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rcagyar es horvat nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

.................

Schalek H., Dukeg M., Oppelik A

«Általános Tudóaitó« hirdetési osz
tálya Budapest.
Nyilttér petitsora 20 UH.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Mun iközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidék i Takarékpénztár« s a 1. hivatalos közlönye.
! egyszer valahova befészkelödötl, nehéz lesz
megszabadulni tőle, különösen akkor, ha
A különböző vidékek szerint az elne aprómarha ól náddal fedett deszka épít
vezése is más-más apró marháink e kelle- mény, mely a többi ólfélékhez hozzá van
mellen ellenségének. így szerepel baromfi- építve. Ilyen helyen aztán nincs menekülés
poloska, vaktelü, zsindelytelü, tyukpoloska, akármit lógunk tenni tökéletesen kiirtani
csimár, lyukkullancs stb. nevén. Nemcsak I nem tudjuk
Az irtás alapfeltétele, hogy lehetőleg
a baromfiakat, hanem a galambokat is meg
támadja, — sőt ilt-ott e miatt nem is le Iminden poloskát elpusztítsunk, mert ha né
het galambokat tartani. — s ha egyszer hány megmarad, ismét elszaporodnak. Ha
befészkelte magát valahova, a gazdának észre vettük, hogy baromfi ólainkba bet'észugyancsak résen kell lenni, ha meg akar ; kelte magát, akkor télen (ez a legalkalma
tőle szabadulni, bizonyos körülmények kö sabb idő) mikor a bő leesett, az ól tetejét
zöli ez csaknem lehetetlen, különösen oil, lebontjuk, s ha csak leheljük az összes fa
a hol az apmmarha alakra nem fordítanak részeket ott a helyszínén elégetjük, mert
•ha ide s lova hurczoljuk elszóródnak. A
kell 1 gondol.
lilákról a vakolatot lekaparjuk kívül belül
A házi poloskához hasonló nagyságú, s ezt a törmelékei jó mélyen a földbe el
lapos testű állal, mely nappal az ól fa ré ássuk Az ól belsejében a földet egy jó
szeinek repedésébe húzódik be s éjjel a ásónyomnyira kiemeljük s lehetőleg agyag
nyugvó baromfit meglepve vérét szívja. Hó gal újra kilölljük, a melyet erősen lesuly
napokig meg van eleség nélkül s nem pusz kolunk. A falakat jó vastagon újra malleiul «*1, hanem papír vastagságúvá összela- reztetjük. Így, ha a régi ól nem volt öszpu! s ilyenkor szürkés színit, söl ha 1—2 szekötve más épületeknél, kiirthatjuk az
évig koplalt, még akkor is él csak szeny- [óvantagot. A ki a baromfit a padláson
nyes fehér szinü lesz. Ha aztán vérrel tele lartja. ha az óvantag befészkelödötl, legjobb
szívta magát, akkor majdnem kis hah az állatokat niás helyre szoktatni, s a pad
nagyságú s mivel egy állattól И)—50 meg láson alaposan tisztogalva 8—4 évig barom
támad, gondolhatjuk, hogy az a tetemes lit nem tarthatunk
vérveszteseg következtében hamar elpusz
Azokat az állatokat, a melyeket az
tul. Nappal mindenféle fa és falrepedésig* óvantag meglepett, petróleum- vagy terpenbehúzódik, egymás hálán meglapulva moz tinszeszszel, — különösen a nyak, hegy és
dulatlanul pihennek Ugyancsak ill szapo hónalj táján, bekenjük, ez állal az olt levő
rodik egész nyáron ál és telel ki: a legna atkákat elpusztítjuk.
gyobb hideg sem leszi tőnkre, csak nedves
A ki tyúkokat tart. az ne tartson ga
ség ne érje közvetlenül
lambot. vagy ha igen. a duez ne legyen
A mini a lenlebbiekböl kihaló, ha közel a lyuk ólhoz, mert a galambok köny-

Általában a növények sokféle tápanya
got igényelnek, de ezek közölt mint fonto
sabb, csak a foszforsav, káli és nitrogén
szerepelnek, mivel a többi növényi tápa
nyagot a növények részint csekélyebb mér-

gyék. A pinrzér az olvasó asztalhoz ültette, a főpinezér azonban úgy találta, hogy az esetleges
! léghuzam drága egészségének megtalálna ártani s
; azért az ablak fülkéjébe vezette, míg a kávés ez
ellen erősen tiltakozva a kassza melletti karos
Drága vendégük.
székbe nyomta.
A kávés megkérdezte, hogy mit kíván ren
Hudapcsl egyik népes uhzáján rég idők óta
létezik még ina is N. kávéház, melynek tulajdo delni. a főpinezér ismételte a kérdést, a pinezér
nosa hasztalan követett el minden lehelöl üzle elment a piccoló feketéért, ez alatt a inarqueur
tének az emelésére. Mintha valami átok sújtotta is odaugrott megkérdezendő, hogy nem kivan-e
egy játszma karambolt csinálni ? Tagadó vála
volna, csak nem akart az fellendülni.
I'edig nem lehet mondani, hogy az üzlet szára az félrevonul!. Mialatt a kávéját elhozták,
pangásának maga a kávés lelt volna az oka. a kávés egy halom újságot lett az asztalára; de
Hokonszenvés külsejű, előzékeny, Behízelgő mo j nem juttathatta abba a helyzetbe, hogy vendége
dorú voll. Gondoskodott szép kasszírnőről, jó ita azokból egyel is elolvasson, mert engedőimével
lokról, személyzete kifogástalan, a berendezés a melléje ült és mesélt neki históriákat. A közben
mai kor igényeinek megfelelő volt. He hiába voll vett magának annyi bátorságot a vendégtől azt
minden fáradtság, minden kiizködés. A vengégel. j is megkérdezni, hogy nős-e, van-e családja és
nagyon gyéren látogatták. Este 7 órakor már hogy mennyire szerelné őket ismerni.
Ha a vendég egy kissé korosabb voll, akkor
ásított a kávéház az ürességtől. Csak vasárnap
és ünnepnapokon volt egy kis élénkség. Л vendé a kasszirosnő kiszállott a trónusából egy ezüst
gek számát szaporították azok, akivel a kávés szelenezóvel s kedves kacsintás közepette meg
rokonságban és üzleti összeköttetésben állott. így kínálta a benne levő burnotlal. Ha a vendég vett
aztán az ünnepnapokon volt egy kis forgalom. A légy csipetnyit, és abból felszippantott, akkor a
pinozéreknek ilyen napokon való sürgés- forgásá ! lesben álló marqueur jött közelébe, aki minden
ról meglátszott, hogy pihent erők, oly szokatlanul Itüszentésre készenlétben voll a »kedves egészséIgére« kívánatéval.
mozoglak.
Ha a vendég távozásra készüli, a fizető
Hétfőn aztán újra sin csend állott he a kö
vetkező vasárnapig. Ha úgy esténkinl egy vendég pinezér és marqueur rögtön olt támadtak. Az
I
egyik
a kalapját, a másik a felöltőjét, a harma
a kávéházba tévedt,- nem tudták, hogy hová te

dik a botját adta kezébe. A kávés melegen és
sokáig szorongatta a kezét, mintha soha sem
akarta volna elereszteni, az ajtóig kisérte. »A
viszontlátásra«
mondta, háromszor is ismé
telte . . Hiába, azt a vendéget többé az életi)«
nem látták soha. Ha nagligállák volna, ha azt
mondták volna neki, hogy talán kap még egy
kávét, ha я kávés rá sem hederilelt volna,
akkor talán inkább viszotlátla volna vendégét a
kávés.
Hogy a dologra térjek, így ment az hosszú
időkig, úgy, hogy a kávés kénytelen volt a kávé
háztól valami módon megszabadulni. Néhány
ügynököt mozgósítóit; járlak is a vevők, de ha
mar átlátlak a szitán: az üzlet ingyen sem
kellett.
Volt egy ügynöke a kávésnak, aki eml>erfeletti erővel dolgozott azon, hogy az üzletet
valami vevőre tukmálja; de hiábavaló volt min
den fáradozása.
Egy napon ez az ügy nök diadalmas arczczal
rontott he о kávéshoz.
— Meg van! meg van! — Rikoltotta.
Előadta, hogy holnap újra eljön egy vevő,
de ez átveszi az üzletet. Nem fog visszariadni a
kávéház Ürességétől. Mialatt a vevő az üzlet me
netét fogja vizsgálni, ezalatt vendégek fognak ki
he járkálni a kávóház ajtaján. A pinezérek bete
gek lesznek a sok lólás-fuláslól; a hilliárdgolyók
napvilágot fognak látni, a kártyaasztaloknál fia-

Óvantag.

