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A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

A kukoriczamoly.
Ila a megtámadott kukoriczát ilyenkor! 

nézzük meg. akkor az nagyon szomorú ál
lapotban van, és az ember azt hinné, hogy 
azon a lovasok száguldoztak végig, vagy 
legalább, hogy marha tiporta össze. Pedig 
az csak a kukoriczamoly müve A szálak 
teteje mind letörött s ugyancsak sok vastag 
szár is dűlőiig már jobbra-balra, mert a 
hernyók már egészen tönkretették; sok meg
rágott és elszáradt szárt pedig már a szél 
is letört. Hogy ez a kár ilyenkor csakugyan 
jelentékeny lehet, azt most már könnyű el
hinni.

A hernyó kártétele ilyenkor már végét! 
érte s maga is mint hernyó teljesen kifej- j 
lödött s mint ilyen kitelel azon a helyen, a 
hol az őszi fagyok érték. Legtöbb hernyó | 
sorsa attól függ, hogy a kukoriczaszárral mi 
történik? Ha a kóröt télen künn hagyják a 
mezőn, künn maradt a hernyó is; ha föl
tüzelik a tél folyamán, akkor a hernyó is 
a tűz áldozata lesz; ha pedig marhával vagy 
birkával elelik fel, akkor a hernyók kis része 
az etetett állatok foga közölt pusztul el, mig j 
többje kiugrik vagy kipereg a szárból s olyan 
helyre menekül, a hol háborítatlanul tovább 
elélhet, vagy ahol (pl. alommal vagy egyéb 
takarmánynyal) később mégis tönkre megy: 
végre a hol a kukoriczaszárat nyárára te-,

T Á R C Z A.
Szin és való.

Unatkoztak a nyaralóhelyen. Gombos Tiva
dar indítványára elhatározták, hogy a Korona- 
szálló nagytermében egy lánczczal egybekötött szí
ni-előadást rendeznek. Lesz tombola, szerpentin, 
konfetti, bengáli fény, világposta, regatta verseny, 
s jól fognak mulatni. No meg a mulatság előz
ményei is úgy lefoglalják valamennyiöket, hogy so
káig nem is érnek rá unatkozni.

Gombos mindenhez érteit, különösen értett 
ilyen jőlékonyczélu ünnepélyek rendezéséhez. Szí
vesen tett, vett, fáradott, szedte össze a szereplő
kel, járt a fővárosba, hogy Ízlésesek legyenek a 
díszletek, a meghívók, s csak azt szokta kikötni, 
hogy az ő darabját tanulják be. Piletáns iró volt, 
ki bármikor kirázott a kabátja ujjúból néhány 
egyfelvonásosal. Fis most is elfogadta a vigalmi 
bizottság az ő darabját, melynek czime volt: »Ár
víz után.«

Lnnék az eg\ fel vonásós dramolellnek tárgya 
mindennapi. Arviz pusztította el a falut, a nép 
nyomorog, s a dúsgazdag földesur akként segít a 
népen, hogy kenyeret, pénzt osztat ki és munkát 
adat a népnek. Gsak Pogány Jóska nem kap se
gítséget, csak az nem kap semmi munkát. A föl
desur a szép Pogánynéra vetette szemét, eljár 
hozzájuk, s csak akkor hajlandó segítséget adni, 
ha Pogány né a szeretője lesz.

Az asszony ellenáll, de a nagy nyomorúság 
s férje kétségbeesése azután engedékenyebbé teszi. 
Kgy csókol ad a földesurnak s megígéri, hogy a 
kastélyba megy. A férje leshelyéről mindezt látja 
és agyonlövi u távozó földesurat. A nép, mely

szik el, hogy azt nyáron használják fel, 
abban a kukoriczamoly hernyója azután tel
jesen háborítatlanul fejlődik tovább és ren
desen ki is fejlődik lepkévé.

A hernyónak az á része, a mely a ku- 
koriczacső belébe furakodik, a kukoriczacső- 
nek, illetve lemorzsolás után a kukoricza- 
csutkának sorsában osztozkodik. Sok tüzbe 
kerül belőle, de még több szanaszét hever 
raktárakban, góléban, padlásokon, az udvar 
egyes zugaiban, vagy a Irágyadomb olyan 
helyein, a hol a csutkában rejtőzködő her
nyónak semmi bántódása nincs, s a hol te
hát szintén rendesen el van helyezve.

Végül a hernyóknak az a kis része, 
mely a szár legalsó részén, már majdnem 
a gyökér felett húzódott meg. az rendszerint 
künn maradi a kukoriczaföldön, föltéve, hogy
ha a kukoriczaszúrt lévágták és — a mi 
különben nálunk ritka eset — nem gyöke
restül tépték ki. Ez a ré^z tehát szintén sza
badban telel ki.

A mi a hernyó természetét illeti, nem 
lehet mondani, hogy \ nagyon fürge volna. 
Mert igaz. hogyha a kukoriczaszár felhasí
tása után tanyáján meglepjük, élénk, fürgén 
hátrál, vagy ugrik egyet (mint a levélsodró 
pillék —  Tortricidák — karcsú hernyói), 
de máskülönben csakhamar lecsendesedik és 
azután kis ideig nyugodtan vár. mintha elébb 
megíontolná, hogy mire határozza el magát. 
Ha azonban tanyáján egyszer háborgatták.

minden segélyt a meggyilkolttól kapott, a gyilkos
ra rohan, megjelennek a törvény emberei, vasra 
verik Pogányt és elviszik, neje kétségbeesetten 
csókolja a rab lánczait, mialatt a függöny le
gördül.

A férj szerepét Kormos Géza kapta, inig Po- 
gányné szerepe Kormos fiatal feleségének jutott. 
A földesural a nyaralóhely dédelgetett kedveneze, 
Kénesy László vállalta el.

A Kormos házaspárról sokat suttogott a vi
lág. Azt mondták, hogy az asszony csak rengeteg 
vagyona miatt ment Kormoshoz »As nem szerette 
urát. ki féltékenyen őrizte a szép hitvest.

Kormosra: boldog volt. hogy ilyen nagy sze
repet kapott és csak akkor sápadt el, mikor tud
tára adták, hogy ki a partnere.

Kénesy László hidegen viselkedett a szép 
asszonynyal szemben, s ki sejthette volna, hogy e 
két lényt forró, veszedelmes szerelem fűzi össze ? 
Tehát jól osztották ki a szerepeket. Az a csók. 
mit Pogányné kap a földesúriul, valóban a féke- 
veszett szerelem csókja lesz.

Gyorsan múltak a napok. A főpróba reme
kül sikerült, s mindenki bámulta Pogányné szere
pében Kormosnél, ki oly szenvedély ességgel ját
szott, hogy a nagy jelenetnél, mikor az asszony a 
kastélyba jövetelét megígéri a csábítónak, a hall
gatók összenéztek.

Kgy napi szünet után elérkezett az ünnepély 
napja. Kormos komolyan sétált a kulisszák mö
gött parnszlruhában, neje paraszlmenyecske gya
nánt volt öltözve s igézőén nézeti ki, mig Kénesy 
László, a földesur, vadászruhába bujt.

S kezdetét vette az előadás. Kormos idege
sen adta szerepét, melléből hörögve jöttek a sza
vak. Nejének minden jelenetét taps jutalmazta. 
Most elérkeztek a esők jelenetéhez.

ott nem igen marad meg többé es inkább 
újabb helyet keres magának. Menekülés küz- 

j  ben belehuzódik más hernyó tanyájába, hon
nan azután csak tikkor jön ki, mikor veszély 
többé nem fenyegeti. Idejének nagy részét 
összekunkorodva a kamrájában tölti és csak 
zavarás esetén húzódik feljebb. S miután 
teste igen puha és hajlékony, azért a leg
szorosabb helyen is megfordulhat, s a hová 
csak feje befér, behúzhatja oda a kissé puf- 
fadtnak 'átsző testét is. S mig-jryáron meg- 

j lehetősen sokat fal, addig őszSzel alig, télen 
pedig semmit sem, hanem nyugodtan várja 
az utolsó átalakulás, a bebábozódás idejét.

A bebábozódás ideje csak tavaszszal, 
május hó végén és junius hó elején kezdő
dik. A hernyó nem hagyja el telelő helyét, 
hanem ugyanott be is bábozódik. Elébb a 
kirágott csatornájának egy részét, mely kö- 

L^el.esik#a .csatornából kifelé vezető lyukhoz, 
Lré&int arJ nprórb:*rágbtt béllel, részint tinóm 
szálainál ojkülöniti, hogy egy kis és laza 
külsejű guhót készítsen’ magának. Ebben a 
gubóban azután összehuzúdik, utolsó hernyó- 
bőréi leveti és bábbá alakul ál.

