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A csalamádé termelésről.
Az állattenyésztés fellendülésével, me

lyet manapság a mezőgazdasági válság le
küzdésére egyik leghatékonyabb tényezőként 
tekinthetünk, takarmánytermelésünket a szán
tóföldre való áthelyezése is jelentékenyebb 
emelkedési mutat, mert rájöttek gazdáink 
arra, hogy az utóbbi felkarolása nélkül az 
előbbi sem virágozhat a legelő és rétterüle
tek folytonos apadása miatt.

A szántóföldön termelt takarmányok 
közül legnagyobb jelentőségre a csalamádé 
emelkedetl, a mely nélkül ma egy virágzó 
tejgazdaságot elképzelni sem lehet. Vala
mennyi mesterséges takarmányt túlszárnyalja 
a csalamádé, nem annyira minősége, mint 
inkább azon körülmény miatl, hogy igen 
nagy tömegű s helyes kaszálás mellet igen 
Ízletes takarmányt szolgáltat, s hogy előállí
tása semmi különös nehézséggel nem jár. 
Vannak ugyan sokan, kik azl állítják, hogy 
nem sokat ér a csalamádé, mert nagybani 
termelése gyors megfásodása miatt kivihe
tetlen. Ez állítás azonban nem felel meg a 
valóságnak, mert az, a ki megkisérletle gaz
daságában kétféle csalamádénak, t. i. korai- 
és későinek termelését, meggyőződhetett arról, 
hogy a megfásodás kikerülhető, korai és ké
sői csalarnádéval állandóan b.'tosithatjuk 
állataink részére a nyári zöldtakarmányt. 
Korainak a székely tengeri, cinquantino, ké

T Á R C Z A.

Virágos mezőben.
Virágos mezőben 
Pacsirta énekel,
Hogy mily szép az élet 
Édesen mondja el.

Mélázva hallgatom 
Gyönyörű énekét,
Egy tájó gondolat 
Szivemet tépi szét.

Jobb neked kis madár, 
Repülhetsz szabadon,
Szép kedves táj felett 
Piczi kis szárnyakon.

L)e nekem nem lehet 
Követni tégedet,
S csak innen nézhetem 
Magasba röptédét.

S lelkem vágy-vágy véled 
Repülni magasan,
De szivemnek egy más, 
Titkosabb vágya van.

seinek a lólogu a legmegfelelőbb. A fajtán 
kívül a csalamádé értéket a vetés minemü- 
sége is befolyásolja, amennyiben a tapasz
talat szerint sürü vetés melleit mindig ér
tékesebb. száraz agyagban bővelkedőbb ter
mény nyeretik, mint a ritka vetés mellett. 
Sürü vetés melleit a takarmány mennyisége 
is több, s különösen az értékesebb levélrész. 
Egyébként a mennyiséget a trágyázás is 
nagyban elősegíti, illetve befolyásolja, mert 
a csalamádé nemcsak megtűri, de határo
zottan meghálálja a trágyázást Jó erőben 
levő talajt kíván, olyant, mely könnyen fel
vehető növényi lápanyagban bővelkedik. E 
könnyen felvehető tápanyagot legczélszerüb- 
ben műtrágyák segélyével adhatjuk meg; 
melyek közül kissé kötöttebb talajon a chili- 
salétrom, lazább talajon a kénsavas-ammon 
s ezen kívül mindkettőn a szuperfoszfát 
igen jó hatást eredményez Előbbiekből kai. 
holdanként 40—45 kgot szórhatunk el la- 
vaszszal, utóbbiból pedig 120— 150 kgot 
őszszel.

A termés mennyiségére a talaj előké
szítése is befolyást gyakorol; az Őszi mély 
szántás úgyszólván elmaradhatatlan, mert a 
gyökérzet terjedése a növénynek a száraz
ságtól való védelme első sorban azon té
nyezőktől van függővé téve.

Vetésének ideje rendesen áprilistól má
jus derekáig tart, de junius végén, sőt jú
lius elején is vethető, s a mennyiben késő 
őszre óhajtjuk magunkat biztosítani, leghe

S inig lelkem elkísér 
Setét felhők alá:
Szivein csak le-le vágy 
Mélyen a föld a lá !

L a n t o s .

A legszeretőbb s z í v .

Özvegy Terényi Jánosnénak sok gondot oko
zott egyetlen fia, az Imre. Mióta szegény férjét el
temette, aki őt nagyon zilált anyagi viszonyok 
közt hagyta hátra, a gyermek nevelése egészen az 
ő gyenge vállára nehezedett. Terényi Jánost a 
súlyos anyagi veszteségek miatt való bú döntötte 
oly korán a sírba. Nagyon szerette a kártyát és 
ezt a szenvedélyét sehogy se tudta leküzdeni.

Sokat vesztett ő már életében a kártyán, 
hanem azért még sem tért jobb útra. De végül 
egy szerencsétlen este annyira magával ragadta a 
szenvedély, hogy még súlyos adósságokba is ke
veredett.

Másnap e könnyelműsége miatt nagyon bán
totta őt a lelkiismeret. Ha feleségére és kis liára 
nézett, elfacsarodolt a szive. De már annyi lelki 
erő nem volt benne, hogy összeszedve minden tu
dományát, uj pályán keresse a boldogulást. Tel
jesen megtört és a nagy bánat rövid idő alatt 
sirba vitte.

így hát Terényiné egyedül maradt 10 éves 
fiával a fővárosban. (3 elkövetett mindent, hogy 
derék, istenfélő embert neveljen a fiáiról, de ez 
sehogy sem akart az anyai tanácsokra hallgatni. 
Mégis csak valahogy keresztül hajtotta őt az is-

lyesebben a vetést megszakítással 7— 10 napi 
időközökben végezni a megtelelő korai és 
késői fajták felhasználásával; 10 cm. sortá
volság mellett körülbelül 120 liter vetőma
got szükségétünk, melynek elszórása után a 
földet egy könnyű hengerrel megjártatjuk. 
Kikelés után egy horonálás igen hatásos 
eredményt szül.

Kaszálásának megkezdéséi a búza meg
jelenése határozza meg. A kaszálással késni 
nem jó, mert minősége silányabb lesz s az 
állatok érintetlenül hagyják.

