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Közgazdasági közlemények
i.

A zabos bükköny termelésénél előforduló 
hibákról.

A zabos bükköny termelésénél, mint 
legáltalánosabban termeli takarmánynö
vényünknél néhol oly termelési hibák for
dulnak elő, a melyek csak a megszokás 
alapján jöhettek létre, mert ezeket szem
ügyre véve okvetlenül be kell látnunk 
termés eredményeink csökkentésére gyako
rolt hátrányos befolyásukat Mint ilyen, e'ső 
sorban a vetésre szánt magkeverék össze
állítása említendő fel azaz, hogy nem 
véte'ik figyelembe azon körülmény, hogy a 
bükköny a tulajdonképeni lővetemény, to
vábbá, hogy a takarmány jóságának értékét 
nem a zab, hanem a bükköny szabja meg, 
a bükkönykeverék növekedésének arányában 
vábk az kitűnő lakarmánynövénynyé s ennek 
arányában képezi különösen kalászosaink 
«•lőtt a legjobb elöveteményt; tehát a zab 
mintegy csak támasznak s tömeg szaporít
á s i  szoigál

Helytelen tehál azon eljárás, a midőn 
a bükköny kevesebb, vagy pedig egyenlő 
arányban vettetik a zabbal, mert ez által 
nemcsak hogy a zab növekedésének arányá
ban csekélyebb lesz takarmányunk tápértéke 
is, de elesünk azon nagyon megbecsülendő 
közvetett haszontól is, amely a zabos bük
köny termelésénél annak kitün talajkimélő 
és talajgazdagitó hatásában nyilvánul. A 
keverék aránya a különböző vidékek és 
talajok szerint változik ugyan, de legmeg

felelőbb, ha 2/8 rész bükkönyből és 1/3 rész 
zabból áll az.

Továbbá soha sem tévesztendő szem 
elől az, hogy a bükköny a fővetemény s 
igy ennek fejlettségi tolta határozza meg a 
kaszállás idejét nem pedig a zab állapota 
s általában akkor kaszálandó a zabosbük
köny, ha a bükköny virágzása már meg
kezdődött A zabosbükköny a búza legjobb 
előveleményét képezi; mivel pedig a búza 
alá istállótrágyát használni nem lehet, azt 
a zabos bükköny alá kell alkalmaznunk, a 
mi ugyan nem helyes eljárás, mivel igy a 
zabos bükköny nitrogéngyüjtő képessége 
nem juthat érvényre, de ezen máskép se
gíteni nem lehet, különösen a magyar 
buzaféleségek egyik legnagyobb hibája jut 
érvényre, a megdőlés. Az istállótrágyában 
azonban nem adjuk vissza a talaj foszforsav 
tartalmát oly mérvben, a mint az kívánatos 
volna s ezért a zabos bükköny alá, mivel 
a gabonafélék azt általában a legnagyobb 
mértékben igénylik, hatása a következő 
évben feltétlenül mutatkozni fog, mert a 
zabos bükköny a foszforsavat nem hasz
nálja tel.

11.

A kérii minőség termelésről.
A kerti termelés legjövedelmezőbb gaz

dálkodási módozataink közé tartozik, a hol 
okszerűen járva el igen sokszor hihetetlenül 
szép eredmény jutalmazza fáradozásainkat, 
mert az aránylag igen kis területen oly 
jövedelemre lehelünk szeri, amilyent más 
gazdálkodási módozalokkal elérni nem áll 
módunkban.

Azonan talán éppen azért, mivel a 
kert lövedelme bizonyos körülmények szem- 
meltartása mellett igen nagy lehet, sehol 
sincsenek egy bizonyos terület jövedelmező
ségének tekintetében oly nagy eltérések, 
mint itt. Tehát bizonyos feltételekhez van 
ez is kötve, a melyek betartása vagy mel
lőzése emeli vagy csökkenti a jövedelmet is.

Eltekintve a rendes talajmiveléstől, 
ápolástól s más talajmunkáktól, a melyek 
a kert jövedelmezősége tekintetében eminens 
lontosságuak, vannak ezeken felül is még 
olyan tennivalók, a melyek fontosság tekin
tetében szintén ezek mellé sorozhatók . . . 
Ilyenek a jó minőségű vetőmag, jól átlelel- 
lett dugványok stb. használata, rendes idő
ben való vetés, ültetés és palántázás, rend
szeres öntözés stb.

Ezeken felül soha semmi körülmények 
között nem mulasztandó el a kerti talajok 
rendszeres és bő trágyázása, mert csak így 
számíthatunk korai és nagy tömegű ter
mésekre. A kert speeziális trágyája a kom
poszt, a mely különféle kerti és konyhai 
hulladékokból készül, azoknak földdel való 
rétegezése állal. A komposzt egymagában 
való alkalmazása azonban még korántsem 
elégséges, ha fenteinlitelt czélt tűztük ki 
magunk elé. mert a komposzt vagy keverék 
trágya koránlsem tartalmazza a nitrogént 
olyan mennyiségben, hogy azzal megeléged
hetnénk

Minden piaczra hozott kerti vélemé
nyünknek pedig jó és kiváltkép zsenge 
húsúnak kell lenni, mert annál keresetteb
bek s így annál jövedelmezőbbek azok 
Vannak, nem mondom, olyan módozataink

T Á R C Z A.
Kihalászott parthie.

Hogy hol és mikor szerették ineg egymást 
tulajdonképen, egyikőjük sem tudta bizonyosan.

A bájos, szőke Elvira, — kinek más tulaj
donsága mellett elvitázhatatlan tulajdona volt: 
kedves papája ötezer holdacskája, — azt állította, 
hogy a tavaszi lóversenyen gyuladt szive lángra, 
midőn Aladár aranysárga *Muczi«ja brillírozott 
az akadály versenynél. Mig Aladár a »Schneidig« 
(bocsánat, erre nincs magyar szó) huszárhadnagy, 
akinek sok, kisebb-nagyobb hibája mellett az volt 
a legnagyobb hibája, hogy összes vagyona az 
aranysárga Muczija, meg három igazán remek- 
szabású aranvzsinoros attilájából állott; a pün
kösdi virágkorzó örökké áldott napját emlegette 
azon idő pontul, melyen Elviraja megpillantásakor 
egy addig még soha nem tapasztalt villamos 
áramszerii érzés járta által szivét.

Azt természetesen mindig elhallgatta, hogy 
azon a virág korzón az ügyvéd nagybácsi igy szólt

— Látod öcsém, ha eszed volna, nem sza
ladgálnál futó bolond módjára a sanszonettek 
után, hanem beleszeretnél abba a kis szőne 
lányba, ott ni, testvérek között is megér ötszáz
ezer forintot.

Pedig más — egyebekben tiszta igazsaga

volt Aladárnak, mert tényleg átjárta szivét e pár 
utolsó szó hallatára egy soha nem tapasztalt 
villamos áramszerii érzés — és belészeretett szőke 
szép Elvirájába.

E naptól kezdve hiába várta a két orfeumos 
kisasszony a Schneidig huszárhadnagyot; hiába a 
virágárus leány, a e/.ukrász, a fizető pinczér; a 
jó kunlschaft elmaradt.

Az eddig itl-otl kidobott pénzen egy támlás 
széket bérelt magának a színházban — a páratlan 
napokra.

Azt méltoztatna kérdezni, miért a páratlan 
napokra ? .. . .

Egyszerűen azért, mert kipuhatolta a színházi 
titkárnál, hogy Elviráék is páratlan napokra 
béreltek.

Bérletét nem fizette potyára.
Hűségesen eljárt minden előadásra.
A »bánya mestert« látta negyvenszer, a 

»Szókimondó asszonyságot* hússzor, és a »Dolovai 
nábob leányát« a »Három testőrt« összesen 
husszonhétszer; hanem azért tulajdonképp) nem 
látta egyiket sem.

Bánta is ő akármit játszanak a színészek, 
törődött is ő avval, hogy sikerül a színpadi 
játék ? . . .

(5 igen okosan avval törődött, hogy az ő 
játéka sikerüljön.

Mert hát most egész komolyan belekezdett 
játékáDa.

Nincs könnyebb a világon, mint egy Schneidig 
huszárhadnagynak — aki tetőlől-talpig úgy néz ki, 
mintha skatulyából vették volna ki — magára 
vonni a figyelmet.

Aladárnak is sikerült rövid idő alatt, úgy 
hogy a tavaszi lóverseny után már fülig szerel
mesek voltak egymásba.

így van azután félig-meddig mind a kettő
nek igaza.

Aladár most már teljesen beleélve magát a 
gondolatba, hogy Elvira nélkül nem élet az élet 
s ahol tehette, követte is mindenütt, mint a napot 
az árnyék.

A mama szívesen látta leánya körül forgo
lódni az elegáns ügyes katonát, s százszor elgon
dolta magában, mikor a két gyermek a sandolinban 
ringatódzolt a városliget tükrén, hogy mennyivel 
boldogabb lesz az ő Elvirája, nálánál a ki nem 
olyan Parlagi Jancsi mellett fogja leélni az életet, 
mint ő.

. . . Ah! ha ő valaha ilyen fess katonának 
leheteti volna a felesége!

