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47. szám.
Szerkesztővel értekezni leket min
dennap 11 és 12 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g it« !  

JÓ w e f  szerkesztő nevére 
kfildendó.

K iadóhivatal:
Fiaebei Fttlöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések ju l ío jo s a o  sz ím i t ta tn a k .

MAGYAR és BORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI
f l o g j o l c n i k  l i c t c i i k i n t

A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi ____ T
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye. Nyiittér P<tit*ora ío kr.

, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
vusnrm t|».

Eckstein B. hird. Írod. Bécsben: 
Schalek H., Dukes M , Oppelik A., 
Danbe G. L. és térB&n&l és HerndL

A vérsavó tudományos szem
pontból.

Inlelligencziánk rohamos fejlődésére 
vall, hogy immár hazánkban a közegészség 
ügyi kérdések iránt is meg van az általá
nos érdeklődés. Még egy évtizeddel ezelőtt 
nem lehetett a vidéknek olyan merész szer 
kesztöje, aki annak a koczkáztatása nélkül, 
hogy czikkét egyetlen olvasó se méltassa 
figyelmére, — ki merte volna adni az oly 
czimü czikket, minőt mi most Írunk.

Ma már nem kell attól félnünk, hogy 
az a czikk olvaeókat nem talál, mert ellen
kezőleg a dolog úgy áll, hogy a közönség 
minden vonalon lázas érdeklődéssel viselte
tik a szerűm ollások iránt és fájdalom, bi
zonyos veszélyes optimiszlikus vélemény 
foglal tért

Mielőtt a kérdésben nehány szót, a 
melyet helyzetünkben, mikor nálunk a gyer
mekgyilkos kór is evidens, szükségesnek 
látunk elmondani, elébb bemutatunk egy 
kiváló orvosi véleményt, azt, melyet Thirn 
József járásorvos Bácsmegye alispánja elé 
terjeszteti; az ő vélekedései a következők: 
A vérsavóról ma még végleges Ítéletet rnon 
dani nem lehet, de nem is szabad A túl
ságos örömnyilvánitás ép oly helytelen, mint 
a szkepszise A szerumkérdés megoldva nincs

és minden jel arra mulat, hogy éveken ál 
napirenden lesz, klinikai vizsgálatokat kell 
bevárnunk, mert a szerűm tudományos ér
tékét csak ez döntheti meg; a magángya
korlat eseteit számba venni absolute nem 
lehet. A szerűm használatát mindazonáltal 
a nevezett kiváló gyermekgyógyász engedé
lyezhetnek találja, mert a szerűm a lövé
szetre egyáltalában nem káros; tehát ha 
nem használ, nem is árt. Másodszor hasz
nálni nem lehet. A diíteritiszes beteg gyó
gyításáról orvos nem beszél, csak az a ki 
humbug. Virchow a hires berlini tanár véle
ménye a szérumról egyébként az, hogy a 
difteritisz ebbeni tehetetlenségünk és a 
szerűm árta’mallansága erkölcsi kötelesség, 
hogy a magángyakorlatban már most alkal 
mázzuk, még mielőtt véglegesen döntöttek 
volna Hatósági intézkedés szükséges az 
esetleges visszaélések megakadályozása te
kintetében.

Lehet, hogy a szerűm mint orvosszer 
nem fogja beváltani a hozzákötött várako
zásokat ; ám mint közegészségügyi szer a 
d.fteritisz megikadályozá-oára, ott a hol fö! 
nem lépett, biztos*tottnak látszott- És jól
lehet a difler fisz elleni szer nagyon drága, 
mert egy difteriti>zes beteg orvos’ásához 
12—20 forint áru anyag kell, a védollásra 
elég 2 írt áru és egyszeri beoltás 14 napra 
veszélytelenné, inmunissá teszi a gyerme

ket. O tt a hol a járvány vehemensen lépett 
föl, ott a szülők bizonynyal nem fogják 
sajnálni az egyszeri beoltást, akár a több
szörit sem. És a tudó3 orvos ajánlja is, 
hogy már most a próba-oltások megejtes- 
senek ; ott pedig a hol a vérsavóval a be
tegség ellen küzdenek, statisztikai jegyzések 
történjenek, valamint kiváló figyelem történ
jék a tekintetben is, hogy a difteritiszes 
gyermek nem csak betegsége idejére, hanem 
azontúl is elkülönittessék, mert a gyógyult 
difteritiszes beteg két hétig magában hordja 
a betegség csiráit.

A közigazgatási bizottság ülése.
A megyei közigazgatási bizottság Svas- 

tits Benő főispán Öméltóságának elnöklete 
alatt f. hó 13-án tartotta havi rendes ülését.

Az alispáni havi jelentés helyeslőleg 
tudomásul vétetett.

Felolvastatott a főoivosi jelentés a küz- 
pgAs7 Q<wioy terén október hóban a várme
gye területén e'őfordult eseményekről. A 
közigazgatási bizottság elismeréssel vette 
tudomásul a vármegye főorvosának odaadó 
buzgóságát és élénk érdeklődését, a mely- 
lyel a dyphlerilisz gyógyítását czélzó «sze* 
rum* ügyet kiséri és elhatározta, hogy a

A Jt:akií“Urtiija.
Emlékezés Gióf Zrínyi Miklós a 
költő 1664. november 18-án tör

tént haláláról.
(Folytatás.)

— Irta ; S z o k o l y  L a jo s . —
Zrínyi, mint Pázmány gyámfia mindennapos 

volt az érsek házánál, sok nevezetes férfiúval 
megismerkedett és sok fontos kérdés körül tájé
kozást nyert. Az érsek néha magával vitte Po
zsonyba és Bécsbs Is S a togékony ifjú minden 
iránt, a mi szép és nemes, melegen érdeklődött 
s e szerint Zrínyinek Nagy-Szombat nemcsak az 
elvontabb tudományok alapvető helye, hanem 
gyakorlati iskolája volt a leendő á'lamfértiunak 
és szónoknak is, úgy mint Csáktornya a vitéz 
katonának és hős hadvezérnek.

