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A  kukoriczamoly. károkat — úgy látszik — az ország középső nálunk szabadban leglömogesebben junius
vármegyéiben okozott Pest-Dilis-Solt-Kis-Kun, közepétől julius elejéig rajzik, tehát akkor,

A mezőgazdaságban előforduló rovar- Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Bács-Bodrog vártne- a mikor a kukoricza bimvirágzatát, vagyis 
károk gyakorisága után Ítélve, azt kellene majd Csongrád, Arad, Temes várme- mint azt általán nevezik, zabját, czimerét
hinni, hogy a kukoricza szintén ama kulti- gyök. azután pedig a dunántúli kerületben vagy zászlóját már javában kibánja. Ezt a 
vált növényeink közé tartozik, amelyek a az osztrák határ mentén fekvő Pozsony, rajzást azonban, minthogy esteli állat, csak 
kártékony rovaroktól igen sokat szenvednek. Mosony, Sopron, Vas, Zalavármegyék voltak naplemente után, esteli szürkületkor kezdi; 
pedig a gazdák nem igen panaszkodnak, azok, a hol a kukoricza igen sokat szenve- ilyenkor a kukoriczaszárak fölött iv alakjá- 
hogy a kukoriczalermést valami rovar ve- delt. S hogy például északon is - Mára- bán és szárnyaikkal erősen csapkodva, ide- 
szélyezlctné. Ha az elvetett magot varjak maros vármegyében — előfordult, azt a Habó oda meglehetősen ügyetlenül röpködik. Egyes 
ki nem szedték, akkor kiskorában, mikor község határában bőven szedeti hernyók korai példányok akadnak már májusban, 
kikéi, ellepi ugyan néha nagyon tömegesen igazolták. míg clenben az elkésettek még augusztus
a drótféreg, (Agrioles segetis Bjerk.) s ugyan- Említésre méltó körülmény, hogy a gaz- végén is mutatkoznak. Ez a rendellenes raj- 
akkor vagy még későbben a 8 0 — 35 cm dák legtöbbje ezt a kártételt rendesen csak zás azonban nem annyira a kukoriczánál, 
magas növényt megtámadhatják a vetési akkor vette észre, mikor a baj nagy volt, mint inkább a gaznövényeknél látható, mert 
bagolypille (Argotis segetum ScbilTm.) falánk mikor a kukoricza szára össze-vissza volt ez a rovar élősküdik néhány vadon termő 
hernyói is: de a mi azután a rajta élősködő töredezve s az éretlen kukoriczafejek (cső- növényen is.
többi rovarparazitákat illeti (gyökérlelvek, vek) már javában hullongtak, tehát olyan- A kukoriczamoly nősténye színre és 
néhány bogár, apró- és éjjeli lepke hernyója), kor, a mikor mindenféle védekezési igyeke- szárnyra nézve igen különbözik a himlői, 
azok rendszerint igen szórványosan és cse- zet hiábavaló lett volna. ^ fo különbség ezen két ivar között
kély mértékben fordulnak elő s igy azok pe(j jg e rovar e||en sikeresen s a mi az. hogy a nőstény világos agyagszinsárga,
kártétele valóban csekély is. Az elmúlt esz- olcsón is lehet védekezni, mert e rovar mig a him sötét szinü, melynek sötétebb 
tendő azonban e tekintetben kivételt tesz, a életében van olyan időszak, a mely ezt a árnyalata a szárnyak kissé ibolyás szürke 
mennyiben előfordultak olyan rovarkárok a vé(jekezést igen megkönnyíti. A védekezés vagy barnás rajzaitól és foltjaitól ered. Kü- 
melyeknek nagy részét a gazdák egyik he- sikcre lellál e|S(j süri)Ull js az állat éleiének lönben mind a kellőnek felülete, kivált a 
lyen nem is igen vették észre, míg ellenben pontos ismeretétől függ, miért is ennek, va- test alsó felén erősen selyemlényü.
más helyeken a szenvedett jelentékeny vesz- |.imjnl a kukoriczamoly egyes alakjai pontos A rajzás alkalmával a megtermékenyi-
teségek miatt nagyon sokat panaszkodla ismertetésének előre való bocsátása után tett nőstény petéit nem tömegesen egy helyre,

Ez a kár a kukoriczamolytól (Botys annál jobban és tisztábban láthatók azok a hanem egyenként helyezi el az egyes növé-
nubilalis Hüb.) származott. A hol csak ha- mozzanatok, a melyek a védekezésre nézve nyékre. A kukoriczánál (először végezzünk
zánkban a kukoricza megterem, mindenütt különösen kínálkoznak. ugyanis ezzel a növénynyel) kiválasztja an-
elöfordult ez a parazita is, de legnagyobb A kukoriczamoly egy kis lepke, a mely nak legmagasabb részéi, a czimert (himvi-

T  Á  R  C  Z  A  A t r ó í - l  v < w  Igaz; de akkor még nem tudtam, hogy ily
1 M  n  ^  Z - /-V . A  ú t i d  \ t ö e .  kegyetlen tréfát fog velem űzni.

Lehetetlen v * * * . , v o i u > a -  én ‘■sak8roko"ai,nal akaro,n
L i e u t i e u e i l .  l i . . s  .1|a k j . i n  ,|UZZi„|(-, tagjain inog sem lát- lm,h,ira . . .  . . . .

Ragyogja a csillag szolt, hogy már az ötvenes éveket tapossa. . , ”  Ks ahoz Wryné egészen jé, ugy-e? zo-
1 w  ̂ . . . . .  . . . . . .  . - , kogla a gazdaasszony. Hat azért ápoltam én a
tv,.., .  maga* égen, I laztarlasal Itéry Mihalyné, egy még javakora- „ • a urat liz é Jen A l_____

l.ütk-1. l-ttél. M i esmos, rendszerét« özvegy vezette aki ugyan- k.|kein Déryné, ne fogja föl a dolgot
,\i;„ keblén pihentél, ,sak nagyol nézeti, maion Várszegit* sznlelesenap- „ (ragikn9.in. Ne ronlsa e| ,  tréfámat, melyen
Én gynnynritfcégen.! jan, melyet eddig mindig rokonai: a takarék pénz- nijn,|annvian szivlml fogunk nevetni. Már szinte lá-
„. , ... , ís. ", k." : •nuaesosué csaladja korela-n ,om # ,losszu .1P,.zokat, llle|yet eljegyzésem hírére
v.rag illatozza szokott eltölteni kijelentette, hogy: nen........ igy se- y .gni fl)gnilk Mi pei|igi kedíe9 |*ryl„'., maradunk

mt a mezon, »n, hova, hanoin otthon marad. a régink. Hogy végrendeletemben nem fogok tna-
ogy reg «* ' I' ' ;  Várszegiiy agyában egy terv érlelődött meg gáröl megfeUdkezni, az bizonyos, mert hiszen min-