Minőségét pompásan megjavítja a bor
só, a melyből egy negyedrész keverendő a 
tengerihez s azzal egyidejűleg vetendő el. 
Az ilyen keverék valóban kitűnő takarmány 
s ilyennek etetése mellett a legterhesebb 
munka végzésére képesilvék az állatok.

A perlaki önk. tűzoltó-testülettől.
Kedves Baj társak !
A perlaki önk tüzoltő-lestülel elhatá

rozta, hogy a hazaszeretet szent tüzének ápo
lása, a bajtársi szellem fejleszlése és erősí
tése, a szeretet és testvériség érzetének fen- 
tartása, az összetartozásnak külső jel által 
való megszilárdítása czéljáhól, 26 éves fenn
állásának emlékére z á s z l ó s z e n t e l é s i  
ü n n e p é l y t  rendez s ezt 1901. évi aug 
hó 15-én tartja meg

kólákon, elannyira, hogy még az érettségit is le
tette. De már tovább nem akarta folytatni tanul
mányait és egy irodában nyert alkalmazást mint 
írnok.

Szegény özvegy Terényiné ugyan nagy ter
veket fűzött fiához. Szerette volna, ha ügyvéddé 
képezteti ki magát, hogy valami közpályára lépve 
nagy nevet vívjon ki magának. De hiába, az anyai 
óhaj csak hiú álomnak bizonyult, mert az Imré
ben nem volt semmi önérzet, semmi becsvágy. 
Csak léhaságokon járt az esze mindig.

A szegény anya bizony sokszor iparkodott őt 
jobb útra téríteni. De a sok szép szót, a sok jó 
tanácsot hiába fecsérelte el. Falra hányt borsó 
volt az. Nem fogott a könnyelmű fiun.

Az irodában mégis csak elvégezte valaho
gyan teendőit és annyira heleszokott a munkába, 
hogy lassankinl főnöke is megkedvelte és több 
bizalommal kezdett iránta viseltetni. Dr. Molnár 
Géza szigorú ember volt, de igazságos és a kit 
egyszer megszeretett, azért kész volt még áldoza
tot is hozni.

A szegény anya feljött néha az ügyvédhez 
fia után tudakozódni, aki mindig szívesen fogadta 
és készséggel szolgált felvilágosítással. Az anya 
boldogan távozott, mert az ügyvéd ur még mind
annyiszor kijelentette, hogy meg van elégedve 
a fiúval.

De dr. Molnár el is követett mindent, hogy 
embert neveljen a fiúból, aki egykor anyja táma
sza legyen. Igénybe vette képességeit minden kí
nálkozó alkalommal, de főleg csak azért, hogy 
azokat lejleszsze. Mindenféle fontos megbízatást 
adott neki. melyeknek Imre rendesen emberül meg 
is felelt.



Kedves Bajtársak! Amikor Titeket ezen 
zászlószentelési örömünnepélyünkre szeretet
tel meghívunk, oly bajtársi kéréssel fordu
lunk hozzátok, hogy megtisztelő becses lá
togatástokkal minél nagyobb számban sze
rencséltessetek bennünket.

Kedves kötelességünknek fogjuk ismerni, 
hogy szeretett hazánk e végvidékén mindent 
elkövessünk arra nézve, hogy amily örömet 
okoztok nekünk b. megjelenésiekkel,oly ked
ves emlékkel távozzatok körünkből.

Kedves Baj társak! Tiszteletteljesen ké
rünk Benneteket, szíveskedjetek az idemel
lékelt bejelentési ívet kitöltve julius hó 31-ig 
testületünknek megküldeni, hogy mindazon 
testületek részére, kik megjelenésükkel vagy 
képviselőjük által szerencséltetnek bennün
ket, névre szóló zászlószeget csináltathassunk, 
továbbá kegyeskedjetek érkezésiek idejét is 
tudatni, hogy az elszállásolásokról megfele
lő ig  intézkedhessünk.

Isten hozzon Benneteket! Szívélyes meg
hívásunk ismétlésével maradtunk hazafias 
és bajtársi üdvözlettel

Perlak Í901. évi julius hó 10-én.
Az önk. tüzoltó-testület megbízásából: 

Tóth Sándor parancsnok, Zala József elnök, 
Kollarits Lénárd jegyző.

*
A perlaki önk. tüzoltó-testület 26 éves 

fennállása és zászlószentelési örömünnepé
nek sorrendje.

1901. auguszt. hó 15-én:

Egy ízben valami ezer forintos követelés lett 
volna behajtandó. Az ügyvéd habozás nélkül Im
rére bízta a feladatot, aki gyorsan el is sietett 
azzal a határozott szándékkal, hogy dolgát elvé
gezve, visszatér az irodába.

Az illető intézetben az ezer forintot szó nél
kül kifizették. Imre óvatosan tárcsájába telte a 
bankjegyeket, nehogy elveszítse azokat és azzal 
elindult hazafelé.

Egy kávéház előtt elhaladva, melynek azelőtt 
törzsvendége volt, egy barátja jött vele szembe, 
aki ugyancsak megörült a találkozásnak. Kondor 
Miklós hires jogász volt, aki éjjel-nappal mulatni 
szeretett.

— Hát le hol jársz. Imre, kiáltott nagy ví
gan. — Ezer esztendeje nem láttalak. Ügy látszik, 
hogy kerülöd régi barátaidat és remete életet 
folytatsz.

— Nem épen. De ügyvédi irodában dolgo
zom és egész nap el vagyok foglalva. Most is 
vissza kell sietnem.

— De már annyi nincsen, kiáltott a vig jo
gász. E találkozás örömére csak koczintasz ve
lem. E kávéháznak törzsvendége vagyok, ily ere 
be! Megiszunk egy pohárka pálinkát.

Imre ugyan szabódon még mindig, de végül 
is engedett barátja kívánságának és azzal a ko
moly elhatározással, hogy negyedóra múlva visz- 
szatér az irodába, belépett a kávéházba.

Ott bezzeg nagy örömmel fogadták a régi 
czimborák. Maguk közé ültették és mindenikkel 
koczintania kellett. A szilvóriumos poharak egy
másután ürültek ki.