Nagy-Szombatban felsőbb tanulmányait elvé 
gezvón, 1635-ben elhagyta a várost s a követ
kező évben Pázmány ajánló levelével ■ Szemko- 
vicz Mátyás préposttal Olaszországba utazott s 
ezzel befejezte tanulmányait.

A művészet ez örök hazáját láthatá. Meg
csodálta Velencze gazdag műkincseit, elandalgott 
Róma régi emlékein, s tanulmányozta ősei haza 
jának irodalmát, müvéizetét, politikai s társadalmi 
állapotát.

Zrínyi olaszországi ulja után Csáktornyára 
tért vissza, az ősi birtokon megosztozkodott ö c 
csével, úgy hogy ö Muraközt és a magyarországi 
blrlokrészt kapta 7* fia, Somogy és Baranyámé- 
gyében, Péter pedig a horvátországi részt.  ̂ Át
vette Cialádi birtokát s rendezéséhez fogott. Csák

tornyát újjá alakította, a birtokai központjává 
telte. Zrínyi korában Csáktornya valódi paradi
csom vol'. A vártól egészen a szent-ilonái pauli- 
nusok zárdájáig diszkertek voltak szökőkutakksl 
és szobrokkal ellátva.

Zrinyi Miklós 1647. évben a horv&t báni 
méltósággal jutalmaztatott. Később kineveztetett 
királyi fölovászmesternek, születésénél fogva Zala 
és Somogymegye főispánja, légrádi és muraközt 
kapitány volt. Egész Európa fejedelmei vetélkedő 
tek egyir.ás közt, hogy Zrínyit minél fényesebben 
s nagyszerűbben kitüntessék ; maga Cipót király 
is birodalmi herczeggé nevezte ki ölet. (Fessler 
öesch. d. Ungarn, IX- Theil. Seiíe 131.) mely 
méltóságot azonban Zrinyi szerénységből s haza- 
tiságból el nem fogadta ; a magyar nemzet pedig 
• törökverőn» melléknévvel tisztelte meg öt, (Mu 
ravidóki hagyomány szerint) s tetteit a dicső 
emlékű Hunyadiak hőstetteivel kezűé összohason- 
litaui.

De e mellett költői ihlottséggel is fáradozott 
előmenetelén. Bátran mondhatjuk, hogy ö volt a 
XVII. században az az ifjú, ki hős nemzetének 
a költészet terén remek nyelvmüveket adott.

Nevezetes prózai munkái: a .Török Afium 
ellen való orvosság u Mátyás király életéről való 
elmélkedés “ „A vitézség circumstantiáiról.“„Tá
bori Kis tracta.M stb. stb.

Azonbsn e nemű munkáinak koronáját az 
„Obsidio Szigetiana,“ a „Szigeti veszedelem« 
czimü nagy eposa képezi. Tárgyát Szigetvár o s
troma és védelme, s a költő szép ősapjának, Gróf 
Zrinyi Miklósnak a vár védelmébeu kifejtett vi
tézsége és hősies halála képezi.

Hadi tettei, befolyása, személyes vitézsége 
nemcsak csodá'ókat, de ellenségeket is szerzett 
neki, kik közül csak a hatalmas törököket, és 
Moutecucu i liajmundot említem meg, ki a vitéz

bánnak nagy költséggel épített uj Zerin várát is 
elveszni bagyá, (1064. jun. 35.) s gyáva német 
zsoldosai ál al Alsó-Muraköz több virágzó helyeit, 
nevezetesen : Alsó-Domborut, Mura Videt, Kotor 
feldulatni s kirabolni engedte.

Zerir.várnak leldulatása s légbe rüpiíése (1664 
jul. 8 ) után Montecuculi Zrinyi iráoii gyűlöletét 
még azzal tetézte, hogy Zrinyi birtokán, Mura
közben seregének szabad rablást és fosztogatást 
engedett, (M. tört. tár. XVI. 133. 1.) ezután pe
dig seregét a Murán átvezetvén 1664, jul. 17-én 
Alsó-Lendván csatlakozott a Regédén át jött Li- 
pót bádeni uagyíierczeg seregéhez, s az aztán 
összes seregével Lenti alá vonult, ennek megerő
sítése után 70,U0J főből álló sereggel indult nagy-* 
sokára S/ent-Gottbárd íelé, hol a csata 1664. 
aug. 1-én meg is történt, ez ütközetben azonban 
Moatecuculi serege — miután későn érkezett — 
nem vett részt, (M tört. tár XVI, 134, I.) hanem 
azt a trancziák vívták ki, s daczára annak, hogy 
a törők csapat teljesen s/.ótveretett, a bécsi kor
mány mégis Kőprili török nagyvezértől könyör- 
gött békét. A török porta által előterjesztett csu- 
loa békepontokat a bécsi kormány, illetve Lipót 
király minden ellenvetés nélkül elfogadta; nem
zetünkre nezve oly lealázó és gyalázatos feltété* 
lek mellett a béke Vasvárott húsz évre tehát 
megköttetett.

