
Л Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közfönye.

Mi az oka a mi gyenge átlag 
terméseinknek?

Ha kezünkbe veszünk egy-egy külföldi 
szaklapot, bámulattal olvashatjuk azokat a 
magas termés átlagokat, a melyeket az ot
tani gazdák elérnek. Bámulatunkat nyomban 
követi az a kérdés, miért nem érhetik el 
ezt a mi gazdáink? Talán az a németországi 
gazda jobb szántón gazdálkodik, vagy talán 
hatalmában áll az időjárást kénye-kedve sze
rint kormányozni? Sem az egyik, sem a 
másik. De hogy szánlóíöldjét jobban meg 
munkálja, nagyobb gondot fordít a vetőmagra, 
s a terméseivel kivitt növényi tápanyagok 
visszapótlására, — az már bizonyos. De bi
zonyos az is, hogy a nálánál okosabbtól 
szívesen lanul, s szívesen hallgatja meg a 
szaktanácsokat.

A rendszeres talajmivelés képezi legelső 
biztosítékát sikeres termelésünknek, nagy 
mértékben függ ettől termésünk nagysága, 
biztossága és minősége A helyes talajmive- 
léssel nemcsak a talaj fizikai tulajdonságát 
javíthatjuk, hanem elősegíthetjük a talajban 
levő nyers növényi tápanyagoknak elmállá- 
sát, s igy a növények által könnyen felve
hető állapotba hozhatjuk. Innét van az, hogy 
azou a talajon, melyen helyesen, okszerűen 
vitetett keresztül a talaj mivelés, a trágyázás 
utáni években is igen jó  terméseket kap a 
gazda.

De hát miben is áll az az okszerű és 
helyes talajmivelés? Az okszerű talajmivelés

abban áll, hogy minden növény több szán-! 
fásba vettessék, s a szántásokat akként al
kalmazza a gazda, amint az illető növény 
természete megkívánja azt.

Talajmivelésről beszélni, Írni — sokan 
azt gondolják, hogy fölösleges munka ; hisz 
szántani, vetni —  az a ki gazdálkodással1 
foglalkozik — úgyis tud; ak i pedig ahhoz; 
nem ért, de még is akar gazdálkodni, fogad j 
magának egy hozzá értő cselédei. Ez a fel
fogás még ma nálunk л gazdálkodásról.

Pedig ha megvizsgáljuk akármelyik kö- j 
zség határál, de sok hibás szántást és vetést; 
fogunk találni. Az egyik vetés nagyon sűrű. 
később okvetlenül meg kell, hogy dűljön : 
az ilyen vetés a gazdának csak tippedt. 
mint mondani szokták »madárnyelvü« szem
mel fizet, ára az ilyen gabonának nincs. A 
másik vetés oly ritka, hogy kapálni lehelne, 
a kalászok csak úgy kiabálják egymást, az 
ilyen vetést fölveri a dudva, gyom s a kul- 
lur növény csak sínylődik. Mit arat e vetés 
gazdája? Bizony gabona helyeit csakis öcsül.

Ha most si'ámUást lesz az a gazda, a 
ki ilyen gabonát visz piacra, önként rájön 
arra a szomorú tapasztalaira, hogy az a kis 
összeg, melyet az aszotlszemü szemetes ga
bonáért kapott még azt a csekély termelési 
költséget sem fogja fedezni.

Az ily gazdálkodás mindig kárral járt, 
de kárral jár kivált mosl, mikor még a szép 
íellszetnü gabonának sincs kellő ára. Világos, 
hogy az ily gazda, a mai nehéz viszonyok 
között tönkre jut, a birtok gazdát cserél. A

gazda teje felett megütik a dobot. A hol 
ezen állapot tartósan ismétlődik, nagyon ter
mészetes megszűnik a gazdálkodás jövöd^l- 
mező foglalkozás lenni. A gazdák ezen szo
morú sorsa azonban nemcsak nekik ttj, Iájó 
ez az egész államnak, az egész társadalom
nak. Hisz azt tudjuk, hogy a kereskedelem, 
ipar csak ott prosperálhat, a hol a mező
gazdaság virágzik, mert úgy az ipar, minta 
kereskedelem szoros összefüggésben van a 
mezőgazdaság állapotával, ennek baját elöbb- 
ulóbb. de bizonyosan megérzi* oly foglal* 
kozási ágak is, melyek nincsenek szoros 
összefüggésben, szoros kapcsolatban vele. 
Joggal mondhatjuk tehál, hogy a mezőgaz
daság képezi az alapkövét a társadalomnak. 
Már pedig a moly épületnek az alapja pusz
tul. gyengül — el log pusztulni a többi 
része is.