A lepke, vagyis a kukoriczamoly június
ban mutatkozik s igy tehát egy nemzedék- 

| nek egész életfolyása összesen egy évift tart 
olyanformán, hogy egyik fele egyik eszten
dőre, mig a másik fele a következőre esik.

A hernyó a kárt júliusban kezdi és 
'október végéig folytathatja, attól kezdve a

A férj ott állt az ablakban s egy fegyverre 
támaszkodva nézte végig a jelenetet. A csábiló 
odaiiajlik a nőre s ajkára csókot nyom. A férj 
jól látja, hogy e csók igazi, valódi csók, hogy a 
nő szívesen fogadja, szívesen viszonozza. Azután 
látja, hogy a nő odasimul a csábi lóhoz s alig tud
nak kettészakadni.

Azután mégis csak kettészakadnak. A csá
bító odasugja az asszonynak:

'Tehát eljösz a kastélyba.
Igen, mindjárt követlek !

S a férj ekkor ugrik elő. Jól látja a szerel
mesek libegőséből, hogy itt a valót adták elő.

Meghalsz, csábilő, kiált rekedten és va
dul, ahogy a szerep azt előírja. S vállába kapja 
a puskát, czéloz s lő.

Nagyot durran a fegyver, füst tölti be a 
színpadot, a közönség megreszket a dördülésre, s 
mire a füst eloszlik s a színpadi nép összefut, 
hogy azután a függöny legördüljön, látják a rette
netes valót: a földesur, Kénesy ott fetreng véré
ben s utolsókat vonaglik, /öld vadászrnháját vér 
pirosítja, s a közönség egy része még mindig azt 
liiszi, hogy ez mind csak ügyes játék s nem való.

kormosáé kétségbeesetten zokog, férje most 
már nyugodt lesz, ledobja a fegyvert s a felugráló 
közönséghez Ickiált:

Az istenért! honnan tudtam volna, hogy 
e fegyver valóban töltve volt! S azután olyan 
lelki háborgással, amelynek igazi oka egészen más 
volt, mint amit mások gondollak, megy le a ven
dégek közt időző főszolgabíróhoz:

Ha akarja, rendelkezhetik velem . . .
A haldokló Kénesy épp akkor susogta utol

jára konnosné nevét. Ezután vége volt.
Persze a mulatságnak is vége volt . . .



következő év április közepéig tétlenül vesz
tegel, április utolsó és május első harmatiá
ban egyrésze már bábozódni kezd. mig má
jus középső harmadában mint báb, június 
közepe táján egy része rajzik, más része 
még mindig báb, későbben már csak rajzó 
molyok és peték fordulnak elő. július első 
harmadában csak peték s azután túlnyomó 
részben csak kárt tevő hernyók.

A kukoriczamoly a takarmánynak ső- 
ríín vetett kukoriczában. az u. n. csalamá- 
déban is előfordul.

A nálunk termesztett kukorieza fajták 
között nincs egy sem, a mely e rovar tá
madásának különösen ellentállana. Igaz. hogy 
a korai (pl. kertben termesztett csemege) 
fajták többet szenvednek, mint a nyílt me- 
zeiek. az ok azonban nem a tajlában. mint 
inkább abban rejlik, hogy a megjelent moly 
eleinte csak a rendesen csekélyebb számú 
szárra rakhatta te petéit, mielőtt a nagyobb 
táblán elszéledhetelt. Azután, ha a mezőn 
egyik fajtán (pl. »fehér kukoriczában«) több 
a moly. az inkább csak látszat: mert az em
ber természetében rejlik, li3gy a különös, 
vagy csak kísérlet kedvéért vetett fajtát job
ban kiséri figyelemmel, mint a már ismert 
és kipróbált fajtát, s ennek folyománya 
azután az, hogy az előbbiben sok oly jelen
séget vesz észre, a melyet az utóbbiban fi
gyelemre sem méltat.

A kölesben a kár helylyel-közzel már 
jelentékeny lehet, noha a gazdák ezt is csak 
ritka helyen veszik észre, s ezt is csak akkor, 
midőn a kölest nagyban termelik, s ha az 
ugyancsak nagy mértékben pusztul. Az ok 
itt majdnem egyazonos azzal, amelyet a ta
karmánynak vetett kukoriczánál látunk, de 
hozzájárul még egy. Egy-egy kölesszárt csak 
egy moly támad meg. és pedig nem fent. 
mint a kukoriczánál, hanem lent a földszin- 
től egy fél, egy egész, vagy két arasznyi 
magasságban, a szerint, hogy milyen vastag 
a szár: a vastagabbat magasabban, a véko
nyát alantabban, hogy a hernyó abban ké
nyelmesen elférhessen. A hernyó a megtá
madott szárban felfelé és lelelé is haladhat; 
felfelé rendesen csak a legközelebbi bütyö
kig, amelyet át nem rág, ellenben lefelé ha
ladva, átrág 2 —3 és több bütyköt (csomót) 
addig, mig majdnem a gyökérig nem jut. 
Itt, minthogy a kölesszár belül csak olyan 
üres, mint a gabonaszalma, vagy a nád, a 
hernyó csak a szár puha belsejét mzva 
rágcsálja meg és igy hamar elkészül vele 
úgy. hogy nemsokára kénytelen kivándorolni 
és egy más megfelelő vastagságú szárt ke
resni, amelyet azután addig váltogat fel má
sokkal. mig a kölest le nem vágják. A meg
támadott kölesszárt azonban, ha a kölestáb
lán csak egyszerűen végig tekintünk, nem 
igen lehet hamar észrevenni, mert az egész 
tábla növénye majdnem mind egyforma lesz, 
vagy csak ritkán találunk egy elütő, beteges 
szinüt. Ennek oka egyszerűen az. hogy a 
megtámadott kölesszár a támadás helyén, 
hol a hernyó befurakodott, egyszerűen meg- 
könyöklik és szára eleinte csak ránehezedik 
a többi kölesre, majd később annyira lehaj- 
lik, hogy hegye a földel éri s akkor azután 
az egészséges növény eltakarja a férgeset. 
E szerint a kukoriczamoly kártételét a kö
lesben csak akkor ítélhetjük meg helyesen, 
ha bemegyünk a kölestáblába, a kölest na
gyobb mennyiségben kezünkkel vagy bottal 
jobbra-balra hajlítjuk s igy annak alsóbb ré
szeit vizsgáljuk: akkor az összetört szár. vagy 
még inkább a földön heverő rágott por, me
lyet a kukoriczamoly itt is csak úgy kido
bál a kölesszárból, mint azt a kukoriczánál

láttuk, csakhamar útbaigazít, hogy hol rág 
a hernyó. S ha a kölestáblákat ilyenformán 
vizsgáljuk, akkor könnyű a kártétel nagysá
gáról is meggyőződni, amely azonban soha
sem oly jelentékeny, mint a kukoriczánál.

A inoly, illetve hernyójának életmódja 
itt is olyan, mint a kukoriczánál. Hogy ho
gyan és hol telel át, az attól függ, hogy kö
leskaszáláskor a kasza hol érte a hernyót? 
Mert ha a szárban fönt volt s ha abból el
takarítás előtt ki nem menekült, akkor csép- 
léskor legtöbbször halálát leli: ha ellenben 
a tarlóban maradt, vagy kaszálás után oda 
menekült, akkor abban telel át és azután 
úgy fejlődik, mint azok a hernyók, a me
lyek a kukoriczaszárnak közvetlenül a gyö
kér fölötti részében teleltek át, s a melyek
nek később az sem árt, ha például február- 
márcziusban be is szántják: a kölestarlóban 
maradt hernyók tehát rendesen fejlődnek ki.

(Vége köv.)

Ja b lo n o w sz k y  Jó z s e f .

K Ü L 0 N P É L É K.

Hivatalos látogatás. Tóth Gyula zala
egerszegi pénzügyőri főbiztos július hó Hl-én 
vizsgálat alá vette a helybeli pénzügyőri sza
kaszt, melyet teljes rendben talált.

Szabadságolás. I)r. Kénes Elek per
laki kir. járásbirósági albiró mull hó 20-án 
kezdte meg szabadságidejét.