így teltek a napok boldog ábrándok között, 
mikor egyszer csak Elvira apácskája igy szólt 
Elvira mamácskájához:

— Málikátn! . . .  azt hallottam, hogy Elvira 
körül valami Stubli tapodja a földet.

— Azt mondom neked, hogy ne b o lo n d o z 
zatok és meg ne haragítsatok, mert azt előre is  
kijelentem, hogy abból s e m m i sem lesz.



7> w
is és trágyaszereink, a melyek segélyével 
képesek vagyunk elérni azt. hogy vetemé- 
nyeink még ugyanazon korban is zsengéb
bek és izletesebbek másokéinál s ezen kel
lemes minőségüket sokkal tovább képesek 
megtartani s később fásulnak el, mint 
amazok, de ezen eredmény csakis nitrogén 
trágyatéleségek és pedig speeziálisnn a 
chilisalétrom alkalmazásával érhető el.

Az alispáni jelentésből.
A folyó hó 14-iki vármegyei közgyűlés 

elé terjesztendő alispáni jelentés szerint a 
vármegye területén a felnőttek közegészségi 
állapota az év első felében, eltekintve a 
légző szervek hurulos bántalma folytáni 
megbetegedésektől,elég kedvezőnek mondható

A gyermekek közegészsége nem volt 
kielégítő, mert a felnőtteknél emlitett bán- 
talmakon kívül a bél hu ml, roncsoló torok
lob, vörheny, úgyszintén a vármegye egyes 
részeiben |árványosan uralkodott kanyaró, 
hökhurut több áldozatot követelt.

A perlaki. Csáktornyái és alsólendvai 
járásban tájkórosan uralkodó, a vármegyei 
többi részében szórványosan előfordult 
trachoma megbetegedés volt összesen 2893. 
ezek közül gyógyult 592, elhalt v. távozott 
28, további gyógykezelés alatt maradt 2373

A trachomások gyógykezelését teljesül 
1 járási, 4 kör-. 1 községi és 2 állami 
trachoma orvos. A súlyos vagy otthon el 
nem különíthető és a rendelési órákon meg 
nem jelenő betegek pedig a perlaki és 
alsólendvai állami trachoma- vagy a vár
megye két közkórházában helyeztetnek el 
megfelelő ápolás czéljából.

Az állategészségügyi viszonyok a lefolyt 
félévben általában kielégítők voltak. A ha
szonállatok egészségi állapota a januártól 
márcziusig terjedő időszakban alig hagyott 
fenn valami kívánni valót, a ragadós állati 
betegségek kis területre szorítkoztak és 
kevés kivétellel csak szórványosan jelent
keztek. Később azonban, egyfelől a fedez
tetés! idény beálltával az ivarszervi hólyagos 
kiütés terjedi el nagyobb mértékben, más
felől a legeltetési idény kezdete óta a 
szarvasmarha állományban a léptene és a 
serczegő üszők, míg a sertések között a 
sertésorbáncz és a serlésvész okoztak na
gyobb mérvű elhullásokat

— Az én kis vagyonom nem arra való, 
hogy elfuttassuk; ami egyébiránt a dolgot illeti, 
ezentúl én nélkülem nem mentek sehová ! 
punktum!

Nohiszen, látni kellett volna a Malika marna 
arczát erre a kijelentésre.

Mert bizony nem csekély ijedelem az, mikor 
egy férj és apa, aki a világ minden kincséért s*- 
vált meg soha a magassal ku magyar csizmája lót. 
szépen szivott darunyaku tajték pipájától, s a 
bajuszát »tissa újlaki«-val sodorta: a nagyságos 
asszony feleségét és kényes kisasszony leányát, 
minden áron mindenhová elakarja kisérni.

Kicsi hijja, hogy mind kelten sóhálványnyá 
nem váltak.

Mali mama tudta, hogy a férje karakán 
ember, 8 a mit mondott megmondta, azt is tudta, 
hogy ha ellene mernek mondani az elhatározásnak, 
felpakolja őket mind a 23 kalapskatulyával együtt 
a nagy bőrös kocsira s egyszerűen kiköltözteti 
őket Mányosra

— Akkor azután minden, de minden veszve van.
Szokása ellenére belátta Máli mama, hogy

itt az egyszer hallgatni kell. s . . . valamit tenni
Aladár még az nap egy »kis levélkét« kapott, 

melyben arra intetik, hogy holnap délutáni kirán 
dulásánál okvetlenül hagyja otthon az aranyzsinoros 
atillát s okvetlenül *ozivill«-ben jelenjen meg, 
meri különben lehetetlen a közeledés. Kgyéhiránt 
rfligyjábun mindenről fel világosi (ást adnak a Mali 
mama sorai.

Örvendetes jelenség, hogy и lépfene és 
a serczegő üszők elleni védőojtások — eme 

I betegségek elleni küzdelemben az egyetlen 
megbízható fegyverünk ez idő szerint — 
fokozatosan tért foglalnak, ugv hogy a folyó 
évben már nemcsak и nagy és középbir
tokosok majdnem kivétel nélkül, de a kis
birtokosok közül is számosán igénybe vették 
azokat. Ennek kedvező eredménye abban 

I nyilvánult, hogy az olyan községekben, a 
I melyekben máskor állandóan fordullak <*lö 
nagyobb' számú elhullások, ez idén a neve
zeti belegségek alig néhány esete észleltetek, 

is ezek is oly állatokon, melyek védőojláshan 
I nem részesültek. Ezen körülmény azok 
elterjedéséi remélhetőleg még inkább elő 
lógja segítem.

A ragadós száj- és körömfájás, mely- 
lyel ez idő szerint az ország nagyot)!) része 
fertőzve van, :t lefolyt félévben 3 Ízben 
lépett fel a vármegye területén, úgy mint: 
február havában a sümegi járás Sárosd 
községéhez tartozó 1 majorban, s május 
havában pedig ugyancsak a sümegi járás 
Öhid községében, söl az innét származó 
fertőzés-gyanús marhákkal a Karmacson 
tartott országos vásár közvetítésével a keszt
helyi és a pacsai járásba is elhurczoltatotl. 
Azonban mindannyiszor sikerült az azonnal 
foganatosított legszigorúbb zárlati intézke
désekkel, a fertőzés-gyanús allalok ^nyo
mozásával és zár alá helyezésével a járványt 
úgyszólván fészkében elfojtani. Végül a 
harmadik járvány minden valószínűség 
szerint a julius 8-iki balatonfüredi országos: 
vásárra pestmegyei marhakereskedök által 
felhajtott marhákkal hurczoltalott be, és 
terjesztetett el a tapobzai járás nagy részé
ben. bár az sincs kizárva, hogy a szom
szédos és szintén fertőzött Veszprém és 
Somogy vármegyékből történt a behurczolas.

A vármegye lerfTJetén 1903. évi január 
hó 1 -löl julius hó 31-ig előfordult liizesH.-k 
száma 112 voll, melyeknél az össz<■> el
hamvasztott érték a hivatalos kárfelvételi 
jegyzőkönyvek szennl 250 137 К -I leli ki, 
ebből biztosítva vol< 155 035 К érlék. s így 
• biztosítatlanul szenvedeti kár 100 502 
K.-ra rúg.

A lüz keletkezesének oka а tcli«‘Mlfll 
vizsgálatok szerint 14 esetben gyújtogatás, i 
48 esetben gondatlanság. 3 esetben villáin- • 
csapás és 47 esetl en kiderilhelo lbn voll i

Kinos egy ut volt a z a két hölgy и к • városligetig. 
Először is nem merték bevallani, hogy kocsin 

.szoktak kijárni a városligetbe s igy gyalog kellett 
i megtenni az óriási utat.

Másodszor pedig borzasztóan reslelték. hogy 
ja papa ezúttal nem térvén el szokásától — 
j I át öltött az Andrássy-ulon a szépen szívott daru
nyaku tájlékpipára s úgy kopogott mellettük az 

' aszfalton magassnrku csizmájával.
A világért se néztek volna se jobbra, se balra, 

nehogy valakinek fogadni kelljen a köszöntését.
Végre rémesen kifáradva kiértek a város

ligetbe. A papa gyanúsan tekintgetell körül, liogv 
nem lát-e előbukkanni valamelyik bokorból egy 
aranyzsinoros altilát? de csendes volt a láthatár.

Az egész tavon egyetlen sandoiin himbálod- 
zott. abban sem katona ült, hanem egy szürke 
ruhás czivil.

Elvira tehát rábocsátatott a vízre.
Később azután jött kisebb-nagyobb társaság, 

néhány fiatal ember is, — csak a huszárhadnogy 
nem jött sehol.

A papa meg volt elégedve; sőt hogy egy 
kicsit kipihegte magát, egészen jól mulatott a 

I esonakosok ügyes játékán.
— Nézdl szólt Málikájához. mily nyíl

egyenesen tart erre Elvira, s mily sebesen követi 
az a szürke ruhás fiatal ember, s nem bírja utolérni 

Érdekes, nézd hogy nő, majd megint hogy 
fogy közöttük a távolság.