Ha ezeket tudjuk és tekintetbe veesfük, 
hogy a külföldön, de különösen Németor
szágban milyen nagy figyelemmel művelik 
a gazdák földjeiket, s a visszapótlásról, Négy 
gondoskodnak, megleljük magyarázatát azon 
csodás (érmés átlagoknak, a melyeket mi a 
jelenlegi gazdálkodási módokkal még meg
közelíteni sem vagyunk képesek. Ott, hol 
szabálynak tekintik azt, hogy öszszel min
den talpalatnyi föld fellöressék, s ulti hol az 
őszi mély szántás 20— 95 cm.-re eszközöl
tetik, s sem a talajmivelésbcn, sem a. trá
gyázásban nem takarékoskodnak, csak ter
mészetesnek nevezhetők ezen előttünfc hi
tetlen nagy átlagok.

T  Á R C  Z  A.

Az Őrangyal.
Szenvedélyes felindulások után, vagy a nyu

godt csevegés óráiban, midőn barátságos beszél
getés közben, a Szeretem bizalom szivébentiinik fel, 
Flavia szívesen beszélgetett gyermek éveiről,azokkal 
a napsugárral és csókkal teljes időkről. Az édes 
visszaemlékezés rendesen lüzbe hozta, azután el
merengve, mintha álmodozna, meghatottságtól 
reszkető hangon beszélte el, hogy milyen gyengé
den szerető anya nevelte őt fel. Hirtelen fájdalom
érzés folylá el felindulását, hangja érdes lett és 
mintegy félálomban suttogá :

— Anyácskán), anyácskám . . . . S mintegy 
legyőzni akarván szomorúságát, megragadta Cäsar 
kezeit, mélyen szemei közé nézett, miközben igy 
szólt:

— Mesélj valamit magadról édesem, mesélj 
valamit.

Cäsar cigarettjél szíva boldog megelégedett
séggel mosolygott.

— Én roppant faragatlan gyermek voltam, 
galainbocskám, és folyton csak kiabáltam. Knnyi 
az egész.

— És semmi egyéb ?
— Semmi egyébb, drágább emlékem nincs, 

semmi más.
— Akkor hát, mondá fejét rázva, beszéljél 

valamit nekem gyermekedről.

Cäsar egy pillanatra elkomolyodotl és két
kedő tekintetett vetett Flaviára, de annak szemei
ből oly nagy kíváncsiság és szeretetteljes érdek
lődés volt kiolvasható, hogy gyanúja egy perc 
alatt eloszlott. Kikezdett hát beszélni hű fiáról egy 
büszke apa boldog mosolyával.

Gye»mekét nagy atyjáról Paólónak keresz
telték s a kis fiú szörnyen haragszik, ha valaki 
még habinak szólítja, mert inár 10 éves. — És a 
haja ép oly világos szőke, mint a tied ? — kérdé 
Flavia nagy érdeklődéssel.

— Aranyszőke göndör haja van. S haragszik, 
ha azt mondom neki. hogy paróka van a fején ; 
mert nagyon gyengéd érzeti! gyermek s nem tűri, 
hogy tréfáljanak vele. Kisápad, de nem sir. Ki
vonul egy szögletbe s gondolkodóvá lesz; ha 
szólnak hozzá, nem felel semmit. Neki ép úgy 
megvannak a maga melancholikus órái, mint egy 
felnőtt embernek.

— Talán gyenge a test alkata ? — kérdé 
Flavia érdeklődve.

— Nem, csak szörnyen érzelgős ; majd va
lami módot kell találnom, hogy erről a különös 
sentimentalismusról leszoktassam, mert különben 
nagyon szerencsétlenné lesz. Hozzá fog szokni ah
hoz. hogy nagyon forrón szeressem, nagyon sok 
kívánsága legyen, s aztán kimondhatatlanul fog 
szenvedni, ha nem kap meg mindent, a mit 
kívánt.