Kinevezések. Az igazságügyminiszter 
dr. Györki Kalmárt ügyvédjelöltet, pécsi la
kost a perlaki kir. járásbírósághoz aljegyző
nek nevezte ki. — A belügyminisztérium ve
zetésével megbízott miniszterelnök Zalavár- 
megyében a mura-csányi anyakönyvi kerü
letbe anyakönyvvezető-helyettessé Hegedűs 
Károly jegyzösegédet nevezte ki.

—  Névmagyarosítás. Skvorez József 
helybeli lakos vezetéknevét belügyminiszteri 
engedélyivel Szigeli-ie változtatta

—  Primiczia. Hajdinyák Vincze és Hor
váth Antal, kik Zágrábban végezték papi ta
nulmányaikat, folyó hó ft-én mutatják be 
első szent-miséjüket az alsö-domborui róm. 
kath. templomban

—  Áthelyezés. Nagy Károly stridói csen- 
| dőr-őrsvezető hasonló minőségben Sárbogár- 
| ra (Fehérvm.) helyeztetett át.

Honvédszemlék. Az idei honvéd-ka
tonai szemlék a következő helyeken és idő
ben tartatnak meg: Letenyén okt. hó 2, 3, 
Perlakon ő, l>. 8. Csáktornyán 10, I I -  és 
12-én.

Megnyitás. Folyó hó 1-én volt a
| iniksavári vasúti megállóhely megnyitása, 
melyen a község elöljárósága nemzeti zászló
val, Ungár Adolf dráva-csányi körjegyző ve- 

I zetése mellett kivonult a szépen feldíszített 
j kis pályaudvarra, s ott várta be a reggel ér
kező első személyvonatot. A mint a vonat 

j berobogotl, lelkes éljenzés hangzott fel a 
j  derék polgárok ajkairól. Miksavár és a kör
nyék lakóinak régi óhaja teljesedésbe jutott. 

I Az állomási várótermet a község saját költ
ségén épitette. Az ünnepély alkalmából lel- 
j késén éltették a kereskedelemügyi miniszter 
urat, kit táviratilag is üdvözöltek, valamint 

la Csáktornyái járás tevékeny és ügybuzgó 
föbiráját.

. —  Bucsuestély. A helyben állomásozó 
dsidás-katonaság tisztikara m. hó 28-án a 
»Zrínyi»-szálloda kerthelyiségében Sárközy 
zenekarának játéka mellett bucsueslélyt ren
dezett. Másnap az egész katonaság Varazsdra 

I indult a hadgyakorlatokra.

—  TánC7VÍgalom. A légrádi »Polgári 
Egyesület« f. hó 22-én a könyvtáralap ja 
vára énekkel és szavalatokkal egybekötött 
nyári tánczvigalrnat rendezett. A szereplők 
ügyes játéka a szép számban megjelent kö
zönségnek egy élvezetes estét nyújtott, mely 
minden számot tapssal és élénk tetszésnyil
vánításával jutalmazta. Lehetetlen ez alka
lommal csak általánosságban szólni a le
folyt estéről, hiszen a szereplők mindegyike 
rászolgált különös és egyenkinti dicséretre. 
Az ez alkalomra megalakult daloskor Maj- 
czen Ferencz tanító, egyleti titkár vezetése 
mellett három szép dalt adott elő szép sza
batossággal és kellő precizitással. Előadattak: 
Zimaynak »Fájó emlékek«, Dankónak »Biró 
uram« és »Jaj de nagyon kerülget« czimü 
énekdarabjai. Alig némult el a programm 
első számát képező kardalt követő tapsvihar, 
mint egy szirén jelent meg a dobogón Szil
vágyi Sárika, előadva Faragónak »Az első 
debüt« ez. magánjelenetét. Az izgalmat, a 
félelmet, a siker utáni reménylést, melyei 
egy először fellépő színésznő átél, megteste
sülve láttuk e bájos jelenségben. Grünfeld 
Giziké a fiai után kesergő anya szívfájdal
mát tükrözi elénk »Pókainé« ez. költemény
ben. Gallér Jenő Petőfinek »Erdélyben« ez. 
költeményét ügyes és jól átgondolt előadás
ban adta elő. Szilvágyi Erzsiké és Majczen 
Ferencz Gabányi »Hypnotizmus« ez. dialóg
ját adták elő összevágó, kellemes játékban, 
mely hogy a közönség mily tetszésével ta
lálkozott, mutatja, hogy a két szereplőt két
szer is a lámpák elé hívták. Záradékul a 
daloskor népdalokat énekelt. Majd nyomban 
utána a fiatalság tánezra perdült s fáradha
tatlanul járta a hajnali órákig. Az első né
gyest 2f> pár járta.

Hirtelen halálozások. Erhátics Mátyás 
polstraui föld mi vés a mull héten a dráva- 
csányi országúton összeesett és hirtelen meg
halt. — Koczián László bányavári lakos m. 
hó 29-én hirtelen meghalt.

—  A fürdés áldozatai. A múlt héten 
két ifjú legény lelte halálát a Murában. 
Ugyanis Kozsmán István margithegyi 19, és 
Novák József alsó-mihályoveczi 20 éves föld- 
mívesek fürdés közben a Murába fulladtaK 
Holttestüket sikerüli megtalálni.

A F. M. K. E. évi nagygyűlése. A Felvi
déki Magyar Közművelődési Egyesület, az ország 
legrégibb és Iegtevékenvebb kulturegyesülete, au
gusztus 28-án tartja ineg ez évi nagygyűlését Zó
lyomban, a Felvidék egyik leginkább magyarosodó 
városában. Zólyom váios közönsége máris nagy
ban készülődik, hogy e .t  a napot a felvidéki ma
gyarság ünnepévé avassa. — Vendégül hívja az 
egész magyar* kormányt és a sajtót, hogy tanúja 
és részese legyen a magyar állameszme erejének 
és hódításainak a Felvidéken. Ott lesz Felső-Ma- 
gyarország intelligencziájának és népének szine- 
java, hogy ünnepies bizonyságát adja, milyen nagy 
eredményeket ért el a F. M K. E. tizennyolezéves 
hazafias munkálkodásával. Az elnökségek ebből 
az alkalomból felhívja az egyesület tagjait, akik a 
nagygyűlésen részlvenni kívánnak, hogy e szándé
kukat az egyesület központi titkári hivatalánál 
(Nyílra) mielőbb jelentsék be, hogy megfelelő el
szállásolásuknál még idejében gondoskodhassék. 
Az egyesület tagjainak a kereskedelmi miniszter, 
a nagygyűlés idejére, kedvezményes vasúti jegye
ket bocsát rendelkezésére.

A budapesti m. kir. áll. felső építő 
ipariskolában t VII. Damjanich-utcza 28/b. sz.) 
a rendes szaktanfolyamra való beiratások 
szepl. hó 1-től ö. napjáig lesznek. A tan
folyam három évig tart. Az intézet végbizo
nyítványa a kőmives, a kőfaragó vagy az



ácsmunka terén munkakönyv váltására jo-| 
gosit, három évi gyakorlat igazolása melleit I 
pedig jogot ad a kőmives, kőlaragó, vagy az 
ácsmesterség önálló üzésére és az építőmes
teri vizsgálatra való jelentkezésre. A végzett 
tanulók egyéves önkéntességi joggal bírnak. 
Felvételi feltételek: 1. A 15. életév betöltése.
2. Ép és egészséges testi szervezet. 3. Négy 
középiskolai (gymnazium, reál vagy polgári 
iskolai) osztály sikeresen történt bevégzése.
4. Az épitő-ipar terén töltött legalább két 
hónapi gyakorlat. A jelentkezésnél elömuta- 
tandó iratok: 1. Kereszt-levél, vagy születési 
hizonyilvány. 2. Egészségi és himlőoltási bi
zonyítvány. 3. Az összes bevégzett középis
kolai osztályokról szóló bizonyítványok. 4. 
Iparhatóságilag hitelesített gyakorlati bizo
nyítvány. 5. A kik a középiskolából való ki
lépésük után huzamosabb ideig voltak gya
korlatban, erkölcsi bizonyítványt is tartoznak 
bemutatni. A felvételnél befizetendő dijak: 
1. Beiratási dij 4 kor. 2. Tandíj az első fél
évre 20 kor. 3. Szertári biztosíték 0 kor. — 
Budapesten 1900. julius hóban. Az i g a  z- 
g a t ó s á g.