— Hát egy kis huszonegyet nem próbálunk-e 
meg, Imre ? szólalt meg ekkor Kondor Miklós. 
Hiszen már úgyis oly rég nem kártyáztunk együtt. 
No, a viszontlátás örömére.

A sok szesz már az Imre fejébe szállott. 
Nem is szabódott. Rögtön elfogadta az ajánlatot 
es leült kártyázni.

Haj, a mámor rossz tanácsadó. Imrének is

kár volt oly sűrűn ürítenie a szilvoriumos poha
rakat, mert ha nem iszik, akkor nem is feledke
zik meg annyira magáról, hogy a más pénzével 
leüljön kártyázni.

Eleinte nyert és igy még vérszemet is ka
pott. Egyre merészebben játszott, nagyobb betéte
ket rakott és a mikor már egészen megragadta a 
játékdüh. megfordult a szerencse koczkája és vesz
teni kezdett. A nyereség csakhamar elúszott és a 
rá bízott pénzhez nyúlt.

Annyira uralkodott már rajta a sokáig fé
ken tartott szenvedély, hogy meg sem tudta fon
tolni, minő nagy bűnbe keveredik. Csak akkor 
ocsúdott fel mámorából, mikor a rá bizolt pénzt 
az utolsó krajezárig elvesztette.

De iszonyú volt ez az ébredés ! Mit telt ? 
Gyalázatos bűnt követelt el. Szégyent hozott sze
gény öreg anyja fejére.

Kábultan kelt fel és eltávozott a kávéházból. 
A Duna felé vette útját. Haza nem mert menni 
anyjához, mert az bizonyosan leolvasott volna 
arczárói mindent.

Ez alatt az irodában főnöke várta Imrét, de 
végül is megsokalta a hosszas várakozást. Nem 
az ezer forint miatt aggódott, mert gazdag ember 
lévén, nem sokat törődött azzal az összeggel, de 
annál jobban bántotta őt az a gondolat, hogy ked- 
vencz írnoka letévedt a becsület útjáról

Késő délutánra járt már az idő. Dr. Molnár 
nem ment a rendőrségre, hogy feljelentse szeren
csétlen írnokát, hanem csak várt abban a remény
ben, hogy előbb utóbb valami hírt fog hallani 
felőle.

Ekkor beállított hozzá özvegy Terényiné
— Itt van e a fiam ? kérdezte színéből ki

kelve.
— Nincs, felelte dr. Molnár, erősen szem

ügyre véve az anyát. Rögtön észrevette, hogy csak 
az anyai aggodalom hajtotta ide, de a bűnről mit- 
sem tud.

ebédre sem jött haza. Csak nem érte valami sze
rencsétlenség.

Az ügyvéd redőkbe vont homlokkal elgon
dolkodva nézett maga elé. Már most mit tevő le
gyen. Földulja-e örökre az anya nyugalmát ? Meg
mondja-e neki, hogy fiát be fogja börtönöztetni. 
mert megérdemelte.

Bezárta az ajtót és elmondta özvegy Teré- 
nyinének a történteket. De megjegyezte azt is, hogy 
fia eddig becsületesen megállotta helyét az irodá
ban és a mai eset érthetetlen előtte. Mindamellett 
a törvény teljes szigorát éreztetné a magáról meg
feledkezett fiatal emberrel, de tekintettel az p  i 
fájdalmára eltekint e szándékál ól és csak azt kí
vánja, hogy az ezer forintot akár részletekben 
is — térítse meg és a fiú ne jöjjön többé az 
irodába.

Özvegy Terényiné sokat sírt és még többet 
hálálkodott. Végre is azonban eltávozott az iro
dából. A mint kilépett az utezára, nem tudta, hogy 
merre forduljon. E nagy városban merre bujdo- 
kolhal az ő fia ?

Sokáig járt-kelt az utczákon. Már a gázlán
gokat is meggyujtolták, ő még mindig bolyongott. 
Jól megnézett minden fiatal embert abban a re
ményben, hogy fiára ismer benne.

így jó tolt el a Dunapartra. Hirtelen csak 
villamos áram futott testén keresztül. A Dunába 
bámulva a parton egy fiatal ember állott. Hirte
len oda rohant és erősen megragadta.

Fiam, fiam! sóhajtott sírva.
Az anya megjelenése óriási hatást gyakL»*olt 

a szerencsétlen fiúra. Szépen visszatért a laká
sukra. Elhanyagolt tanulmányait újra kezdte és 
kisebb részletekben megtéri tette főnöke kárát. Az 
anyai szív mentette őt meg az emberiség szá
mára.

— nyi. —

— Hát hol lehet ? töprengett az anya. Még





Vu Čakovcu, 1901. 4-ga augustša. Broj. 31.XVIII. tečaj
Sve pošiljke se tičuč sadržaja 
novinah, nai se pošiljaju na 
me. Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i ohznane 

pošiljau.

M ED IIM U R  E
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četvert leta . . 2 kor.

Pojedini I»roj: koštaju 20 fill

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

Izlazi svak i t i jeden  je d e n k r a t  i to: vu  s v a k u  nedelju .

Ohznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Sdruženje.
Nigdar nebudem pozabil onu malu po

vest, koju sam još kak mali dečec čul od 
jakosti skupdržanja.

Na kratkoma ju povem:
Deset dece si je na pošteno delo nav- 

čil oteč i svim je na pomoč bil, da k služ
bi dojdeju. Pod stare dneve je jedenkrat o- 
kolo sebe zezval svih deset i tak njim je 
rekel: »Draga deca, ja dugo več nemiem bi
ti med vami, ali prije kak bi otišel iz ovog 
svéta, sa jednim navukom vam hočem slu
žiti, te vas blagosloviti « Sa lem je dal de
ri više palicah skup svezanih i rekel njim 
je naj probaju na dvoje pretrgnuli. Niti je- 
den je né bil moguči to napraviti.

»Pak gledite, lehko je to včiniti,« rekel 
je oteč i razvezal je palice, pak je svaku 
pojedino potrl.