T Á R C Z A.

nyen behurczolhatják az óvantagot a duezba,
a honnan aztán eljut a baromfi ólba.
A vásárolt baromfit ne eresszük rög
tön a többiek közé, hanem pár hétig tart
suk külön rekeszben, inig meggyőződünk
róla, hogy azok tökéletesen egészségesek,
nem hurczolnak he valami veszedelmes
nyavalyát a többiek közé.
A baromfi ólat tartsuk tisztán, mert
ez által sokat tehetünk az aprómarha egész
sége tekintetében. Lehetőleg külön építsük
a baromfi ólat úgy, hogy könnyen tisztít
ható legyen. Ott, a hol sok baromfi van, az
ólakat köböl s a tetejét holthajtásra épít
sék. Ennek az a nagy előnye, hogy az ilyen
ólai, ha baj van, könnyen lehet desinficiálni lángoló szalmatüzzel, mert nem kell
lélni attól, hogy a fa részek meggyul
ladnak
Végül megemlítem, hogy az óvantag
a lakásba is behúzódik s az ember véré
ből is szívesen táplálkozik. A szúrása helye
igen viszket és gyuladásos.
Fő tehát mindig a tisztaság, a mikor
nem kell félnünk hasonló bajoktól, hogy
azok nagy kárt fognak okozni.
Barna Balázs.

A szőlő tápanyagáról.

tékben igénylik, részint a talaj és levegő évfolyam III-ik negyedébe lépett; ez al az utókor, pusztán, bekeritetlenül áll s a
azokat oly nagy mennyiségben tartalmazza, kalommal tisztelettel kérjük azon t. előfize hős szülőházát jelölő tábla annyira romlás
hogy pótlásukra egyáltalán nincs szükség. tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megú nak indult, hogy maholnap nem a hálás
Mint minden növény, úgy a szőlő is bizo jítani. a kik pedig előfizetési díjjal hátralék megemlékezés jellegét viseli. Gyűjtést indi.
nyosan oly nemü^tápanyagokat igényel szer ban vannak, azt mielőbb beküldeni szíves toltak tehát a hálás utódok, hogy a hős
vezetének felépítésére, a melynek hiányá kedjenek, nehogy a lap szétküldésében fenn halálának ötven éves évfordulóján annak
felemelt és feldiszitett emlékoszlopa és táb
Tisztelettel
ban tejlődése lassú, termése ki nem elégítő, akadás történjék
lája büszkén hirdesse, hogy a magyarok
a k ia d ó h iv a ta l.
minősége meg nem felelő lesz, s sokkal
— Városi közgyűlés Csáktornya nagy nem feledkeznek meg a haza hű fiairól.
fogékonyabb az egyes növényi betegségek
község képviselőtestülete folyó hó lfi-án »Csak az a nemzet lehet nagygyá, ki nagy.
iránt, mert szervezete gyenge, kifejletlen.
Természetesen az illető szőlő talajának délután rendkívüli közgyűlést tartott, mely jai példáját követve, azok emlékét híven
minősége és összetétele szerint változik a nek a folyó ügyeken kívül, legfontosabb őrzi.« Hisszük, hogy a hazafias felhívás
trágyázás mérve is, mert pl. egészen más tárgyát a megürülő népiskola mikénti érlé- nem hangzik el viszhang nélkül. Adomá
tápanyagok pótlásáról kell gondoskodni la j kesitése képezte A közgyűlés elhatározta, nyok Dráva-Egyház község czimére kül
zább talajnemeken, mint kötöttebb talajú hogy a községi hivatalos helyiségeket a dendők.
— Értesítés. A vallás és közoktatás
hegyi szőleinkben. A homoki szőlőknél kü népiskolai épület emeletén helyezi el s itt
lönös gond fordítandó a trágyázásra, mert ad a közigazgatási jegyzőnek is lakást. Az ügyi m. kir. minisztériumnak 1903. junius
ezen immui.is homokterületek oly minimá alsó helyiségeket 12 évi időtartamra nyil 13-án 38512 sz. a. kelt engedélyével az
lis mennyiségben tartalmazzák a legtonlo- vános árverés utján folyó évi augusztus hó 1903/4. tanév kezdetén megnyílik a szent
sabb növényi tápanyagokat, hogy ha azok 1-én délelőtt bérbe adja. Elhatározta to gotthárdi állami főgimnázium VI. osztálya
pótlására kellő figyelmet nem fordítunk, vábbá a közgyűlés, hogy az ekképpen meg is, ennélfogva az 1903/4. tanévre az I—VI
tartós termőképességre egyáltalán nem szá ürülő régi városházái összes mellék helyi osztályba lehet beiratkozni. Szentgollhárd
miihatunk.
ségeivel együtt szintén bérbe adja nyilvá város kedvező fekvése, szép vidéke, egész
Éppen azért az islálólrágyának és com- nos árverésen egy később meghatározandó séges, tiszta levegője és vize nagyon jó ha
tással van a tanulók testi és lelki fejlődé
posztnak és immunis homokterületeinken időben.
való alkalmazása igen fontos; de mivel
Zalavármegye községi és körjegyzők sére Az a körülmény is ajánlja ennek az
azokban a legtöbb gazdaság szükséget szen egylete folyó hó 23-ik napján d. e fél 10 intézetnek a látogatását, hogy valószínűleg
ved s ritkán van azon kedvező helyzetben, Iórakor Zalaegerszegen a megyeház közgyű nem lesz felette sok tanuló s igy az isko
kivált ha nagyobb szőlőterületekkel rendel lési termében évi rendes közgyűlést s ezt lában minden tanulóval többel lehel foglal
kezik, hogy legalább is minden 3 —3 év megelőzőleg 22-én d u. fél 5 órakor ugyan kozni. Szenlgolhárd város az állami vas
alatt képes lenne összes szőlőterületeit meg- ott választmányi ülést tart. Közgyűlés után utak fővonala (Budapest—Grácz) mellett
trágyázni, azért itt más módon kell a táp társas-ebéd lesz. melyre f hő 19-éig lehet fekszik s azért az ide-oda való utazás könvanyagok visszapótlásáról gondoskodni.
nyen és gyorsan megtörténhetik.
jelentkezni.
Ezen mód pedig nem más. mint az
Az igazgatóság
— A Csáktornyái uhlánusok nyári gya
egyes s a szőlő által igényelt tápanyagok korlátái A cs. és kir. ö 'számú dsidás ez
— Kántorválasztás A Szoboticzán meg
nak míítrágyafélékkel való pótlása. A he red Csáktornyán állomásozó három százada üresedett kántori állásra e hó 12-én tör
lyesen keresztülvitt műtrágyázás mellett a a 13-ik hadtest kötelékébe tartozó csapatok tént választás alkalmával Koosz János ot
szőlőnek úgy mennyisége, valamint minő folyó évi rendes fegyvergyakorlatai kereté tani tanít«'» választatott meg egyhangúlag
sége is előnyösen befolyásolható, mert a ben a julius hó в-tói 19-ig Csáktornyán
— Orvosi körökben már rég ismert
foszforsavtrágya a minőséget, a chilisalét- tartandó gyakorlatai után Csáktornyáról el tény, hogy a Ferencz József keserüviz va
romtrágya pedig a mennyiséget lokozza je vonul és augusztus 22-ig Muraszombat (Vas- j lamennyi hashajtó vizet, tartós hashajtó ha
lentékeny mértékben Immunis homokterü vármegye) és Bellalincz között, továbbá a tása és említésre méltó kellemes izénél
leteken mind a három fontos növényi táp 3-ik század augusztus 25-től szeptember 10-, fogva, már kis adagban is tetemesen felül
anyag pótlása kívánatos, tehát a fenti ket
múlja. Kérjünk határozottan Ferencz József
tőn kívül még a káliumé is. mig kötöttebb : ig ismét Csáktornyán fog gyakorlatozni.
keserüvizet.
—
A
mártír
hős
emléke.
«A
francistalajokon utóbbinak alkalmazása felesleges,
Badacsonyvidéki Bortermelők Szö
mivel ezen talajnemek káliban bővelkedni , kánus barát Gasparics Márk. bár horvát
ajkú ember volt, de keblében magyar szív vetsége A balatonmelléki szőlővidék borter
szoktak
dobogott Ajka a szabadság szent igéjét hir melői által megalapított szövetség junius
dette« Ezek a bevezető szavai annak a 20-án tartotta Tapolczán választó közgyű
felhívásnak, melyet Drávaegyház közönsége, lését Hertelendy Ferencz orszgy. képviselő
К Ü LÓ N F E L É K .
(Gasparics szülőhelye) bocsátott ki Zalavár elnöklete alatt. A közgyűlésen megjelent
megye közönségéhez. Ötven év nagy idő 400 szövetségi tag közfelkiáltással Handlery
Kérelem. Lapunk f. hó 1-évcl а XX s az emlék, melyet Perlak piaczterére emelt Gusztáv földbirtokost, a borellenörző bizotllaleiuberek fogják verni a blattot; a Martelleognaeos üveg végre fel lesz bontva, sőt Anisette
és társai is pohárra kelnek.
A kávés mitsein értett a biztatásból, csak
mikor az ügynök fülébe súgott valamit, kezdett
eszmélni. A kávée örömtől sugárzó arczárói meg
látszott, hogy ügynöke zseniális tervet forralt ki.
Az ügynök száz forintot kapott a kávéstól hadi
czélokra.
Másnap csakugyan igy volt, ahogy az ügy
nök előre megjósolta.
Már délután 1 óra tájban, özönével szálingóztak a vendégek a kávéházba. Fekete, kávé,
punsch, cognac, minden előkerült, ami kávéház
ban kapható. Volt olyan vendég is, aki fehér
kávét rendelt tejes kalácscsal. Nem úri tempóra
vall, közvetlen ebéd után nagy pohár kávét három
nagy darab tejes kenyérrel bekebelezni, de annyi
feltételezhető, hogy a sok vendég között ilyen is
akadhat.
Hát a billiárd asztalok: olt volt csak igazi
bongás. A vendégek veszekedtek azon, hogy ki
játszék előbb. A marqueur valóságos biró szere
pet játszotta. A dákók csak úgy ropogtak, a go
lyók vadul szaladgáltak össze-vissza. mint a lo
vak, melyeket az istállóitól ahhoz nem értő em
berek riasztanak ki.
A kártyaasztaloknál csörgött a rézpénz és
tlengett az ezüst. Veszettül verték az aduttot és

