubamedanci (turci) i Židovi. — Ima 
1 luteranov i kalvinov, ali ovi su u menjšem 
broju. — Kak su raznovrstne viere Stanov
niki onde, naravski je, da moraju i raznovrstne 
cirkve biti.

U jednom anda varošincu se nahadja 
turska cirkva, koja je čudotvorna i k kojoj 
uviek roroari putuju U toj ciiki iliti po 
turski: džamiji, je za jednim zastorom iz 
dreva zrezani veliki pib, koj toboi predstavlja 
samoga Mohameda. Ov Mohamed, uslied 
pripovedanja turskih popov i dohadjajučdi 
te odhadjajučih hodočastnikov iliti romarov, 
ako ga on, koj od njega pomoč treba, poš 
teno nadeli! velike č idačioe dela. Od ovud

su več mnogi šepavi, posveta zdravi oti li, 
ako su pet do deset cekinov u škreblcu pod 
Muliamedoviini nogami hitili. — Tak se je 
najmre pripovedalo. — A mnogi opet, koji 
su makar dukate u škreblicu hitili, a nisu 
bili Muhamedove milosti vriedni, akoprem 
dukate povrnjeno nisu dobili, ipák su onak 
hromi od onud otišl\ kak su i d<šli. -  CDak 
je najmre u istimi bivalo.

Jednoč donrse nieki bogati turčiu veli
kega ziatoga lanca te ga vrgne velikomu 
sveten okolo vrata s tam molbum, da bi ga 
od strašnoga betega velike nevoljo iliti pada
vice, na kojoj je ov siromak beteguval, zvra 
čiti dostojal. Jeli ga je zvračil, ili nije, 
ueznam, ali zlati lanc je ostal sveten okolo 
vrata, dok ga jeden od austrijskih Soldatov, 
koji su, kak je prije rečeno, Bosnu dr žili 
zaposednutu, ni e spazü i jer je valjda bil iz 
c ganske vla^ke familije, svetcu iz vrata pc- 
tujno potegnul.

C<eli varašinec se je zbunil, jer kaj 
takovoga se još nikada nije dogodilo. To nije 
nitko iz Bosne napravil ! — To je moral 
nckoj anstrijski sóidat, koj neima n ti pojma 
kak je Muhamed veliki svetec, načiniti. — 
Takova pogrda prvoga i najvekšega svetca se 
ima smrtjum kašiigati. — Ovak, i slično 
tomu se je na da!eko n okolici govorilo.

Na jedan krat se je zeznalo, da ga je 
jedan sóidat u vrieme, kad nikoga nije bilo 
u džamiji, potajno svetcu iz vrata potegnul. 
— Soldata su odmah prijeli i pred soldački 
sud (koj nežna za šalu) postavili. — Na pi
tanje, zakaj je to včiDil, odgovori on :

„Ja svetca nišam okral, nego jedan krat 
sam hotel videti tursku službu božju pak sem 
se odputil u njihovu cirkvu. Pos!|e službe 
božje 8am postal u preveliku zmožnost sve 
mogučega svetca Muhameda na toliko zamiš
ljen i zadubljen, da niti nišam spazil, kad 
fu svi iz cirkva odišli. Na jedan krat začujem 
za zastorom oude, kak me netko do imenu zove ; 
ja se stanem i idem tam te porinem rukom 
zastor na st»-an, — ali sad sem i imal kaj 
za videti: U jednoj svetlosti, koja moje oko 
uTe podnašati moglo, stoji t.u veliki Muha
med te me tak ljubezno gledi, da sem se 
razplakal i na kolena opal. On nato zdigno 
ruku, vzeme iz vrata svoga zlati lanc te mi 
ga proži veleč: „Evo ti prikazujem zlati 
lanc, koji ga meni u mojoj svetosti nije treba. 
Darivam p*k te znjim zato, jer kak sem 
videl, akoprem si pravoslavni, ipak mene, ve- 
likoga svetcA Muhameda poituješ i meni se 
klanjaš, — zato vzemi evo iz mojih ruk ov 
dar i nek ti hude zuamenje moje dobrovolj 
no8»i.f



Hirdetmény.
Alulírott van szerencsém Csáktornya 

és vidéke n. é közönségének szives tudo
mására hozni, hogy több felszólítás íolylán 
Csáktornyán egy

Sík logámti iitrm t
nyitok és ugyanott minden hónapban 5 
napig fogok a n é. közönség szolgálatára 
állni, megjelenésemet minden előző héten 
az ottani hírlapban fogom közzé tétettni, 
személyes megjelenésemet pedig fairaga 
szókkal fogom hirdetni.

Egyúttal vagyok bátor a n. é. közön 
séget t’sztelettel értesíteni, hogy folyó hó 
végével föltétlenül Csáktornyára érkezem 
és működésemet ez alkalommal 10 napra 
fogom kiterjeszteni

994 1 — 1 mély tisztelettel

Prohászka J. Nándor
gyak. fogspecziálista Zala Égerszögen-



Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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