Most körbe hajókuznak, most megint egye-

A személy- és vagyonbiztonség a járási 
főszolgabiráktól beérkezeti havi-, és a cseu- 
dorségi esemény jelentések szerint a lefolyt 
időszak alatl a vármegye egész területén 
teljesen kielégitő és megnyugtató voll; 
fordultak ugyan elő egyes betöréses lopások 
és kisebb tolvajlások számos esetei, tettesei 
azonban a csendőrség által legnagyobbrész- 
hen kipuhatoltalak, s az illetékes hatósá
goknak átadattak

A folyó év május havában Horvátor
szágban, s különösen vármegyénkkel köz
vetlen határos Varasd város környékén oly 
mozgalmak fordullak elő. melyek a mura- 
közi lakosság személy- és vagyonbizton
ságának megóvása szempoi íjából különleges 
intézkedések foganatosítását tették szük
ségessé, melyek a kívánt mérvben meglétel
vén. a rendelkezésre álló eszközökkel a 
lakosságot minden meglepetés ellen biz
tos i 1 a n i sikerült

Ez idei termésünk vármegyei összege 
a múlt évi jó terméssel szemben körülbelül 
100,000 mázsával visszamaradt. Daczára az 
aratás folyamán uralkodott rendkívüli esős 
időjárásnak, a gabona minősége jórészt 
kielégítő, sőt részben a tavalyinál súlyosabb 
is. mert ez évben egyáltalán ritkábbak 
voltak a gabonák s aránylag kevés dűlt 
gabona találkozol!.

Megnyugtató tényező a mull évinél 
gyengébb terméssel szemben azon jelenség, 
hogy kisgazdáinknak ezidén nemcsak jobb. 
de tisztább és súlyosabb gabonái is vannak 
mindazon vidékeken, ahol a múlt évben a 
csapás számba menő elgazosodás és eldülés 
oly nagy veszteségeket okozott.

Gabonáinkban aránylag legtöbb kárt 
tettek az egerek és búzáinkban a rozsda

A gyakori esőzések elősegítették a ten
geri és burgonya fejlődését is, mely mind 
két tonlos növény ez idő szerint várme 
gyénkben kifogástalanul áll. Kedvezell a 
júniusi es júliusi havi sok csapadék » 
takarmány és ezukorrépának. a kerti véle
ményeknek. a len és kender fejlődésének

Szőlőterületeinket a mull évben hirtelen 
beállóit fagyok jórészt még helakaratlan 
állapotban találták, minek folytán szőlőink 
a zord januárusi hidegben fagykárakat î  
szenvedtek A bűvös tavaszi időjárás i> 
hozzájárult ahhoz, hogy szőlőink fejlődéi 
csak lassan indulhatott meg.

iiesen. De jól hajt ám az a szürke ruliás fiatal 
ember is. Csinos fiú.

Míg a papa ezekt l szép sorban elmondogatta 
Málikájának, a két csónak folyton játszadozva 
egymáí sál közeledett a part felé

Mái csak néhány meter távolra lehettek, 
mikor valami olyan történt, aminek a papa felét 
se vette tréfára.

Elvira — ugyanis — visszafordult csónaká- 
ban. hogy megnézze, mennyire hagyta el üldözőjét, 
mikor a csónak egyensúlyt vesztve: fölbilleni, s 
Elvit a a kis hamis belebukott a félméteres vízbe.

Leányom! — kiált az apa rémülten 
kezedet kapja ki életedet menti meg.

1 Máli mama ezalatt állítólag elájult.)
De minden csak egy pillanatig tartott.
Az л másik csónak ugyanis éppen jókor 

érkezett Elvirához (kinek le kellett kuezorogni 
hogy nyakig legyen u sekély vízben) s az a szürke 
ruhás fiatal ember balálmegvetéssel dobta magát 
utána a vizbe (a vakmerő.I

Mire néhány csónak, katasztrófát sejtve a 
helyszínére ért, akkora Elvira már régen a parton 
\olt, s remegve, zokogva borult papukája keblére.

Mali mama erre felébredt.)
Az életmentő Aladár pedig dideregve fogadta 

a jól megérdemelt apai áldást.
Képzelhetni aztán Elvira apukájának meg 

•■pele-ei, mikor másnap a hivatalos jegyváltáson 
reá jöll, hogy kinek is adta lulajdonképcnleányát V .

De bizony mar azon a dolgon nem leheteti 
segíteni! . . .



Kilátásaink ez idő szerint csak gyenge' 
középterrnésre mutatnak, melynek minősége 
reményhetőleg a tavalyinál jobb leend.

Az ápril hó derekán vármegyénkben 
leesett hó tömeg behatása alatt a legszebb 
virágzásban levő gyümölcsfáink termése ez 
idén is jórészt megsemmisült, mely körül
mény úgy a köznép élelmezése, valamint a 
gyümölcsből nyert pénzbevételek elmaradása 
szempontjából — vármegyénkre nézve is 
— sajnosnak jelezhető.

К 0  LŐ N PÉ LÉK.

— Esküvő. Murkovics József csáktor-j 
nyai vasúti tiszt folyó hó 1-én tartotta 
esküvőjét Golubics Ilonka kisasszonynyal 
Sárdon.

— A dévai m kir állami tanítóképző
intézet 111. és IV. éves növendékei Boga 
Károly igazgató, Kolumbán Samu. Szalatcsy 
Rezső és Kibédi Lajos tanárok vezetése 
mellett folyó hó 2-án három hétig tartó 
tanulmány útra indultak A kiránduló tár
saság folyó hó 9-én délután a budapesti 
személyvonattal Csáktornyára érkezett A 
vasúti állomáson a Csáktornyái áll. tanító
képző intézet igazgatója és tanári kara 
fogadta az érkezőket. A kirándulók Csák
tornyán a tanitó-képző vendégei voltak. Itt 
az első délutánt a tanítóképző megtekin
tésére és pihenésre (ordították Másnap. 
10-én délelőtt 8 órakor a tanítóképző gya
korló iskolájában egy minta-tanilást hall
gattak s azután a »Zrinyi-vár«-at és a várost 
nézték meg s délután a »Zrinyifalvi «-erdő
ben levő »Zrinyi-Emlék«-hez akartak elza
rándokolni, ebben azonban a nagy eső 
meggátolta őket. 11-én reggel utaztak el 
Csáktornyáról Zágrábon keresztül Fiúméba, 
honnan üalmácziaba s Bosznia-Herczego- 
vinába megy a társaság.

— Népfelkelők ellenőrzése Д népföl- 
kelők ez évi időszaki jelentkezése Csáktor
nyán a községházánál folyó év október hó 
2 és 3-án, Stridón pedig október hó 5-én 
a körjegyzői irodában, mindig reggel 8 órá
tól kezdve fognak megtartatni. Még pedig: 
Csáktornyán oki. 2-án a Csáktornyái, csák- 
tornyavidéki és murasiklósi, jegyzőségbeliek; 
okt. 3-án a drávavásárhelyi, bottornyai, 
beliczai, drávacsányi és viziszentgyörgyi 
jegyzőségbeliek. Stridón oki. ő-én a slridői, 
felsőmihályfalvi, muraszentmártoni, és mura
szerdahelyi jegyzőségbeliek.

— Katonaló vásárlás A varasdi 10 
huszárezred lóvásárló bizottsága Csáktornyán 
a »Zrínyi«-szálloda előtti téren folyó hó
25-én délután 4 órától ő óráig katonai 
hátas lónak alkalmas lovakat fog vásárolni. 
Megvásárolnak minden jól termett, hibátlan 
nemesebb és jóbb véralkatu s az említett 
czélnak megfelelő lovat 4 éves kortól / éves 
korig, 158 centiméter magasságtól, 100 
centiméter magasságig.

— A Muraközi Tanítókor ez évi ren
des Kákóczy Ferencz ünneplésével egybe
kötött közgyűlését október hó 3-án d. e. 
10 órakor Csáktornyán, az áll polg. iskola 
tornacsarnokában fogja megtartani. A köz
gyűlés előtt 8 órakor az áll népiskola I 
osztályában az irvaolvasásból a phonomi- 
mikai módszer szerint az illető osztálytanitó 
gyakorlati tanítást tart. 1 A közgyűlés 
tárgysorozata: 1 Megnyitó 2 Évi jelentés 
a választmány működéséről. 3. Jellemképzés 
a népiskolában. Előadja: Tihanyi Lajos 
ráczkanizsai néptanító. 4 A közgyűlés elé 
tartozó folyó ügyek. 5. Tisztujitás. 11. Ha-

kóczy Ferencz ünneplése. 1 Rákóczy Fe
rencz életét és működését méltatja Zrínyi 
Károly áll. tanítóképző tanár. 2. Kákóczy 
Költemény Gyulai Páltól. Szavalja: Grau 
Géza gyakorlóiskolai tanító 3. Az ünneplés 
alkalmával az áll. tanitóképzőintézet ifjúsága 
énekel A közgyűlésre, melyet boldogult j 
Rákóczy Ferencz fejedelem leikiüdvéért 9 
órakor tartandó ünnepies »Requiem« előz 
meg, a »Muraközi Tanítókor« tagjait és a 
népoktatás ügyének barátait tiszteletteljesen 
meghívja. Mencsey Károly, körelnök. Társas
ebéd a »Zrínyi «-szálló nagytermében. Egy 
teríték — 4 fogás — ára bor nélkül 2 К 40 f.

— Kinevezés A vallás- és közokt. 
miniszter Kovács Mária Izabella okleveles 
tanítónőt a turcsiscsei állami népiskolához 
tanítónővé nevezte ki.