úgy rikitották a kontrát, hogy a kávéházi tálczák
csak úgy zúgtak bele.
Fizetek, vannak és kontra, pinczér kávét !
kiáltozások; csörgés, csengetés, szaladgálás, kopo
gás, csikorgás, csapkodás, nevetés, zugás, zsibongás zaja élénkítette meg a kávéház régi csendjét.
Az üzletet átvenni szándékozó, egy köpezös
ur mindig jelen volt Rendkívül meglehetett elé
gedve a forgalommal, mert kijelentette a kávés
nak, hogy a kikötött áron kész átvenni az üzletel
és pedig már holnap délután.
Mikor a vevő eltávozott, az ügynök és ká
vés örömükben majd kiugrottak a bőrükből. A
kávés belenyúlt a kabátja belső zsebébe, kivett
egy százast és kérte az ügynökét, hogy csínján
bánjon vele, hogy az összeget lehetőleg egyen
lően ossza ki a vendégek közölt és nem benn a
kávéházban, hanem künn valahol és ne ma ossza
ki, hanem holnap közvetlen ebéd után, mert ed
dig el találják költeni.
ügy is történt. Másnap ebéd után a kávé
ház közelében már lehetett látni fel és alá járó
alakokat, melyek később egy csoportba verődtek
Szerencsétlenségre a vevő éppen akkor ta
lált a kávéházba menni, mikor annak kedves
vendégei. Feltűnt neki nagyon, hogy a külünböző
arczu és ruházatú emberek, mintha egy család
ból valók lettek volna, mivel egyszerre nyitottak
be a kávéházba.
Mélyebb megfigyelés után csakhamar bekezd te

látni, hogy őt egy szédelgés áldozatául szemel
ték ki.
Odament a kávéshoz és azt mondta neki,
hogy meggondolta a dolgot. Az üzletet csak négy
hét múlva óhajtja átvenni, addig majd minden
nap eljön és megfigyeli az üzlet menetét.
A kávés majd elájult ijedtében e kijelen
tésre Hiszen addig Darius kincse sem elég ezek
nek az éhes vendégeknek, addig párszor tönkre
megyen — gondolta.
A kávés minden lehetőt megtett, hogy ve
vőjét a rögtöni átvételre bírja, ki végre hossza«
huzakodás után hajlandónak mutatkozott a hol
napi nap bevárása után az üzletet átvenni. A
kávés meg volt elégedve Gondolta magában:
isten neki, még egy százas bánja. Kijött a nagy
nap, vele együtt a drága vendégek. Ugyanaz a
zaj és lárma A vendégek már annyira megszok
ták ezt az úri állapotot és úgy parancsolgattak,
mintha egyebet se tettek volna egész világ éle
tükben. A kávés meg leste a vevőjét. Már be is
alkonyodon, de az még sem jött. Másnap reggel
kapott egy levelet a következő tartalommal:
Uram !
Az ön kávéházában nagyon drága vende
gek járnak, ilyen fényes üzletre nem ref
lektálok
Az ügy nök pedig neszét vette a fiaskónak,