1 w>"1 Elhatározta, hogy megtréfálja rokonait. A terv az ,jjg hűséggel és odaadással viselte gondomat. . . .
En gyönyörűségem. volt, hogy itthon maradva e napon, rokonait kény- _  Ne beszéljen a nagyságos ur a halálról,
Mondja sózva-húzva szeriti, hogy őt meglátogassák és ha eljönnek, Dé- hisz még oly jó erőben van. .Agyon búsulnám ma-
A í ' * rynét úgy fogja nekik bemutatni, mint menyasszo- g am at. . . .
N«*m ismersz szerelmet nyét. Várszeghy arczára e szavak hallatára kedé-
CsanodAr a lelko«l ^ lt>rv »n®8v°lh de vajon mit szól e |yCS mosoly ült. Mintha szivét hirtelen egy napsa
id gyönyörűsége m! tréfához a derék Déryné? A jó asszony ilyen dől- g;',r melegítette volna föl. .lói esett tapasztalnia

gokban nem értele a tréfát. hogy mégis van egy lény, aki hozzá őszintén von-
Oh, d<> az nem lehet, »Legjobb az egyenes ul« gondola Vársze- zódik és koporsójára igaz könyekel hullatna . . .
A/ nem lehet mégsem. ghy és rövid kerülgetés után előadta tervét hősé- * * *
A múlt emlékére, ges gazdaasszonyának. A nagybácsi otthon maradt és Déryné pom-
Megtér hitem végre, Déryné elhalványodnll, majd sötét pir boriiá pás lakomát készített. Az igazgatóék és tanácso
s i  gyönyörűségem! el aírzát, végre pétiig könyekre fakadt. sék azonban, látva, hogy a kedves rokon nem jön,

Nagyságos ur, mondá zokogva ha nyugtalanok lettek és Ernő, az unokaöcscse, az 
Néni lehet az hűtlen öreg napjaira csörgő sipkái akar a fejére tenni, ám igazgató ur gigerli fia, nyomban ott termett, hogy
Se földön, se égen, tegye, de én nem adom magamat oda ily komé- megtudja, mi történt a nagybácsival. Talán meg-
Ki mint te úgy csókolt, diához. betegedett és szavaiban mintha több lett volna
Ki szivemhez úgy forrt. — De kérem, Déryné; hál olyan irtózatos az öröm, mint az aggodalom.
Kn gyönyörűségem! dolog lenne néhány óráig az én menyasszonyom- Kutya bajom, Ernő öcsém; mondd meg ezt

V ‘ C v u la  ként szerepelni? Hiszen hányszor mondotta ön hogy otthon mindenkinek. Különös okom van ma itthon
______^ v a r s á n y i  y  . m^g egészen lüihetően nézek ki maradni, ugy-e Déryné?

XVII. évfolyam.___________________ Csáktornya, 1900. július 29-én.___________________30. szám.



. u-x.x b „„„ v.aov ÍM áí-irs-i-iz első helve nincsen összekötve a második — Esküvők, l i e s n y á k  Lajos mura-
rigót, zabjat) s anna g> 8y n‘ .mvával vagvis a hernyó itt ugrott egyet, szerdahelyi körjegyző folyó hó 26-án dél- 
kajára tojja a petet s azu * "  ° ' d / J  Ha 'a  ezimerben több hernyó rágott, akkor előtt 11 órakor a helybeli r. kalh. templom-

is^ ö b b *p é tijé t8 f e je i n  ‘azok*isíéjebb*vándorolnak, ugranak egymás bán esküdött örök hűséget N u z s y Anna 
rakta Minthogy ped^ e rajzó nőstények pe- alá. de egymástól elkülönített helyen úgy k.sasszonynak. Tanuk voltak: Kollar.cs Imre 
tfket sokszor olyan “ árra is tojjak.'a me- telepednek le. hogy mindegyiknek meg van mura-s.klós. körjegyző es I ecsormk Ottó 
Ivet löttük ná más nőstény is megfer a maga külön tanyája. A kirágott belső helybeli nagyvendeglós. Az esküvő után a

s r « " k ■ s r . r í r s s  t r  a s r & i
oji’koT kerül Ha vagy kél Ilii ilm ulU tal a l«myi> bud.pM j .iHlakalos folyó 1.0 I I «  lartolt,

1 biif.it fi.,mi hernvrt inén uaránvi s ennek a legfelső szárrésznek belsejét vagy esküvőjét Rosenberg József varazsdi l.aztn- 
első útja az, hogy kikelése h ^ n W v b  1 0 - 1 5  een.nnéternyire egészen kirágta, ak- lajdonos nevel, leányával Kühusse. Mária ■  
rágzat-ágat. a melyen kikelt, kikezdi és puha kor elhagyja ezt a helyet is es megint ki- kisasszonyai.
belsejébe furakodik s ott él addig, a mig vülről haladva lejebb jón, hogy ott kívül _  Óvoda megnyitás. A helybeli egye-
azt egészen tönkre nem tette. Az összeró- k e z d v e  a szar oldalai, azon lyukat rag- sulet, óvodában a beiratkozás aug. 4-en 
gott belső részeket pedig azon a lyukon, a jón. a melybe (lia az elég nagy) azután be- eszközöltetik, lelhivatnak a t. szülők, hogy 
a hol befurakodott, kidobálja, de úgy, hogy húzódik maga is. így halad azután ugorva a beiratkozásnál -  a bejegyzett adatok hi- 
abból kisebb-nagyobb rész mindig a Ivük-1 egyre lejebb és lejebb. Augusztus végén es telessége szempontjából — személyesen meg
hoz tapad, hogy ez utóbbit mintegy betömjeszeptemberben majdnem mind a szar alsóbb jelenjenek. Az óvodába járás pedig 6-án 
Ez a kidobott belső rész szemcsés, fehér 'táján van. veszi kezdetét.
szinü és Így kissé hasonlít a kukoriczavirág | Ezen időben válik láthatóvá a valódi _  ünnepélyek. A folyó évben Muraköz 
száradó és már hulló részeihez. A kárt. i kártétel külső képe is. A hernyók már le- nagyobb tüzolló-egyesülete hazafias lei
melyet ez a hernyócska ilyenkor a czimer- húzódlak, körülrágták a szárnak csövek kezdéssel és pompával készül megünnepelni 
ben okoz, kevés ember veszi észre egyrészt j alalf* részét s a kukorieza már nem is érik fL.nnállásának negyedszázados jubileumát. Ne- 
azért, mert a kukorieza czimerét nem igen be többé rendesen, hanem csak száradoz, a vezetesen a Csáktornyái önk. tüzolló-egyc- 
szokták nézegetni s másrészt azért sem, csövek szeme összeasszik, töppedt lesz és SZ(»pt 7 éá 8-án, a perlaki pedig aug.
mert lm a megrágott részek a belső bánta- egészen összezsugorodik. De még az sem h(i ,Vén
lom lolylán el is száradnak, megfakulnak, elég. mert a hernyók egy része most már _  Névmagyarosítás. Franki Vilmos
mindazonáltal nagyobb részben külsőleg é- a csövek tövét is kikezdi, kirágja belülről (Menyei kereskei lő úgy saját, mint kiskorú 
peknek látszanak s eleinte nem igen lőre- az°k nyelét és majd a cső belébe lurako- |̂rzsébet és Margit nevű leányainak nevét 
deznek; a megfakult fehéres színezetük pe- dik s felmegy majdnem annak közepe Iá- |M.|ügyminiszleri cngedélylyel Fodorra vál
óig természetesnek látszik. Ha azonban a jáig, vagy megtámadja a csövet kívülről is [o7[íi[[ll
hernyók tömegesen lepik el a virágzatot, olyan formán, hogy a takaró levelei alá fu- — Előléptetés. Horváth Lajos volt hely-
akkor az röviden a támadás után töredezni rakodik s a cső szemet fölülről ragja. Előbbi csendőr Hetenyere csendőr-őrsvezetőnek
kezd s akkor már inkább feltűnővé válik, esetben a rfukoriczacsövck (»fejek«) rendre le|lelell e|(j
Julius végén, augusztus elején azonban e hullanak. Ez a kar meg nagyobb a korai _  prtes|tAs % 1,elvbeli villimtelen és
kártétel már nagyobb méretű kukoriczánál, mert itt a megtámadott szárak trtesites . Y ‘ \ P „
" . . .  * , ,  r . már idő elölt kezdenek száradni Gőzmalom Hesz vény tarsasag rendes kozgyu-