Hogy gabonánkat jobban értékesíthessük,
gabonaértékesilő szövetkezetekre van szükségünk 
mert csak igy jutunk abba a helyzetbe, hogy a 
gazda, főként pedig a kisgazda nem lesz kényte
len gabonáját már aratás előtt eladni, vagy ara
tás után rögtön piaczra dobni, miután előleget 
kaphat a szövetkezeti magtárban elhelyezett ter
ményeire s ezzel törleszlheli takarékpénztári, adó 
és más egyéb sürgős tartozásait, melyek miatt 
kénytelen volt gabonájának eladásával sietni. Nagy 
előnye a gabonaértékesilő szövetkezetnek az is, 
hogy nagyobb mennyiségű gabonát bocsáthat áru
ba, s igy közvetlenül érintkezésbe léphet malmok
kal és nagykereskedőkkel, tehát kikerülheti a köz
vetítőket s jobb árakat érhet el. A kis mennyiség
ben, közvetítők utján eladott gabona mindig ala
csonyabb áron kel el, mint az uradalmak által 
nagy mennyiségben eladott gabona. A gabonaér- 
tékesitö szövetkezetek a legkitűnőbb tisztító esz
közökkel vannak felszerelve, tehát piaczképes ga
bonát hozhatnak forgalomba, holott eddig a kis
gazdánál jelentékeny levonásokat lett a közvetítő 
a miatt, hogy gabonája idegen magvakat tartal
maz. De liát a kisgazda egyedül nem képes olyan 
tisztító eszközüket beszerezni, melyekkel a gabo
nájában levő összes idegen magvakat eltávolít
hatja. —  A gabonaértékesilő szövetkezetek szer
vezését, mint a kisgazdák jövedelme emelésének 
egyik legbiztosabb eszközét, a Magyar (lazdaszö- 
velség vette kezébe, a mely község gazdái tehát 
gabonaértékesilő szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a (lazdaszövétségnek ez ügybeni meg
bízottjához Meskó Pálhoz a Nyitramegyei Központi 
Hitelszövetkezet igazgatójához Nyitrára. A hol a 
gabonaértékesilő szövetkezet most megalakul, ott 
a szükséges magtár is nyomban felépül s már az 
idei termények is jobb árakon lesznek értekesit- 
hetők. A Gazdaszövetség megbízottja minden meg
keresésre rögtön válaszol.

—  Nyilvános köszönet. A légrádi »Pol
gári Egyesület« által m. hó 22-én a könyvlár- 
alap javára rendezett tánczvigalom alkal
mával felülfizetni szívesek voltak: Bidl Jenő 
(Libanovecz) 2 k 40 f, N. N. 1 k. 20 f, 
Bauschenberg Adolf (N.-Kanizsa), N. N, Sa
lamon István, Lausch Lipót, Misner Gyula, 
Goldschmidt József. Herczer Jakab 4 0 —40 
f., Ejubits György, N. N., Grünfeld József. 
Goldschmidt Fülöp, Fischer Mór 2 0 —20 I. 
P'ogadják a jószivü felülfizetök ez utón is a 
rendezőség hálás köszönetét.

—  Yizbe fulladt. Légrádi tudósítónk a 
nyári fürdőzés egy újabb áldozatáról ad hirt. 
Burkovics Pál légrádi füldmives 12 éves fia

a múlt héten fürdeni volt több társával. 
Fürdés közben társai intelme daczára bele- 
eviczkélt a mélyebb vízbe, a hol az örvény 
elragadta s a mély vízben nyomtalanul el
tűnt. Holttestét keresték, de nem akadtak 
rá. A szeszélyes folyású Dráva még a gya
korlott úszót is néha-néha alapos próbának 
teszi ki, s igy kétszeres a felelőség a szülők 
részéről, kik gyermekeiket minden korláto
zás és felügyelet nélkül hagyják a szabad 
vízben fürödni.

—  Talált hulla. Mikófa község határá
ban a múlt héten a Mura partján egy 25 
évesnek látszó férfi holttestet találtak.

—  Megtagadott előmunkálati engedély.
Már több mint egy éve múlt, hogy Herozegh 
Mihály egyetemi tanár, Kállay Gyula és 
PálITy Andor budapesti lakosokkal egy Buda
pestről kiinduló és Székesfehérvár, Veszprém. 
Balaton-Füred, Tapolcza és Keszthely állo
mások érintésével Csáktornya végállomásig 
vivő villamos vasútra előmunkálati engedé
lyért folyamodtak a kereskedelmi miniszté
riumhoz. mely az engedélyt egy évre meg 
is adta. Az év letelt, s a vállalkozók a mun
kálatokba bele sem fogtak, hanem újabb egy 
évi előmunkálati engedélyért folyamodtak. 
A kereskedelmi minisztérium az engedélyt 
nem hosszabbította meg.

—  BÚCSÚ. A szt.-ferenezrendüek minden 
évben aug. 2-án, Porezinkula napján tartják 
meg évi búcsújukat, mely arról nevezetes, 
hogy a kik ezen a napon gyónnak, teljes 
búcsút nyernek. Az ünnep aug. hó 1-én d. 
u. litániával kezdődött. A búcsú napján pe
dig ünnepélyes nagy mise és szent beszéd 

| tartatott, melyen a hívek, különösen Alsó-
| Lendva környékéről nagy számba vettek' 
I részt. A templom környékén mézesbábosok 
ütötték fel sátraikat és árulták a bucsufiát, 
melynek nagy keletje volt. A búcsút követő 
napon a szokásos országos vásár tartatott 
meg. mely elég élénknek mutatkozott.

—  Lopás. Kipke István helybeli bádo
gos mester kárára mull hó 27-én zárt szek
rényéből ismeretlen egyén 20 korona kész
pénzt lopott el. A tettes nyomozása meg
indult.

—  Népesedési statisztika. Születtek: 
Glavina Ferencz, Prekopa Valéria, Sebő Im
re. Tkalcsecz Antal. Miklautz Natália, Vasza- 
ry László, Verbánecz János, Kollárics Lajos 
Sajkosy Mária. Hábiánecz Ferencz, Thorday 
Lajos, Schvitzer Adolf, Dobsa Júlia, Horváth 
Mihály, Wolf József, Sinko László, Gyuriná- 
sics' Alajos. Gráh Mária, Novák Ignácz. Meg
haltak: Czirkovics János 8 hón. Miri Jakab 
13 hón. Stieh Czeczil 3 hón. Krausz Klára 
3. é. Lobi Elza 8hón.

—- Kimutatás. A Csáktornya Vidéki 
anyakönyvi kerületben a folyó év első felé
ben 108. születés. 56 halálozás és 41 há
zasság történt. — A vizi-szent-györgyi anya
könyvi kerületben pedig ez év első felében 
74 születés, 30 halálozás és 20 házasság- 
kötés volt.

Hetet egy ütésre úgy volt írva a vitéz 
szabó testszorilóján, mint bámulatos cselekvése és 
miért? mert egy ütéssel hét ny alak odó legyet a- 
gyonütütt. Úgy látszik hogy eme hős idejében és 
már ezen lélek vesztő nagy mennyiségben létezett. 
Most is bebizonyíthatná egy olyan szabó a mü
vét. A konyhában és pinezében nagy bajt csinál 
ezen kis csikorgó rovar a házi asszonyak. A 
mostani meleg nyári időben alig lehet védeni az 
ételeket a legyekétől. Sőt gyakran megpróbál az 
ember ráülni hogy ha egy ilyen húsrontó a son
kán ül, de az mégsem használ; a légy megmenti

egy darab edény is ez alkalommal eltörik. Mind
magát és a harag annál nagyobb, hogy ha még 
ezen gondot és haragot megspórolja magának az 
okos háziasszony, hogyha egy kevés, »Zacherlint«, 
a mi minden füszerkereskedésben kapható, kipo
roz; -akkor nem tartózkodik egy légy sem az ét
szobában és az abban levő légy már egy pillanat
ban megvan ölve a »Zacherlin« által. »Zacherlin«, 
kétségtelen a leghasználatosabb és legczélszerübb 
a konyha és étszoba részére és semmiféle vitéz 
szabó által még nem pótolható.