megugrott.
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ság lagját választotta meg ügyvezető igaz-I erejét. Az ország vele is tartott mindig, de fátnak zöldtrágyával való kombinált alkalgatóvá és ennek helyettesévé Frisch László] mikor a czárnő Suvarovot, a török hábo- mazása által segíthetünk,
szőlőnagybirtokost. Az igazgatóság tagjaivá ruknak sem félelmet, sem kíméletet nem
A zöldtrágya növeli a termés humusz
választattak: Ley József plébános. Kovács ismerő hősét küldte a lengyelek ellen, hiába tartalmát, tehát elősegíti a talaj viztoghatóVilmos dr. ügyvéd, Fischer Gyula dr. taka- volt a lengyel vitézek hősies ellenállása ságát s mégis bár hatása megfelelő, azért
rékpénztári igazgató, Tus Antal vinczellér- Kosciusko Maciejovici mellett elveszti a korántsem eredményez oly buja fejlődést,
iskolai igazgató és zalamegye szőlőlelügye- döntő csatát, a fél sereg fogságba esett, az mint az istálótrágya s igy fentemlitett ve
lője, Takács Jenő kir közjegyző és báró ágyuk elvesztek, Kosciuskot súlyosan sebe- szély elkerülhető, vagy legalább is csökPuleány Géza nagybirtokos. Pénztárnok lett sülve találták meg az oroszok a csatatéren, kenthető lesz. A műtrágyák alkalmazása a
Weiler Ignácz. Ezenkívül 50 választmányi Vele veszett a győzelem reménye, s a nem- zöldtrágyák alkalmazásánál elkerülhetetlen,
és 6 számvizsgáló tag is megválasztatott, zeti kormány hiába ajánlotta föl váltságul mert a zöldtrágyázás csakis nitrogénben nöA szövetség székhelye Tapolcza és műkő-j az összes orosz foglyokat Nevét, sorsát véli talajaink tápanyagtartalmát s más tápdését f. hó 1-én kezdte meg, mely oda irá- szálaiba szőtte a költészet. Ő volt az, a ki anyagokban, mint káli és loszforsavban oly
nyúl, hogy a bortermelők és bortvevők kö- Lengyelország bukását legalább dicsővé szegény, hogy azok pótlásáról okvetlenül
zölti üzletkötést közvetítse és élénkítse. A telte, ha már el nem háríthatta. Hogy bu- ilyen módon kell gondoskodni.
borkereskedők és vendéglősök rokonszenv-1 kásában azt kiáltotta volna; »Finis Poloniae«
______
vei és érdeklődéssel viseltetnek ezen sző- az csak mese, melyet maga is megczáfolt,
vétség iránt, mely hivatását helyesen fel- de ha a szó nem volt is igaz, igaz volt aH ö v o le s
n ö v é n y e in k te r m e lé s é lógva, a borkereskedők és vendéglősök be- tény. Nemzete azóta abban a tragikus kisér, ,
vásárlási mánkáját megkönnyíteni akarja letben emészti erejét, hogy megpróbálja,
^0K uftfitZIlft.
és "СШ szándékozik más szövetkezetek pél- mikép élhet és fejlődhetik nép országos
Mjve|cti hüvelyes ,lövényemk termedájára a kereskedőkkel versenyezni.
szervezet, egység kormány nélkül, csak |fe(,
emjnpn8 rontoLággal hir, egyrészt mi
Vizbefulladt gyermek. Blescs Rókus nagy hagyományaiból mentve a jövő re-1 , ^
egylö|.pgyig a pjl,a ’ góe' virágnak
V. hegykerüleli lakos 4 és fél éves kis fia menye.
családjába tartoznak s igy a talaj tápanyag
t ó l hö 3-án délután 3 óra tájban az udKosciuskoról szól aNagy Kepes Vdag- ,arta|mál csak minjma|i8 mennyiségben vevaron levő s kerítéssel övezett vizlogóbatörténet most meg|elent
18b füzete.
8Zjk jgé||ybe nitrogéntartalmát pedig nagyesett s ott megfulladt. Ebből az alkalomból
A 12 kötetes nagy munka szerkesztője mértékben növelik, másrészt pedig a talaj
Blescs Rókus és neje ellen gondatlanság Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal rizikai tulajdonságait javítják, mivel azt telálhiI elkövetett ember ülés vétsége miatt e kötet Írója is. Egy-egy gazdagon illuszt- jpsen beárnyékolva, a megtömörödéstől, kielrendelték a bűnvádi nyomozást. A bűnvádi rált kötet ára díszes félbör kötésben К» ко- ^áradástól megóvják. Mélyreható karrónyomozásl a nagykanizsai kir. ügyészség róna; füzetenként is kapható 1Ю fillérjével gyökérzelük által a talaj alsóbb rétegeit
folyó hó 9-én hozott katározatával beszün- Megjelen minden héten egy tüzel. Kapható használják csak ki, tehát azon réteget, a
tette azzal az indokolással, hogy azon kö- a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi In- mely csekélyebben gyökerező növényeink, kö
rülmény, hogy a szülő a í és tél éves tia tézet Részvénytársaság Rúd ipest, Vili. Üllői- Kjnösen pedig a gabonafélék által amúgy
felett való folytonos felügyeletet elmulasz- ut 1K. sz.) s minden hazai könyvkereske- som használható ki. Termelésük által vetotta, büntetendő gondatlanságot terhére dés utján, havi részletfizetésre is.
lésforgóink megfelelőbbek lesznek, mezögaznem képez, mert életviszonyainak figyelembe
dasági termelésünk pedig biztosabb alapokra
vétele mellett az tőle, mint napi munkából
lép. mert ez a változatos termelésnek mintélö földmivestől nem követelhető.
К Ö H Á Z I» A 8 A 0 .
egy természetszerű következményét képezi
Merénylet egy jegyző ellen Folyó
Takarmányértékük elsőrendű, az állatok szi
lié 9-én éjjel ismeretlen tettes belőtt llarics
vesen fogyasztják s más nagyobb tömeget
Károly muracsányi jegyző lakásába. A vizs- Д 1)111*^0Ily a m egbílbÜ SO tlása e lszolgáltató takarmányfélékkel keverten tergálat megállapította, hogy a merénylő a
,* .
. .
.
melve azok tápértékét jelentékeny mértékpmeze ablaktokjára lépett, s olyan helyről
le,M VLüeKezes.
ben fokozzák s a takarmánykérdést illetőleg
lőtt, hogy a jegyzőt czélba vehette: de lába
.
.
.
|az.(hlj Inagy könnyebbséget okoznak a gazdának
megcsúszott s ez á lta la lövés irányt <é-j ,
^ аГ 1^«V a bur«onva sok de 1 . A pillangósvirágú takarmánynövények
vesztett. Tekintettel a szomszédos horvát
í
,, lerpn a minek ok;,Y löhh kö-!ala az l8,a,,ó,raKYa alkalmazása hatástalan
mozgalmakra az esemény a rendesnél
^ keresendő Oka lehel ezen je- 'esz’ va*í'f legalább is nem használják ki
nagyobb izgalmat kelteit az ottani magyar- “ "
orös trágyázás is a melyet keUÖ n,érlékbe" »*•; azérl a,,nak alkal,naSág körében. A vizsgálat folyik, de a tettes. •l ^ Ä z e ü m ^ z e Ä d T i gazd .sSo k ;
^
80v4,*í “ 4 *
eddigh nem sikerült
kézreker.teni,
Sszoktak
,k inkTb
alkal п а * Г s* mivel
d lévely.
,e“
czélravezetó
..
inkább aiKannaxm
mivei iaT aeu
takarmánynövényeink
nitrogénNem jO a fegyverrel játszani t’ol jvező struktúrájú laza es tápanyagokban Mük9é ,*1йке, ., |Pvegö nitrogénjéből ledezIiiann Vinczéné drávaegyházi korcsmarosn ő gazdag talajon a burgonya jól érzi magái. ■hp(jk a gvökcrejk(.„ |evo nitrogéngumók,
és Heiner Zsófia nevű cselédje együtt né-,gyors fejlődésnek indul, nagy lombozatot.
élő baktériumok kötvezegettek egy revolvert, miközben megleled- 80k szárai és gumót nevel. Ha az időjárás
^ Különösen magra termelt hüvelyes
keztek arról, hogy a revolver töltve van A kedvező, ilyen esetekbe.. » termes óriási; növényejnk termelésénél kell óvakodnunk a
revolver forgalás közben elsült s oly sze- |esz,
ha esetleg szárazabb idők kővel- frjgg Í8,a ||6,ragyiizál8ló| ,n,Vel így a túlságos
rencsétlenül, hogy a cseléd azonnal elvesz- keznek he. mivel elegendő nedvességgel
( köve|kezlébe„ buján fejlődnek vi
tellé az eszméletét. Eleinte azt Iliitek, hogy nem rendelkezik, a falaiba levő növény.. r
guk hos3ZU jdűrp kinyu|lk 8 nlagol
I’ólmaimé összeveszell a cselédjével s szán- tápanyagok sem jöhetnek oldásba, a húr- nef|| .
kötl|pk д |,p|y,,8 (r4gyAzás itl
szándékkal lőll a cselédre s csak mikor a gonya fejlődésében fennakad s gumói ap- (c)|át cgak g mesterséges trágyafélék alkalleány később rövid időre magához lért, tu- rők maradnak, esetleg meghabásodnak, azaz lnazás4va, 0|dhaUi meg д 8ZUperíoszlát s
dodolt ki a valóság, minek alapján a l’ol- a még helyesen ki nem lejlett gumók uj |a2^ b talajokon a kálitrágya használata
maimé ellen lolyamalba teli vizsgálatot is, gumókat nevelnek, a melyek természetesen np|n(.sak ,lzon 8ZPmpontból kívánatos, hogy
beszüntették. A szerencsétlenül járt cseled „ kellő nagyságot és kifejlettsegel már el ^ ш | lprmé8Ünk jelentékeny mértékben
4 nap alatt meghall
.nem érhetik
fokozódik, de igy az utánuk következő ga_ Kosciusko A kiről zeng a dal és
Tehát ilyen esetekben a bőséges trá- bonaféleségek is kitűnő eredményeket szol
szól a példaszó. nemzetének hőse. szabad- gyázással éppen az ellenkező hatást érjük ^állatnak, mivel mindhárom tápanyaggal
ság bajnoka, a lengyelek híres vitéze 1752- el, a gumók aprók maradnak, a mi tenné- fognak rendelkezni, mert a nitrogént is
ben született mint egy küzncines fia. Atyját szelesen csekély állagtermést jelent. Ezpn a megadtuk a pillangósvirágú növények lermegölték a parasztok, öl, mikor egy főúri bajon azonban korántsem lehet olyan mó- me|é8e, illetve azoknak a talajban bennmakisasszonvba mert szeretni, gyalázatosai! dón segíteni, mint azt igen sok helyen te- radt gyökérzete által.
megbántották annak rokonai. Szégyenében szik, hogy a trágyázás! egész egyszerűen-------__ _
---- ---------Amerikába ment hol Washington alatt ez- redukálják, mert akkor ennek is csak emredes lelt Az orosz-lengyel háborúban ka- liléit baj, csekély átlagtermés lesz az eredF.I.M. « «ta - и :
szás parasztokkal elfoglalta az orosz ágyú- ménye, mivel a homoktalajok rendszermi
HA R GI T A I JÓ Z S E F .
kai; diktátora volt nemzetének paraszl-zub- igen kevés növény, tápanyagot lartalmazb n n v l,» » es imarában a melyei elvből öllüll , nak, — hanem ezen csakis a műtrágyáié_____
lel, mert ő a parasztokban látta a nemzet Léknek, még pedig a kainil és szuperfosz-1
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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Predplatna cena je :

Sve poáiljke se tiőué zadrZaja
novinah, naj se poSiljaju na
inie, Margitai Jozefa urednika
vu Cakovec.