Majd midőn a hernyó megnagyobbodik (Folytatjuk) leset a mai naPon délután 2 órakor tartja
s a virágzat vékony ágaiban rágott lyukú- 1 hí . . f  meg. —
bán el nem fér, vagy mert ott nincs is mit a  o n o w s 1 o z se  • — Biróválasztás. Alsó-Muraköznek Ho-
rágnia, akkor elhagyja azt és egy más. a dósán községében folyó hó 26-án ejtetelt
virágzatnak rendesen vastagabb ágába, majd p  j j  . A y  p  p  1 p  p  meg a biróválasztás. Községbirónak Purics
végül a szárnak legmagasabb s a virágzat 1V u u  Ly 1 lJ 12 ^  lv * Menyhért közbirlokos lett megválasztva
alatt közvetlenül lévő részébe furakodik s Uj vasúti megálóhely. A cs. és kir.
ezt is belülről kieszi. E szerint tehát a her- — Hivatalos látogatás. Soós Pongrácz Szal>. déli vaspálya igazgatósága f. aug. hó 
nyó nem a növény belsejében haladt lejebb. nagykanizsai anyakönyvi felügyelő folyó hó f.töl Csáktornya és Polstrau között a 61. sz. 
hanem a régi tönkretett helyről kivándorolt. 14-én a Csáktornyái külfárai anyakönyvi hi- orháznál Miksavár elnevezéssel uj megálló- 
s azután a növényen kívül haladva, vala-lvatalt vizsgálta meg, melyet a legnagyobb helyet létesít.
mivel lejebb ismét befurakodott, úgy, hogy I rendben talált. _  Államsegély. A vallás- ós közokl.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  minisztérium a helybeli egyesületi óvoda

Krnf) elbeszélte otthon a különös fogadta- nyom. Déryné asszony egészségére. Beleuntam a szükségleteinek fedezésére 6 0 0  korona á l
lást és csakhamar az egész rokonság olt volt a magános éleibe. Megházasodom. lam segélyl utalványozott ki
nagybácsinál Általános rfankiállás volt a felelet Megbízások. A drávavássrhelyi me-

Az igazgató ur édeskés arezczal bizonyítgatta. Az igazgatom* leöntötte a selyem ruháját, a , . . . .  . _  .7 .. *
hogy inennyire örül, hogy a »kedves sógor* nem be- tanáesosné elájult, Ödön urli azt mormogta, hogy dekli.íznal k o\ acsics Czeczij, a tót-szt -
leg. Az igazgatónő elragadó mosolylyal tolt ál »vén bolond.« (Isak az igazgató ur nem veszté el m artom  m enháznál pedig Kósáné-M anlH
egy »saját hímzésű* papucsot. A kir. tanáesosné a hidegvérét és igy szólt: Júlia bízatott meg a m enház vezetésével,
pedig két leányával »saját szövésű* gyapot ujjast Nem hihetem, hogy öreg napjaidra komo- _  Sertésvész C sáktornya in o v k .^ é ff
adott át a nagybácsinak, kérve, hogy óvakodjék a Ivan akarod e gyermekes lépést elkövetni. , . . . . .  d e ríe sv e sz - ^ a ju o rn y a  nagyközség
meghűléstől. És ha igen? területen a sertésvesz jarvan yszeru en  felit-

— Bella és Ilona mondá — óhajtották Akkor gyámság alá kell. hogy helyez- PClt s fölyó hó 28-tól kezdve zárlat lett el
volna önt, kedves nagybácsi, egy négykezes darab- tessünk. rendelve.
bal meglepni. De ön nem jött el, itt pedig nincs I gy van, gyámság alá sipiták a hölgyek. Tűzvész S ztráhu nya J ó z s ‘f helybeli
zongora. Az igaz, hogy a mienk is rozzant már, Várszeghy megelégedetten intett Dérynének, j , ) u .o s  j 3 t l i i | A i a  f o . vV) h r .  i

de hát: meg kell elégedni olyannal, amilyen aki azonban nem türtőztethette tovább magát és ’P os ,olyn d d u lan  I
van_____ igy szólt: órak or ism eretlen ókból kigyulladt. A lííz

— Mondd csak, öreg, — szólt az igazgató — No ugyan, szép társaság. Tudják meg. kitörését idejekorán észrevették, s a helybeli
mit jelentsen Ernőnek mondott homályos czél- hogy ez az egész dolog csak tréfa. Várszeghy ur derék tűzoltóságnak sikerült azt hamar el-
zásod? tréfája. Eszében sincs neki a házasság. És én még fojtani. A kár csekély

Várszeghy arcza kedélyes kifejezést öltött és ma elmegyek innét, mert mem akarok az önök , . . . . .  . . .
igy szólt: gunyjának ezéltáblául szolgálni. Éljen boldogul. Vár- . ~  LakasvaltOZtataS. V i a s z  N ándor

— Kedves rokonaim. Bagaszkodástok mélyen szeghy ur! Én azonban házában nem maradhatok járási állatorvos folyó évi augusztus hó I-én
meghat. Épen ezért kétszeresen örvendek, hogy tovább. a P atak -u tca M olnár-féle házba (M orandini
olyasmit közölhetek veletek, aminek ti bizonyára — Boldogságot kíván ön nekem? ingerkedett ház m ellein költözik
szívből fogtok örülni. Várszeghy. Dérynét, ki menni akart, visszatartva.

A rokonok feszült várakozással lesték Vár- Maradjon itt, Déryné, monda, maga mellé ültetve . " Hírlapi kacsa. Mint a Nagy-Ivanizsáii
szeghy szavuit. a nőt. Kedves jó Déryné, önnek arany szive van. megjelenő »Zala« ezimii hetilap f. év julius

—  Déryné asszony, mondá Várszeghy a te- évig volt a házamban és igazi értékéről csak hó 22 -én  m egjelenő 5 8 . szám ában olvassuk,
remben jelenlevő gazdaasszonyának, kérem, foglal- »p* győződtem meg. Unnék az enyémnek kell len- C sáktornya és D ráva-V ásárhely között nény-
jon helyet itt mellettem. nie. Ez lesz az én boldogságom. És most, tisztelt V  ' m a  \asarn e  Y * 0*011 pénz

Déryné vonakodva engedve a kérésnek, a ro- jó rokonok: ajánlom magamat -  az esküvőig. 0 'a&z m unkások kozott csem p e
konok pedig a bámulattól inegdermedten szemlél- A tréfából komoly valóság lett és boldog 8*®s ,n ,a H az elm últ bélen nagy vérengzés 
lék a történteket. házasság. történt. A hirt tekintettel nagy terjedelm ére.

— Emeljétek poharatokat, kedves rokonaim. F u tó  Mihály. nem registráljuk; csak az a megjegyzésünk
éa koczintsatok velem az én kedves menyasszo- hogy t. laptársunkul ebben a kánikulai fór-

^ _ _ _ _ _ _ _ _  1
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rőságban ugyaniak alaposan lelültették mert 
utánna jártunk illetékes helyen a dolognak, 
s meggyőződtünk, hogy az egész újdonság 
egy rettenetes nagy hírlapi kacsa. A fennti 
szenzácziós hir különben a fővárosi napi
lapokban is megjelent.

—  Meghívó. A »Stridói Kerékpár Egye
sület« í. évi augusztus hó 5-én Rácz-Kani- 
zsán Kozma Mártonnak a »Szőlőfürthöz« 
czimzett kertihelyiségében nyári lánczmu- 
latságot rendez. Beléptidij: személyenkint 1 
kor. Családjdgy 2 kor. Kezdete d. u. 4 órakor.