»To sam štel sa lem reči i pokazati, da 
dok budete skup držali, bez nevolje budete 
proti stali svakoj pogibelji, ali ako budete 
širom vlekli, onda i lakva slaba jakost, kak- 
va je vu jednim starim čoveku, vas more 
potrti vas more obladati«.

Kavno tak smo i vu živlenju, jedino 
sami smo slabi, ali ako nas više skup drži 
smo jaki. Niti najvlastneši se naj nepreufa 
vu svojoj sreči jer se more obrnuti, pleme
niti, i onda je i njemu treba pomoč ljudeh. 
Skup držanje pak né samo jedne pomaže, 
dapače vnogiput célé občine oslobodi. Evo 
na to példa:

Petdeset Ijet je sada, da je vu jednim

Z A B A V A

Mudrijaš.
Kak je Mesarič Franc postal spánielen, 

to je nedavno pripoviedal Mesarič Franc 
sam. On je naj me prije bil bedast — i ter 
kak bedast! — Sve je vieroval, kaj su mu 
ljudi pripovedali, dapače je vieroval i gos- 
podinu plebanušu, gospodinu učitelju i gos- 
podinu birovu; ali sad više nevieruje nikaj 
i nikomu.

»Pak kak si nato došel?« — zapila ga 
Bengez šnajder.

»Kajti sam u varašu bil« — odgovori 
Mesarič Franc gizdavo — »i jer je tam baš 
moj bratič, najme u varašu, gde budu svieta 
sada znovič podigli i znovič sfrkali i preobr- 
nuli i gde budu sve plebanuše i Ilirove zhi- 
tili, a bogatim budu sve uzeli, česa imadu 
preveč, pak budu razdelili med siromake, i 
meni budu nekaj dali. Je, istina je, lak hu
de to sad išlo!«

»Nuder ti to nam pripovedaj,« — krik
ne šnajder Bengez, pak si dade još jednu 
litru natočiti, jer si je i Kubanec k stolu 
sel i želel je to čudo preobraženja svieta

varašcu Nemške po velikoj suši glad vudril 
vun med ljudmi; néga niti za kruh uiti za 
sejati zrn|a Kruh je tak bil dragi, da je si- 
romaški čovek to kupiti né mogel i kak je 
zima dohadjala je hudoj nevolji gledal napié.

Onda je varaški purgannešter (tak kak 
vu občini birov) — Raiffeisen seje  zval — 
nagovoril Stanovnike, — siromake tak, kak 
oogateše, — da sa dobrostajanjem célé ob
čine naj zčmeju na posud za kruh žito i 
krumpéra, naj rezdeliju svakomu i za sejati, 
da mu ne bude zemlja prazna, naj postavi 
občina pečnicu i iz ove se naj razdeli siro
makom kruh.

Svi su pri volj ili rečjam purgarmeštra i 
tak akoprem težko, ali bez svake vekše ne
volje su ipak sprevodih zimu i posejali 
zemlje.

Blagoslov je bil na lém sérnenu, jer je 
sledečeg Ijela plod bogato dal, pak su mogli 
izplatiti iz njega i posud.

Ali spomen hutlog leta i dobre pomoči 
je ne minul bez svakog sléda. Spoznali su 
ljudi, kakova jakost je vu sdruženju, i od- 
lučili su. da i nadalje gori držiju sdruženje, 
koje su vu težkom Ijetu utemeljili

Kaj su prvo Ijeto sa žitom probali to 
su vrinili drugo Ijeto sa psnezi. Peneze je 
žela na posud sdovžba. te je dala iz njih 
dobrim, poštenim gazdom, ako njim je pot
rebno bilo.

Drugo Ijeto su več dobre krave kupili 
za združbu, da koj nije imel dosla penez, 
niti njegova Stala naj nebude prazna ili pak

poslušati, a kada je on došel kaj u krčmo 
poslušat, onda se je več znalo tko bude pi
ti plačal.

»Moreš se sad nekaj navčili« — veli 
gizdavo Mesarič Franc, pak si potegne škr- 
Ijaka na čelo — »Vi budete več široko gle
dali, kad budemo mi svieta, kak se ono po | 
varaški veli — regulirali«.

»Škoditi baš nebi moglo! Anda hoče
mo ga regulirali« — vikne šnajder Benges. 
»Anda poslušajte. — Ti tu odzad gular, sku- 
piaš i užuraš poslušaj lakaj, da buš onda 
znal, kak ti bude išlo.«

Svi su se na to groholom nasmejali le 
su se ogledali na odzad sedečega Bašneca, 
koj je na te neslane dosietke se samo pos- 
mehaval, pak je svojega fertala po malo pil 
Em je on znal, da je to samo šala.

»Stobom se i onak budemo dielili« 
zaključi šnajder Bengez.

Bašnec se je sad glasno nasmejal. »No, 
pak je onda dobro, samo se veseliti. Ti šnaj
der dobiš ono vuže, na kojem je moja po
kojna koza bila privezana «

»Ha, ha, ha, ha« — nasmej u se svi.
»Prav ti budi, ti šnajderski jarac« — 

nasmeje mu se Kubanec.

bi takvo živinče bilo nutri, kojemu samo 
jesti da, a hasna neima žnjega.

Denešnji dan je več jezero i jezero tak- 
vih sdružbah po célim svétu, koje spomen 
dobrodušnoj Kaiffesena slaviju.

Na vnogo je dobra sdružba. Na kaj sve 
to na kratkoma samo tak moremo povedali 
ako rečemo, da na kaj je zemeljski gospon 
né mogučen včiniti. to včini mali gazda po 
putu - - sdružbe.

Čez nekoje Ijeto več vidimo, da veliki 
gazdi vnogo dojnik kravah držiju i vu kan
tah voziju svaki dén od ovili mléko vu va
raš. To njim svaki dén vnogo penez dona- 
ša. od kravah vnogo gnoja nosiju na zem
lje, tuliko, da njim je niti paražiti ne treba 
svaka zemlja njim je zaséjana i bolje plodi, 

i kak prije. Istina, da su k tomu dobre krave 
j potrebne pak onda kak smo več tu rekli i 
j drago sredstvo.