MEDJIMURJE

Izd a te lj s tv o :

knjiiara Fjischel Filipova.
kain se predplate i obznane

na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeéi druítveni. znastveni i povuóljivi list za púk

poSljaju.

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Na celo lelő . . . 8 kor.
Na pol leta . . . 4 kor.
Na őetvert leta . . 2 kor
l’ojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe
i fal raőunaju.

Slu2beni glasnik: »CakovaCke Sparkasse«. »Medjitnurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Cakovca«. i I d.

Gospodarstvo.
Od priredjena pelinkovca.
Ako bi se gdo takov naSel koj bi Zelel sebi tak zvanu »pelinkovec» pitvinu napraviti, za duZnoSt si drZim poljeg iskustva
njemu sledeCemi posluZiti.
NajizvrstneSe na zdravje sluZeCe trave,
как najmre kakov je pelin, bezgovec, vuzka
putna Irava, jezerno dobra trava i t d.
vre jako slarinski ljudi joS pred KristuSevim narodjenju poznali jesu i ove trave
za svakojaCke zaCinbe takaj i hasnuvali
jesu. Ako kakvu guder pitvinu, ali jestvinu
pripravili si bili, nju puno s kajkakovimi
poznatimi na zdravje sluZeSemi travami
napuli valjda zato da njim bolje budu
hasnila. Na ovakov naiin delali jesu pelin
kovca takaj vre zdavna i jako zdavna, —
nego na svakojaCku spodobu, ravno tak
как danas.
Nastavimo sad vre ovo pitanje dakle
zakaj delamo tak onda pelinkovca?
Vu prvim redu, ako vinogradski gospodar jesem, delam si njega zato, da pri mojoj hiZi takova pitvina naj bude, kője nema
svagde Ako njega dobro znam prirediti,
onda ni samo vraCtvo i za jaóenje Zaludca
pitvinu dobijem, nego nekaj vugodnoga. veseloga i na okreplenja tela takaj. Segurno
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Kaj sve moze jeden gumb uiiniti.
VeC od negda je med naSimi aristokrati bilo vnogo popularnih licah, koji su
se raznimi iznimkami od navadnog izticali.
1 danas ih joS ima. Jedni su svojemi extravagancami, drugi obilnim dielenjem siromakom, tretji opet podupiranjem, dapafie
podpunim zdrZavanjem cielih selah i obcinah znali si glas pribaviti. Ovi i toinu sliöni
Cini su uzrok onim bezbrojnim legendám,
kője se i danas med pukom о ovom ili
onom pripoviedaju. Osobito pako u tom zauzimaju magjarski magnati prvo miesto.
Njihovo priredjivanje sjajnih sveóanostih,
njihovo gojenje plemenitih konjah, njihove
luxuriozno uredjene Stale, dapaCe ukusna
odieCa njihovih slugah, sve je to takovo,
kakovo u drugih zemljah nije za videti, a
ktomu njihova munificentia i velikoduSnost,
toga pak plane neima nigde izvan ma
gja rske
Takova jedna sjajna liCnost staroga
BeCa je bil knez Pavel Antun Esterházy
od Galanthe, koj je veC sa 24 godinami

morém preporuCiti pelinkovca как jednu
takvu pitvinu, koja Zeludca jaői, i dobroga
apetita pribavi, ini skorosvakim doktoru pre
pisanim »receplu» gda za Zeludec medicinu
odredi, tamo je tinktura Wermuth takaj.
Vu drugim redu morém si njega napraviti i delaju njega lakaj po nekojih okoIicah как naprimer Újvidék, PeCuh, vu
Aradu i t d. za trStvo. da tak slabim vinam
vekSu cénu napraviju. как nam je znano,
da po oStarijah litro pelinkovca prodavaju
za jednu koruuu, dapaCe i l kor. 20 fill.
raCunaju takaj, ako prem к njemu potrebna
materija koma da koSta do 20 ill HO fillerov.
A navuőitelji pri kakvih guder drugih
gospodarslvenih poslov. moraju pobriniti
sve prilike, da moguCni budu najfaleSe pripovati i za dragu cenu trrZiti. Na ova mo
raju vuCiti puka, kojemu z najvekSe strani
oni jesu tak rekuC jedini njegovi navuke
njim davajuói dobroCinitelji, kaj je i njihova
duZnost takaj.
L)ve fele pelinkovca ima, najmre tak
zvani raczürmös, koj poradi zaCinbah je vugoden. malo Zarek i poljeg volje sladek ta
kaj. Ovaj ima jakost i friSko vkani Cloveka
Drugi pako je iz same zaCinbe naCinjeni
ovaj je Zuhkasli. i radi toga Zenski spol
njega nepreStimava. akoprem je zdraveSa i
i bolSa pitvina.
Как se mora prirediti raczürmös ill

pravi pelinkovec? Ovoga pelinkovca morerno
vu jednoga V*»
l)ako vu cél1 fiektolineriiiiii
lagvu napraviti. Lagev naravski Cist
mora biti, kaj Cim leZi napravuno od Сера
ona zadna iz Znjega van vzememo. Ako
smo njega dobro oprali, pustimo ga da se
dobro posuSi. Pelinkovca delanje vu vréine
bratve, ili pako po bratvi se pnpeCa. Za taj
posel nalieremo si zdravo zrelo erno grozdje, kakva je kadarka i burgunder i vise
toga. Ako vu vréme bratve nemamo vremena delati, onda za taj posel pripravljeno
grozd|e odnesemo na nahiZje i na rogoZvu
ili pako na ponjavu poloZimo. Grozdje moraino dobro previziterati, svaku gnjilu ali
budi plesnivu jagodu moramo van zebrati.
Ako se lagev posuSil, grozdje po redoma
vu njega nadevamo, Nego prije nek bi poCeli grozdje vu njega slagati, na dno lagva
poloZimo zaCinbu i lo pelina i muSlardu.
ovo drugo pako kakva jesu oreSec pamarandje belina, fige svetoga janoSa kruh. ilili
puksedlin, Zuti cukor, ova morerno takaj
nego medju grozdje nadevati. ZaCinbe kulikoCa je odluCna ilili bolje rekuC ovo svakoniu od volje visi, ar more biti pelinkovec
sladek, all samo poslasni — i more bili
slabo i obilno po zaCinbeni
К jednomu bektolitru po priliko ova
kubkoCa se uzima: pelin za jednu rokovet
po priliki 150 gramov ali od ni spuk zve-

svoje dobé bil auStrijanski poslanik u DraZ- njegovoj obitelji bili zahvalni. Ali on si sloga
djanih, sa 28 godinah u Kimu, poslie u nije nikaj Ciriil. On je sliedil svojemu dobLondonu, zatim minister, a konaCno posla romu srdcu pak je dielil iz svog bogatstva
nik u ruskoj, i ko|, ako prem je njegov toliko u sviet i tak dugo, dok je na jeden
majorat obsizal 29 gospoóijah sa 21 gra- kiat na dno svoje k<Se doSel te - se je
dom. 60 trgoviStah i 414 selah samo u u- zaCudil, da jedan izined njegovih arendalogarskoj — neraéunajuC ktomu joS imanja rab, danas posiednik vise gospoStijah, ima
u dolnjoj auStriji i и bavarskoj ipak je radi vekSi godiSnji dohodak neg on sam. Kad
svojih ogromnih dugovah godine 1860 do- su mu to drugi povedah, smejal se je samo
5el pod sequester
i rekel: *Tim bolje, barem znam, da su
Je. to je bil kavalir! On bez sjaja, lie- moji gumbi dobre interese nosili *
KneZevi gumbi, to su bili stanovita
pote i obilja nije póznál Zivot Kod njega
novae nije imal vriednosti, ili je imel samo osobitost med gumbi i jednoga od njili vlotoliko, da ga je mogel punih rukuh dieliti viti. to je hi I liepi dobiCek Mnogi siromak
Ali on je bil i u istinu dareZljiv iz prirod- je njegovimi gumbi sretan postal.
jenoga mu nagnutja na dobroéinslvo (Jd
Knez Esterhazy najme je imal navadu,
njega nije nikada nijedan siromak bez pod- da drohnih novae nije nikada sobom nopore otiSel i gde je bilo potrebno nevolju sil, pak je jednoC jednoj siroli, koja ga je
ublaZiti, viSekral i hinbenu i laSIjivu. daval za almuSlvo zamolila moral njezinu molbu
|e obilno. Hiljada ljudih se je pri njem o- neusliSanu pusliti, poSto u nijednem Zepu
bogatilo. JoS danas ima u magjarskoj plc- ni|e drobnoga naSel. Ovo si je na loliko к
menitaSah, kojih pradiiide je on u svoju srdcu uzel, da je iznaSel naCiua, po kojem
sluZbu uzel, как navadne seljake ili purgare, Ce uviek drobiSa kod sebe nositi Pri jnjem
poslie im dal po koj svoj marof u arendu se ja po drobiSom razumievalo: dukati,
i koji su se onda pred njegovimi oCima ftkude I cvancige a veliki novei su kod
bogatili, kupovali si vlastita imanja i dohad- nj»*ga sastojali iz hankah jezeraőah slotmkah
jali do plemenStine Malo ih je bilo. koji • I d. kufrorn nije nikoga nadeljival
su mu ostali vierni a joS manje, koji Ы ,
On si anda od sad dade na svu svoju