Nyári tánczmulatság A »Csáktornyái Keresk. 
Ifjak Önk. Egylete« f. hó 15-én a »Fehér Galamb« 
kertihelyiségében igen látogatott s fényesen sikerült 
tánczmulatságol rendezett. Ez alkalommal az idő

járás is kedvezett, s mi sem állott útjában a vi
dám fiatalságnak, mely hajnalig járta Sárközy ki
tünően szervezett zenekara mellett a ropogós 
csárdást. A mulatság d. u. 5 órakor vette kezde
téi, volt világpósla, a látképek elárusitásánál a 
következő hölgyek fejtettek ki nagy buzgalmat: 
Kosenberg Szelina, Deutsch Eugénia, Hirschmann 
Berta, Kranilz Czilli és Terka, Heinrich Fáni, 
Ebenspanger Betti, Hirsolm Malvin, Récsei Her
min (Zala-Újvár.) Bucbvald Szidónia (Dráva-Egy- 
ház), Ebenspanger Hermin, Deutsch Kamilla, Hir
schmann Czilli, Hoffmanu Károlina, Kosenberg 
Irma, Zellinger Gizella. Fogadják ez utón az 
egylet legmélyebb köszönetét. Kisorsolásra került 
egy remek sötét plüss látképes album is, a nyer
tes Hirschmann Berta kisasszony volt, a kinek 
az iljuság zajos éljenzéssel nyújtotta át az em
léktárgyat, melyet a nyertes szívélyes köszönettel 
fogadott. A tánczmulatság tiszta jövedelme az 
egylet könyvtárának gyarapítására fordittatik. Fe
lülfizetni szívesek voltak: Slrausz Sándor 5 kor., 
Heinrich Miksa, Meider Márk 2 —2 kor; Deutsch 
Eugénia, Kosenberg Kikhárd, Neumann Samu,, 
Krausz Bál, Hirschmann Miksa, Eipschilz József, 
Kosenberg Zsigmond, Nespeda Károly (Z.-Újvár), 
Viasz Nándor. Steril Miksa (Stridó), Reich Jenő, 
Salgó József (Bálify-Hunyad), Meider Albert, Fridi 
János, lleilig József, Kosenberg Kálmán, Buchváld 
Herman (Dráva-Egyház), Schwarz Antal, ifj. Baum- 
iiak Frigyes (Dráva-Vásárhely) 1 I korona; Fiirst 
Vilmos, Friedentha! Sándor 40 — 40 fill. Heinrich 
Oszkár 30 fill. Weisz Ignácz, HofTmarm N. 2 0 —20  
fill. Összesen 29 kor, 50  fill. Fogadják a ne
mes szivü adakozók az egylet irányában tanúsított 
jóindulatokért az egylet leghálásabb köszönetéi.

Nyári tánczmulatság. a Perlaki önk. liiz- 
oltó-teslület pénztára javára 1900. augusztus hó 
5-én az olloki csárdában nyári tánczmulatságol 
rendez. Kezdete d. u. 4. órakor. Kosz idő esetén 
a tánczmulatság aug. 12-én tartalik meg. Beléptidij 
személyenkint 1 korona. Egyenruhában megjelenő 
tűzoltók belépődíjat nem fizetnek. Felülfizelések kö
szönettel fogadtatnak és hirlapilag nyuglázlatnak

—  Hirdetmény. Az 1880, évi XXII. t. ez. 
125. szakaszának 2. bekezdése értelmében ezen ; 
nel közhírré tétetik, hogy Csáktornya nagyközség- j 
nek az 1901. évre egy beállított költségelőirány
zata a község házánál folyó hó 25. napjától jövő 
augusztus hó 8-ik napjáig terjedő 15 napon át köz
szemlére helyeztetett, a mely napokon is az a hi
vatalos órák alatt betekinthető. Kelt Csáktornyán, 
1900. julius hó 24. Az elöljáróság.

Elgázolás. Mini lól-szent-márloni 
levelezőnk irja. Tiszai Jeromos löt-szenl-már- 
toni földmives a mull héten bekocsizoll egy 
asszonnyal N. Kanizsára holmi bevásárlások 
végett. A mint a városhoz éri, leszállt szé
káréról s a lovakat az asszonyra bízta. A 
lovak egyszerre ismeret len okból — meg
ijedlek s őrült scbeséggel vágtattak végig a 
főutezán; rohanás közben neki mentek 
CJaál István dusnoki lakos ökrös szekerének, 
azt [eldöntötték s az egyik ökröt megsebe
sítették. Az ökrös szekéren ülő Vodi József- 
ué pedig oly szerencsétlenül esett le a sze
kérről, hogy lábál törte, s eszméletlenül 
szállították a városi közkórházba. Tiszai el
len a vizsgálaton megindították —

— Hirdetmény Folyó évi augusztus hó ló
tól kezdve Csáktornyán a postautalványok és után
vételek pénzösszegeit a levélhordók a czimzettek 
lakásán, illetve üzlethelyiségében fogják kifizetni. 
Az utalványoknak háznál való kifizetését utalvá- 
nyonkint 4 fillér, illetve ha ugyanazon czimzett-

nek egyszerre 5-nél több utalvány fizettetik ki. 
darabonként 2 fillér, de ez esetben consignation- 
ként legalább 20 fillér kézbesítési illeték jár. Azon 
'Hágán felek kik utalványaikat a posta hivatalban 
kívánják kifizettetni, utalványaik külön kezelésért 
havonkint 4 korona raktárdíjat tartoznak fizetni. 
Ezen felek részére utalványaiknak a postahivatal
ban való átvételére, illetve kifizetésére naponként 
2 órai időtartam áli rendelkezésre, a mely órákat 
a szolgálat követelményeire való tekintettel a hi
vatal főnök állapítja meg.

—  Nagy tÜZ. Alsó-MuraköznekCsehovecz 
községében I. hó 26-án reggel 9 órakor nagy 
tűz ütött ki. Mentésről szó sem lehetett, mert 
a község lakói részint a nagy ijedelemtől 
részint pedig a tikkasztó hőségtől, mely az 
égő épületek közölt keletkezett: úgyszólván 
tehetetlenül nézték, mint pusztítja a romboló 
elem fáradtságos évi munkájuknak gyümöl
csét. A vész színhelyén hamar megjelentek 
a szomszéd községek tűzoltói fecskendőikkel, 
a mentés munkájában részt vett a Csáktor
nyái önk. tűzoltó - egylet is, mely távirati
lag hivatott a vész helyére. Tűzoltóink teljes 
felszereléssel Polesinszky Emil oki. tűzoltó 
tiszt parancsnoksága alatt jelentek meg; úgy, 
hogy a tűzoltásban 10 — 12 tüzoltó-lestület 
15 feoakendővel dolgozott. A tűz martaléka 
lett 3 lakóház, 20 — 24 melléképület, nagy 
mennyiségű takarmány és gabona. A kár 
meghaladja a 100.000 korona összeget. A 
lűz valószínű oka a gyermekek játéka a gyu
fával, mert hát a gyufa igen olcsó, 120— 140 
drb. 2 fillér, népünk nehezen képes megér
teni azt. hogy gyermeknek a kezébe nem 
való a gyufa, clhányva tartja lakásában, s 
igy boldog boldogtalan kénye kedve szeriül 
bánik e veszedelmes portékával. Figyelmez
tetjük. kérjük a nép vezetőit, igyekezzenek 
oda hatni, hogy a nép felismerve az ily sze
rencsétlenségek káros következményeit, a jö
vőben óvatosabb és körültekintőbb legyen.