Kak bi dobro bilo to i za maloga gaz- 
du, ali k tomu su dobre krave dobra krna,

! sa jednom rečjom penezi su potrebni, pak 
ravno to néma mali gazda

Vnogo lak vili vrstili je pri gospodaren- 
ju, kaj bi nam dober basen tiralo, ako bi mi 

I moguči bili ovom se bavili. Ali kaj čovek 
j nemre sam to včini leži, ako se njih više 
skup nabere tojest sdružiju se.

Po sdruženju k falešem posudu, k fa- 
! lešoj trgovini more dospeli gazda, po sdru- 
! ženju bolje gospodari i leži proda sve.

F. —

Ali šnajder Bengez se lakaj razrile u 
dosietke proti njemu naperene pak se šnji- 
mi skupa smeje. »Vidiš, ova dosietka je bi
la dobra« — veli na to — sili ne da bi 
ti mozbit to vuže dal Mesariču, on bi je rav- 
nič zaslužil, ali on toga ima dosla u farniliji.

Mesarič Franc skoči na ove reči u vis, 
kak da ga je netko slraga šilom vpičil te 
udari Sakom po stolu, da su sve llaše i ča
še najliepši csárdás zaplesale, ali se odrnah 
umiri i mirno nalrag na klup sedne. — 
»Mene valjda nebudeš bockal« — zmrmdela

»Jeli da,jer si i onak dosla spánielen« -  - 
veli mu šnajder — »zato nam samo sada 
pripoviedaj sve, kaj znaš, jer i mi bi radi 
znali, kak se bude sada laj sviet reguliral «

Mesaric se nasloni nalražke i pričme : 
»Najprije se moraju sve oblasti do vraga 
protierati. jer gospodin Bog je samo muža 
i ženu slvoril a nikakovo poglavarstvo niti 
obiasl«

Kubanec, koj je zajedno i birov, zdig- 
ne glavu. Ah gledaj, gledaj, kaj ti sve nez- 
naš pripoviedati! — No samo dalje, dalje 
pripovedaj!«

Mesarič govori dalje: »Birov pak je 
poglavarstvo — i plebanuš i školnik i no-



Svečanost vu Preloku.
Breločko svojevoljno ognjogasno družt- 

vo je sledeči poziv dalo vun:
Dragi Brača!
I Ve loč k o svojevoljno ognjogasno druživa 

je odlučilo. da za povekšanje domoljubnosti 
za potvrdjenje bratinstvog duha, za obdr- 
žanje ljubavi i sloge bude na spomen 2ti 
Ijetnog goristojanja zastave posvečenje nare
dilo i ovo 1901. Ijeta augustuša 15-ga ob
držalo.

Dr a g i  Br ač a!  Kada Vas na ovu sve
čanost pozovemo, sa torn bralinskim proš- 
njom se obrnemo k vam, da se vučim vék
áim broju budete dobri potrudili k nam.

Za dragu dužnost budemo poznali, da 
mile naše domovine tu na kraju sve včini- 
ino, da kakvo veselje budete vi nam napra
vili, kaj dojdete, da ravno sa tak vugodnimi 
spomeni odidete od nas.

Bog Vas naj donese!
Sa opetuvanim pozivom ostanemo sa 

domoljubnim i bralinskim pozdravom.
Vu Preloku 1901., juliuša 10-ga.
Vu imenu svojev. ognj. druživa:

Z a l a  J ózse f  T ó th  S á n d o r

lariuš i zamusani pisar i ovi svi se dr
že za tobožnje poglavarstvo. — ali mi smo 
svi ljudi. Razmete?«

»I lisi?« — zapita ga siniešeči se šnaj- 
der Bengez.

Mesarič ga postrance pogledava. »Predi 
sem več nego ti« mrmlja »jer ti si 
samo šnajder« zalim nastavi: »Ali eieli 
sviet odzgora i odspoda i sve kaj je na njem, 
to je sve človekovo iliti to je sve nas Iju- 
dih, niti jednomu više niti mauje, tak jed- 
nako razdieljeno, da je upravo svakomu dos- 
la. Trava na sienokošab i drevlje po šumali 
i voče na drevlju i zlato, srebro u zemlji i 
divljačina u šumi — jednoin riečju sve 
sve je to naše kak godei zrak i nebo. Ali 
tomoraju sada socialisti zregulirati te se mo
ra pošteno i pravično razdieliti, za da ne- 
bude nikakove krivice i svaki bude dosta 
imal.«

Kubanec porine svojega izpražnjenoga 
fertala po stolu. No, to bi bilo liepo.« 
zavikne — »A tko bude to dielil?« 
tak hudo postal, da su doktori so odpove
dali več svakog ufanja, kaj bi živ ostal. Kralj 
bude sigurno nazočen pri posvečenju mrl- 
voga téla, koje su vu sredu odpeljali vu

Beč te tam pokopali vu obiteljnim grobu.
»Mi — odgovori Mesarič gizdavo —

! »Zakon bude lakov izišel, i tko bude pre- 
| več imal. bude ono. kaj bu preveč moral i 
odpustiti, za da ioni dobe, koji imadu pre
malo! — Razmete me? —- Ah mi smo več 

[spametneši postali. Mi smo našli človečanske 
i pravice, a one govore o vak, da svaki neka 
ima dosta, i on, koj sada nikaj nema, jer 

j mu mora on dati, koj preveč ima. I ovak 
1 bude onda ono pravo blaženstvo došlo. jer 
jako bude svaki imal dosta, nebude od ni- 
koga nikaj potreboval, a ako nebude od ni- 
koga nikaj trebal. nebude trebal krasti, a a- 

; ko nebude nitko nikomu kral, nebude latah 
i  na svietu, a ako nebude tatov niti tolvajov 
j na svietu, nebude niti grieha, ako nebude 
grieha, nebude nam treba plebanušev, a ako 
ti nije treba plebanuša, onda več imaš diku 
nebesku na ovom svietu. — Tak se je reklo 
u našoi skupčini u varašu i to je prava ži
va isti na, i od onda sam ja za toliko spa
metneši, da me sad svi odprtimi usti zijale 
i poslušate, a nitko nemre niti nežna nikaj 
su proti reči. — Razmete?«

Kubanec se samo porugljivo podsmie- 
hava. »No — ti se morež dieliti, ti Mesarič« —

veli na to — »ali ja se nehudem suikim 
dielil — Ja si ono pridržim.kaj sam si pri
skrbel.«

»Hoho!« — krikne Mesarič — »Moral 
budeš se dieliti, birov! Zakon bude lakov 
tu, da se budeš moral «

»Je, ako bum hotel« — veli posmeh-
ce birov.