zanoga pelinskoga betovja do 20 ili 30 cm.
od dugog puSla tuliko, как s pol rukom
moremo prijeti. Zatim */4 klgm. od béloga
i »/4 od Crnoga muétarskoga semena denerno takaj na dno lagva. Med rede nadevano
grozdje pako, od cimeta od 20 — ili 30
gramov, nadalje do 1 ili 2 kilogramov Zutoga cukora, 1 venec íige, i y t kilograma
sladkih koric napokon 3 ili í orcácov. Ako
je lagev napunjeni s grozdjom, onda zadno
na meslo denemo obruCa na njega potvrdimo, da nebi iz Znjega teklo i tako vu
pivnicu ili kakvo drugo hladno mesto namestimo. Potomtoga punoga nalejemo nad
pilku iz dobrim Crnim ili budi Siler starom
vinom. Ako takova iinali nebi, onda dobro
bude i belő staro vino takaj, pák Znjim napunimo lagva, ako pako niti lakovoga nebi
meli pri rukah, onda dobro zevreloga moSta takaj moremo hasnuvati. Zatim lagva
dobro zabijemo 2 ili i tjednov, aJi ako i
duZe pri miru ostavimo, napokon pako na
pipu denemo i vu flaAe pretoCimo. Na takov naCin izpraZenoga lagva opet na novo
s vinom nalejemo, koj opet za dva tjedna
iz novim pelinkovcom nam posluZi. nego
sada veC ni iz tako finim как je prveSi
bil.
Kuhanoga pelinkovca delanje, vu vreinc bratve Cisto precedimo od mosta jednu
kulikoCu i njega kuhamo ravno lak. как
da bi liotela sladkoga kuhanoga moáta sebi
pripraviti, nego kad se kuha, nuler denemo
vu jednu Cistu skup svezanu capu, gore
imenule zaCinbe. Ako se poslé kuhanja do
bro prehladil moSt. vu flase njega pretoCi1110, kője dobro zateknemo 1 vu hladnom
meslu drZimo.
íz Cisto prostoga béloga, ali Siler vina
navadni jesu takaj pelinkovca delati. I to
tako v zemeju к tomu jednu dugu vusku
platnenu moSnju. koja od lagva pilkc do
dna segne i po lakvim onda vu nuter poloZenu rnoZnju na dcvaju zaCinbu. Da pako
она ista moánja do dna lagva segnula bude,
veC na prvo nekuliko Cisto opranih kamenCekov pustiju vu nju. Dobro zabijemo lagva
i za 2 — 3 Ijedne iz ovoga takaj postane
dober pelinkovec. Nego к ovornu cukora 1

muAtarskoga semena za dosta moramo dali,
— BeteZen jesem ja veC. jako. Так
da nebi poCelo vreti vino Тек mu onda Cutim, da moji dani da paCe i moje vure
sladek bude, nego ako cukora nedamo к vre takaj sbrojene jesu.
njemu, onda зато Zuhkastoga pelinkovca
tfa ln oa i.
budemo dobili.
Po: Kovács F erenczu
BoZiC MatjaS prekopskoga vrha stanovnik CakoveCkih patrov goriCni vincellér bil
M. F.
je preéaátnoga Ijeta, nego radi svakojaCke
kradljivosti odhitili su ga iz sluZbe. KradIjivost je Zadravec AgneS javila kloátra
Kaj jc novogaV
predpostavlenomu, kaj je i zeznal i radi
— Proxim o nase poátuvane pred- toga sve prilike bil je iskal, gde si prof 1
njoj svoju srditost izpuni Svojim sinom
p ln t nike, u n j nam vu novim fé rt a lj и Jurajom bili jesu se do govorili, da reCenu
Zadravec AgneS Zenu negdi poóakaju i do
predplatne zaostatke cim p re d i pos/e/u bro izhariju. I zbilja juniuSa 30 dana na
veőer na nju Cekali jesu i tak okolo 8 —9.
i predplate ponoviju.
vure zestanu se Znjom, kad je preko Varga
brega iSla laki su nju na zemlju hitili s
Im en u va n je.
reklecom zaphali i po glavi i obrazu s kaWlassics Gyula magjarske kraljevine menom tuliko vudarcov dali, da od njih
minister, je Cizmadia Karolya uCitelja i njezine rane do tri tjedna za céliti nisu
Hencz Apoloniju uCiteljicu vu Dravaegyhaz rnogle. Javleni su sudu
»Cirkovljan» к drZavnoj puckoj uCioni za
B itx in a v u sk o/ i
uCitelja 1 ucileljicu imenuval.
Íz NagysőlöSa obavestmk telegrafira:
da vu drZavnoj Skoli kraljevskoga Skolskoga
Оg la s
inspektora po imenu Máthé Gejzija Skol
Vu Bányavár ili Pekbnica obCmi se skoga inspektora njegov pisar po imenu
od sklezena zgrabljiva bolost pojavila, radi Benkö AndraS ga s batinom bil naharil
toga iz Bányavár, Muraszerdahely, MuraSi- Svadljivce je Skolski sluga razdruZil. Neka
kloS i Muraszenlkeresta obcinah konjska, malo ni lépoga, nego se ipák pripetilo.
rogovalu i ovCinju marim vu Austriju ali
pako vu drug«* tudje zemlje 4*i> danov, ipli
r/eízee/ nad her vég / xnjaél.
do augustuSa t i dneva prodali ili gnati ni
Jedne starinske povoljne navede postai
slobodno
je delnik JoZef nadherceg. Nadherceg, koj
se viSe danov vu aradvarmegyinskim svoPap» je tc ik o ho/estan
jim imanju bil mudil, öve dane vu Hor
Céloga sveta iz glibokim pomiluvanjem goslé i na KeketyéS bil je pogledal na konapunil bude ov glas, koj sada ovo vréme jih mestah Zetva se veC zapoCela Na jeddohadja íz Kima. Svetoga otca papé zdravje noj pStmiónoj labli pripetila se óva veselosl.
se jako pohujSalo. Papa, koj se prije po Za korenda se je óva navada med ZnjaCi,
vrlu bil Sétál, po audienciji poboZnih putni- da sveZeju svojega gospodara kad dojde
kov za jako trudnoga se spoznal. Po noCi prviC med delavce. KiSjenőiski ZnjaCi imali
je omedlevanje 11a njega doSlo Dr. Lappom su veC tu sreCu da svojemu gospodinu
njegov vraCilelj célo 110C je kre papé pos- skaZeju prama njemu Cast i ljubav svoju
telje sprevadjal Papa je opet na novo po vu ovoj priliki, как borS stupi med nje,
Cél omedlevati Papa zadnjikrat Piesquiero dve lepe mlade рисе laki pred njega stanu
vikomentesa prijel je na audienciju. po i veC na prvo s mudriSa spletenim vuZiiiCein sveZeju njemu ruke JoZef nadherceg,
spomenku ovak si je zdehnul bil.