—  Lopások. Nincsen hét, a melyen ne 
kellene beszámolnunk a lopások bünkróni- 
kájáröl. Az elmúlt héten is két helyen tör
tént lopás, nevezetesen: folyó hó 19-én toron
táli és veszprérnmegyei komédiások a hajnali 
órákban felzavarták Schlesiuger Ignácz hely
beli szatócsot mély álmából, s pálinkát kér
tek. A szatócs kiküldte egyik felnőtt leányát, 
ő azonban tovább aludla az igazak álmát. 
Mig a leány kiszolgálta a korai vendégekéi, 
addig ezek vizsgálatot tartottak a kis üzlet
ben, s egyiknek sikerült a (ifikből 50 kor. 
készpénzt kiemelni s azzal az egész csapat 
tovább illant. Kimenekülve a városból, a 
közeli nyirvülgyi korcsmában ütötték föl 
táborukat, s folytatták a pálinka ivásl és a 
lopási. Innen is 40 koronát elvittek, s utjo- 
kat újból Csáktornya felé irányozták, itt 
azonban kelepczébe kerüllek, mert az ideje
korán értesített csendőrség megcsípte, s azon-

| nal a büntetőbíróságnak átadta őket. A lol- 
I vajok teltüket erősen tagadják. - A másik 
í lopás a varasdi híd mellel ti korcsmában 
történi. Ugyanis folyó hó 12-én Terk János 
mahrenbergi (Stájerország) munkaadó 13 
munkással a Dráván deszkákat szállított. 
Este lévén, nyugalomra lérlek. Terk a korcs
ma egyik szobájában, a munkások pedig az 
istálló padlásán pihenték ki fáradalmaikat 
A mikor Terk a munkaadó nyugalomra téri, 
a zsebében levő pénzt, 1 drb. 100 frlos, 
több 10 frlos bankjegyet és több mennyi
ségű ezüst pénzt biztonság szempontjából 
fejvánkosa alá tette. Éjjel ismeretlen egyén 
óvatosan betörte az ablakot, bemászott a 
szobába, s a vánkos alól a jókora összegű 
pénzt ellopta. A munkások másnap kora 
reggel tovább indullak. Hihető, hogy a tol
vaj a munkások közül kerüli ki. A nyomo
zást a csendőrség megindította.

C S A R N O K .

Hugóm névnapjára.
Kedves Anuikám!

Gondolkodtam soká, hogy mit kelljen tennem, 
Kedves névnapodra mit is kelljen vennem.
Volt eszembe sok szép, drága remek holmi, 
Amiért az ember meg is tudna halni.

Gondoltam, hogy veszek egy szép karpereczet, 
Hogy szerezzek neked vele boldog perczet.
De hát tudod édes Kedves Anni lében,
Eltűnt gondolatom s elmúlt minden szépen.

Gondoltam, hogy veszek selyemsávos szép bolust, 
Melyben leszel te majd még egyszer olyan »tust«. 
De mivelhogy tudom »tust« nem akarsz lenni, 
Bármennyíre is fájt, le kellett mondani.

Gondoltain, hogy veszek krumplis ezukrot, tortát. 
Álltain a szavamnak s elküldtem a hordárt.
De a mint te tudod, Pesten sok a svindler, 
Elment s vissza nem jött, gyalázatos ember.

Mentem a rendőrhöz, mentem mindenhová, 
Feljelentem mondok, nem teszel te lóvá.
De hát jába jártam, jáha szaladgáltam,
Mert a rendőr igy szólt, »nyugodjék barátom«.

Menjen szépen haza s ne gondoljon arra,
Hogy a kis bugának, holnap a névnapja.
Hanem irja néki, szép fiatal urfi
Hogy az én szivem sem holmi földi krumpli.

Mert a mint leírta előttem a szépet,
Szivem mindjárt kapott egy szerelmi léket.
A szerelem bennem tótágasra állott.
Oh! kedves Annikám, mért hogy ezt nem látod!

így szólott a rendőr, én pedig csak álltam,
Mintha csak gyökeret vert volna a lábam,
Végre megszólaltam, s mondok neki szépen,
Szive ömlengése kapóra jött épen.

Kis húgomnak úgyse tudok mit küldeni,
Adja ide képét, azt küldöm el neki.
Tudom majd megörül, ha rendőr lesz ura.
Mert élte nem fordul tudom soha búra.

Kapva kap az alkun, a rendőr, a vitéz.
S engem öleléssel s számos csőkkal tetéz.
Igy eljegyeztelek, kedves Anni húgom,
A rendőr fényképét a lullapon nyújtom.

így leltein szert mégis egy szép ajándékra,
Ami többet ér is, mint sok ezukor s torta.
Fogadd tehát szépen a jövendőbelit,
Aki nyájas, kedves, szolid, szép és szelíd.

H o rv áth  D ezső
u m. kir. szabadalmi h ivatal ideiglenes 
jegyzője, Á llami'' könyvi Árosa a nyu

galmazott n. azerkeaztője.

Erősebb a betegségnél.
Igen érdekes hirt tudat velünk Landmuer J. ur Szen

tesről, s mi sietve közöljük, hogy buzdító s bátorító például 
szolgáljon azoknak, kik mini Landauer ur, ily rettenetesen 
fájdalmas hajban szenvednek. A gyomorbajosok igazán sa j
nálatra méltók, mert kevés betegség van, mely olyan óriási 
fájdalmat okoz és ezen kívül az erkölcsi életre is károsan 
hat. A gyomorfájdalom elveszi az étvágyat és a rendetlen 
emésztés, a mely súlyosan nehezedik a gyomorra, a vérke
ringés! zavarja, fuidoklást, heves főfájást és gyakran bél- 
gvuladást okoz. Az általános gyöngeség oly mértékben vesz 
erőt a betegen, hogy ha a vér valami módon nem találja 
meg régi ellenálló képességét, komoly bajok állhatnak be. 
haiulaupr ur megtalálta a gyógyszert, mely borzasztó gyo- 
morhajáhól kigyőgyitotta. Williams doktor Pink-pilulái, me
lyek a legtökéletesebben gyógyítják a gyomor- és bélbajokat, 
a vérszegénységet, a sárgaságot, neuraszténiát, reumát, neki 
teljes gyógyulást nyújtottak.

A Pink-pilulákat használtam s egészségem annyira 
helyreállt, hogy nem hagy kívánni vabit. A legborzasztóbb 
gyomorbajban szenvedtem, de ez a gyógyszer erősebb volt 
a rajtam uralkodó bajnál. A használat idejének arányában 
folytonos javulást éreztem s meg vagyok győződve, hogy a 
hideg fürdők, melyeket a gyógyulás idejére ajánlottak, szin
tén nagyban hozzájárultak gyógyulásomhoz. Ha valaha bajom 
visszatérne, rögtön a Piuk-pilulákhoz fordulnék.

Kapható minden gvőgvszertárban, valamint a magyar
országi főraktárban TOKÓK JÓ ZSEF gyógyszerésznél, Buda
pest, Kir&ly-utcza 12. doboza I frt 75 krért vagy bat doboz 
9 frtért.

Felelős szerkesztő:

M A R G I T A I  J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÚLÓP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVII. tečaj. Vu Čakovcu, 1900. 29-ga. júliusa Broj 30.

Sve poSiljke se tičuč zadržnja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo :
Knjižara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden je d e n k ra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  H kor 

Na pol leta . . .  4  kor.

Na četveri leta . . 2 kor

Pojedini l»roj: koštaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse« »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Kuruzni črv.
Vu prosu ravno tak more biti kvar zna

menit kak i vu kuruzi, sama da ga gospo
dari ovde redko opaziju, i to samo onda, 
ako vnogo prosa sejaju i da ova vu istinu 
jako gine. — Zrok ovoj je skoro jednak 
onomu. koji se za krmu na guslo naseja- 
noj kuruzi vidi.