»Onda ti se bude jednoslavno samo 
vzelo.« — veli Mesarič.

»Onda pak budeš tolvaj i tál, koj šilom 
jemlje i krade« — veli opel siniešeči se 
birov.

»Je. to drugač nebude moglo biti« — 
veli podučavajuč M »»arič ozbiljnim licem .— 
»Svi bogaluši budu morali nekaj trpeli, to 
je naravski: ali zato pak budu siromaki ima
li pravo veselje i tak se to onda jedno sdru- 
gim izjednači.«

»Dobro je — pričmimo odmah!« — 
vik ne šnajder Bengez i posegne Mesariču u 
lajbečki žep te mu iz njega potegne sreber- 
nu vuricu. »Vidiš, Mesarič, takovu uricu sam 
si ja več od davna želel, pak kaj tebi treba 
urice, kad ju ja uemam.«

»Tolvaj!« — vikue Mesarič — »Jeli 
buš mi odmah uricu nazad dal?«



Dr. Wielderhofer, gdo je jednog siromaškog 
selskog doktora sin bil, je med najizverst- 
neše doktoré spadal vu Beču. Najbolje se je 
izvrstil sa vračenjem dece, i vnogo zasluž- 
bah sije  priskrbel, kakti temeljitel prve beč- 
ke detečje vračtvene klinike. Kakti lečnika 
kraljevske familie, ga je kralj jako rad imel 
i sa stalnim bratinstvom ga je nagradil. Gda 
gud bi vu kraljevskoj familii koj zbetežal, 
svigdar su Wiederhofera pozvali k betežni- 
ku. Njega je poslal vun kralj, k mrlvonin 
télu princa Hudolta i njegovo ime je takaj 
vu onih protokolih, koje vu bečkoj dvorskoj 
tajnoj listnici čuvleju. Kad je Albrecht nad- 
herceg na smrt zbetežal vu Arcovi. Wieder
hofera su poslali k njemu. Pri Károly Lajos 
nadhercegu je takaj on bil pod zadnje dne
ve te po smrti ovoga ga je kralj za »ver- 
noga brata i tolnačnika nazval. On je bil, 
gdo je vračil našu nepozabljive spomene kral- 
jicu, i njegovo vračenje je najbolje hasnelo. 
Kraljevske familie deca su jako rada imala 
starca doktora, koj njih je vnogo od smrti 
oslobodil. Kad ga pred par tjednom Slag tre
ni, mu je Maria Valéria nadprincessa lépi 
list pisala te poslala jednoga kipa lil. d. Ma
rie, pred kojim kipom je navék najrajši na
ša pokojna kraljica Elizabeta molila.

V b o jn ik  s  o h i  a t

Vu Lugosu je prošloga meseca 29-ga 
Jeden Ottescu zvani prosti sóidat pijan išel 
dimo na večer ob pol 9. vuri, te je sem 
tam pošikaval ljudi, koji su prama njemu 
došli. Tak je ravno napravil sajednim Auf- 
ratz zvanim zidarom Ovaj je na njega zak
ričal, da naj bude miren, nato se je sóidat 
nazad obrnul, te sa banganetom tak vu ši- 
njak vpičil zidara, da je ov za malo vréme 
vumrl Ottescu su prijeli i soldačka oblast 
je taki podigla iztragu proti njemu.

K a s s u  s u  r a z b i l i .

Poleg Ó-hegy občine gde Mangold zva- 
nog fabrikanta velika kožnala labrika i ža- 
gomlin stoji je negdo razbil kassn. Dvejuh 
tabrikah kassu pod nadzornostjom ravnatelja 
i jeden kassér vodi. Prošloga meseca 16-ga 
je 60 jezer korun došlo po pošti, koje su vu 
Wertheim-kassu deli. Na večer su službeni- 
ki otišli a sluga pak je počistil sobe i zak-

»A nekak« — odgovori Bengez — »ni
šam bedak. Bašnec ti da za nju uže za jar
ca privezati, njemu je više nije treba a ti 
imaš koru, koju si na nje moreš privezati « 

Kuhanec se smije i veli: »Još mu ze- 
zuj nove čižine, pak je daj Frangešovornu 
Pavleku, koj je siromak bos, a Mesarič ima 
doma još dva para «

Več malo pripiti seljaci. su se izbilja 
pričeli pripravljati navaliti na Mesariča, ali 
kad je ov situaciju pregledal zgrabi blizu 
atoječega stolca te ga u vis digne i srdito 
zakriči: »Hočete, da vas tu sve polučem? — 
Samo mi se neka jedan pril liži!«

Seljaci se sad grohotom svi nasmiju te 
se mirno opel sednu svaki k svojoj flaši.

»No, no« — vikne mu šnajder Bengez — 
»Budi samo miran Mesarič, ern li nitko neče 
nikaj. Cižme ti za sada oslavimo, ali vuricu 
mi prikažeš, jeli? — Gledaj, ja nemam ure, 
a ti imaš doma još jednu, pak onda čoviek 
tak pametan, kak si ti, mora uvideti pravi
ru čoviečanstva«

»Moju uru sim daj!« — ruči Mesarič — 
»ili ja bum te tužil za tatbinu ili dapače 
roblenje, jer si mi ju kakti tolvaj šilom uzel « 

»Ja pak sam mislil, da tebi nije treba

lenül, pak otišel. Drugi dan, kad je sluga vu 
jutro hotel odprti kancelariju, je ovu i kas
su odprtu i praznu našel. Taki je bežal po 
ravnatelja Bergmanna, gdo je taki vu kan- 
cellariju bežal i konšlatčrali su, da je neg
do sa odpirači vdrl vu kancellariju te 65 je
zer korun odnesel. Sumnja je na jednoga 
šlossarskoga detiča, koj je več dvaput bil 
vu kancellariji, te je delo prosil. Ovoga sada 
iščeju žandari.