odieCu gumbe priSiti и kojega svakem je je jedan Clan iste doliCne obitelji, koj ju je
bil cekin i ako ga je onda na putu koj dapaCe josi doZivel.
To je bilo и Iridesetih godinah 1 vuprosjak srel, to je knez samo uzel iz Zepa
zem.
Goreslajanje и >Burgu> je proSlo a
peris, odporil si jednoga guruba te ga pré
kavaliri,
koji su na processiji cesara sprodái siromaku. Negda se je dogodilo. da nije vadjali, vraCali
su se и svoje palaCe Preimal и Zepu periSa. onda je samo опак и krasne gala koCije vozili su se iz Burgovog
naglosli guruba odtrgnul. pak ako je sgurn- dvora . Jedna od najliepSih je bila kneza
born i falat sukna kaputovog iSlo, lo se |e Ksterhazyeva, koj se je и svoju palaCu и
poslie, za inaC.e cieli kaput ipak naSel joS Wallnerslrasse vozil Tu pred palaCom se je
SiromaSniji, kojernu je reCeni kaput dobro veC dosla ljudih sakupilo. Bili su to sirodoSel. Njegovi teZki zlatom izvezeni gombi rnaki a nekoji zmes i bezposlice. Svi su
na njegovoj gala oprave bile su prave dra- Cekali na glasovite gumbe njegove. I izbilja!
gocienosti. Kad je knez godine IHit) и svo- SmiejuC ill je nekoliko iz koCije med mnojem obiteljskom gradu »Ksterhaz*. и kojem Ztvo hilil. hr pa se je za njimi hrvajuC po
su H»2 sobe, theater, sale za zabave glaso- Ipo cesti valala a onda, kad je koCija kroz
vite Stale za konje, razne umietnosti i dra- teZka vrata 11 dvor proSla. se je izpred
gocieni kipi, kakti Sopronski suppremus co palaCe na sve strain* raziöla.
Kratko vrierne za tirn dojde putem
mes daval svoju glasovil'i sveCanost, moral
jo njegov bankir Geyműller sluge na Ronjih baö onuda mladi Coviek. On je bil Zaloslan
и Frankfurt i Slrassburg razaslati, od kuda i polidteni te baS nije как najsretniji izglesu mu navadno naruCeni gumbi dohadjali dal Na jedan kral stupi na nekaj tvrda.
HoCu vam ovde pripoviedati о jednom VeC je hotel dalje odili, ali ipak se prigne
lakovom gumbu, koj je jednoj. joS danas и te — digue na svoje zaCudjenje zlatom vemagjarskoj ZivuCoj otmienoj obitelji sreCu zenoga gala gumba
Nevolja i pollenje se sad priCmu и
ulemeljil. Pripovest je doduSe malo rornantiCna ali ima и sebi In vlastitost, da je od njern borili. Nitko ga nije videl, on je mokraja do konca istinita, a pripovedal mi ju gel posve lahko nadjeni zlali guinb zatajiti

i za sebe zadrZali. All nekako mu se to
mje dalo On se ogleda gore te opazi sada
tekar, da stoji pred Ksterhazyevom palaCom.
Bez dalnjog oklievanja otvori teZka vrala
i stupi и nutar. Portir mu veC dojde naproti, jer — opet jedan prosjak.
U isloni hipu, kad je nadjenu slvar
hotel portiru kazati i pitati jeh rnozbit ga
nije knez izgubil, dojde po Steugah dole
liepi muZ znamenitog izraZaja lica i oAtrog
ali mirnog pogleda. Portir se duboko nakloni/
Mladi Coviek je tu stal sa gumborn и
ruki, a liepi muZ postane pred njiin te ga
zapita: »Ste naSli? Ha?*
»Jesarn* — odgvori rnladiC
»Morete si ga zadrZali* — veli knez
smieSeCi se i hoCe dalje odili. Ali odinah
zalirn postane opet, pogleda liepornu mladiCu и bliedo lice, prerneri ga oCima od
glave do petah te mu mahne rukom, da
ide za njim. ZnatiZeljno je rnladiC stupal
za knezom и jednu liepu sobu, gde mu и
kratko reCe: »Dopadale mi se mladi Coviek.
No, pak onda kaj smo i odkuda smo?»
Presretan rnladiC odmah odgovori i
pove, da je magjar i dijak le da je kod
Kaunilzovog portira na stanu и njegovoj

Setnja óva bila mu je prva, koju je vCinil
vu ovom Ijetu. Svetoga otca vu jutro oh
osmi vuri odnesli jesu na noseCem njegovem stolcu na vrt, iz kojega nuter stupi
vu priredjenik ко hintov. jemu osobito Ijepi
dva konji pripre^eni bili jesu. Blizo dve
vure dugó vozil se papa po lagana rned
zeleno listnatim drevju po vrtu. FriSki zrak
i vugodna duha od cvetja jako dobro vóila
O d s u d / e n i p u n t ú r i.
jesu njemu i veselo navrnul se nazat vu
Íz Zagreba telegraíiraju: Öve dane zakljuCili jesu onih dvijuh sveóenikov greénu svoje rezidencije.
njihovu istragü, koji su prostoga puka bili
Z iv/ enje s p u s o n o s c l .
pobunjavali. Sud je svakoga na Sest mesec
Iz
osem
osobah stanujufe ujpeStansko
trpet'u teíku vuzu odsudil.
druétvo
öve
dane
odluCilo se po Dunaju
P o r u á en i varoá.
na jenoj maloj ladji putuvati. KerStjanski
íz Amerike doéavéi brzojav od velike Ferenca oátarijaSa gospa svojimi dvemi
nesreőe nam daje glasa, koj je vu Óragcn
Cerkami Paula i Emma zvanimi, Ghilly Ka
drfcave Hepmer zvanoga varoáa stigel i zevsema uniStil Ovaj varos do 1200 stanov- ; rolina kelnerica. Skatella Nándor, SakaC
mkov ima, medju kojih pet sto ljudih je Gustav keiner i joS 2 prosti soldati seli se
svoje Vivienje pogubilo.
jesu vu Cun. Pod estergomskom mostu UuNesreóu je velika ploha zrokuvala, naja slapi prevrgli jesu slaboga Cuna, i svih
poljeg kője blizo varaéa Ie2eőa réka i po- osem osobah vu vodu je spokapalo. Blizu
toki su oblejali. Kad su poslje bűre potoki! Sunyog zvanoga otoka ravno onoga kip.i
henjavali na bregih viée stotin mrtvih lju driali su muStru soldati. Nesrecu videói
dih naáli jesu, nego mrtvih ljudih — juuacivu onim hipu popaSCili se jesu na
tela vekáu stran je voda daleko sobum
pomoC vu vodu opadjenim nesretnikom i
odnesla, Do devet mii niíe Jone zvanoga
varofta je ploha lakaj unistila, samo da ni pru^i se njim prilika. da sedem medju njih
lakó na hrzo do^la povodnja. pák imali su iz vode sretno oslobodili jesu. Osmi putnik
ljudi vremena iz hi£ah se van odseliti. Vu na balost se izguhii. Gliilly Karolina zvala
Hemper varaáu od teletona i brzojava sohe se ona как je ber$ vu vodu opala, taki
sve se jesu sprehitale. lak da svda je celi se je i vtopila. Nili njezino mrtvo telo
varos lak rekuC zaprt od sveta Ostale hifce
su lakaj velikoga к vara trpela. pri Casu nisu mogli najti.
koj je veC viSekrat sreCu imái pri takovoj
priliki nazoCen biti, na veliko veselje slu2ila
je njemu ova zabava, zatim pako puce obilno nagradi. Potomloga smejuí navrne se
nazad к sprevoditeljom svojim:
— Stanovito velim. da mi je jako
povoljno bilo ovo, ovoga venca pako odnesem sobum za spomenek