Nyomasztó csend állott most be A hogy a 
beszélgetés a szenvedésre tért át, hangja elvesz
tette nyugodtságát és melegségét. Megkísérelte

ugyan tovább szőni elbeszéléséi, de ea mindinkább 
nehezére esett, mert mihelyt'Paoló nevét kiejtette, 
rögtön feltűnt szemei előtt elhagyott feleségének 
alakja. És kiméivé azt a nőt, kit rém szeretett 
és tekintettel arra a nőre, kit imádott, nem tudta 
magát elszánni arra, hogy felesége nevét iinádottja 
előtt kiejtse.

Azért hallgatott. Flavia hirtelen Felugrott. 
hozzáiépett és azzal a kimondhatatlan női gyen
gédséggel, melynek nein lehet ellent állni, hízel
kedve igy szólt :

— Miért nem hozod fiacskádat ide hozzám ?
A hirtelen felvetett kérdésre Cäsar összerán

colta homlokát, mint egy az ellenállást kiftjezve 
s aztán élénken viszonzá :

— Hisz ez őrültség lenne !
De Flavia nem vesztette el bátoraógáb Mind

annyiszor mikor észrevette, hogy Cäsar egy kicsit 
szenvedélyesebben öleli meg, elkezdett neki híze
legni. hogy hozza el fiát. Hiába hallgatott el ilyen
kor Cäsar, hasztalanul próbálgatta másra fordíta
ni a beszélgetést, Flavia makacsul ragaszkodott 
kéréséhez, inig végre Cäsar fölbőszülve as ilyen 
illetlen kérelmen, igy szólt I

— A gyermek felöl az anya rendelkezik« ez 
pedig bizonyára nem fogja őt elengedni hozzád, 
azt elhiheted. Krre egy rettenetes jelenet követ
kezett Flavia elkezdte vádolni magát és Cäsart 
a közlük levő bűnös szerelem miatt, majd szit
kozódott, kezeit tördelte, megátkozta eltévesztett 
hivatását, és azt a szerencsétlen pillanatot, mely
ben Cäsarral találkozott. Cäsar megkísértette vi-
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Az okszerű talajmivelésről akarok ez földbe juttassuk, és azzal jól összekeverjük, állat még jobban össze tapossa, össze törni; 
alkalommal szólni egy néhány szót, főleg Hogy pedig a trágya, és a tarló gyorsabban az ilyen talaj teljesen kiszárad, s az eke 
pedig a szántásról. elkorhadhasson —  idejekorán jóval a vetés csak rögöket fordít fel. Tekintve még azt,

Közönségesen azt tartjuk, a szántásnak előli kell azt alá szántani, külömben nem hogy a gazda az ilyen össze taposott földet 
az a célja, hogy a földet a vetőmag befő- fogják a növények kellőképen kihasználni, rendesen csak tavaszszal szokta megszántani, 
gadására alkalmassá legyük. Azonban ez a pedig tudni való, hogy a növény ott fejleszti s igy a lehető legrossLabb miveletü földbe 
felfogás, ez a nézet nagyon téves, mert ha ki jól gyökereit, a hol sok tápszerre akad, kerül az amúgy is silány vetőmag1 Várható-e 
csak ez volna a szántás célja, akkor ele- vagyis a hol a földben tápszerek vannak, ily munka után áldás? —  Bizony nem. 
gendö volna földjeinket közvetlenül a vetés Hogy tehát a növény gyökere mindenütt trá- Próbáljuk csak meg mi is földjeinket 
előtt egyszer szántani meg. Pedig az értei- gya szerekre akadhasson, kell, hogy ezeket helyesebben mivelni és gondozni, ügyeljük
mes és számítani tudó gazda nem úgy cse- a földdel jól összekeverjük, mi az által si- meg jól az elvetendő mag minőségéi, csira-
lekszik, hanem megszántja földjét kétszer, kerül legjobban, ha a földet többször meg- képességét, gondoskodjunk a visszapótlásról; 
néha háromszor is mielőtt elvetné, mert azt szántjuk. meg fogjuk látni, hogy a rossz évek csak
tartja, a h á n y  s z á n tá s , a n n y i  k e- з а  szántás harmadik, s igen lényeges ritkán fognak sújtani, termésünk pedig évről- 
n y é r !  célja, feladata a g y o m i r t á s .  Szántóföld- évre emelkedni fog. Mert régi igazság az,