A magyar nemzet a vasvári béke megköté
sét megdöbbenve vette tudomásul, mert csakis 
az következtethette belőle, hogy a bécsi udvar 
a békét a nemzet alkotmányos szabadságának le 
rombolására togja felhasználni. A nemzet színe 
ezt nőm nézhette többó, mint egy kitörő félben 
evő íergeteggé változott át, titkon tanácskozmá- 

nyokut tartott, a elhatározta, hogy az arany bulla 
zárpontja szerint fogja szabadságát megóvni.





nyelv, de idegen törvények is uralkodtak ná
lunk ; a mikor nemcsak; hogy nem tanítot
ták a magyar nyelvet iskoláinkban, de az 
iránta való gyűlöletet ültették el a fogékony 
szivekbe s ápolták az ellenszenvet a magyar 
haza, a magyar állameszmével szemben, 
így került ő Varazedra, hol középiskolai 
tanulmányait 1856—1860-ig végezte az 
odavaló gimnáziumban S h 'gy mind eme 
gátló körülmények daczára derék ház ifivé 
lett mégis, bizonyít hamisittatlan érzelmei 
mellett s részt követelhet magának az ér 
demből a budapesti férfi-tanitóképző-intézet, 
melynek 1865 ig növendéke volt — Bárány 
Ignácz igazgató vezetése alatt A tanítói 
oklevél, mely a tanügy bajnokává fölavatta, 
Pákán nyitá meg számára az ottani iskola 
ajtaját. Itt töltött egy keserves évet mint 
k&ntortanitó segéd, de mely időre ő mindig 
édesen emlékezett vissza. Szerény volt az 
állás, még kevesebb fizetése ; de az első 
szolgálati óv az ó idealizmusával; a világba 
első ízben kilépett ifjú kedves környezete, 
az ő kellemes szórakoztató apróságaival, 
tanítóskodásának legszebb szakaszává tették 
pákái tartózkodását. S ha 1867 ben Csák
tornyán megválasztották az akkori feleke
zeti iskolában tanítónak, örült ugyan, hogy 
szülővárosába, övéi körébe segítette sorsa, 
de Pákáról nehéz ssivvel búcsúzott el.

27 év mullott el tehát az óta; hogy 
Szinkovics a tanügy szolgálatában városunk 
polgára volt. Két évvel többre terjed egy 
negyedszázadnál az ó tanítói munkálkodása. 
Hogy 1869 ben községivé lett az iskola* őt 
is átvette a város. S a mikor 1871-ben 
helyben a polgári iskolát szervezték, őt is ki* 
nevezték ez intézethez, a hol az ifjúságot 
tornára tanította azon oklevélnek alapján, 
melyet 1871 ben e tárgy tanítására nyert.

A mikor Magyarországon tapogatóztak 
még, hogy hogyan is kellene a magyar 
nyelvet az idegenajkuak között a legsikere
sebben tanítani s csak 1878-ban formuláz- 
ták azokat az általános elveket s eljárási 
pontozatokat, Szinkovics helyes érzéke mát 
a 70 es évek elején találta el a helyes utat. 
Az értelem- és beszédgyakorlatok alapján 
való tanítás volt az ő módsiere melyet 
m«ga a közoktatásról szóló törvény Í9 ké 
sőbb sankcionált. Ezt a módszert tanulták 
a magyarra lett horvátajku fiatal t nitótól 
kartárüi, kik még mot is há'ával emlékez 
nek meg arról, hogy tőle mily sok gyakor
lati fogást lestek el — már akkor! S 
Szinkovics nemcsak a tanügy terén buzgói- 
kodott. Hálás talajt talált a szívben a magyar 
szónak — a dal mezején Mindenki tudja 
itt A városban, hogy a helybeli dalárda 
egyedül ő neki köszönhette, hogy létrejött 
s hogy időszakos álmadozásaiból több ízben 
felköltetett Ő  lelkesítette a dalárokat, az ő  
buzdító szavaira tömörültek azok időküzön- 
ként a dalárda zászlaja körű’. S hogy e 
hasznos és a szivnemesitő egyesület most 
pihen s nem kisérhette ki hivatalosan lelkes 
vezérét utolsó útjára s nem búcsúztathatta 
el akkor, a mikor tőlünk örökre búcsút 
vett : nem rajta múlott; eléggé fájlalta, 
de háta megmásíthatatlan viszonyokba 
neki is bele keltett nyugodnia I

Két évvel ezelőtt csöndes jubileumát 
ülte negyedszázados helybeli tanítóskodásá
nak* Ki hitte volna akkor, hogy az akkor 
még kitünően konszolidált férfiú ma már ne 
legyen az élők sorában ! De hát a gond- 
viselés kifürkészhetetlen intézkedésének úgy 
tetszett s ő tőlünk őrökre elköltözött 1

Legyen könnyű neki a hantI Kenjen a  sokat szenvedett ott az anyaföld htdeg 
ölében I Találja meg ott a nyugalmát, me 
lyet soha sem keresett, de melyre bizonyára 
rászolgált, s a melyet megérdemelt!

Kihuny fáról neje a következő gyász- 
jelentést adta k i :

özvegy Sz nkovics Ferenczné született 
Lukofnák Karolina mélyen szomorodott 
szívvel jelenti, úgy a maga, mint a mélyen 
sújtott rokonság nevében, hogy felejthetet
len férje Szinkovics Ferencz ur Csáktornyái 
közs. elemi iskolai r* tanító s polg. iskolai
s. tanár, hosszas szenvedés éJ a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után, folyó hó 
17-én esti 7 órakor életének 52-ik eszten
dejében az Urban csendesen elszeuderült 
Hűlt tetemei f. hó 19-én délután 2 és fél 
órakor adatnak át az anyafölduek, a gyász 
isteotisztelet 20 án délelőtt 10 órakor fog 
a lóm kath. plébániatemplomban mondatni. 
Csáktornya, 1894. uovember 18. Nyugodjék 
békében!

Gyászjelentést adtak ki azonkívül még 
az elemi és a polgá i iskolai tantestületek 
î , mindannyi a lészvétnek és bánatnak 
legmélyebb s legőszintébb hangján,

Temetésén megjelent Csáktornya kö
zön égé és mind a bárom tanintézet tanuló 
ifjúsága igen nagy számban. A simái Men- 
csey Károly k rtársa emlékezett meg az 
elhunytról s búcsúzott el tőle megható 
beszédben.