celoga varoSa hudu morali iz nova podigS turt nn v u rn
nuti. Na Villom zvanim potoka hregu, gde
Vnogi jesu vu tem rniSlenju. da clohi2e do jezeropelslo stopah duftine stale
jesu. l*o onoj sirani varaSa sve hiae poru- veka smrt od dana jedne segurne vure
Sile se jesu.
visi, I to pako |>oljeg le miseii. da najmre
na poóetku i na koncu dana osobito mora
Р н р и п н S e t n ji .
Iz Rima javiju, da XIII. Leo papa Set- se razluóiti od sveta vmrtelni ólovek Jeden
nju je naóinil po Vatikana vrlu öve dane. doktor veó od dugSega vremena nosi pizpalaCi u Gumpendorfu. a da se lim Skola, véli: »Nikaj nema, nikaj nije i veC dela
lakove komedije?»
Sto druge poduCava
Knez ga posluSa milostivo, med pripo»Neka mi odproste serenissime» — izviedanjem kimne nekohko krat glavom te muca dijak
uazadnje odpusti dijaka sa: »Köszönöm,
Sada priCme knez magjarski govoriti.
lesz rá gondom — fiatal barátom!» (vlastite
kaj dakako portir Feninger nije razmel, a
knefceve rieCi.)
Л как se je zaCudil Peter Feninger, kad se je dijak pred knezom na koh na
portír palaCe kneza Kaumtza. kad drugi dán spustil te mu ruku kuAnul. onda mu se je
zatim pred palaCom postane koCija kneza pred oCima blisnulo, da se tu s neCem vrlo
Ksterházyeva i sluga iz boka skoCi te znpita vaZnom I zammivom radi. A joS holje Siza ovde stanujuCega dijaka Pavla 11 . . . roko je gledal, kad je dijak na jedan
Porlir dakako odinah id dubokimi nakloni kral otiSel van le je njegovu kCerku Marien
do koCije te knezu pokorno javi, da je di |u sobu dopelal te ju knezu predslavil, koj
je zalim samo glavom kimnul i sada u
jak doma ali — u vrtu dela.
Knez Esterhazy izide sad iz koCije te niemaCkom jeziku rekel: »Ako otac nema
ide u palaCu u j)ortirov stan, ovde stupi nikaj proli tomu — ja onda inogu mladoк obloku, koj je bil prama vrtu te se — Imu gosponu samo gratulirati »
»Je. рак о Cem se radi?»
zapita
grohotom nasrr.ije. Jer on je i nekaj liepoga
zgledal. Na vrtu pri vodoskoku je slal di Feninger
»Gosti budu’* — odgovori Pavel
jak, pák je baá u lom hipu — kuSnul liepu miadu dievojku. koja je как je »Njegova prejasnost mi je podielila sluZbu
to bilo videti bez ikakove srditosti do- na svojem imanju u Vasváru, sada mei
nem Skole na klin, vzeinem si za Zenu
pustila.
IJ tom hipu zavikne portir u vrtu: Maricu a gospodin otac nam svoj otcinski
»Marica, gde je Pavel!? I zaljubljeni ilakako blagoslov neCe uzkratiti »
skoCe Sirorn, как da je strela med nje
Feninger je tu stal как da je zanemel
vudrila
Za Cas stupi vés za^arjeni dijak u
Knez pako je Maricu pogladil po rusobu a knez mu se ftalno prslom gro^eC menem lieu, a kad mu je zahm ona

Ijivost od ovoga osobitoga pitanja i veC do
300 svakojaCke dobi ljudih njihove smrlne
vure za znamenuval si je. Opazil jo. da
najviSe smrtnosti vu jutro, med ft — (>Vij.
om pripetilo se je, najmenje pred poldanmed 9 i 10 vurom. Zvekáinom pako smrlnih pripeCenjah v jutro med 3 i 6 vurom
dogodilo se je. Jeden drugi doktor je do
0000 smrtnih pripeCenjah sloZil skupa i
poljeg ovoga najviée smrtnosti vu jutro
med I I 8 vurum najmanje pako posle
podne rned 1 — i 12 vurum spalo je. h
ovoga to takodjer moremo suditi, da smrlnost i od toga visi takaj, da s kakovom
dvorbom dvorili jesu teZkomu beteZniku
po noCi. Fere Karoly glasoviti pariski psikologuS na dalje opetuje ovoga pitanja navuCenost i za znamenuval si je od Pariza
najvekSih dva Spitalov smrtnosti vremena
1 to kroz celih 10 godmah. Poljeg ove opaske glasoviti vuCenjak samo ova utal se
povedati, da najmenje smrtnosti na veCer
med T i l l vurom dogodilo se, как dneva
druge dobi. Jeden, po imenu Schneider zvani berlinski vuCeni doktor od ő7 jezer spazeinh smrtnosti nato bi I jo doAel. da Ijudi
na.jviSekrat vu jutro med l i 7 vurom vumiraju. Ovo njegovo mnenje za najistinkeSu
spoznavaju. Ako vuCeni jirolessori jos od
vnogo mrtvih ljudih racuna vodili hudu,
onda s vrcrnenoin ocivestno budu mogli
povedati. da svakomu Clоvek u kada bude
bila vura. ujegovu zadnju smrluu vuru.

(Hlguvorni ureduik:
M A R G I T AI

JÓZSEF.

hotela ruku kusnuli. kuAuul ju je na
usla.
»To nikaj neAkodi?» — veil pitajuC
dijaka.
Ov se je зато ves blaZem smejal.
*Mariéi рак sada lioCii kakti za miraz
jos nekaj jirikazali, a to sada nebude giimb»
veh knez. stisne joj u ruku svoju puiui
kesu te se odpravi. praCeni od svih. к svojoj koCiji vani, gile se |e opet veC |»una
uliea znaliZeljnog obCinslva sakupila bila,
te se odpelja.
Kad su poslie u sobi prebrojili sadrZaj
kese, bilo je u nutra tri sto posve uovih
bleskajuCih se dukatah
R«vel H
je odmah stupil u sluZhu kneZevu te se je i sa Maricom oZeiiil.
Poslie je bil kneZev arendator, jmstal je bo
tfát Coviek I hiI je jedan izmed onih riedkih zahvalnikov, koj je ostal vieran i pri*
vrZen knezu do njegove smrti.
I med njegovimi potoma, koji su ve*
Cmom bogati posiedniki u ina gj ars koj uzdi*
Zana je zahvalna uspomena na kneza Es*
terhazya te ide od lamilije na familiju lr;l*
dieija о gumbu, kojim je u obile||i II
bila sreCa uteineljena
K m , К оП яу
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2

szabad

0

Pályázni szándékozók kérvényüket

folyó évi augusztus hó 9-ig,
t midőn délelőtt a választás is meg fog tartatni, alulírotthoz küld
jék be és a választásra személyesen is jelentkezzenek

11
J J
^ |

)
{I

Szoboticzán, 190B. julius 1b

97({ i _ |

|)

kellőleg felszerelve

Imrey Ferencz.

]|

h. plébános, isk-széki elnök

I I

977 1— 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 © © ©

0 0 ®
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Melléklet a «Muraköz« 1903. évi juliue 19-iki (29. számához).
G abon» Arak, —

Vienn titk a .

1 ni -cetli.

1 m.-mázsa.

PSenica
Húz a
Zob
Zab
Нгй
Kozs
Kukorica» uj Kuruza nova
»
slant
> » ó
Jeémen
Árpa
Fehér bal) uj Grab beli
» £uti
Sárga » »
» zméSan
Vegyes * »
Len
Lenmag
Grahorka
Bükköny

kor fill.
13,5010,50
10,0000 0013.0010.00140012.0011.0017.501000-

Liliom-kenőcs

Pomada od liljana.

- (réme de £ys -

- Creme de £ys -

G y o rs a n é s b iz to s a n
m űködő,
t is z t a , n e m á r t a lm a s s z e r a s z e p 
lő , a z a r c z t i s z t á t l a n s á g a , p a t 
t a n á s o k , m á j f o l t o k s a t . e lle n .

Ára a hozzátartozó szappannal együtt,
ha a pénz előre beküldetik: 2 K. 2 0 f ill
Megrendeléseket elfogad:

B rz o i s ig u r n o
d j e l u j u c e , c is t o
n e s k o d liv o s r e d s t v o p r o ti s u n c a n im p je g a m ( S o m m e r s p r o s s e n )
n e c is to c i lic a k a o p r is c e v o m c rv e n ilu i j e t r e n i m p j e g a m ( L e b e r 
fle c k e ).

Ciena sa к tomu spadajuCim sapunom
ako se novei naprvo poáalju 2 k o r .
20 fllir a .

Riedl Ferencz

Naruébe prima: Ljekarna k’ Salvatoru

-Salvator«'-hoz ezimzett gyógyszertára

Franje Riedla Varazdin.

Varazsdon.
957 8 —20

M a g y a r R tm e ljir U j.

ScMcht-szappan

A magyar irodalom főművei.
Megjelenik, félévenkinti 5 köte
tes sorozatokban, összesen 55

—— =v a g y -

o k u lta * *

J*gygy«i

kötetben ára 220 korona.

iHlobb. Itgklidösibb s «nnurbgn
tavelesftbb м арм я.
Mladaa
k lrts alkatrlizflkt«! adatat.

Megrendelhető:

M in d e n ü tt k a p h a tó i

Fischel Fiilöp (Strausz Sándor)
n

Beváeárláenél különösen arra ügyeljünk, hogy | |
minden darab szappan a Schiebt* névvel és f 1
• • a fenti védjegyek egyiké *1 legye* eMátva. • •

KönyVKeresKedílébeti

Csáktornyán.

## ##

# # # # # # # # # # # # # # # « *# # # # #

1 FISCHEL F0 l 6P (STRAUSZ SÁNDOR) |
jÉ

1
Ц

könyvnyomdája

Csáktornyán
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.

D

Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat
и. m. névjegyek, levélfejek, meghívók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket,
körlevelek, hivatalos- és magánnymutatványokát.

számlák,

röpiratokat. mííveket sth. sth.

bármely nyelven és kivitelben

a legjutányosabb árak mellett.

# #### ## #$#####

## # ###