— A Csáktornyái áll tanítóképző 
intézetben a beiratkozások és javító vizsgála
tok folyó hó 11-én voltak 12-én reggel
8 órakor tartották a »Veni Sancte«-t s
9 órakor volt az iskolai év ünnepélyes 
megnyitása. Beiratkozott a négy évfolyamra 
114 tanítójelölt, kiket a ministerium még 
a júniusi határozata alapján vett fel. Ezek 
között 40 első éves kik 150 folyamodó közül 
lettek kiválasztva, a többiek pedig, azok kik 
már a mull évben is tanulói voltak az 
intézetnek

— A Zalavármegyei Gazdasági Egyesü
let szeptember hó 20-án a Farkashegyi 
állami szőlőtelep megtekintése czéljából 
gazdasági társas kirándulást rendez, a melyre 
t ez egyesületi tagok ezennel tisztelettel 
meghivatnak azon kéressél, hogy ezen 
tanulságos kirándulásban minél számosab
ban részt venni szíveskedjenek Programm: 
Megérkezés Csáktornyára Nagykanizsa felől 
reggel 6 órakor, Zalaegerszeg felől reggel 
7*9 órakor. Találkozás a »Zrinyi«-szállodá- 
ban Indulás pont 9 órakor reggel bérko
csikon az állami szőlőtelepre. Érkezés 1 0 7 « 
órakor a telepre Megtekintése a telepnek 
Pont 12 órakor villásreggeli 7« 1 órakor 
Indulás kocsin tovább Stridöra. 7*2 órakor 
érkezés Stridóra. társasebéd a vendéglőben 
4 órakor megtekintése a vidéknek a Strigov- 
csákról vagy Rohádiáról. Este 7 órakor 
indulás vissza Csáktornyára A telepen 
Ulicsny Károly sz b k^r felügyelő röviden 
ismerteti a vidék topographiai viszonyait s 
a viharágyuzással 1900. év óta elért ered
ményeket Felső-Muraközben Rossz idő 
esetén a kirándulás nem tartatik meg. 
Jelentkezni lehet szeptember hó 15-ig az 
egyesületi titkárnál Kocsikról gondoskodva 
lesz

Gazdátlan lovak A szomszédos 
Stájerország Fridau községében 4 drb gaz
dátlan ló van őrizet alatt. Jogos tulajdonosa 
marhalevéllel való igazolás alapján az 
állatokat átveheti.

— Az iskolaév kezdete. A Csáktornyái 
m. kir. állami polgári fiú- és leányiskolában 
az 1903/4-ik iskolaévre a beiralások szep
tember négy első napján tartattak. Szept 
elsején délután voltak a javitó vizsgálatok 
Szept. 5-én ünnepélyes »Veni-Sancte« és az 
iskolaév megnyitása, szept. 7-én pedig a 
rendes előadások megkezdődtek A fiúisko
lába beiratkozott 127, a leányiskolába 66 
tanuló. Ezek osztályonként a következőkép 
oszlanak meg. Az 1. oszt. 39, II oszt. 33. 
III. oszt. 22, IV. oszt. 27, V oszt. 3, VI. 
oszt. 4 tanuló. A leányiskolában az 1. oszt. 
32, II oszt. 13, III oszt. 13, IV oszt. 8 tanuló

— A cséplőgépeknél készletben tar
tandó első segélynyújtáshoz szükséges szerek 
tárgyában, a m. kir belügyminister a követ

kező fontos rendeletet bocsájtotta ki: A 
cséplőgépek körül gyakran fordulván elő 
életveszélyes sérülések, az első segély kése
delem nélkül való nyujthatása czéljából a 
földmivelés- és kereskedelemügyi minister 
urakkal egyetértőleg a következőket rende
lem: Minden cséplőgép üzeménél egy kifo
gástalanul záródó horganybádogból, vagy 
keményfából készült szekrénykében a követ
kező anyagok tartassanak készletben: 1. 
500 gramm Bruns-féle zsirtalanitott vatta 
50 grmos csomagokban. 2. 3 méter steril- 
gaze üvegben — 1 méteres csomagokban.
3. 5 drb mullpólya 8 cm széles, 5 méter 
hosszú. 4. Egy drb. flanelpólya, 10 cm. 
széles, 5 méter hosszú s egy drb. flanel
pólya 8 cm. széles, 5 méter hosszú. 5. Két 
drb. Esmarch-féle háromszegletes kendő. 6. 
Egy liter 1: 1000 oldat sublimat veresre 
festve. Felírás: méreg, — seb kimosására. 
7. 500 П cm. cinktapasz. 8. Egy drb. 8 cm. 
széles, 3 méter hosszú gummi szövet-pólya.
9 Egy tucat közönséges enyvezett vatlatábla.
10 300 grm tiszta vaselin. 11. Egy drh. 
nagyobb kötszer-olló. 12. 20 drb. biztositó 
tű. 13. Néhány tábla varga-kéreg. 14. 10 
drb. fasin 20—60 cm. hosszúságban. 15. 
Egy drb mosószappan. 16. Egy darab kö
römkefe. 17 Két törülközőkendő. 18. Egy 
ivópohár 19. Egy evőkanál. 20. Egy kaut- 
suk-genycsésze. 21. Egy mosdótál 22. Egy 
drb Volkman-féle sin és egy karsin fehér 
bádogból vagy drótkosárból 23. 100 grm. 
törköly- vagy szilvapálinka. 24. 100 grm 
tiszta boreczeL Amennyiben valamelyik 
cséplőgépnél a most leirt mentőszekrénynél 
tartalmasabb és nagyobb arányú kifogástalan 
mentőszekrény már meg volna, a géptulaj
donos uj mentőszekrény beszerzésére nem 
kötelezendő A mentőszekrény kellő használ- 
hatása czéljából megkövetelem azonban, 
hogy a cséplőgépnél foglalatoskodók közül 
legalább is két egyén — még pedig első 
sorban maga a gépet kezelő gépész — az 
első segély nyújtásában kellő jártassággal 
birjon.

— A Csáktornyái iparos tanoncz isko
lában a beiratások folyó hó 13 14 és 15-én 
lesznek Még pedig: 13-án délelőtt 8 órától
11-ig, 14. és 15-én délután 4-től 5-ig. Az 
iskola év megnyitása 16-án délután 5 óra
kor lesz Az igazgatóság e helyen is figyel
mezteti az érdekelt gazdákat, hogy tanonczai- 
kat a fent jelzett időben annyival is inkább 
Írassák be, mivel a későbbi beiratkozásoknál 
a már addig eltelt idő igazolatlan óráknak 
fog tekintetni.

— Tűz Szelenczén Folyó hó 2-án 
reggel 4 órakor Koszednár János szelen- 
czei lakós ottani udvarán levő istálója ki- 
gyuladt s az istálló tetőzete és a padláson 
levő takarmány elégett A tűz keletkezésének 
oka ismeretlen ugyan, de ugylátszik, gyúj
togatás okozta. A kár 320 K, melyből 
biztosítás révén 200 К térül meg.

— Lopás. Folyó hó 1-én Hamer György 
14 éves suhancz Novák Flóriánná zárt 
szobájába az ajtónak kulcscsal való fölnyi
tása után, behatolt s onnan egy darab 
20 К.-ás bankjegyet ellopott.

Felelds szerkeszti:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó *s laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Vu Cakovcu 1903. 13-ga septembra Broj 37.X X . teéaj.
Sve poáiljke se tiCué zadrZaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime, Margitai Joiefa urednika 

vu Cakovec.

Izdateljstvo:
knjiiara F ischel F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

poöljaju.

M ED JIM U R JE
na horvat8kom i magjarskom jeziku izlazeói druztveni. znastveni i povucljivi list za púk 

Izlazi svak i tjeden  jed en k ra t i to : vu svaku  nedelju .

Predplatna cena je :
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetverl leta . . 2 kor.

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fi.l raőunaju.

Slu2beni glasnik: »CakovaCke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Cakovca«, i t. d.

Prestanak nedeljuoga posluvanja.
(dalje.)

IV.

Do poldanadnje dvanajst vure zvrdava- 
jufti zanatni posli.

1. Kod brijaCov, borbeljov njihovoj hi- 
Äi, od onoga vremena pako saino pri hi- 
£ah. ako budu pozvani.

2. Kod pisanja s madinom gde se ima 
brzoma i bez odvlaCanja delo zvrditi.

3. Kod takovih dugovanjah, koja bi se 
mogla pokvariti, dopudtjeno je da se ima 
gore primiti i odvozdi takaj, najmre: piva 
fcivuCe pernate stvari, fridki sad, iriSko ku- 
hanje, fridko rneso. riba zaklana mladina 
zaklana divjaCina, jajce, mleko puter, sir. 
ova se imadu dugovanja na Äelezmci gori 
vzeti i takaj odonut odvoziti, kod takovih 
mestah, vu kojih kolodvor, vlaki dojdu po 
poldadnoj 12 vuri.

4. Kod malih zanatnikov odredjenih ma- 
lih poslov poprava.

5. Ako hifcni gospodar radi za peCi 
nese к реки od te-ta ili budi mesa vu pé
káru slobodno se prime, medju tim vendar 
samo tim naCinom, da ovaj isti gospodar 
samo svojim jednim pomoCnikom, koj ovaj 
posel samo rád na se vzem“ obavlja, od 
10. vure do poldanadnje 12. vure.