Kárpótlás. A párisi kiállításba mindenki vágyik 
elutazni, de nincs mindenki azon kellemes hely
zetben, hogy el is mehessen. így igen sok elesik 
a tervezett élvezettől. Már pedig a ki károsodik, 
az kárpótlást joggal igényelhet. Azért azon apák 
és férjek, kik feleségüket, leányaikat Párisba el 
nem vihették, azon erkölcsi kényszer alatt álla
nak, hogy az elmaradt élvezetért más, még na
gyobb örömet szerezzenek családtagjaiknak. Ezt 
legkönnyebben elérhetik, ha egy negyedévre 3 ko
ronáért előfizetnek a legrégibb és legnépszerűbb 
szépirodalmi képes hetilapra: a »Képes Gsaládi 
Kapok «-ra, melynek számaiban Jókai Mórtól 
kezdve hazánk valamennyi kitűnő írója állandóan 
írnak szebbnél szebb dolgozatokat. A »Képes Csa
ládi Kapok«-ból kívánatra mutatványszámot is 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Ó-utcza 12. sz.

A Horgony Pain-Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lelt, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál slb.-nél a Horgony-Pain-Kxpellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyullak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsöléskér.t az intluenza ellen is és 40  
kr., 70 kr. és I fit üvegenként! árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Kichter- 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy »Richter-íéle 
Horgony-hiniment kérendő és a »Horgony« véd- 

I jegyre kérfink figyelni.

Tartós oldalszurás.
Anti Vilmos ur Uj-Verbászból fáradságot vett magá- 

j nak és közli velünk, hogy mily körülmények között nyerte 
vissza teljes egészségét leánya, aki egy betegség következté
ben szenvedő maradt.

Tudatom önökkel, írja, hogy leányom a Williams 
doktor Pink-piluláit alkalmazta kinzó oldalszurása ellen, ami 
egy komoly betegségből már négy év előtt maradt vissza. 
A mióta a szerencsés kísérletet a Pink-pilulákkal megtette, 
melytől roppantul szenvedett, egészen eltűnt. Nagyon köszö
nöm önnek e csudálatos gyógyszert s igazán jó l teszi, ha 
minél inkább terjeszti.

íme egy újabb eredmény, mely a többi mellé sora
kozik s a Pink-pilulák jóságáról beszél. A Pink-pilulák igen 
hatásosak az akut betegségek következményeinek eltüntető- 
sénél és a vér helyreállítása által a betegnek erejét adják 
vissza; de szintúgy hatalmas tevékenységet fejtenek ki a 
vérszegénységnél, a sárgaságnál, az általános gyöngeségnél. 
a reumánál és az idegbetegségeknél. Igen hatásosak továbbá 
általános gyengeségnél, a mely minden komoly betegség nél
kül jött létre. Sok orvos, különféle országból, hatásuk által 
meggyőzve ajánlja és rendeli betegeinek. Intelligencziával és 
lelkiismeretességgel kell alkalmazni, mert ha némely termé
szetre gyors hatással van, másra viszont lassabban hat. Jó 
ságuknak számos és mindenfelől jövő megerősítése nem 
hagy kétséget a végeredmény felől.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint a magyar- 
országi főraktárban TÖKÖK JÓ ZSEF gyógyszerésznél, Buda
pest, Király-utcxa 12. doboza I frt 75 krért vagy hat doboz 
9 frlért.

Felelős szerkesztő:

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

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVII. tečaj. Yu Čakovcu. 1900. 5-ga. augustuša Broj 31.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
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.

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

Izlazi sv ak i tije d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv ak u  n ed elju .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor

Na pol lela . . .  4 kor.

Na četveri leta . . 2 kor

Pojedini broj; koštaju 20 lili.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Smrt Umberto kralja.
Vu nedelju se je razširil strašni glas po 

celim svétu. da je taljanskoga kralja Um- 
berto-a prilikom jedne svečanosti jeden 
anarkišta vu Monza varašu zaklal.

Evo opet jedna žrtva!
Mi tak rekuč još tugujemo za našom 

milom kraljicom Elisabetom i evo! dojde 
nam glas. da ni smo samo mi nesrečni na
rod i taljani. naš bratevni puk, takaj imaju 
lugu, zgubili su svojega kralja, kojega su 
zbog njegove dobrote ljubili, kak otca.

Pak gdo je ipak taj krvoločnik, gdo se 
je podufal svojom zamazanom rukom ko
nec napraviti jednomu kraljevskom živ
ljenju ?

Ah, da skoro nemremo več niti pove
dati reč, da nju nebi durili, — anarkišta je 
član onog velikog, tajnog, ali pred celim 
svetu odurnog druživa anarkistah, koji sa 
norimi čini svojimi liočeju preobrnuli i vu- 
ništiti družtvo čovečansko. Zove se Gaetano1 
Bresci, a rodjeni je  taljan.

Čeliri krat je strelil na kralja trika! 
je tréfli, dvé su né smrtne zadnja kuglja 
je vu srdce išla i kralj je bez reči vumrl. 
Kak je  prvič streljil se je kralj gori slal 
iz kučije, — na koju si je ravno onda sel, 
da se dimo pelja — da vidi, komu je tak 
nemilo njegovo življenje i spazil je i Bres
cia ali na hitrom su došle tri kuglje zad

nja vu srdce. koja mu je i vzela, taljans- 
komu puku tak mili život.

Onde na mestu je zgrabil puk ovoga 
krvoločuika i sigurno bi ga raztrgal, ako nije 
lam redarstvo, koje ga je oslobodilo iz ruk 
puka i odneslo vu tamuicu, gde ga sada 
roliju.

Sve na to kaže, da je Umberto uroti 
opal žrtvom; prilikom paranja je jedna ra
na vekša bila, kak druge dvé, kaj pak se 
je samo s vekšom kugljom napravilo, to 
potvrdjuje i to. da su ne dalko od mesta 
jeden v k rej hičeni revolver našli, koj ne 
ima gazdu.

Bresci jako malo valuje. Kad su ga pi
tali zakaj je včinil tu krvoločnost je od
govoril:

Kakovu krvoločnost? Kaj sam vči
nil je ne krvoločnost, nego vitežki čin!

Urugom prilikom je opel rekel, da bi 
rajši bil ako biga na smrt odsudili. jer vu I 
Taljanskoj, je skončanje zbrisano i ravno 
LImberlo j«; bil onaj. gdo je smrtim kaštigu 
pretrgel.

Ali ove divje živine nisu vredne, da 
smrl (lobiju za kaéligu, jer oni to za pravo 
mučeničlvo držiju, nisu vredni, da z.imažeju 
ime mučeničtva, koje su negda sveti ljudi 
na visoko podigli.

Céli svét se je žuril izrazili žalost ta- 
Ijanskomu puku i nesrečnoj kraljici zvrliu 
smrti dobroga ki alja. Papa je  bil prvi, koj 
je izrazil žalosl za kralja.

Kak je stari sv. oteč čul, da kaj se je  
pripetilo, Žalostno si je  zdehnul; »Nesrečna 
família!« a zatem pak je taki mešu išel 
služit za pokojnoga. Sirotu kraljicu su ko
maj vtisih od velike tuge. Ona, kak da hi 
čutila, kaj se hude pripetilo, je  još prije pro
sila muža si, da nek neide na svečanost, 
ali on je  pri svojoj reči hotel ostati rekuč: 

— Ako su me pozvali, tak me i radi vi- 
diju med sobom.

To su mu bile zadnje reči k njoj. Sa 
lém je  otišel na svečanost mladih dijakah 
Veliju, da je  ovog dana kralj neizmerno 
dobre volje bil. Stražu nije dopustil, da na- 
vck poleg njega stoji, zbog loga su i leži 
svršili svoj čin anarkišti.

Kad je  na svečanosti po kralju prepo- 
ručena medalija jednomu dvorniku iz ruk 
opalu, je  nekoji rekel:

-  Morem reči, da je hudi znak . . .
Na to su se svi smejali, ali steni vek- 

,ša grozovica njih je prijela kad su se po 
smrti kralja na to zmislili. — Taljansko re
darstvo jako išče i sumnjivog čoveka prime.

Célo čovečansko družtvo odsudi krvo
ločne čine anerkištah, koji si sa tém hočeju 
zaslužiti venec mučeničtva, da proti življe
nju dobrih vladarov vdereju, i lak hočeju 
preobrnuti temelj druživa čovečanskoga, ali 
cilj svoj ne budeju postigli, jer ako i vla- 
dare zakoleju, iz čovečanstva nemreju izču- 
pati onu klicu, koja se prama svetlosti i 
izobraživanju trsi.

Z A B A V A

Kako budeš dobro podvoren?
tstinu rekuč, ja  sam nepriatelj dava- 

nja tako zvanog »trinkgelda,« kak je lo na
vada po varoših i koje se je  več u roblje- 
nje izrodilo, pred kojim se čoviek više kral 
more bolje bojati nego li pred skitalicom u 
šumi koj ga kani porobiti.