Legyen könnyű a hant s nyugodjék 
békével!

K ü l ö n f é l é k .
(gróf (géstetics jenö ur e hó 22 én a 

délutáni vonattal Csáktornyáról több havi 
Muraközben való tartózkodás után Gráczba 
utazott.

gineve zis. Beér Ferencz Csáktornyái 
állami tanitóképezdei zenetanárt a vallás - 
és közoktatásügyi minister ur jelenlegi al-l 
kalmazásában segédtanárrá nevezte ki.

— gymen. Dr. Pecsornik Miklós e hó 
19 én vezette oltárhoz Varazsdon Stiffer 
varazsdi kereskedő kedves leányát Natáliát.1

— gyilvános köszönet. Festetics Jenő 
gróf ur Ö méltósága a helybeli Kúdedóvó- i 
Egye Ulet dologi kiadásainak födözé<éreötven 
frtot volt kegyes újabban ismét utalványoz 
tatni. A midőn ezen ismételt adományt a 
nyilvánosság előtt és nyugtatnám, fogadja 
0  méltósága, mig ez alkalmasabb formában 
hivatalosan megtörténhetik, ez utón az 
Egyesületjegforróbb köszönetét. Csáktornya, 
1894. november 23 Ziegler Kálmán, óvó 
egyesületi elnök.

£  szépitöegyaület hasznos tevékenységé 
nek újabb jelét adta azáltal, hogy a város 
által mulatóhelyül felajánlott Jalsa nevű erdő 
egyik részét fakkal ültette be, utakat készi 
tett rajta sat., szóval újabb rendeltetésének 
megfelelő állapotba hozta. A szépitőegye- 
sület dicséretére méltó tevékenysége a kö
zönség elismerését joggal kiérdemelte.

(gáiközi §mJor jeles zenekara ma vasár
nap a «IIattyu» szálloda éttermében fog, 
hangversenyezni. A n. é. közönség pártfogá
sát e helyen is kérik a zenekar tagjai!

— Nyilvános köszönti A tek. isko 
laszéknek, a helybeli tanintézeteknek 
és azok tantestületeinek, valamint ál
talában a városi n. é. közönségnek 
legmélyebb köszönetemet fejezem ki 
az igaz s mély részvétért, melyet bol
dogult férjem elhunyta alkalmából irá
nyomban tanúsítani méltóztattak. Csák
tornya, 1894. november 21-én. özv. 
Szinkovics Ferenczné.

A kőzöusétf körből.*)
*E rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem 

tartalmi tekintetben nem vállal felelős séget a
Sserk.

tekintetes szerkesztő art
Egy kitünően szervezett színtársulat 

városunkba 3 heti előadásra idejönni szán. 
dékozott. Monori Sándor színtársulat igaz
gatója, ki a nagyterem bérlete miatt a 
vendéglőkhöz fordult, tőle azon választ 
nyerte, hogy az újonnan alakalt Casino a 
termet ezen szín előadásokra átengedni nem 
hajlandó.

Miután a nagyterem annak idejében 
úgy épült fel, hogy az esetleg előforduló 
szinelőadásoknál is megfeleljen, vagyis job
ban mondva a színházra is figyelem véte* 
tett, nem tudom, hogy miért ne legyen 
megengedve egy színtársulatnak előadásait 
itt megtartani, a hol egy megfelelő helyi
séggel rendelkezűuk; vagy talán már any- 
uyira nélkülözhető volt Csáktornyán a 
szellemi szórakozás, hogy azt adott alkalom
mal magától elutasítani lehet ?

Azt hiszem Csáktornya közönségének 
még van annyi joga a várostól követelni, 
hogy egy színtársulat előadása t megtart
hassa, különösen akkor, ha a vendéglő 
bérlője es a színtársulat közt akadály nem 
forog fenn

Ezen körülményt a városi elöljáróság 
figyelmébe ajánlva és soraimnak becses 
lapjában való közlését kérve, maradtam 
kiváló tisztelettel. Egy szórakozni akarO.

Csáktornya, 1894, november 23.

Felelős szerkesztő: 
HARGI TAI  J ÓZ S E F.

Laptalajdonos és kiadó;
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)

Nyilttér.
N y i l a t k o z a t .

Nehogy a közönség vezettessék félre 
városunk isme t alakjaitól (H'rsehman H. 
Dorner J.# Kopjár S.) kötelességemnek is
merem, hogy választadjak soraikra *

Szükségesnek tartják az Urak meg
jegyezni, hogy hivatásukat nem képezi 
politikát Űzni: czéljuk csakis a társas életet 
magyar szellemben terjeszteni.

U a m ne űzzenek politikát ; nem való 
az Önöknek! Nehezebb ám az, mint bizo 
nyos német dalt, bizonyos ablakok alatt 
énekelni.

Nem akarom önöket kapaczitálni, csak 
arra vagyok bátor felhivni az említett Urak 
becses figyelmét, hogy ha csakis a magyar 
társas életet életet akarják fejleszteni, gon- 
uolják meg : az a rövid „csakis« szó nagy 
kötelességet ró Önökro s ilyen bekezdés 
mellett nem ér>k el sohasem !

Kérem tehát az Urakat, hagyjanak 
fel törekvésükkel! Sikeresebben működhet
nének azon a bizonyos fadarabon, melyen a 
lábtyü művészek remekeiket alkotják s me
lyet közönségesen kaptafának neveznek.

Köte'ességem igy fizetni az élvezetes 
estélyért, hol egyesülve mulattatott a német 
s horvát szellem a magyarság álarcza alatt.

Jelen soraimat használom fel kijeién, 
térére annak, hogy nem vagyok hailandó 
tovább folytatni, semmiféle polémiát, a mit 
irtam azt át is éreztem s ez érzelmek 
gyermeke e legmélyebb megvetés, melyet 
említett Urak iránt érzek

S p itz e r  F eren cz .