6. Kod mesarov i klobasiCnih zanat
nikov delanje prodaja i odpodlanje je slo
bodno

V.
Fred poldan do 10 vure zvrdavani za- 

natiCki posli.
1. Svaké svakdanednje Vivienje potrebne 

stvari najmre: povrtelje, sol, melja, cukor, 
kafa, svaké fele vrsti zaCimbe vino, thea 
rum, za kuhanje, rneso i t. d. prodaja, i 
iz dtacuna dimo odnedenje nije prikrat- 
jeno.

2. Pekarski zanatiCki posli, ovdi se ra- 
zumeva iz pekovskih miheijov prodaja í к 
domu poslanje takaj.

3. Ako na nedeljne dneve spadne Ije
dni sejem prodaja i voÄnja dopudtjena je.

Fo zvrdenim prestanka dneva danu, 
zanatniCko posluvanje imádé se zapoCeti.

1. Od noCne 1. vure. Ősim pekara. — 
svaké vrsti za jesti potrebna dugovanja pri- 
pravlanje í odposlanj»* na kuliko ovih vrs- 
tih dugovanja potreboCa sobum donadaj

2. Od jutradnje 3 vure: Pripravnosl 
foringada i kakova pogodba bila je na Ci
njeim.

3. Od jutradnje 5 vure: Za Vivienje 
potrebna dugovanja i pilvinah prodaja. kod 
dotiCnih mestah

4. Od jutraSnje 0 vure: Sto se pékáré

tiCe: — svi к ovornu, spodolmi zanatnj 
posli.

PeCnicko kurilo pako buduC ovo ne 
zvrdava dotiCna pekara pomoCnika osoba. 
nego njegovo druZinCe, zato ovo nespada 
med zanatnike, i radi toga na ovo poslu
vanje se ne razprestira na 1891. godine 
vCinjeni XIII. zakonski paragral.

Kaj je novoga?

Zrínyiév spornen ik.
Dr. Vlassics Gyula gospodin minister 

za podignenje Zrinyia spomenika odluCil je 
1000 korun na pomoC. BuduC pako orsaC- 
ka komidija za .prikladno je nadlo plana 
spomenika, pogodba se naCinila s budaped- 
tanskim Szász Gyula zvanim vlióarom, koj 
je osobikda delja na spomeniku svojom 
lastivnom rukum delal, kamenarsko delo 
pako prédái je Tersztenyak Bódogu Cako- 
veCkomu karnenaru. Kamenarske poslje veC 
od В tjednov 4 kamenarski deliéi vu ovim 
jednu jesu sgotovili, na luliko, da se veC, 
sada к zidanju fundamenta pripravlaju. Un
due pako on о mesto, na kojein bude po- 
dignjen reCeni spomenik, je jako mokro. 
zato neobhodno potrebno bűbe onu slran 
s ciglorn zazidati, kaj opet vnogo str^dkov, 
zavdalo bude. Na opomenuti se ima, da

Z А В A V A.

Iz £ivota jednog krvnika. (hóhér. 
Frajman.)

Kad sam prodle godine na rnojem pu- 
tovanju kroz korudku, tirol i bavarsku do- 
>»el и Solnograd i tam se nekoliko dni za- 
drfcaval, dodel sam kroz moje prijatelje. ko
jih imam и Solnogradu i okolici, kakti ne- 
kadadnji solnogradski dijak, na stoline. sa
niekom penzioniranim majorom pl. К ........и
doticaj, рак jer je reCeni ofTicir za svojih 
mladih lielah, kakti soldat veCinom и ma 
gjarskoj bil, to ga je veselilo kad sam mii 
ja — i opet kakti pedtanski di|ak, и spo- 
menku mu nekoja poznata lica nabrajal. 
Tako je n pr mojega professora Dr Balas- 
su I Dr. Linzbauera osobno póznál, te mi je 
opet sa svoje strani imenoval gospodu и 
Peftti na kője sam se ja dobro sieCal iz 
mog dijaCtva. Najvide pák ga je zanimalo 
i hilo je videti, da mi zavidja, Sto sam ja 
generala Görgeya videl i póznál, (baS je za 
mog Skolovanja bil и PeStu kod svoga brata, 
tamoánjeg íiSkalifla), a on ga nije videl, jer

kod Világosa laj major nije bil, a poslie 
opet Görgey-a nije bilo и magjarskoj do
18H7-e godine. I ovak smo se, ja s majo
rom, rado sastajali svakog |)opoldneva na 
CaSu pive sad и ovom vrtu sad vu onom, 
kakovih je pun Solnograd.

Ali kaj je za me najvriednije bilo. lo 
je bilo to. da je táj sedamdeset i pet go- 

I diSnji officir bil baS osobno prisutan, za 
onda joS kakti kadét, pogubljenju onih 13 

! magjarskih generalah, kője je bezduSni Hay- 
I паи dal pogubiti due B-ga oklobra 1849 
'Taj major je теш о onom krvniku i о Zrt- 
vah znal puno i liepim predavanjem pri-
poviedati a ja sam si и knji;*ici olovkom 
biljeíil. Da рак mi je sve istmito pripovie- 
dal. опак как je videl to sam siguran, jer 

I sam ga bad za to prosil, najglasivdi da Си 
о tom pisati и »Muraköz,» a on mijeodgo- 
voril, da bude to dobro i da om, koji budu 
и Muraközu taj íalostan dogodjaj po nje- 
govom pripoviedanju Citali, budu jedni od 
onih, koji budu Citali bad опак, как je to 
bilo. jer on je rekel, da je и vide miestih 
о tom Citál, all riedko, da je bilo slrogo 
viorno opisano, ili je bilo nedlo izjiudCeno 
ili opel nedlo prideto, all njegovo je istinilo

I bad опак как je bilo; on je osobno pri- 
sustvoval.

Poznato je, da je B-ga oklobra 1899 
odkril spomenik i obavljena sveCaiust Za- 
losti и Aradu. radi и istorn varadu, dne B-ga 
oktobra 1849 po austrijskom ralnom sudu 
osudjenih i pogubljenih trinajst magjarskih 
generalah koji su se za slobodu bon11.

Moj podtenjak, oCevidac ove Zaloslne 
parade poslie Világosa, Cesto se je и pripo
viedanju odprto izrazil. da je laj Cin bilo 
и Aradu jedno suvidno. и nebo kriCeCe kr- 
voloCtvo, bez kojega bi poviest puno liepde 
izgledala. A kad lo rnoZe osudili i za su- 
vidno drZati jedan bivdi austrijski officir, 
onda mora i isiina biti, da se je tu pravica 
izbilja prekoraCila.

Fogubljene reCenib trinajst bonvCdskih 
generalah, obavil je stranom krvnik Bott, 
koj je и to vrieme po magjarskoj dosta 
posla Imal — ZahboZe. — Na develih tib 
nesretnikah je osudu ovrdil Bott na veda- 
lima, a Cetirem koji su bili na slrielanje 
osudjem je oCi zavefcuval.

Veli moj major, da je bilo vrlo zani- 
mivo и о и о v r i e me  Bottá posludati, ko- 
jun strohopoCitanjein j«* on о lib muZevih



ovaj kamen, koj za spomenik hasnuval se 
bude, iz Estergom — varmegjije iz tak — 
vanoga mesta Harasrt je sim dopeljani, kaj 
se tiée kamena, je jako tvrd, koj glede’ me- 
gove kakvoée i cene prispodablja se к ór- 
leno marmorskomu kamenu.

Nadjamo se da reéeni spomenik za 
dva tjedna éisto gotov bude, nego vpelo- 
vanje niegovo samo dojduéega Ijeta vu 
májúén mesecu bude se pripetjalo, kajti 
okolo njega potrebiti mali vrl i ovoga zgo- 
lavljanje samo sad na jesen i zagod na 
protuletje moguée bude zvráiti.

G r o t  F e s t e t i c s  J e n ő .
Mdostivni gospodin Gróf Festetics Jenő 

minuéeg meseca 28 dana posle podne od 
svojega putuvanja dimo je doéel. Njegova 
najprveáa skrb tako rekué bila je, da pra- 
ma Zeleznici vodjenoga tak zvanoga uj ut. 
na kojem véé minuée godme poéel je ée- 
laliéée delati odredil je. da se nadalje na 
njerr delo obavlja.

Gospodin gróf svojom laslovitom ru- 
kom namalal je one strani, kője se budu 
za park hasnuvale. Poljeg takovoga naéina 
jóé öve jeseni bude navoZeni i s drevjum 
nasadjeni.