Takov gospodin tolvaj iz starih vre
men imal je harem tu hvalevriednu navadil, 
da svoju žrtvu nije dugo mučil. On je iza 
hrasta, za kojim je  na žrtvu čekal napred 
stupil, pulniku je zaželel dobro jutro ili do
hár dan, pritisnul mu je ciev pištole na prša 
te mu je jaspre sve na jedan krat oduzel,
— jer putnik bi je mogel putem izgubiti:
— ali tko se danas u varašu u malo bol ju 
osteriju dojti podstupi, tomu budu njegove 
jaspre liepo pomalo oduzete, sada k runa a 
onda opet lorint. a sloprv onda, kad mu 
bugjilariš hude. kak je prvoga dana stvuranja 
sviet, bil, pusti i prazen, onda teKar hude 
iz ošterije van hičen.

To je  več najčudnovatije uredjanje, da 
se kod takovog roblenja posve slično ono-

inii u Abderi ne samo od osla, nego i od 
njegove tenje plačati mora.

Ako u oštoriji vzemeč sobu, to ti tvoj 
čoviečanski razum povede, da li se za tvoje 
dobre novce ima dali soba, u kojoj se more 
stanovali, k-kojoj spada osoba. koja li pos
telj natepe, pod pomele, pavučine iz kipov 
i zrcala obere, t vojn opravu ošisti, tvoje čiž- 
mc zesnaži, a u zimi. kad se na ohlokili 
ono najlepše ledeno evietje napravi, da ti 
onda u peči zakuri, za da se probudiš ne- 
budaš zmržnjen kak mammutb u ledu. Isto 
tako si i ti loga mnienja, da u sobu svieča 
tak sigurno spada, kak k povrlnici sol i k 
pržolicam mast, naj mre pak u tamnoj noči, 
gde bi li bez svieče mogel na tvoju pošlu- 
vanu glava nekoliko frugali dobiti prije nego 
li hi mehku postelj našel.

To ti sve tvoj razum govori, ali li si 
račun, kak se ono veli, napravil bez krč- 
inara.

Ti moraš osla plaliti, to jest sobu, i ti 
moraš njegova tenju plaliti, to jest podvor- 
bu svieču i kurenje, makar si od svieče sa
mo za jedan liter masti zežgal, ti zato ipak 
moraš cielu i lo trosiruko kak u šlacunu 
košta plaliti, a dvadesetem drugem, koji za 
lobom dojdu, neide uiti za las bolje.

Pak ako si do sad bil na deždju, tak 
dojdeš u plohu čim oslavljaš ovu gostolju- 
bivu kuču. Nestoji badava u pučkoj piesmi: 
»Ah ločenje boli premočno«

Podvorbusi ošterjašu platil: ali sad hoče 
i služinčad biti naplačena. Kelner hoče trink- 
geld za svoj trud, kojega je imal dok li je  
računal, kaj si potrošil i dok je  od tebe 
novce pobral Kelnerski dečko hoče trinkgeld 
za svoj t rud, jer li je  pomogel kaputa si 
obleči, a škrljaka i batinu ti je  u ruke ri
val za da se ti nisi trebal za njimi na ča- 
vel spinjati. I tvojoj sobi več stoji sobarica 
i hoče trinkgeld. Na hodniku te čeka jedna 
stara i hoče trinkgeld Na štengali sloji liaus- 
knecht i hoče trinkgeld. Na drugih štengali 
stoji čistilne odieče i čižein i hoče trinkgeld. 
Pri velikih vratih dole stoji kučni nadgle- 
dalelj i hoče trinkgeld, a u kutu, kakti u 

| karlelki sedi strašni cerberus i hoče veliki
trinkgeld.............Bože moj, kakova je  to
trinkgeldska tolvajska banda!

Ja sloga nezainerjam onomu englezu, 
koj je* one u sobi pošteno plačene svieče 
»pobral, i jer ib je dobro platil, morale su 
bikaj irnati i veliku vriednost, pak ie nje 
na komade protrgal te pri odhodku svako- 
mu trinkgeld- prosjaku jedan komad



K A J  J E  N O V O G A ?  I pucu, a zatem pak nju je dimo poslal. Kad I Vihri.
je  ova dimo došla i povedala otcu kaj se je  „  ... . . . .  . . .

„  —  ,  pripetilo s njotn je  ov rekel, da bude vre . ',°  vel,k°J vru«,nl 12 sv'h •‘ra“'1* na">
V eza n je .  vu red donesel célú stvar. Večer si je  zel «las donese tele8™f od Vihrov i tuče . Vu

Besnyak László nótárius iz Mura-szer- jedne željeztie rasuhe, pak je odišel z do- f ° f onu Je P' m .ga kak JeSnjak velika
hclya je  jul. 2(l-ga držal venčanje sa ml. 'na. Ne večer je došel vu Gyurgvevo odči- ,?*!?. na Jeden, cenlimet®r pokrivala vulice.
g Nuzsy Annom. Mladi par je  odvečer se nu, gde sč je  na pasi zišel sa PavloviCom, 'jj.1 kYar ,e nal,ravl a • uia vu goricah, 
vu Taljansku odpeljal. kojega je zbog svoje kčeri počel Spota h. T ,  Nad 1-1°8 araš0,n Je ravn° .tak Prv°f?a se

Kak Csipics veli, dečko ga je  izsmejal pak ° b'aK. ' “ ‘' " ‘P'1 a za" m Pak Je deset mlnl>t
Toth  h,n. gil je  zato ov plusnul. Na to je  Pavlovics luCa ‘Sla: koJa Je vu još ne požnjetoj pše-

Skoro nemine tjeden da mi nebi mo- d° l' °Pal C-sipics g a je  jošnekoji krat vud- „1,°̂  ^  b a lé in 1"  podmdniin" 'mrzi! 'deždi
rali pisati od tatbine. Prošloga tjedna su se rd 51 za*ern Pak tam ostavil. Csipics je prek curj âm
vu dveh mestah pripetile tatbine. Najme dan‘ sudu-
prošloga m. 19-ga su komédiáéi zarano . .  . , V d ih i open j.
zbudili Schlezinger Ignacz čakovečkog šla- Ose,,, „ r o t i  Jedaomu.
cunara i žganicu su prosili. On je  vun pos- Vu Kispesti je  o. m. 1-ga krvna svadja . jedenkrat od dveju velikih ognjov
lal svoju kčer a sam pak je  dalje spaval. hila, kojoj žrtvom je jeden čovek postal. P^emo. _ Sár-Sat-Lörinc občini je veliki 
Dok je  puca merila žganicu, zatoga je jeden Najine Napholez János dečko iz Kispesté je  ogenJ b*|, kojemu je  na hitrom 50 hižah 
izmed komediašov iz penezne kište 50 ko- U ubil Val kó Mari ével j n. To sc je vnogim Posbdo žrtvom. Ogenj je  vu noči vudril vun, 
run vkral. Iz Čakovca su dalje išli i vu ne vidlo, pak su zato odlučili, da se osve- Pa  ̂ zab) Je * to najvekši zrok, d a je  tuliko 
Nyirvölgyu ravno tak opet 40 korun vkrali. tiju. Vu noči njih je  osem pazilo na njega zidmah zgorelo, jer dok se je  stanovničtvo 
Ali žandarstvo je je prijelo, i ako jako ta- 1 kad se je  Napholez razdružil od svoje dra- prebudilo, več je blizu 20 zidinah vu ognju 
jiju je  je  prek dalo sudu. — Druga talbina ge, su ga navalili. Tak su mu ztukli glavu, bj l0 Kx’ar Je .“V ^ rugi 08enJ ie vu 
se je pri varaždinskog mosta krčmi pripe- i spikali su ga, da je nčsrečni čovek na pol , ^rd občini bil, gde je  o - gazdov pogorelo, 
lila. Terk János delodavec iz Mahrenberga mrtev se zrušil na zemlju. Drugi dan je  vu [ lu Je lo . bl'a nesreča, da su *iud‘ van' 
je  deske peljal po Dravi prošloga m. 12-ga špitalu vumrl. Krvoločnike je redarstvo bl11 na P?1̂ ’ ' tak Je né ,Jll°  gdo bl P°ga' 
sa 13 težaki. Večer je  bil, pak su se spat prijelo. sil ognja Zrok ognja je  sa šibicamr igranje dece.
legi i. Terk je  vu jedni hiži krčme a težaki _ _  , „  .  ̂ .
pak su na šlali spali. Terk je svoje peneza Odo sc # kra ljom  hoče spominail. Ž ivo  pokopani.
1 kom. 100 fr t. više 10 torintakah i više Jancsok János bogati zemeljski gosgon Velika nesreča se je  pripetila ove da- 
srebernog peneza pod vankoš del. Vu noči \z Da n csöve, kak nam pišeju je  prošlo ne- ne vu Besenyő občini. Jeden težak je opal 
je  negdo obloka potrl vu sobu odišel i zpod delju išel na poslu i zapovedal, da ga nek žrtvom svoje nepazljivozti. Najme Sirovicza 
vankoša sve peneze odnesel. Delovec je  gluhi, sklopiju po telefonu sa kraljom kaj bude se on János je na dvoru jamu kopal vu koju bi 
pak zato je  vkradnja stom leži bila i tat, s njim spominal — »Sa kojim kraljom?« si žilo i krumpčra pospravil. Sam je delal, 
kak v e I i j  11 je  težak moral bili koj je  to — pital ga je  jeden službenik. — »Hát sa samo žena mu je pomagala vu vunhičenju 
dobro znal. lzlraga je podignjena. magjarskirn, jer moju nevolju samo on more zemlje. Blizu poldana je  žena vu kuhnju