* E rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem 
tartalmi tekintet ben felelősséget nem váltál a

Sserk«





Š u m a r s t v o  i v a d a s  i ja.
PoCima se drévje s&či, sije se Žiri 

brezovo seme. VaJasija na e srn c jelen0* 
kak takaj i na zajce je ov mesec vu naj, 
boláem razvitku, srajnak zgubiva vu ovom 
mesecu svoje roge*

Nekaj iz gospodarstva.
P o l j o d e l s t v o
Ov mesec počina so mlatiti, ter se 

snopi nesmeju na debelom metati. Stanje 
mora se čuvati pred mrazom. Zemljišča 
moraju se preorati, gnoj se izvaža na polje. 
Repa se jemlje iz zemlje. Senoko'e se gnoje

V i n o g r a d a r s t v o .
Ako je povoljno vrčme, polažu se 

grebenice, gorice pričneju se gnojiti, kolči 
se jemljeju iz zemlje da ne gnjiliju, ako su 
katranireni mogu se pustiti vu zemlji, a 
vu toplih predelih more početi jesensko rez.

V o č a r s t v o
Vočke moraju se gnojiti ter se m>reju 

i presadjuvati. Očistiti se moraju vocke od 
mahovine i od suhoga svržja

V r t l j a r s t v o .
Povrtje, ko,e ima vani ostati prék zime, 

ima se pokriti sa listjem i’i gnojem, ostalo 
mora se spraviti vu pivnicu za zimu

P č e l a r s t v o .
Ov mesec moraju se čmelci Čuvati 

pred zimom, slabim čmelc»m more se da- 
vati hrana, a letila (luknje) moraju se po- 
menj Sati.

Prekapanje (rigoliranje) zemlje
Joá prijo nekoliko Ijet bilo je prepiranje 

razpravljeno, jeli je potrebno pod presadji- 
vanje trsja potrébno pčska prekapat ili pak 
ne ? Protivniki prekapanja su stim obrazla- 
gali posel čemu bi onak loši i sipki pések 
premetali te ga joá nevrédnijim činili. De- 
nes smo vre onamo dospeli, da svaki 
uvidja hasén prekapenja. Znamo, da je 
pések samo ozgor na povrSju nevaljjani 
podtim je'mnogokrat jako tvrd, nadalje e i 
to poznato, da dolnje naslage iz jako neplo* 
devitih, divljih délov zestoje.

Prekopnu vrédnost, kad shodnu 
potrčbtiu samo on zna pravo preiazmeti i 
uvažiti, koji je u neprekapani pések sadovnoi 
dvévo ili trsje zasadjival. 1892. sprotulétj« 
presadjival sam mnogobrojne drvah i grm- 
Ijah u prekapani i neprekapani pések. Od 
drvah u prekapanih pé*ek jako njih je malo 
ostalo, te premda niti jedenput ns sam 
zalőval ipák su vrlo lépő rasla, te njim 
tlo pod gornjom naslagom uvék se dosta 
vlažno, pokazuvalo- Utvrdi pčsek (grabe) 
usadjena drévja su takaj doista lépő poti- 
rala, ali su se nasuprot večkratnemu 
žalovanju sva posuái'a.

Imal sam prilika videti mlado trsje, j 
koje je 'posadjeno u neprekapani pések. 
Nasad je bil stoprv 4 ljetab/ te se je očč-1 
vidno k uništenju nagnulo trsje. Jednog 
ovakvog trsa izkopavši, ogromnomu korenje 
namah pravi uzrok falinge- Na zdravom 
za život sposobnim trsu redovito na naj- 
dolnjem korénu polira i jako žilje temeljno, 
a postrano korOn iče je vre slabiše.

Iz neprekopanog péska izkopaváe ko
rénje mu je ravno protivno razvito, ar su 
pri ovom najgornji postrani koréni najbolje

bili razviti, doOim najspodnje podlog ili 
korénje iliti nožno ko? énje gotovo je unidteno* 

Né je anda čudo, ako se takva trs;e 
za kratko vr mc uništi, ar mu je na plitvom 
razgranieno korénje zmrzljavicr izloieno, to 
pri obdčtuvznju oštroči motike."

latina je dodu^e, ako su negda, samo, 
ga onak izložili brez prekapanje, odonud 
potiče joS i dendenes obostojeie ono krivo 
uvjerenje, da brez priklanjanja trsja nerodi 
ar b prikloojenjem okolo obkopano i dole 
položeno, posadjavnog trsja plitvo mu se 
razáirnjuCe korénjife dospélo je u gl bljiše 
naslage te su iz njeg "zvleöenje šibe se 
unutri se na dno grabe ukoreoile.

Drugi put dalje.

k a j  j e  n o v o g a ?
Manevri Ijeta 1895.

Kak Wiener AUgemeine Ztg. novine iz 
zaufanoga zvirala doznaju, odrtati hoče se 
carski manevri Ijeta 1895. vu baranjskoj 
varmegjiji, med Pečuhuro, Barčom i Kapos
várom. Ovi manevri, vu bojih budu su letovali 
tri, odnosno éetiri vojna sbora, bode na mesto 
onih velikih manevrab, koji se pred dvemi 
ljetmi zaradi kolere uisu mogli održati.. Glavni 
stan kraljev hude vu Pečuhu, pak bu tam 
boravil prajzki cesar Vilim gost.

Princesa Marija Orleanska.