Cakoveéka velika obéina radi öve do- 
brote za segurno bude s iskrenom zahval- 
nostjum prama gospodinu grofu. Tekuéeg 
meseca drugoga dana pako gospodin gróf 
pogledaI je na Zrínyi pijacu ono mesto. gde 
budc podignjen Zrínyi spomenik. Gospodin 
gróf bit je dober 200 kol zemljo i za fun
dament potrebiti 5500 ciglov prikazati i na 
lice mesto iz svojom prilikom postaviti. 
Gospodin gróf koj se na tak zvani Zrínyi 
spomenik na tuliko brini i tuliko alduje, 
naj prime najtopliju zahvalnost

S v e t c n i f i k n  im onux  a  n ő s t ,
Kornfeind Jenő sveéenik, Korufeind 

Nándor dravavaéarhelyskoga notariufta sin. 
zagrebaékih viéeéih ékolah za kateketu je 
unenuvani

f  menu vnnje
Tiebiczky JoZef diplomeranoga navuéi-

telja vu Szcnt-Liszló drZavnih ékolah za 
urednoga navuéitelja imenuval je mi
nister.

K r n d j n .
Novak Ilona iz Felsőhideghegya pote- 

panjka augusztusa 27 dana od Vizinger 
Slefana dravavásárhelyskoga stanovnika 
jednu Zepnu vuru je posvojila. — Novak 
Ignác rackaniZki stanovmk, od Posedi Fe- 
renca iz Végfalvi stanovnik vu Lig tfalvi 
na murskom potoku leZeéega njegovoga me- 
lina t vreőe péenice je vkral.

S t r e l n j u é i  b o j t á r .
Proéastnog meseca 17. dana poslje 

podne okolo éeste vure Hobor Juraj zrinyi- 
falvinski bojtár i Nemec JoZef zrinyifalvinski 
gospodar — vu spomenku se — bili po 
rekli jesu, kad je véé na oétro bilo doslo, 
bojtár vzeme iz svojega Zepa piétolju i na 
Nemeca streli. Na sreéu, da kugla samo 
malo bila njega ranila Medjutim vendar 
strelajuéega bojtara Zandarstvo je javilo ko- 
tarskomu velikomu sudeu

X e s r e é n n  ín  m i l l J a .
íz Nagybecskereka telegrafiraju: Vu ce- 

loj Torontal varmedjiji s velikem pomiluva- 
njem jesu prama Zurka Zamphir govosdia- 
ianskomu zemeljskomu gosponu, koj je vu 
dvemi meseci zgubil svoju tuvaruáicu i troju 
svoju decu. Tuvaruéica je pred osmi meseci 
po dugom belegu vumrla, za neftulikimi 
Ijedni zatim nasleduvala nju stareéa, poslje 
pako mlajáa kéerka, pred nekulikimi dani 
pako jeden ősein Ijet star sin njegov, kad 
se kupái, vu Bega zvanim potoku se v 
topil

X em ük l  е е  s á r  vu  M u g j n r s k i m  
o r s n g u .

Íz tíeéa javiju: Vilmoé cesar, как je 
véé ovo konaéno dokonéano septembra 12. 
ravno ob polnoéi dojde vu Mohács, tamo 
si odmah na parobrod sedne i vu Belé- 
nyére ide Frigyes nadhercega imanje na 
vadasiju. Vadasije do 17. budu se drZale, 
kad neméki cesar jóé ov dán na veéer vu

Béé odputuje kamo 18-ga prije podne dös 
pel bude. Vu B^éu dva dni bude se mu 
dil neméki cesar.

J ó i é t  n n t i h e r e e g  J e  b e t e t e n .
JoZef nadherceg как Zalostno éuti ima- 

mo, sad nedavno se prehladil i sad véé 
viée danov vu postelji beteZen leZi. Nad
herceg, как njemu doktori tolnaéiju, nebude 
prisutan kod letoánjega manovera.

H e t t y e y  b i á k u p  j e  v u m e r l .
Magjarske katoliéke cirkve jeden glavni 

duhovni pastir po imenu Hettyey Samuel 
peéuhski biékup öve dane na naglom vu
merl je. Vu tudji zemlji stisnul je svoje 
óéi za naveke, vu Karlsbadu, kamo sad ni 
davna olisel si je iskati poleééieu, proli 
svojemu teZkomu betegu.

i z  f f  ő r e i n  j e  c e l n  t é t ! n a .
ZalQsten glas javiju iz Nagyvaradina, 

koj od sedemdeset familijah siromaétva glas- 
lz Kardóe po telefonu obavestili jesu nagy- 
varadinskoga viciöpana, da vu Kardó sused- 
stvu za nekoliko korakov daleko od obéin- 
ske hiZe vuZgalo se celoga sela skupa zvo- 
Zeno i vu kupé sloZeno snopje. Miskolci 
Ferenc viciápan je odmah javil pogibelnost 
Nagy Marton kolarskomu sudeu, koj s pe- 
timi Zandari popaééi se van na pogibelno 
lice mesto. Üoklam je Nagy Marton veliki 
sudec s Zandari van doéel vu Kardó zvano 
mesto, da pri gaéenju posle svoje moguéi 
bi bili zvréavati, do éetiri mekote velika 
prostorinu cela je plamnu stala. Ognja je 
iz mlateéke maáine lokomotiva jedna iskra 
zrokuvala. Do veéera zgorela je ljudem sva 

I njihova letina iliti pripovnost, kvara do 150 
: jezer korun áacaju. Ova pogibel je do se- 
idemdeset familijah je na veliku siromaétvo 
spravila, kajti vu celoj obémi ne samo da 
je njim kruha vzela, nego za sejanje seine 
je takaj na nikaj doélo.

í n l o s t n o g n  l e i n  s p o m e n e k .
Zaloslnoga Ijeta doéastnost obsluZaval 

jesu tekuéeg meseca desetoga dana. Fred 
petimi létmi prije toga na ovaj dán doéel

go von I Na pitanje: »Jeli ste se sa osud- 
jenici spominaliV* Je sa niekom sveéanostju 
odgovoril: »Samo sa Damjaniéom sam na 
njegov vlastiti zahtiev, pri|e exekucije Za
jedno zajtrekuval, sa ostalom gospodom ni- 
sam imái éast se spominati.» — Kada je 
generalu Schveidelu prije strielanja ima- 
rubcom óéi zavezati, je rekel: »Liepo prol 
sim vaéu exellenciju, da bi se doslojali po- 
kleknuti.* —

On je i od tib nekojih Zrtvah imái i 
uspomene, a uZeta na kojem su bili obie- 
ueui si je sva spravil, te ih je i poslie 
mnogomu pokazuval svako numerirano tak 
da |e toéno mogel oznaéiti. kője je éije bilo. 
Polag vlastitog pripoviedanja, obavljal je on 
lu svoju Zalostnu sluZbu posve hladnokrv- 
no; niti prije nih poslie executiae Ilije ni- 
kada hd uzrujan. On se je prama osud- 
jenomu uviek vrlo voljko i uljudno pona- 
éal Poslie justificiranja onih generalah u 
Aradu, je jednom prilikom rekel: »Ja imám 
tu Zalostnu sluZbu. pák sam samo vráilj 
svoju duZnosl. Ako nebi ja biI. tak bi bil 
netko drugi.»

prstenah, в peéalmb prslenah i viée urah 
sve zlalo a uspomene vieáanih

One kobne godme 1848. bil je u Beéu 
ratni minister gróf Latour umoren, pák sí 
je istoga dana. jednu godinu kasnije Hay- 
nau izabral da magjarskofta ministra prae- 
sidenta grofa Batthyanya dade u Peátu stre- 
liti, pri Vilagosu zarobljene generale u A- 
radu veéati, a one pri Komaromi! zarobljene 
strielati

Na táj krvoloéni naéin dokonéali su 
toga dana u Aradu. najme b-a oktobra 1849. 
svoj za domovinu slavni Zivot na veáalima 
magjarski generáli: Aulich, Damjanié. Kne- 
zié, Lahner, Leiningen, Nagy — Sándor, 
Pöltenberg. Tőrök i Vécsey. A strieljani su 
bili: Kiss, Lazar, Uessewffy i Schweidel.

II pol éest sati u jut»о tóga dana, pri- 
éela je ta Haynauova Zalostna predstava 
sa strielanjem generalah: Kiss-a, Lazara, 
Schweidela i Dessewfya Moj pripovedaé. za 
onda bivéi kadét, vodil je onoga euga sol- 
datah na straliéte; koji su bili odredjeni za 
pucanje

Íz Peéte je Bolt doéel u Brno, gde je 
bil i pi nz oniran. Po njegovoj smrti se je 
u njegovoj zaostaváiin naőlo: 12 zaruénih

Cieli jedan bataillon infanterije vodil 
je éetiri deliquenta na stralisle: sva éetvo- 
rica bila su jednako obleéena: crne hlaée i

érnu attilu pák glace — rukavice. Kada su 
se soldati namieslili, bude osudjenim odsuda 
ratnog suda jóé jednom proéitana. Schwei
del se je baé srdaéno oproslil od svog sve- 
éenika, minorile Bardócz-a, Ernest Kiss islo 
lak od svojega, Üessewffy |e svojemu dal 
list, kojega ga je prosil, da njegovoj gos- 
poji préda, a Lazar je prosil, da ga nebi 
dugó muéili.

Nekoliko minutah zatim je execucija 
bila zvréena a évrstoga karaktéra i vierni 
sinovi domoviue kakti stekli psi postrelani.

Poslie kako su reéeni éetiri generali 
kleknuli na zemlju a krvnik Bott im je 
svakomu rubcem óéi zavezal, dal je officir 
sablom znamenje za pucanje. Salve su za- 
grmele i trojica od njih su leZali mrtv| u 
travi, Kiss Ernest je jóé kleéal nepomiéno 
te je tekar poslie druge, tako zvane »de- 
charge milosti» sruéil.