S t r é la  g  n j e  v u d  r i l  a .

Poleg Debreczina na Gáti Istvana Klep 
zvanim marofu je delal prošloga meseca. 27- 
ga Molnár István težak. Kad si je veliki vi
her započel, je on odbežal pod jedno drevo. 
Kavno vu ovo drevo je vudrila strela i on 
je tam mrtev ostal. Samo kad su ga iskali 
počeli su ga našli tam pod drevom mrtvoga 
i črnoga kak vuglen. Nesrečnog čoveka té- 
lo su na kola deli i vu Nádudvar peljali, 
gde su ga pokopali.

S tr a š n a  s m r t  j e d n e  p u e k e .

Vu Módosu je strašnom smrljom vu- 
mrla jedna 3 Ijeta stara pucka, kči Petz Jó
zsef trgovca iz Nagybecskerek. Mala pucka 
je pri roditeljih otca bila. Pr. m. 28-ga se je 
med putnimi vrati igrala, kad su se žmehka 
vrata zaklopila i pucku zdruznula Bez re
či je vumrla.

V iher, s t r r iu ,  o g e n j.

Po dugoj suši i velikoj vručini su sa
da i Dárda občine Stanovniki dobili svoj 
deždj, za kojim su iak hlepeli. Pr. m. 27-ga 
je bil onde deždj, koj je tak rekuč aldov 
bil na onu okolicu, jer vu suhoj kak čonta 
tvrdoj zemlji se je več sušiti počela kuruza. 
Prilikom vihra je strela višeput vudrila doli, 

, te i žrtve ima. Dva poljodelavci su pred Vih
rom odbižali pod občinski škedenj. Ali stré
la je ravno vu taj škedenj vudrila, te je 
zmed poljodelavcov jednomu desuu ruku 
razdrapila. Ogujogasci su ognja pogasili sa 
težkom mukom Kavno onaj den je stréla 
vudrila vu štalu Virovácz Józsefa iz Mece- 
Puszte i štala je na pepel zgorela

K n g ie z !  — b u r i.

Žena Krügera, predsednika afrikanskih 
respublikah je prošli fjeden vumrla. To je

poglavarstva niti oblasti, niti sudcev« — ve
li Bengez.

Mesarič sav zbunjen, lupi šakom po 
stolu i hoče nekaj odgovorili, ali nemre 
zmoči rieči.

»Kaj ne? — sad neznaš odgovoriti?« — 
izsmehava ga šnajder Bengez Jeli sad 
vidiš, da si ober svili bedakov bedak ti dvo- 
nožno ždrebev Sad neznaš niti sim niti tam!«

Još jedno vrieme pregledava šnajder 
vuricu, koju je u ruki držal, onda ju metne 
na stol i veli: »Meni krivičnoga irnetka nije 
treba — evo liju natrag. Ali to li sada ovde 
velim, ako budeš i na dalje ovak govoril, 
kak si danas ovde med nami govoril, onda 
nisi pametniji postal, kak si to malo prije 
ovde tvrdil, dapače onda bi dobro učinil, 
kad bi si te poremečene kotače u hrganji 
dal natrag na prava miesta postaviti. — A 
sad ostani liepo i toplo zbogom, pak odnesi 
pozdrav onim tvojim pametnim u varaš te 
im povedj, da neka samo dojdu a mi čemo 
im več dieliti, — ali po pleči!« —

»Hohohoho« — nasmiju se seljaci, a 
Mesarič se liepo potiho pobere i otide te se 
još niti danas nekaže nigde u krčmi.

h o l ln y  h tu .

tak deluvalo na siromaškoga Krügera, da 
vezda ima več volju mir sklopiti. Mister Jo- 
sef amerikanski deputat vu Londonu se je 
sada vu Hollandit! peljal i misliju, da hude 
Krüger njega prosil za odbavljenje poslov 
pri sklopljenju mira.

Dok se ove vu Europi dogadjaju za to
ga vu Afriki englezki soldati su vu najhuj
šim položaju. 2 í englezkih Soldatov je né 
hotelo prijeli medallie, koje su njim za vi- 
težtvo davali. Veliju ovi soldati, da sa još 
né dobili lenunga i zbog toga budu k same
mu kralju Edvardu pisali. Osemdeset pak 
njih je niti né hotelo tam iti, gde su meda
llie davali Jako su razdraženi soldati, jer 
vnoga stotina njih je né dobila lénunga, ko
ji bi morali dobili, te se sada betežni mu- 
čiju sa nevoljom.

I to p i t  s e  j e .

Vu Mura-Vid občini se je Pongrácz Mi
hály 9 Ijet star dečec vujednoj strugi. Dra
ve kupal i med tem vu jednu glihočinu do- 
šel, gde se je vtopil.

i z  P r e to k a .

Minister škoiskih i cirkvenih poslov je 
Gospu Mezeya, rodj. Maracz Zóra navučitel- 
jicu k preločkoj ors. pučkoj školi za navu- 
čiteljicu, Vogrintsits Nándor navučitelja k 
preločkoj ors. školi, Wadák Rezső preločkog 
navučitelja pak vu Felső.-Muzslya k ors 
školi za navučitelja imenuval. Gliityil Hála 
navučitelja iz Preloka je vu Berzevicz del 
prek, od kud bude došel vu Prelok za na
vučitelja Kecsethy Gyula navučitelj.

K a j  sm o  h e r b a l i  o d  19 . s t o l e t j a .

Več jedno stoletje je ostalo opet za na
mi Od ovoga stoletja smo vnogo herbali. 
Kak je on herbai od prvešega lak smo mi 
vezda ob njega. Jedne arnerikanske novi ne 
su več pisale kaj je se herbalo prošlo sto
letje od prvešega i kaj je sadašnje od prošloga.

Prošlo stoletje je od prvešega konja 
herbalo a ostavilo je na nas lokomotive, bi- 
cikle i automobilé. Dobilo je pero i ostavilo 
je na nas mašinu za pisati Na platno far- 
bane kipe je herbalo i ostavilo je folografiu. 
Krosna sa mašinom za tkati premeni. Na 
mesto sveče je elekrišna svetlost najdjena. 
Na mesto jednostavnog telegrafa je ostavilo 
telefona i bez drota telegraféranje.