Kopeuhageike uoiine »Kjopenhavn* do- 
nasaju vést, da se princesa Marija Orleanska, 
tovaruáxa princa Waldemara, neče v Se 
povrnuti vu Dansku, ter da bude izstupila 
iz danske kraljevske biže. Princesa odsutna 
je od meseca janiuSa i nije bila ni pri 
srebernom gostuvanju danskih prestoloaasljed* 
nikah Kak je poznatn, igrala je prircesa vu 
evropskoj politiki vnogo Ijet važnu uloga. 
Njezinim posredovanjem doáli su vu ruke 
čara Aleksandra III, oni fuliSni spisi, koji 
su pridonesli, da se je Rusija Njemačkojol* 
tudjila.

oblalanim Vendeecem stalj. »Kaj se anda 
od mene zabtieva i za kou cienu neka si 
svoj život odkupim ?u

.Samo jedna malenkort* — odgovor 
cfficir te mu hoče jednu sek ru predati. — 
#Ti samo ima  ̂ katoličko-popovskomu prazno- 
vierju svoje preziranje izraziti i ovo križno 
drevo poseči."

Ripoš, koj se je veó pokleknul, za da 
smrtni udarac, prime, zd gue se sjó, vzerae 
sekiru i promatra križ- C >viek bi bil mislil, 
da se je njegovem nutarnjem. u njegovoj 
dudi porodila borba medju ljubavju prsmi 
Bogu i strahom pred srtjum. Zojim zajedno 
zarobljeni kameradi več su se na stran obr* 
nuli od straha, da bi njihov kamerad svojo 
vieru bii moguč poteptati, ali njihova boja* 
zanije dugo trpela.

Ripoi podigue siekeru, kojom su ga 
oboružali u v.s, odbieži do križooga drva te 
zavikne jakim glasom kaj je igda mogel : 
„Jaj si ga onomu. koj bi se pedstupil križ 
našega gospodina Jezusa Krhtufla pošpatati, 
ja sam ovd« te ču ga braniti do zadnjeg 
daha, do zadnje kaple krvi moje.* I iz- 
bilja, bilo ga je baš liepo gledati, toga 
gjegjernoga soldata svoje viere, kak tu 
zuužno stoji naslonjen ua kr ž. Gn sekiru 
visoko zdigujeuu obima rukama drži, sveti 
ogenj mu se iz očiuh kresi, čini se, kak da 
ga uieka vrhunaravna jakost oživljuje,

Niekoje vrieme si je na ov način bezbožce 
držil daleko od tiela, jer ih je njegovo ne- 
vadano držinje tak osupnalo, da se uiti je- 
dan nije pribl žiti podufal.

Ali na skoro su pričeli jedan pred 
drugim sramiti, radi toga, Sto ih toliku mno- 
žiou, samo jedan jedini u strahu drži, te 
straáuom krikum navale na njega— prevelika 
uiuož ua, dakako, da ga je svladala. Oa je 
zadob 1 rane od svth Stranah i akoprem mu 
je krv curkom curela, on se je ipak jednako 
osovljen za križ di/.al, Dl vijaki mu roke od 
križa odtrgajo, hite ga ua podnožju križa na 
zemljo, napere mu svoje bajunete proti srdcu 

I te mu kakti divjaki ruče: »PočJeci toga 
kii'.a ili si odmah mrtav 1«

„Nikada! I hiljadu puta ne* — odgo
vori hrabri krščenik — ,0?o je znak mojega, 
zveličeuja te ga koča još jedao krat zagrliti.* 
I zadnjim naporom svojom več iztrodenih 
silah obodvima rukama zagrli krilno drevo.

U ovoj posituri prime junučki ljubitelj 
križa zadnji smrtni valarec i njegova duda 
je odletela k na križ propetom Bogo-človeku, 
za da čuje pred njegove rieči; »Tko me pred 
ljudmi spozna, toga ču i ja pred mojem ot- 
com poznati.*

Dvanajsti sam ja.
Jedan izmed najgorflih revoltantov, koj 

je iza francezke revolucije puuo zla počrnil 
i viže krat si u svečeničkoj krvi, na to rekuč 
ruke pral, je opal u pogibeljnu bolest. On 
se je zaklel, da ujegovu kučujpop nikada nebu 
stupil, ili, ako bi se ipak koj to podstupil 
učiniti, te bi sam ob sebi knjemu došel, ni
kada iz njegove sobe živ nebude iziSel. — 
Bolest njegova se je medjutun danomice 
pogoršavala i več je bilo malo ili nikaj ufa* 
nja, da bi ostal živ.

To zezna jedau svečenik, kak takfij i 
grožnje bolestnikove. Nikaj zato ; dobar pas
tir znade, da mora, ako je potrebno, i isto 
svoje življenje, za svoje ovce alduvati. Bez 
daljnjeg promidljavanja odluči se reéeoi sveš- 
tenik na žrtvu i ide posietiti botestnika. Kad 
je ov svečenika opazil; pobere sve svoje sile 
skupa i kakti stekli strahovitim glasom saruči . 
»Kaj? Pop je pri meni 1 Dajte mi puiku, 
da ga kak pseto strelimu.

»Dragi moj brate* — odgovo i mu 
svečeuik — „Kaj morešz-oruijem napraviti? 
Ja imam jakše oiuije od tvojega u te napereno, 
a to je Ijubav moja i moje stalnost!«

Sad pretegue bolestnik svoju ruku iz 
postelje te se grozi injom sveóeoiku kričeč: 
»Znaj! Ova ruka je dvanajst takovih, kako? 
si ti pogutila."



Godtónje izvedle ministra trgovine za 
ijeto 1895.