Ostali devetorica generali bili su na- 
veliki prostor, pred varaékimi vrati tvrdjave, 
izpeljani te onde jedan za drugim na ve
áalima pogubljem. Moj major — pripovedaé 
za onda kadét, bil je u ouom okrugu sol- 
datah, koji su vieéala obkolili i obkolena 
drZali, dók je bil lomu umorstvu kraj; (ba-
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'jer táj Pálosién glas, da vu Genfu vmorili 
jesu magjarsku kraljicu. Ovo izvanredno 
pripeóenje zavdalo je balost monarkije sva- 
komu puku, nego osobito pako magjarskoga 
orsaga, kojega pnk izvrstnom ljubavjum 
lebdil |e vrh svoje mile kraljice, dobro po- 
znato bilo je Erzsébet kraljice njezinomu 
srdcu, koja s goruCom ljubavjom nadomes- 
tila je ovu ljubav

Na ovaj 2a losten dan plemenite kralji
ce spomenek jaCe i jaCe se o^ivljuje. Orsaga 
na sve strani Äalostne sveCanosti zvráavale 
se jesu i svaki magjarski Clovek s turobnim 
srdcem zmislil se nanju, koja i na tronuáa 
visini tnorala je takaj vnogo trpeti i zvan- 
rednom smrtjorn vumreti.

Vu Budapeátu sluátbena meSa vu Ma- 
tjaá zvanoj cirkvi, vu kojoj se kralji koru- 
nuju, bila je obdrÉana. Pri rekviemu s veli- 
kom asistenciom sam le rceg jirimaá Va- 
szari Kolos |e ponlificiral. koj radi toga \ re 
prednekulikimi dnevi íz Esztergoina vu Bu
dapest se dopelal Na koruéu pako glasoviti, 
Vavrinec Mór koruéa ravnatel je dirigiral. 
da tu£na sveCena slu^ba bo£ja joá vékán 
zviáenost posligne.

P o s l j e  n a p a  tie.
Szabó Peter ministerialski sluga öve 

dane se razlutil na svoju ljublenu, po ime- 
nu Szabó llonu i vu naglib Cemerih pel 
kral strelil je praina njoj. Pucu na srecu 
satno jedna kugla bila je tretila. i ona lak 
na Jahkoma, da ravno nikakve ránc* njoj 
nije zrokuvala. Szabó Peter se vendar jako 
bil prestraáil i odskoCil je. Deteklivi su ga 
iskali, ali napi njtga mogli nisu Drugi dau 
pako on sam se lul javd pred nadkapitan- 
skim uredu. Szabó Ilona je lakai anjim bi
la doála

— Vóera jako sam se bil preslraSil. 
zato otiáel se jesam skrivat. Nisam uual 
mira nigde zbog moje Hone. Danas sam 
dimo doáel i videl jesam da njoj к vara ni
sam vCinil, daklje zato sam doáel, da po- 
vem, da doma jesem Nek me neiáCeju 
du2e.

Taki su protukola vzeli gori i njega 
zadr^ali. Kaj je Honi Cisto nikak bilo pri vo- 
Iji. Nikak si nije mogla bila prerazmeti, po- 
radi Cesa su zadrÄali njenoga dragoga lamo. 
pokehdob je samo jedna kugla nju treíila i 
njи samo nekaj malo postrugnula.

P u r o p r j s k i  evő in i  v r t
Medju zemeljuoga mórja njegovih bre- 

jgovah od Monakoe poCernSi do Toulonige 
razprestira se Europejski evétni vrt.

Odovud poáilaju osobilo vu zunskim 
! vremenu — Europe — na vse — strani 
varosé friáko — evetje. Vu Nizzi —
— 1902. godme od — novembra - po 
Cérnái do 1903 jumusa zadnjega do slo 

idvadeset jezer friskoga cvetja lelő je od- 
poslano. Ovomu Cudnovito velikoga kupa 
cvelju tri milliune frankov znasala je vre- 
(luosl. Iz Kanossa i Grasseba ravno tuliko 
evetje bilo je odposlauo. Varaske krajine 

I senokoáe levendula i mzmarin evetje na
milliune iijc1 pokriva Érez lelő do dva mil- 
Iliin kil od levendule lisl|a predelaju radi 
vugodue diáeée dühe, kője po priliki do 
sto jezu kil ólja bude Friskoga listja me
ter cent ősein trankov vrednosli ima. Pod 
olikovoga drevja sencnin strahovilk \nogo 
fiolic povaju. Proáastnoua Ijeta od osemde- 
set jezer kil fiolic viigndiic* dühe naCinili 
jesu Iz jazmina, rozetlma. katroze. narcissa 
I od svaké tele ruÉah diseCu dubu priprav- 
Ijali |esu. Vu Grasseb parfüm varaáu. ne 
samo da vugoduo Pis t ii dubu d«*laju. nego 
svaké tele diáecega sopuna takaj.

Isvojim oficirom. VojniCki sud je izmed po- 
bunjenih dva na smrt, deset pák na lem- 
nicu odsudil.

Veliki o g e n j .
Vu Zsarnóczi bil je 9-ga ovoga ine- 

jseca wliki ogenj. Sedemdeset hiÄ je zgorelo. 
I Jedna stara £enskn je vuígala jednu Ыйи 
Iar su pi zbog kradje guskab kasligali. Ljudi 
su ju hoteli vu ogenj hititi, ali Äandari su 
ju obranili i vu rest odegnali. Vnogo sta- 
novnikov je bez kruha ostalo.

Nekaj za к rate к (3as.

StraSna zamiSljenosl.
Jeden stari professor, koj je bil navek 

jako zamisljeni. как po navadi svi Jprofes- 
sori, jedenput otide v kremu obedovut i da 
si je veC salvéta za goler v teknul, misleci 
da je pri barberu veli kelneru:

Ali pazile, kaj mi ovu brdavku za lé
vőm vuliuui neodre^ete z britvum!

Olioljen bogec.
Hogec: Milostivni gospone! — prosun 

za malo almuStvo. Osmero dece i beteSna 
Йена mi gladuju doma.

Gospon: Prinute. tu imate korunu, ali 
vci idem к vain, da mi pokazele to decu i 
beteÄnu zenu

Bogec: (pi di vZep pórim* korunu) Je 
bogim*, laki Kaj mislite vi kaj ja za peneze 
kazein moju lamlliju? Sam lie obnoreP

S t r e l n n j e  an m aniivru .
Vu Budweisu su se ove dam* soldaCkc* 

veibe obdriavale. Pri ovili vegbali su soldali 
na svojega laslovitoga oberslera streljali. na 
kojega su srditi bill P-*t kuglali je letelő 
na na operátora. ali mii jedna nije njega 
fingoddá Veibu su I. ki dokonCali i izlragu 
podigli proli célomu regimentu l)o vezda 
jós nisu zeznali. gdo je s kuglami strelal.

.V« s m r t  o p s u d j e n i
Vu Kostovu su se soldati pobunili jiroti

Se razmi.
Burkus: Ja un un lakvoga doktora pri- 

jalelja. kojega beteiniki nigdar dili jen jaj 
nezgovoriju.

Bundek: No, pák slo to more bili? 
Burkus: Korámil

Vu krémi
Xesprelen keiner v dilen po lirbtu po- 

jednoga gosla s julioin, m kaj ov sr- 
zakriói:

rem tun imenoin (»Mord») je moj jiripovej 
dalac to justifieiranje uazival), anda je sla- 
u neposrednoj blizini lak. da je sve jmsve 
dobro videti, dapaóe i Cilii mogel.

Joief Nagy — Sándor je prvi izaáel 
iz lamnice, a zadnji je bil UamjaniC. koj 
se je I na kolih vozil, jer si je uogu pre- 
loniil lul.

DamjaniC je pozval krvnika. da se 
Snjim zaj ed no vozi, kaj je ov i ucinil, a 
uzput mu je rekel: »Vi sie danas moj naj- 
bolji prijatelj,» te ga j(* zagrlil.

Za ferlal ur< marsa se je veC videlo 
iz daleka straliále sa devet stupovi |)am- 
janiC je j(*diui uzput puáil cigaru Kad je 
la zalostna povorka prispiela na slratisle 
okrene se Leiuingen juama s|»rovad|ajucim 
sveCenikom rieCmi: »lloc'emo svi zajedno
moliti!»