zvračiti.« Kad su na pošti vidli da nesrečni išla. da obed napravi, a on je dalje kopal.
8ve a% čovek neima pravu pamet su po redare išli. Več je  dosta gliboko skopal, kad su se sté-

Prošlog meseca 28-ga su sa združuje- Ali Jancsok je  zahteval sklopljenje. Zabadav ne vručile i pod se pokopale nesrečnoga 
nom glavom našli vu Gyurgyevo občine ha- su mu rekli, da ga kralja né doma on se čoveka. Ženu, koja je  od toga nikaj nč znala, 
taru mrtvo télo Povlovics Stevó dečka, gde ni je  vkrej dal od telefona. Nazadnje je  je- je mirno dalje kuhala obed i kad je gotov 
je  on svojega olea konje pasel. Krivca su den redar vu drugu sobu išel i od onud bil, je  išla po muža, da ga k obedu zove. 
su več prijeli vu osobi Csipics Dušana iz odgovarjal po teletömi, uaravski sve obeča- Od k raj a je mislila, da je  muž nekam odišel,
Kály občine. Od ovoga nam sledeče javiju: juvši. Zatem pak sc je sa Vilmos nemškim pak ga je  počela zvali. Dobre ferlalj vure
Pavlovics Stevo je  skup žnjel sa Csipicsom cesarom hotel spominali. Na pošti su se ga ga je  lak iskala, kad nju je  jeden sused opo-
s kojim je  i njegova 18 Ijet stara kči bila, več navoljili i rekli su mu da je  cesar odi- menni, da jeli se nije na njega vrulinula
kakti poveznjač, Po žetvi je Pavlovics sko- šel vu Kinu; na to je  on zahteval, da zo- zemlja. Stoprav onda su ga počeli iskati vu
čil sa pucom, za kaj se je  oteč nčjako bri- veju cesara dimo i tak je  to išlo do poldan, grabi, ali vezda su ga več samo mrlvoga 
nil, jer je  znal, da je Pavlovics bogat. £a- kad je  redarom išlo po ruki nesrečnoga iz našli. Iztraga je  ustanovila, da je svojoj ne
mo jeden tjeden je  držal pri sebi Pavlovics pošte vu špilal odpeljati. pozljivosti postal žrtvom.

svečano u ruku stisnul; a i sebi nezamer- svojoj dužnosti zadovoljil, On more slobod- čin, da je  po svuda uviek bil najliepše i
jam, da na svojem putovanje dobro plače* no dvadeset krat prositi pivo ili vino, more najpazljivije dvoren
ne i preplačeue svieče u oštariji gde sam kričali i zvali, kelneri su gluhi; on more Ako mu se je  najme jelo i pilo dopalo
na stanu, liepo poberem i u svoj kofer pos- svoje jelo trideset krat naručiti. kelneri ne- te mu je  u tek išlo. zapital je  kaj je  dužan,
pravim te tak iz svakog putovanja malu razmu niti magjarski niti horvatski niti fran- pak kad je  svoj dug podmiril, uzel je  iz 
zbirku nagorelih sviečah domov donesem, cezki niti englezki. oni samo poznaju trink- bugjilariša još jednu posve novu novcatu 
prj kojih sviellosti onda u zimi mnogu pri- geldskoga jezika. Ako pak onda leda negda banku te ju metnul na stol, ali na njoj je 
poviest za Muraköz napišem. Slobodno me nekaj dobi, lak je  najgorje, kaj se je samo držal ruku, ako bi mozbit uslužni kelner 
mogu zalo ošterjaši šmucijanom nazivati, to u kuči moglo najli. hotel za njom posigati.
ie meni sve iedno  ̂ n . ... . , , . »Hall!« — rekel je  —  »to o vak neide.J J Prisdjen, mora se i toj zloporabi pov- 0 , . . . , , .. , . , .

Ti/n ii» nri îiion ii nil iriinli knšhi imati i . i i i bada mi od nekiül donesite dobro nabruše-jko  je  prisiljen u osiarijan kosiu imun, katj ve(i j ru^C|je nije, jer on uvidja, . . ,
lomu neide nikaj bolje. On to po svojem da se |lrol| vjolril neda ftrubentali 110 SKa;Je ‘. . , , ..
zdravom razumu posve u redu najde, da ni(i protj vodi plivali anda se pokoravil. »Prosim hepo, prosi m o d  mah.« \eh
ono kaj uživa i dobro platiti mora, jer oš- 1 1 1 znatiželjni kelner i za kralko vneme veC
terjaš nemože nikaj prikazuvati, a takova Medjutim, ako je i darežljiv poslal, od nekud škarjami bieži, dader mu se fra- 
velika ošterija sa mnogim pokučtvom i služ- zalo ipák nemre podjedno na dobru pod- kovi repi med nogami motaju.
benici košta puno novac; ali to ipak nena- vorbu računati; jer ove tolvajé u čistih i »Tako« — veli sada fabrikant te škar-
lindja u redu, da mnogi ošterjaši, osobito novih, ili zamazanih i starih frakih, nečine jami liepo prereže onu prije na stol polo-
po velikih varoših, ne samo da svoje kel- oni trinkgeldi, koji su im več u žepu, us- genu banku na nekoliko stranih — »ja ka- 
nere neplačaju, nego još od njih dobar diel lužnimi nego oni, koje se nadaju dobiti, nim nekoliko dni ovde ostati te ču svaki
u novcu svake godine dobivaju, kaj gospo- Tak dugo, dok sc oni trinkgelda nadaju, dan kod vas obeduvati. Danas sam bil s
da kelneri si putem trinkgelda dva- i tros- niašu zrepom kak vesolo pseto, a kada su vami i vašom podvorbom podpuno zadovo- 
truko poberu. 8a dobili i u žep pospravili, onda ti okrenu |jan. Jelo i pilo je  dobro, pak niti nišam

Dakako, da pod takovimi okolnostmi pleča. moral dugo čekati ako sam kaj naručeval
mora gost bili sprešan kak grozdje u preši. pak zalo je  nieki bogati fabrikant, koj di zval. Lvo vam trinkgeld,«

Ja j si ga onomu gostu, koj u takovih je puno putoval, te je na svojih putovanjih Stim preda kelnem, koj tu zabezeknut 
ošterijah i onak dosta velike ciene za stan, bil prisiljen duže vriemena se u ovom ili stoji kakli okamenjeni, jedan komad one 
jelo i pilo plati, pak onda misli, da je sad onom večeril varašu zadržavati, znašel na- prorezane banke.
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j Haszonbéri hirdetmény. j
I Dráva-Vásárhely község elöljárósága részéről ezen- j
[ nel közhírré tétetik, miszerint a község tulajdonát képező i

i drávavásárhelyj nagyvendéglő ]
| pusztafai (puscsinai) korcsma és a drávahidi ] 
[ korcsma i
J a hozzátartozandó melléképületekkel együtt í'. é. auguszt- * 
[ hó n-éri délelőtt 9 órakor a községi irodában megtar- 1 

1 tandó nyilvános árverésen 1901. január hó i-től kezdve l 
1 3 évre haszonbérbe adatni fog. <
1 Az árverési feltételek a községi irodában bármikor .
| megtekinthetők. J