Ovo izveflče izsšlo je ovih danah. Iz 
njega dunosimu po novinah „Pest. Lloydu« 
sijedeče podatke o željeznicah Koncem ljeta 
1893. iznosila je dužina ieljeznicah vu zem- 
Ijah korune magjarske 12.577*49 kilometrah, 
anda više za 483*86 kilometrah ili 3 6 
postotka nego ljeta 1892. Vn ovom Ijetu 
izdane so koncesije za 425 kilonetrab, koncem 
godine gradilo se 440*3 kilometra, za konce- 
siju predloženo je bilo 4284 4 kilometra.* 1 * * * * 
Željeznice imaju 1958 lokomotivah, 3840 
i 47.563 tovarna kola vagona. Naroješčeno 
je bilo 6419 činovnikah i 23 498 podčinov- 
nikah i slugah, koji skupa dobil' 20,522 608 
forinti plače. Oipremilo se 45,560 338 oso- 
bah (više 4 490 489;, 75 368 tonah (po 10 
metrički centov) putničke prtljige, 20,329 012 
tonah brze i teretue robe i 8,599.356 tonah 
robe vu režiji. Ukupni investicional stroški 
iznosih su 989,035.169 for, od ovih izdano 
za kraljevske magjarske željeznice 732,805.656 
for. (74*2 post.), na društvene glavne željez
nice 133.674.265 for. (13*5 post.), vicinalne 
željeznice 122,095.248 for. (12 3 post.) 
Ukupni dohodki iznašali su 102 868.265 
forinti (X 9,091.032 =  9*68 post) od ovih 
odpada na kr. magj. državne željeznice 
79,296 203 for, na drnžtvone glavne željeznice 
14,763 614 for. vinialne željeznice 8.818.488 
for! — Uknpui izdatki izrašali su 56,857.115 
for. Pri ovih željeznicah izneS* čisti dobiček 
46,021.150 for.j za 3.668*165 for.. više neog
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Selyem hamisítvány. Égessünk el egy 
minlát a venni szándékolt fekete selyemből 
s a hamisítás rögtön kiderül: Mert mig a 
valódi s jól festett selyem az elégetésné 
nyomban összepődörödik és csakhamar kil 
alszik, maga után csekély világosbarna ha
mut hagyván, addig a hamisított selyem (mely 
zsíros szinti szallonás lesz s könnyen törik) 
lassan tovább ég (minthogy rostszállai a 
festékanyagtól telittetten tovább izzanak) és 
sötét barna hamut hagy maga után, de va
lódi selyem módjára soha össze nem pödü- 
rödik, csak meggörbűl. Ha valódi selyem 
hamuját összenyomjuk, elporzik, a hamisít
ványé nem. —  Ile n n eb er jj?  G r. (cs. kir. 
udvari szállító) R e ly e m g y & r a  Z ü r ic h 
b e n , házhoz szállítva, postabér és vámmen 
tesen szívesen küld bárkinek is mintákat, 
akár egyes öltönyökre való akár egész vé
gekben levő valódi selyem szöveteiből, Svájc
ba czimzett levelekre 10 kros és levelezőla
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó.

Hirdetések.
Pályázati hirdetmény.

Őrség községben (Zalamegye Csáktor
nyái járás) a

tanítói állomásra
pályázat hirdettetik, — tanító javadalma
zása 300 írt készpénz fizetés utólagos havi 
részletfizetésben, — 1 hold föld haszonél
vezete, V. hold kert és szabad lakás haszon
élvezete.

A folyamodók kérvényüket
1894. évi deczember hó3l*ig

íőlisztelendő Ilerk  Félix úrhoz, mint isko 
laszéki elnökhöz kellően felszerelve beadiák.

A választási halárnap a kérvények be* 
érkezte után fog kitüzetni.

Pályázhatnak oly okleveles tanítók, kik 
a magyar és horvát nyelvet szóban és Írás
ban bírják.

Iskolafülésre 20 frt fára.
Kelt Őrségben, 1894. november 18.

M  H  K  H  K ,
iskolaszéki elnök.

614_______________________ ________

4828- 94. tk:
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság által közhírré tétetik, hogy Lnpogla- 
vecz Mária férj. öuplika Tamásué mura
királyi lakosnak Klarics Dora férj. Csereukó 
Jakabné, Kovács Boldizsár murakirályi, Ko
vács Lukács, Kovács Ilona férj. Mikecz Bol
dizsárul hemusoveczi, Kovács Teréz fétj. 
Koren Bálintnétüskeszlgyörgyi, T szii István 
muracsányi, Tiszai János hagyatéka képvise
letében ISzalay Lajos ügyvéd ügygondnok 
nagykanizsai lakosok, Klarics Viucze ismert 
tartózkodásu végrehajtást szenvedettek elleni 
végrehajtási ügyében 562 frt 50 kr tőke 
1885. évi október 6-től járó 6*/, kamatai, 
18 fit 50 kr biztosítási végrehajtás kérelme, 
16 frt 45 kr kielégítési végrehajtás kórelme, 
11 frt 65 krbau ezennel megállapított ár
verés kérelmi költség behajtása czéljából a