Poslie proCitanja odsude. dal je Vécsey 
kroz patra Sujanskya krvnika prositi. da 
flnjim i njegovimi karneradi CovieCanski poi 
stujia. na áto j(* krvtnk patru odgovoril: 
»VeleCastni gospodine. neka budu unuren- 
brutalnost nije nikada moja stvar bil;- »

Prvi je bil justificirani Pöltenberg, a 
onda su isii za ujnn Török. Laliner, Km*ziC 
i. t. d Medjutun je Lemnigen kleknul na 
zemlju te jt* olovkom najusal posliednji 
oprostni list na svoju gospoju. Kad mu jei

bilo Zelezje iz rukiiii skinulo. progovoril je 
prama soldatom m-koliko riecili. и kojili je 
tvrdnju, da je on prigodom áluriniraiija 
Budim a. toboi nekuliko auslrijskili olficirah 
pustd potajno и bit I kakti jiolvoru. ocrnjiva- 
nju I skroz neislmu I zmislj..tmu iigosal. 
Gróf Vécsey lul I * zadnii pogubljen I ovak 
se je Iragedija и Aradu zvrsila

Moj pripovedalac — major, cesarski 
uiátrijanski bívsi sóidat, za оно vri'-me ne- 
prijatelj magjarah и ralu, je reke|. da ovo 
n p* bilo jusliíicirani'* veC »ein unverzeichli- 
clier Massenmord» (baá njegove rieCi), koj 
se nebi nikada bil dogodil. da hi makar 
kojemu goder drugomu generalu izvan 
Havnaua bil poslie rala ralin sud jio- 
vieren: dapaCe je svum sigurnoslju Ivrdil. 
da kad bi to bilo и Scblickovdi ili Badelz- 
kievih rukah. inti jediioinu generalu se ш>- 

I bi las iztrgnul. j(*r osuda na smrt je leb 
(lila jedino na nekojimi od onib. koji su 
se |>rije и sigurnom mieslu nu!iad|uli, nego 
li je svemu konec bil A aradsko kr-
v ivó dielo |(* svaki auálrijski officir osud- 
Jival sa indignacijom, samo na glas se nije 
smelo reCi.

Ovako III«»J pnpoVedalar. Jtenziouiraill 
major, gospodm pl В .

Km. h o l l a  \.

Ti vol kaj sí napravil?
Naj mi odjirostiju — \éli keiner — 

laki ujnn donesem drugo pitin

Koj je I vu uesreCi gáeltsinau.
Salika: Jaj. jaj zajleben zaj! Gatt über 

die Weld! Suel. snel, Dalfi! Naáegba jedun 
sin Kobi je jmguliiul jeden zlatni iglic.

ha Ifi: (vurmaher. vurar) О waj. was 
hat gemacht linzere emcige Kóbi? Jed- 

noga zlatni iglic pbogutuul! Sreklih! Pak Ci 
sI ga una apetitu na iglic, zakaj si m* po- 
giilnul jedne srebrna iglic. lie najenpul le
ier goldene iglic!

Kaprai kakti filozof.
Kaprai: IJeCki. ako hi sluCajno da v 

Afrik и I re 1111 i lam med one Crnce doáli. 
ki coveCje nieso jeju, i ako In vas veC vlo- 
nec pormuli makar bule veC na pol ku- 
ham a Ко sjiazite kojega oflicira, budi ka
prai ill firer — I onda ste duZni svu ja- 
kust spravili I poleg prejiisa njemu salu- 
lirati. drugaC vas сака ácsi vur reál — 
lanezos karikapit a bundasanak!

Kain se né dobro fcuriti.
I’unica: Idi k vragu v jiekel!
Z* I Oh. k сети bi se zmil i tani bi 

se un dva zisli!
Hrusóczy Elek.



1903.3780. szánt Ikvi

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jhiróság. mini Ikvi haló

ság köziIirré teszi, hogy Emhrens Iván 
muravidi lakosnak. Horváth Hókusné szuI. 
Meszarics Regina muravidi lakós elleni 
vhajt. ügyében в() К 80 f és 12 К 10 f. 
árverési kérvényt költség kielégítése végeit 
a nagykanizsai kir tvszék s a perlaki kir. 
jbiróság területén fekvő a muravidi 1978 
sztjkvben felvett f 4040/17 hrszámu ingat
lan 9f> l\. és a muravidi 1259 sztjkvben 
felvett I 87 üi brsz. 201 népsorsz. ház. 
udvar és kert a vbajl. lörv 150 $-a alapján 
egészben 810 К kikiáltási árb;m. mint 
becsárban az

1903 évi október hó 5-en d e. 10 órakor

Muravid községházánál di Kémény Кülop 
ügyvéd vagy helyettese közbenjöllével 
megtartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozóik figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fennli kikiál
tási ár 10-át bánatpénz fejében letenni kö
telesek.

IVriakon. 1903. pinius 6-án. *"‘U)

Első kézből; a gyárban vásárol Ön olcsón és legjobban.

Első magyar hangszergyár
villamos erőre berendezve.

=  S T 0 W A S S E R  J . =
cs es kir utlvari hangszergyároe. hangszerszálliló

a Rákóczi javított Tárogató egyedüli feltalálója
Budapest, II. Lánczhid-utcza 5.

\  ;h 111 a a saj.It g\:':r il.ai» készült összes r é z -,  fa -,  fú vó - é* v o n ó * -h a n g s z e r e k « t.  
H e g ed ű k , g o rd o n k á k , bőg ő k, fu v o lá k , k la rin é to k , tro m b itá k  é s  c z im b a lm o k .

:U) fii ló! 16U kor feljebb, iskola hoz/á ingven.

Zenekarok teljes felszerelése .......
Harmonikák elpusztíthatatlan erős hangokkal.

lo u *  t o p n i/  s|HV/i.ili* kivitelben gvorsatt s >zaks/enieii es/k ö /'d  ''Illek, vo n ó » h a n g » » e - ddll I doll K re к ;i leguj.iMi t  t'álm ánvu hangfok"/•• gerendával, melyért garantiat vállalok

Á R JEG Y ZÉK  m in d e n  h a n g a z c rrö l k ü lö n -k ü lö n  k éren d ő , m ely  bérm en tve

m e g k ü ld e tik .

®  3806 az./1903. Ä

0  Á rve rési hirdetmény.
0 Csáktornya nagyközség helypénzszedési jogának bérbe-
0  adása tárgyába 11 kötött bérleti szerződés f. év végevei (lejár; miért is az em-0  Ideit jognak újabb 3 évi azaz 1904. év január l-töl 1906. év deczember bő 

vegéig lerjedd időre Írásbeli zárt ajánlat utján leendő bérbe adására

1  folyó ÓV oHtcbcr hó 15. napjánál; d. e. 10 órája
0  Cs, ktornya községháza tanácstermébe ezennel kitüzetik es oda bérleni szán 
0  dékozók ezennel megbivatnak

Az árverési teltételek a hivatalos órák alatt a községházán be- 
tekintbetők.

Csáktornyán, 1903 szeptember hó 12-én

niti I I Az elöljáróság.
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~  " *  “ Ж  Mindennemű javítások. Ж
Egy csésze jó tea kedvelője mindig csak _____________________________________ __________________________ _______________ _______  —---------------

IN 1)BA ti:AT üzUtnegnyití;.
kér, mely Kína, India és Ceylon legfinomabb teá- --------- —--------------------------------------------
inak keveréke. Valódi csakis eredeti csomagolásban, j j  Van szerencsém a n. é közönség b. tudomására Щ

I4őraktái E  adni, hogy ЯРапу-% vxiist- é s  tiinnvziist- Át*u в

M r á z  T e s t v é r e k  й ,  ,  ,  . . ,  i _ , |
C sáktornya. b27 2—30’ =  és órás műhelyemet |

J= helyben Csáktornyán, a Hirschmann-íéle házban (volt H esse l- a r
-2  féle h e ly iség ) f évi október hó i-én nyitom meg *3;

á á . M i i a i i  Ълшлл л Ь л а  a i f  Л 11 é- közönség szives párlfogását kérve vagyok Щ
щ ЗДУЗУ J\CfflCf| I f  0 i|» teljes tisztelettel

w 52в 2_ H e r l in g e r  S á n d o r .
A magyar irodalom főművei.  ------------------- --------------- — ------------ — ----------------- ^ rщ  Nemesfémtöredekek vetele magas napi áron. Щ

Megjelenik, félévenkinti 5 köte- — ---------------------------------------------------------------------------
ш ш м ш  ©©©©©©©©©© ©©©©©@©©©@©©0

tes sorozatokban, összesen 55 Á. ... , , , , . €•
Ц A la p o s  lio g o d u  es z o n g o r a  o k t a t á s r a ,

kötetben ára 220  korona. © . , i .. . . г I
0  valamint elemi es polgári iskolai tanulok részére magan- \

Megrendelhető: © órák adására vállalkozik ]!|
_. r... „. . . © A g fo ts  A r z é n ,  f i
fiscliel Fulop (Sima Sándor) g  5ISJ_ , c s á k á n y ,  P.riaki-utcza, j|

« М О Т М Ю П  Ü  H o rv á th  B a lá z s - fé le  h á z . , ,

© Ugyanitt eirv 7 változatú, alig használt fisz-harmonium f[ 
Cs áktornyán.  ft , fi

0  es 1 kitűnő anirol vizsla jutányos áron eladó. #1
ftftftftftftftftftftft ©©©©©©©©©© ftftft© © © © ftftftftftftft€  Iäkwm # > * ! #  #  # #m #

<3f t  ■ ■    Ж

I  Ü Z L E T E M  I

I i« ' f. hó I5.től 'V i 1
<55> W

j|| " 1 ' az e ddi gi  j||

1 NEUMANN ALBERT-fole I
W  helyiségben létezik. jg

I  ~ Hessel Jakab 1
# # # # # # ф ф # # ф # # # # # # # # # # # # # # # #

Nyomatott Kisrhel Külöp (Strausz SAudor) gyorssajtójáu Csáktornyán.
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