Kelt Dráva-Vásárhelyen, 1900. julius 15-én. *

<>r.i 3—3 .Íz  rós/iff. |

477H/tkv. HMM). szám. ( J I

Hirdetmény. !|!
A m. kir. igazságügyminiszter 1900. évi február hó 28-án 12697/1. M. M  

szám alatt elrendelte, hogy a perlaki kir. Járásbíróság mint Ikv. hatósághoz i ' 
tartozó Csukovecz község tetekjegyzőkönyveibe felvett mindazon ingatlanokra ^^ 
nézve, melyekre ;iz 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII 1891. XVI. t.-czikkek a i i 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. 
t.-czikkben szabályozott eljárás s ezzel kapcsolatban a telekjegyzőkönyvi be-' i 1 
jegyzések belyesbilése kapcsolatosan loganatosittatik. i . *

E  e z é !h ő i n  h e ly s z ín i  e i jn r n s  n n e v e z e tt  k ö z s é g b e n  ] j |  
tflO tk  é v i n n ff iis z tu s  h ő  2 t - i k  n n p jn n  / < > / /  k e z d ő d n i .  1 1 |

Ennélfogva felhivatnak: (I)
1. Mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvekben előforduló bejegyzésekre I I

nézve okadatolt előterjesztést kivannak tenni, hogy a tkvi hatóság kiküldöttje ( I 
elöl! a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és I I 
az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel. I I

2. Mindazok, kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de te-
lekkönyvi bekeblezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 
1886. XXIX. t.-cz. lő , 18., az 1889. XXXVIII. t.-cz. ö. 6. 7. 9. $-ai érteimé- .̂ 1
ben szükséges adatokat beszerezni iparkodjanak s azokkal igényeiket a ki- ' .  '
küldött elölt igazolják, avagy odahassanak, hogy az átruház«) tkvi tulajdonos I . ' 
az átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el s tulajdonjog beke- *.  ̂
belezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón nem *,' 
érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek.  ̂ j ^

6. Azok. kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó 1 
zálogjog vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, ugyszin- 1 
tén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett J i[
jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy a törlési engedély nyilvánítása vé- 1 
gett a kiküldött előtt jelenjenek meg. mert elleneseiben a bélyegmentesség ] i[
kedvezményétől elesnek. \

Perlakon, a kir Járásbíróságnál, mint telekkönyvi hatóságnál, 1900. f  | 
évi junius hó 30. napján. 1 \

SZIEBEUT G YU LA  ?;
666 3 — 3 kir. albiró. 2  j

Nyilttér*)
E rovat alatt közlőitekért som - alaki, sem tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősséget a Szerk.

„Henneberg-selyem“
csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendeltetik - ! 

fokele, fehér 8 színes, 4í> krtól 14 Irt 6ö krig méterenként. 
Mindenkinek póstabér és vámmentesen, házhoz szállítva! 
Minták póstafordullával küldetnek.

Henneberg G. SBlycmgyáros (cs. es wr. udvari szamtó)
Zürichben.

Hirdetések.
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„ £ Í 2  J g  ̂ a2Bh-“ «£S  » ■»» Buy jó háziról való fin I
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. iárásbir. , . • h in lm n ié n v
1900. évi V. 298/3. és 323/3. sz. végzésé A lV e r é S l h l l ü e t m e n j .  ■ w I
következtében dr Kemény Fülöp perlaki TQ VI111 í\ II O I /
ügyvéd állal képviselt Alsómuraközi Tkpénz- A perlaki kir. jbiróság mini Ukvi ha- I  H  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l  K
tár r.-t. javára Zebecz Flórián és társai rn.- lóság közhírré teszi, hogy dr. Kemény rulop l l l l l  U l  v l l U l l
királyi lakosok ellen 236 és 186 kor. s jár. perlaki ügyvédnek és a kir. kincstárnak Sal-
erejéig 1900. évi junius hó 12-én foganato- kovics Imre és neje Zsersely Mária perlaki f ík|v í ; f (kf  j ] (  f t 7V  R A N F I I Y /
sitott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt lakosok elleni végrehajtási ügyében 190 k.
és 1580 koronára becsült kővetkező ingó- tőke, ennek 1900. évi junius 16-tól járó ;>% w n  i i A C i i r  f i i w y n i * -  ( N  \rí» .  B 
Ságok u. m.: lovak, szarvasmarhák, 2 pajta, kamatai, 16 k. 30 f. árverés kérvényi költ- V I L m u O l l t  /a  i  ^
2 sertvésól, 2 kukoriczakas, 3 kocsi és 1 ség es 108 k. 86 I löké s jár. kielégítése o * V Í * s l \ ( * l * íks l \ ( 
kamra nyilvános árverésen eladatnak. végett a n -kanizsai kir. törvszék a perlaki k

Mely árverésnek a perlaki kir járás- kir. jbiróság területén fekvő a perlaki 3120. l > l« é l > T  t  T Z 'f ’l ' V
bíróság 1900. évi V. 298 7. sz. vég; foly- szlkvben 378. és 279. hrsz. ingatlanok a I  1 j I V 1 j i \ I V *  f  •
tán 236 és 186 k.tőkekövetelés, ennek és végrh. törv. 156. §-a alapján egészben 892 0 7 2 2 —3
pedig 236 kor. után 1900. márcz. 6-tól és k., és a 213. szik vb. 3194. hrsz. ingatlan
186 kor. után 1900. évi május 8-tól járó u a. alapján egészben 24o kor. kikiáltási
6%  kamatai, */»% váltódij és eddig öszsze- árban mint becsárban az w w  W  W  ^
sen 209 kor 29 f.-ben biróilag már meg- , .  , h - ••
állapított költségek erejéig a helyszínén vagyis •  ̂ I I -7 1 I ^  p l  q
Mura-Királyon leendő eszközlésére #/• 11, *t ó r a k o r  U l I C I C I Ű U C I O i

1900. é»i aug. hó 10. napjanak d. u. 2 óraja Perlakon a tlkvi irodában dr. Kemény Fülöp 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni számié- perlaki és dr. Tuboly Gyula nagy-kanizsai V e g y e s k e  r e s k e d ő s t  K o to r O ll  lli l j-  
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ügyvédek közbejöttével megtartandó árve-
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t,cz. résen ela.lalni fognak. 0 7 1 la n ( j ó  itZO lllial á ta d n i .
107. és 108. §-a értelmében keszpenzlizetes Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul ;J/ árverés megkezdése előtt a fenti kikiál- i u + inloi/lrm rkcm ól
is el fognak adatni. 6/3 (ási ál. ioo/0-át bánatpénz fejében letenni lk > \ e b b e t  d tll ld ja o n O S llt ll

Amennyiben az elárverezendő inógsá- kötelesek
gokat mások is le és felülfoglaltatták és . özv. Rabenstein Samunénál
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen A u"  lb,róád8 1,111,1 ,lkN1 lMl0í5£t8-
árverés az. 1881. évi LX t.-cz. 102. §. ér- P e r la k . 1900. évi junius hó 27-én. K o t o r o n .
telrnében ezek javára is elrendeltetik. 677 1— 3

!|! Hirdetmény. i
] * A nmra-szent-mártoni róm. kath. elemi S  
(! | népiskolánál megüresedett osztálytanítói állás- 0  
l ] l ra pályázat hirdettetik. 0
l1) Javadalmazása: 0

j][ 1 . Évi készpénz iizetés 600 kor. vt
(| j 2 . Egy szobából álló szabad lakás 80 . 0
I ] l 3. Évenkint 5 öl tűzifa természetben 0
Ji[ (ebből az iskolát a tanító köteles ^
(i > lüttetni. Az iskolába szükséges fát 0

l] 1 á községek felapritják) 1 2 0  „ 0

(l) Összesen 800 kor. S
Tanítási nyelv: magyar honát. Kilátása 0  

I! | lehet privát órák tartására. Kötelessége az 0  
I1! egyik vegyes osztály tanítása. 0

Kérvényekokmányolva augusztus 25-ig ^  
1! 1 iskolaszéki elnökséghez intézendők. Szemé- 0  
I j I lyes megjelenés előny. 0

Jl| A választás auguszt. 26-án fog meg- 0 
j l [ tartatni. §2

© Mura-Szent-Márton 1900. július 30-án. 0
0 F ö ld e s  Im re  0
©  ö7ft jegyző . 0

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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