Vu prosenu slamu zavrta se samo je- 
den črv! a to ne od zgor, nego od zdol. 
po priliki za jeden ali dva pednja visoko 
od zemlje. Vu deblešu slamu spravi se više. 
a vu drobnešu niže, da onak povoljneše vu 
njoj živeti more.

Gusenica vu napadnutoj slami more 
gori i doli laziti. Gori medjutim samo do 
kolenca, kojega nepregrizne, protivno pako 
doli do 2 — 3 i više kolena pregrizne, dok 
naskoro, do korenje stigne.

Kajti je pako prosena slamo od znutra 
šupla kak i drugoga Žitka ali trstine (nád). 
Gusenica gorjnu nutrašnju stran slame na 
skorom zgrize, za tim se potegne i vu dol-' 
nju stran tak, dok prosu doli nehiti. Kvari 
vu prosu je  težko opaziti, kajti je  céla tabla j 
rastline skoro jednaka.

Zrok je tomu ov, da se pokvarena sla- j 
ma na zdravu nasloni, a potom zdrava i s 
skvarjenu pokrije.

Iz toga. od gusenice vu prosu včinjeni 
kvar samo onak moremo presodili, ako ido
mú vu prosu i z bolum nagiblemo slamu

Z A B A V A

Viernost u nevolji.
Ona vreimena, kad su francuzi pod 

svojim cesarom Napoleonom l-im Austriju 
poplavili, još se i danas spominjaju, inalo- 
vrlo malo ih je, koji su ih još kakli bivša 
dieca siečaju, ali nekoliko ih ipak ima, 
em mi je predlani rekla stara lluberica u 
Insbrucku, da je kakti sedam godišnja die- 
vojčica videla Napoleona I-a i loga se dobro 
sieča. Godine 180(> oduzeli su francuzi pro
som kneževinu Ausbach le su u njoj liara- 
čili, kak to več neprijatelj dola. (Poslie su 
ju predali bararskoj.)

Za ono vrieme je u varašu Beireuth-u 
živel vrhovni poglavar nad svimi pruskimi 
šumami baron Karol Pollnitz. On je bil la
kov, kakovih za onda žalibože nije punu 
bilo, najme podpuni niemac u svojoj domo
vini, koj je  svoju domovino iskreno žalil, 
a preziral svakoga, koj bi se prilizivanjcm 
i puzanjem radi svoje osobne koristi, 
bil hotel, — za sad lobož gospojučim 
francuzom priveriti i dopusti. On se nije 
plašil svoje mnionje u lom pogled samo- 
mu vrhovnomu generalu francezke vojske

sim i tam, počem se opaziti more, kojá je 
slama pregrižnjena.

Ako ovo temeljito preglednemo, onda 
prevideti moremo včinjeni kvar, koji med
jutim nije tak znamenit, kak pri kuruzi.

Život gusenice je i ovde takov, kak i 
pri kuruzi.

Kak pak ovde zimu sprevodi, visi od 
toga. kak nju je  dosegla kosa.

Kajti, ako je od zgor vu slamu se spra
vila. onda nju skonča mlateč. Ako je pako 
od zdol vu strnišču ostala, onda čez zimu 
ostane kak i ona vu steblu od kuruzinja, 
akoprem se i strnišče i kuruzinišče podorje. 
gusenici zato nikaj neškodi

Nadalje:
Za potrebno nahadjam. da spomenem 

i nekoje druge rastline vu ko j ih se isto tak. 
kak i vu kuruzi naliadja ovaj škodljivi mol. 
A to je : Trubelika, Perika i divji mel i tak 
dalje.

Kuruzni kukec ili mol, do sada vu go
ricah nije još napravil kvara. akoprem ga i 
onde more včiniti.

Kaj se pako toga tiče. kak se proti 
ovomu kukcu moramo braniti, to hočemo 
vezda čuti.

Buduč, da ovaj mol neima nepriatelja, 
koji bi ga mogel skončati, kak to pri drugih 
životinjah biva, naprimer: i kobilice, poberu 
vrane, srake i druge ptice. Kajti ovaj mol 
vu kuruzinu tak se zna skrili, da nijedna od

rečenih pticah do njega dojli nemre, zato 
ov vu svojem mestu miren ostane.

Pak zaradi loga, kajti ga druge živo- 
tinje skončati nemreju, jako je  potrebno, 
da isti človek sam proti njemu se zdigne 
ili postavi, pak ga skonča.

Pri obrani proti lomu molu, imamo se 
sledečega držati ili vu pamet vzeti.

a) Prvo, da gusenica najpredi vu ku- 
ruznom cimeru pričme kvariti, b) Drugo, 
da njih najviše vu kuruzinji, stanuje, c) 
Tretje, da čisto vu dolniu stran kuruzinje, 
ali tijam vu koren se spravi, d) Četrto, da 
nazadnje i vu drugoj rastlini ima svoje 
prebivališče.

Sloga, potrebno je, da pri braneju toga 
črva. koji, a) najpredi vu cimeru se poka- 
žuje, da one strani kuruzinje, vu se koje 
zavrta, odrežemu i one odrezane komade, 
vu jednu posudu, naprimer vu s vodum na
točeni lagev hitimo. Medjutim jako moramo 
paziti, da črv iz odrezanoga cimera. ali pak 
iz istoga lagva nepobegne. Poleg toga, naj 

i bolje hi bilo. ako bi težaki odrezane címere 
vu kakove korpe skupa spravili, i onda vu 
lagev postavili, pri tom se je  lagev naveke 
ima pokrit držati. Kada je vre vnogo guse- 
nicah vu lagvu moreju se onde sa vrelom 
vodum popariti, ali pako vu gnojšnicu bit- 

Ičene zadušiti, i onak s gnojem pokriti, da 
| od onud nijedna nepobegne. Uspčh ovoga 
l posla od toga zavisi, ako smo ga čim paz- 
Ijiveše zvršili. Vsikak je  pako potrebno, da

u oči reči, k;ij je imal više krat priliku. 
je isti u njegovoj kuči stanoval,

Bil je to general Oudinot, koj je pri 
Ilollabrunnu bil težko ranjen, je do svojega 
posve izliečenja imal samo kommandu nad 
rezervom, a stanuval je u Beireutbu u kuči 
barona Pöllnitza. I on je poznal značaj svo
jega kure gospodam, te makar i neprijatelj, 
ali ljubav prama svojoj domovini je u njem 
moral visoko cieniti, dapače i kakli pošten 
čoviek ga je više cienil, nego one liimbcnc 
prilizavce. koji bi za trid<?sot srebnjakah do- 
movinu i sve bili prodali.

Na ov način je baron, kojemu je srdce 
bilo na pravom mieslu, u mnogih slučajih 
pomoč priskočili i mnogu nepravednost od
vrnil li i mnogoga nesrclnoga, kak lo več u 
ratno doba ide, svojim zagovorom pri ge
neralu i papače od smrti osloboditi.