n-kanizsai kir törvszék (perlaki kir. járás- 
bíróság) területén lévő, a murakirályi 
1470. sz. tjkvbm A f  46 hrsz. a. felvett 
ingatlannak Klarics (tévesen Dorics) Dorottya 
férj. Csereukó Jakabné, Kovács Boldizsár, 
Kovács Lukács, Kovács Ilona férj. Mikecz 
Boldizsárné, Kovács Teréz férj Koren Bá- 
lintné, Tiszai Janói hagyatéka, Tiszai István, 
Klarics Viocze tulajdonául bejegyzett #/a*-ed 
rész 2647. 42. hr. a mkirályi 1609 sztjkvben 
A f 1012/a hrsz. a Klarics (tévesen Dorics) 
Dora férj. Cserénké Jakabné, Lcpoglavecz 
Mária férj. Suplika Tamásué, Kovács Boldi 
zsár, Kovács Lukács, Kovács Ilona férj- 
Mikecz Boldizsárné, Kovács Ter0ž férj. Koren 
Bálintué, néhai Tiszai János hagyatéka, 
Tiszai István és Klarics Vinczo tulajdonául 
felvett ingatlan az 1881. évi LX. t. ez, 156. 
§-ának a pontja alapján egészben 24 frtt a 
murakirályi 1609 sz- tjkvben A. 1627|a 
hrsz. a. i gyan&zok tulajdonéul fejvett ingatlan 
ugyanazon t. ez. alapján epédben 117 fit 
3 3 '3 kr, a murakirályi 1609. aztjkvben A 
f  2054',) hisz. a. ugyan azok tulajdouául fel
vett ingaslan, ogyauazoi t. ez alapjau egész- 
ben 178 frt 66*'3 kr. a murakirályi 1609, 
sztjkvben A j- 2421 |a. hrsz. ugyan azok 
tulajdonául felvett ingatlan ugyanazon t. ez. 
alpján egészben 98 frt 66 kr, a mura ki* 
rályi 1609 sztjkvben A t  455 c 1 hrsz, a. 
ugyanazok tulajdonául felvett ingatlan ugyan) 
t. ez. alapján egészben 77 fit 831 s kr, a 
murakirályi 1609 sztjkvben A f  2362,4 hrsz. 
a. felvett ingatlannak Klarics (tévesen Dorics 
D ra fér;. Csereukó Jakabné, Kovács Boldi 
zsár, Kovács I ukács, Kovács Hona férj. Mi 
kcez Boldizsárné. Kovács Teréz férj. Koren 
Bálintnó néhai Tiszai János hagyatéka, Tiszai

István, Klarics Vinczét illető s|4 része 266 
frt, a murakirályi 1493 sztjkvbea A f  455 
c|a hrsz, a* a most nevezettek és LepogUvecz 
Mái ia férj, Suplika Tamásuét illető ingatlan 
az 1881* évi LX. t. ez. 156 § ának a. 
pontja alapján egészben 77 frt 33S J3 kr. a 
draskoveczi 410 sztjkvben A f  599 hrsz. a. 
ugyanazok tulajdonául felvett ingatlan, ugyan
azon t. ez, alapján egészben 92 frt kikiáltási 
árban 1894. évi deczember hó 20. napjának 
déle'ötti 10 órakor Murakirály illetve 
1 8 9 i .  é r i  d e c ie m b t i  h ó  2 0  áa  d . u . 3  ó ra ko r  
Draskovecz községházánál Szebényi Lajos fel
peresi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével 
megtartandó nyilvános árverésen el fognak 
adatni.

Kik iái táti ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 

10*|a -át készpénzben vagy óvadékkópes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni.#Vevő kö
teles a vételái t 2 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésé
től számítandó 15 nap alatt a másodikat 
ugyauatlól 30 nap alatt minden egyes részlet 
otán az árverés napjától számítandó 6*/« ka. 
matokkal együtt az árverési feltételekben meg. 
határozott helyen és módozatok szerint lefi
zetni. — Ezen hirdetmény kibocsájtásával 
egyidejűleg megállapított árverési feltételek a 
perlaki kir. jbiróság telekkönyvi osztályánál 
és Mu akirály, Draskovecz község elöljárósá
gánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlakon, 1894. évi ezeptembjr üó 22.
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Tévedések és félreértések, k ik é r  illése végett  a  
n a g y  érdem it  közön ség  szives tu d o m á s á r a  hozzuk,  

h o g y  zzég ü n k  a la p i tó  főnöke, E M IL
ü v  (Utal az  lS G J-ik  évben lé tes íte tt

D ie trichés G o t t s c h l i g

e z é g ------- m in th o g y  G ottsch lig  J ó z s e f  ú r  az eg y ed ü li
v o l t  tá r s tu la jd o n o s  idő k ö zb en  m eg h a l t  és neje m i n t
beltag a ezégböl ö n k én t k i lép e t t , -------  összes á r u i ,
üzletei és in g a t la n a i  az  a lu l í r o t ta k , m in t  a f e n n 
á l lo t t  ezég u tó d ja i  tu la jd o n á b a  m en tek  át.

cs. és kir. udvari szállítók, tea-, rum-, cognac- és palaczksor-nagykereskedók 
B U D A P E S T E N

KÖZPONTI IRODA. IV.. R é g i  posta utcza 10. sz.
| IV., Vóczi-utcza 18 . sz.

U D V A R I  T E A - É 3  R U M - R A K T Á R A K :  IV.. K i g y ó - t é r  1. sz.( VI.. Andréssy -ú t  3 3 -  sz.
VÁROSI P A L A C Z K S Ö R R A K T Á R  : IV.. A r a n y k ó z - u t c z a  1. sz.
Á T V 1 T E L I- P I N C Z É K  E S  R A K T Á R A K :  Kóbénya. Füzér-utcza 3 0 . s z ó m .

i 'ú  c i i 'u t i  c z im  ■ J j  i  m  n  11 í r  f i *



GOTTSCHLIG ÁGOSTON
tea-, rum- és c o g n a c - n a g y k e r e s k e d ő  

B U D A P E S T .
Központi iroda: IV. Váczi-ulcza 4. sz

R A K T Á R A K :
IV. váczi- utcza 6 sz. | VI. Andrássá ut 23.

A „Mandarinhoz1* „Hong-Cong városához"

a városház tér mellett. a kir. opera átellenében
KLiviteli p in c z é k  : X .  K ő b á n y a , fü z é r  u toza  9 . sz .

Kizárólagos bizományi-raktár Csáktornya és vidéke 
részére

i t r a l i ia  le slv é r  uraiénál*
Közvetlen behozatali! valódi chinai és orosz karaván 
teák, Jamaica-, Brazíliai és Cuba rumok, franczia c gnacok, 

likőrök a legfinomabb minőségben, eredeti csomagok és p:\hczkokban, ere
deti árak mellett.

j e g y z é k  k ív á n a t r a  in g y e n  és b érm e n tv e .

Nyomatott Fischel Fülöp fSlrausz Sándor) könyvnyomdájában CtAktomyán.
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