Još bi vnogo mogli zračunati. Videti je. 
da je prošlo stoletje ne minulo bez dela. 
Ali i sada se jako posluje i lereju si glave 
vnogi, kak bi bilo moči Pak se vidi. da bu
de to prvo veliko iznašastje, koje se bude 
k imenu sadašnjeg stoletja računalo.



Birtok eladás.
Vizi-Szt.-Györgyön 3 hold szőlő, 
3 hold gyümölcsös és 3 hold 

szántóföld és erdő eladó.
Bővebb feltételek megtudhatók

Novak Ivánnál, Zala-Ujvár.
513 1 2

3314. tk. 901.

Árverési hirdetmény. f
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy a Muraközi Tk- 
pénzlárnak Safranics András és t. perlaki 
lakosok elleni végrehajt, ügyében 707 k. 
98 t. töke, ennek 1894. évi julius hó 17-től 
járó 6% kamatai, eddigi, 34 kor 30 í. árve
rési kérvényi költség kielégítése végett a 
nagy-kanizsai kir. törvszék a perlaki kir. 
jbiróság területén lek vő a perlaki 329. szlj- 
kvben felvett s Zvornik Lőrincz és neje Ko- 
vacsics Mária nevén álló 2282 hrsz. ing t- 
lan 170 kor.; a perlaki 3412. sztjkvben fog
lalt következő ingatlanok: 427. hrsz. ingat
lan 025 kor., 400. hrsz. ing. 35 k., 2005. 
hrsz. ing. 880 k , 2000. hrsz. ing. 304 k.. 
2400. hrsz ing 344 k.. 2552. hisz. ing 
125 k , 2793 hrsz. ing 133 k , 3150. hisz. 
ing. 21 k., 3470. hrsz. ing. 470 kor. és a 
perlaki 3844. sztjkvben foglalt 2150. hrsz. 
ingatlan 129 kor. kikiáltási árban mint becs
árban az

1 9 0 1 . é v i szep t. hő 2. n a p já n  
ti. n. H ő r n k o r

a perlaki kir. jbiróság mint tlkvi hatóság hi
vatalos helyiségében a tkvtárban Zakál Hen
rik Csáktornyái ügyvéd vagy helyettese köz- 
benjöttével megtartandó árverésen eladat
ni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti 
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében le
tenni kötelesek. 503

A kir jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon, 1901. június 18-án.

Csak akkor valódi 
ha az üveg ezen 

védjegygyei van ellátva.

T ö rv é n y e s e n  véd ve.

megakarja szabadítani, az használja

»100 arany roVarpor“-ját
mely 50 év óta a legnagyobb sikerrel használtatik.

Bolhák, konyhabogarak, legyek stb. 
fércek kiirtására legbiztosab szer a
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Árverési hirdetményi kivonat. F é n v k é p é s z e t i  m ű i n t é z e t  ^

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tk v iM M  " % V
hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik É 0  iá
ügyvéd által képviselt Turk Ferencz végre- M M  >  A t *  W
hajtatónak Maródi Vincze végrehajtást szén- 1  a L I l I  j l l l l
védő elleni 25 kor. 20 fillér tőkekövetelés M M  f f f f w f  í V t
és jár. iránti vhajtási ügyében a n.-kanizsai  ̂ ^
kir. törvsz. és a csákl kir. jbir. területén levő, w t  C s á k t o r n y á n  a  „ S z e n a - t e r  - e n .  ^
IV. hegykerületi 284. sztkvben 542. hrsz. in- jV v
gatlan 657 kor., a IV. hegykerületi 289. szt-j M K  .
jkvben 543. hrsz. 358 k ezennel megái la- A n . é . k ö z ö n s é g  b . f i g y e lm é b e  a já n l o m  A k
pitott kikiáltási árban az árverést elrendelte M M
és hogy a lennebh megjeleli ingalhm az ^  f^y^p^2CtÍ tttttitlUZCtCtltCt &

1901. é*l aug. M  19. alpján délelőtt 10 órakor ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a IV. hegykerület község házánál m e g ta r - i^ h o l  remek kivitelű a rc z k é p - , tá jk é p - , c so p o r tk é p - , m ü é p ité sz e ti-  e s  ^  
tandó nyilvános árverésen a megállapított gyo rsfényképfe lvéte leket eszközlök. Különös specialitásom a gyerm ek- 
kikiáltási áron alul is eladatm lógnak. W fén y k ép ek . Továbbá a rczk ép p c l e llá to t t  k é p e s - la p o k  és levélbélyeg- I X

nők fe lá rán ak  10V^-át készpénzem vagy az W  képek . É le tnagysága  a rczk ép ek  valamint összes felvételek elsőrendű W
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam- Mfrfr gyönyörű kiállításban szolgáltatnak ki. I w l
mai számított és az 1881. évi november P g "  ^

téri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes W  fagyon olcsó áralj! F<WétdeKmtnden időben! W
értékpapírban a kiküldött kezétiez letenni,1 M M
avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a érteimé- fQp"* M egrendelések  v idékre le g ju tá n y o sa b b  ^
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges " ~ MM
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer- á ra k  m e lle tt p o n to s a n  e s z k ö z ö lte tn e k !  T T
vényt átszolgáltatni. 509  ̂ + M M
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I  FISCHEL FÍlLÖP (8TRAUSZ SÁNDOR) £
|§  k ö n y v n y o m d á ja

jfe C s á k t o r n y á n ,
H  a legújabb gyorssajtókkal és díszes aj betűkkel van felszerelve. | |

Elvállal minden néven nevezendő

kö n yvn yo m d ái m u n k á k a t
111 . . .  . É É
|p || u. in. névjegyek, levélfejek, meghívók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket,

— számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röpiratokat, § |||
||p  műveket stb. stb. |||f

b á rm e ly  nyelven és k iv ite lb en

f j l L  | ^ * a  le g ju tá n y o s a b b  á ra k  m e l l e t t 1 | §
w i ip i k
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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