Prilike k lomu je  bilo dosta jer fran
cuzi nisu nikomu povierovali, koj nije svo
ju niemačku domovinu zatajil, le se j c. nji
hovo nepovierenje znalo i u okrutnosti iz
rodili i mnogoga nedužnoga na galge dopc- 
lali. Više Inkovih slučajev je dokazalo, da 
francuzom nikaj nije vierovali. Tak je bil 
nieki baron Vdldcrndorf skupa sa svojim

poslužnikom Antunom Švarc-om streljen, 
jer je austrijansku granicu prekoračil, — 
držali su ga za špiona. — Isto tak su knji- 
gotržca Palm-a strelih, pošto su ga neslute
čega nista zlo, sami na zlo nnpelali a za
lim na kratko, i bez pravoga suda, pred 
puškine cievi irancezkih grenadirab sla- 

! vili.
Na koj pako sramotan način su fran

cuzi niemačke Stanovnike na probu metali, 
jeli se njihove zapoviedi zvršavaju, za da 
mogu onoga, koj če faleti. poslie paklenim 
veseljem kaštigovati, dokazuje jedan slučaj, 
koj je cielo stanovičtvo Baireutha strahom 
obuzel

K niekomu seljaku blizu varaša dojdu 
jedne dva, u podrapanoj francezkoj uniformi 
lobož trudni kak zemlja i kak da je  nepri
jatelj progoni. Oni prose u vis dignulimi 
sklopljenimi rukami, zavuči n pomoč sve 
svetce nebeške, da bi im se seljak srniloval 
i pošto oni puta nepoznajn, da hi jc  nočju 
do granicc odpelal. Oni da su najme iz fran
cezke vojske desert i ral i, a sada je  progone 
le ako je ulove, lak budu sigurno streljani. 
To lobož može seljak bez ikakove pogihelji 
ucinili, jer noč je  lamna, pulevi poslrance 
su mu poznali i on more prije zorje još



težaki dobro pregledneju, kak dalko je gu- 
senica vu kuruzinu odtišla. Ovo pak nam 
pokazuje ona izjedina ili izgriženi prah, koji 
se na kuruzinji opazuje. Odrezani cimeri 
kuruzi nečeju škodeti. Ovaj posel moremo 
započeti onda, kada se več gosenice opaziju, 
a to je navadno vu drugoj polovici juluša, 
ali početkom augustuša. Pri ranešoj kuruzi, 
more se predi započeti.

b) Znati moramo i to: da na koncu je 
seni velika množina tih gusenicah vu kuru- 
zinju stanuje gde i čez zimu preživeju.

Potrebno je, da se stebla ili strči od 
kuruzinja skorenjcm van izpuču i požgeju. 
Ako li pako ostalo kuruzinje za krmu has- 
nujemo, potrebno je, da se ovo vu budu- 
čem letu do zadnjega marciuša pobrani.

Paziti se ima i na to, da ostanki ku
ruzinja, vu koje su se gusenice polegle, kak 
i ono, koje se za nastil hasnuje, vu gnojš- 
nicu pomeče, da se onak stvari skončaju.

Jako pogibeljno je pako ono kuruzinje, 
koje se na leto ostavi, i skojem se negde- 
negde kola pokrivaju; ar vu ovakovom 
vnogo živeli gusenicah ostane.

c) Na kuruzinišču nije smeti ostaviti 
Sirčke od kuruzinja, kajti i vu oveh osla- 
neju gusenice čez zimu. Niti to nije dosta. 
ako se kuruzinišče podorje, kajti gusenici 
niti ovo neškodi, nego dapače hasni, ar 
njoj je  vu zemlji vnogo topleše čez zimu, 
nego li iz van zemlje. Potrebno je anda, da 
se ovi sirčki predi oranja vun izpučeju, pak 
sa ostalim kuruzinjem požgeju. Vse ovo 
pako nekošta toliko, koliki bi mogel k var 
nastati.

d) Velika pozljivost ima se držati posle 
zruždjene kuruze, na kocenje takaj, kajti 
videti je  moči,, da se i vu nje vnogo guse- 
senicah skrije.

Istina je, da se pri vnogili hižah sko- 
cenjem kuri, ali ga i po vnogih dvorih i 
med stenami rastepcnoga ostane.

Na isti način ostane negdc kocenje 
pred kolcih, gde se kuruza skocenjem daje 
svinjam, one kuruzu pojedu doli, a kocenje 
onde ostane ležali. Ovo borrne neje dobra 
navada, kajti iz rastepcnoga kocenja ravno 
toliko kukeov more izili, koliko ih je dosti

nalrag domov dojti bez da ga i Iko hude 
opazil.

Akoprem su se nesretni desertirci Selja
ku smilili, ali sloga zapoved i sl rasen ko- 
nac baruna Völderndorfa s njegovim slu
gom još su mu uviek u pameti bili na to
liko, da se nije podufal neprijalelja raz
dražili.

Anda se nikak nije hotel dati sklo- 
nuti, da im puta do granico pokaže.

Njegov osamnajst godišnji sin pako, 
nije tako daleko mislil. Kad je videl da 
otac med suzami proseče neče uslišati, slis- 
nulo mu je  to srdce na toliko, da su mu 
suze poletele, le za da mu otac njegovu 
nameru neopazi, izide iz sobe van pred 
kuču.

1 kada su ova dva desertirca vrhu svoje 
sudbine javkajoči negosloljubivu kuču osta- 
vili i van izišli, zadržal ih je  vaui i rekel! 
»Hodite zmenom, ja  ču vas spasiti, ja  ču 
vas još da nas preko granice odpeljati!«

Pak kaj se je dogogilo?
Komaj da su ovi zdrapanci sa svojim 

mladim vodjom iz sela izasli. pograbili su 
ga, ruke su mu svezali i još islc noči su 
ga predali francezkomu ralnomu sudu, koj

da novu prirodu moreju podežmati ili po- 
desetiniti.

e) Paziti imamo na prosena strnišča i 
konoplenišča. Pri konoplah je ipak menje 
pogibelji, kajti se ove i skorenjem spučeju, i 
onak vnogo letvah sa gusenicami skupajed- 
nomu človeku vu ruke dojde. Nikak pako 
pozabiti nesmemo. da najviše spotrtoga ku
ruzinja. vu kojem gusenica žive, na polju 
ostane. Isto tak vu prosenom strnišču takaj. 
Vu ovakovih dogodjajih savetno je, da ta- 
kovo ozledjeno strnišče zbranom dobro pov- 
lačimo i ono kaj brana skupa navleče, zru- 
kami poberemo i požgemo.

f) Na isii način skoreniti i skončati 
moramo i méla (komlót), konople i vsu onu 
rastlinu, vu kojoj se ovakov kukec ili črv 
nahadja. Ovaj posel more se i po zimi, a 
sikak pako do zadnjega marciuša zvršiti. 
Najbolje hude,ako takova stebla, vu kojih 
se ovaj gad nahadja, poberemo i pož
gemo.

Istina Hog. da ovakov posel nčje naj- 
lekši, ali človek vse more včinili. samo, 
ako mu je volja. Držati se pako imamo 
ovoga prirečja, — koje ovak glasi: — 
»Zateri vsako zlo na početku, ako nečcš, 
da ono tebe zatere.«

n . l .

KAJ JE  NOVOGA?
Vu Duna  r  j v  skoči/u,

Gyenesi Viktória 2ő Ijet stara kassérica 
iz Kecskeméla je o. m. 28 sa toni nakanom 
došla vu Budapesti!, da se tu skonče. Po 
poldan je iz jednoga mosta skočila vu Du- 
nav, ali su ju ribari vun oslobodili. Ali ona 
je  svikak hotela smrt, pak se je zato vu 
noči ob 11 vuri opet vu Dunu hitih). Vez- 
da su ju iz jcdne paroladje spazili, pak su 
ju lak oslobodili. Vozila vu špitalu betežna 
leži. Nesrečnu pucu je ljuba v dolirala na 
laj put.

Z a rok i srbskoffa kralja .

Srbski kralj Sándor se ženi, lak čila- 
mo iz budimpešlanskih novinah. Iz te prilike 
se i mi spomenemo iz srbskoga kralja, šan-

ga je posve na kratko odsudil i mladič je 
več drugi dan bil streljan.

Ona dva poderanca najine nisu bili de- 
serlirci več dva francezki soldati. k >ji su na 
taj način seljačlvo i ostali puk na probu 
metali, jeli se najine slrogih francezkih za
povedih svi točno drže, te su si na taj ne
pošteni način svoju kiviju zamazanu zas
lužim služili.

II Baireulhu se nad tim črnim i ne
poštenim činom još nisu opravili, kad na 
jedan kral novi slučaj cielu familiu vrhov- 
nog 'zapovednika nad niemačkimi šumami, 
baruna Pöllnitza u zdvojnosl i žalost neliili, 
a to pak se je na sledeči način dogodilo:

Sedi tu jcdnog dana barun Pííllditz sa 
svojimi pri stolu, kad jedan njegov prija- 
telj iz nenada bane u sobu le veli: »Pre
mislite si! Još nije osam dni prošlo odkad 
su baruna Völlderndorfa i njegovog slugu le 
plemenitega siromaka mladega seljaka kri
vično obsudili i strelih i elo več opet ima- 
du jednoga nedužnoga. Barun Falkenhausen 
je včera u obiteljskim poslu iz Auslrije pre
ko došel. za dva dni bi svojim poslom bil 
golov te bi sc opel bil mirno povrnul do
mov, a sada . . . .  sedi u talilnici, jer ga 
francuzi drže za špiona, pak hu valjda nje

dor je sada 2 i  Ijeta star a njegova zaruč- 
nica Draga Mašin udova je  več i 42 Ijeta 
preživela. Iz prostega roda je pak zato se 
puk jako protistavlja Sandorovoj nakani. 
Sam njegov oteč Milan, gdo je pak ravno 
tak proštu ženu (ali mladu) vzel, je  proli 
lomu, pak makar su se svi ministri zahva- 
liii na službi, ipak si Sándor hude vzel Dra
ga Mašin vdovicu za koju veliju, da je  ja 
ko izobražna, ali za Šandora je  malo prestara.

B onn vu Kini,

Skoro neznamo, kaj bi pisali od ova 
velike bune. Prošlog tjedna smo rekli, da su 
svi deputati i konzuli mrtvi vu Pekingu, a 
o v tjeden pak najedenkrat čitamo, da svi 
živiju samo nemški né. Ove glase kinezeri 
razpošilaju širom, zato je  jako nemremo 
veruvati i lo steni bolje jer ako bi europejci 
živi bili, zakaj onda nedaju oni sami glasa 
od sebe. Med tem kinezeri (sigurno su se 
prestrašili od europejcov, koji su Tien-Cina 
prevzeli) za mir prosiju od vladah, koje sve 
više-više vojske pošilaju vu Kinu.

Zakljuvnost.

Vu Čakovcu varašu je  svinjska kuga 
gori slupila, zato se je zaključnost od ovo
ga meseca 28-ga odredila.

Prva ivn jvn jv  stana.

Viasz Nándor kotarski marvinski leč- 
mk se hude augustuša l-ga vu Patak vu- 
licu vu Molnarovu hižu (poleg Morandini 
liiže) preseljil.

Potres.

Kak jednim budapcslanskim novinam 
I telegrafčraju iz Tillisa, tam je  jaki potres bil 
j vu Berna, Aga- Dova, Paski i Igdyr občinah. 
Vu Berna občini su l i  mrtvih i vnogo 

jranjenih našli pod ruševinah.

(i la ti vu Inf/ii.

Dok vu Afriki i vu Kini smrtno oružje 
bere žrtve, med tem vu Indij strahoviti glad 
redki broj čovečanstva. Sto Ijet je minulo, 
da je lakov glad né bil još. Na jezero i je 
zero je  poginulo marve, ljudih i još sada

govo zadnje pulovanjc van iz varaša pred 
njihove nabite puškine cievi.«

Na lo Pdllnilz skoči iz svog stolca i 
krikne: »Kaj? Zar mi takove sramole i kr- 
vološtva nebi znali preprečili? Zar mi tu 
neka mengujuči pri punem stolu sed mo, 
dok je  naš bližnji u smrlnoj stiski?« — Za
lim obcrnuv.ši se prama glosonoši: »Jeli vi 
poznate osobno baruna FalkenhausenaV 
Dobro! Anda mi ga opišite podpuno, da ga 

j nebi zamenil!«
Prijatelj (u učini, a na to se Pöllnitz 

oddrnži od svoje mlade žene i od diece, 
koja ga nisu hotela pustiti, boječa se nesre
če, le olide k generalu.

»Gospodin general!« — veli mu« — 
»baš sam ov hip doznal, da su Vaši grena* 
diri mojega najboljega prijatelja baruna Fal- 
kenhausena ulovili i u tamnicu hitih. Ja ga 
poznam i znam, da je on jedino radi obi- 
leljskog posla iz Auslrije k nam preko do
šel te bi se najduže za dva dana natrag 
domov povralil bez da bi francezkoj stvari 
i najina nje škodil. Gospodin general, ako 
do moje rieči kaj držite, oslobodite moga 
prijatelja!«

General Oudinot odgovori: »Gospodine 
barune! Ja znam, da je vaša rieč, rieč poš-
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évi LX t ez. 102. §-a értelmében ezennel ^  /. Váf/óhM d í j  szed ést Jog 1 évre*  Agw
közhírré teszi, hogy a Csáktornya kir. jbiróság ré v  * t ' V ) '  ,  W

Zakál Henrik Csáktornyái lakos uflwid alt.il , .N áí.,/„ ,  X
képviselt Bajkovecz Mária Csáktornyái lakos Alsó-l>oinborun a községi irodában 1900. augusztus hó 5-én dél-Jj^P 
javára Matora Mihály felső-király falvai lakos ut^n 2 órakor megtartandó árverésen haszonbérbe adatni
ellen 100 kor. s jár. e r e jé ig  1900. évi junius; fognak
hó 7-én foganatosított kielégítési végrehajtás ^  Részletes feltételek a községi irodában a hivatalos órák alatt
utján lefoglalt és 720 kor. becsült következő Ö ö  tekinthetők.
ingóságok, II. in : 1 könyü kocsi. I szekér, Alsó-ltombo,un. 1900. Július 2í-én á f r

1 kancza ló, szalma, í  sertés és 1 tatalpakon 4zr  M i l i á c z  J á n o s  l l u s z j á k  F c r e n e z  ] g [
álló pajtából álló ingóságok nyilvános árve- j egyzö l i l iO l — 1 '  bíró.

r" CnM ^ “ snek a Csáktornyái kir já-
ráshirés ig 1900. évi V.293 2 számú végzése  ̂ . 7

x  í r
eddig összesen 70 kor. 20 fii.-ben hiróilag w w  + M K

#  Arlejtési hirdetmény. $
közlésére Strelecz községi iskola részére készítendő M R

1900. é»i augusztus hó 3. napjanak d. e. 10 órája \ z

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé- j y  fl I#  ^  I Eft ?1  I/  i H H i m i n i n l l f h#  uj iskolapadok * padlózatokra #
107. es 108. §-a értelmetlen készpénzfizetés ^r{ejtés hirdeti, tik Az árlejtés folyó évi augusztus hó 5-én dél-^fe
mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén után 2 órakor Sztrelecz község biró házánál tarlatik meg.
hecsáron alul is el fognak adatni. 071

Kolt Csáktornyán. 1900. évi ji.lms 21 X  Mivlocz. 1900 jul. 28-an. .  J
napján ®  R l l Z S l C S  J ü l l O S  g

G lavina János, (»70 l — 1 községi biró. A é k
kir. bírósági végrehajtó ' f w l

^ ^ ^ ^ ^  W ^ ^  l t o t

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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