Hogy a szántást nemcsak azért végez- j eink ugyanis tele vannak különféle gyom hogy zz Isten áldása csak jó  munkán lehet,
zük, hogy a magot elvethessük az az előb- magvakkal, a milyen a vadrepce, pipacs, hanyag felületet munka az átok csiráját
biből kiviláglik, ennél fontosabb céljai van- konkoly, búzavirág stb., ha ezek vető szán- hordozza magába.
nak. Ezek a következők: táskor az elvetett maggal egyszinre kerül- Nemsokat mondok, ha azt mondom

1. Szántás által elsősorban porhanyóvá nek. kikelnek s vetésünk gazos lesz; ellen- s állítom, hogy gondosabb talaj mivelés, ve- 
tesszük a földet, hogy benne a vetés jobban ben, ha a szántó többször megszántatik, e tés által számos gazda könnyű szerrel el
fejlődhessen. Ezt azáltal érjük el, hogy a gyommagvak nagy része vagy kikel a vetés érhetné azt, hogy ott hol eddig 10 mázsa 
megszántott földet a levegő —  az eső, a előtt vagy elpusztul. Ha kikel, úgy a követ- gabonája termett,jövőben 16 mázsát arasson 
meleg és a fagy hatásának minél hosszabb kező szántással a föld alá fordittatik, s igy S z p n te h  D p  q "
időn át kitesszük. A helyesen, okszerűen nem lesz ártalmas. Tiszta földben nemcsak g"d s[aktanfrZ ’
végzett szántás után azt tapasztalja a szem- tisztább a termésünk, de nagyobb is kell, _  _____________________ __ -
lélődő gazda, hogy a talaj omlósabbá lett, a hogy legyen, mert hisz’ a gazos vetésben a 

‘ szántáskor keletkezett hantok elmállottak, a gyomok sok helyet foglalnak el, s a mive- K Ü L Ö N  F É L É K
rui. sz'ne 's sötétebbé vált Szóval beére- |eti növényeket nyomjákel.Ne feledkezzünk

dett a föld. Az ilyen földben az elvetett mag tehát meg soha a tarló mielőbbi leszánlásá- — A muraközi takarékpénztár részv.
jobban, egyenletesebben kell ki, benne a ve- ról, s ne hagyjuk földjeinket őszszel szán- társaság folyó évi február hó 27-én Hor- 
tés jobban diszlik, mint az éretlen nyers t;»Manul, mert ezáltal hatalmasan irthatjuk a válh Lajoselnöklete alatt tartotta meg XXIil 
földben. Ez pedig onnét van, mert az ilyen gyomokat, s a kártékony rovarokat, állatokat, rendes közgyűlését, melyen 23 részvényes 
tulajdonképen nem az eke, hanem a tér- melyek egy nap alatt tönkre teszik a gazda 95 szavazattal volt jelen —  Elnök üdvö- 
mészet által megporhanyitott földben a nö- szépreményeit. Ha a keresztek még kint álla- zölte a megjelenteket s constatálja a köz- 
vények erősebb gyökeret veinek, s a gyö- nának is a szánton, igyekezzünk a tarlót gyűlés határozatképességét. Az igazgatóság 
kérzet is jobban elterjeszkedhetik , már pe- mihamarább 2— 3 ujnyira lebuktatni, hogy és lelügyelőbizollság jelentését a közgyűlés 
dig az általánosan ismert dolog, hogy ha az elhullott gyommagvak csekély földtakaró tudomásul vette és a felmentvényt megadta, 
erőteljes a gyökérzet, a növény is erőtelje- a|a jutva mielőbb kikelhessenek, s a követ- Д közgyűlés által elfogadott igazgatósági 
sebben fejlődik, s csakis az ilyentől várba- kezö szántással, mint trágya anyagok a föld-1 javaslat szerint az 1903. évi tiszta nyere- 
tunk szép, s jó termést. be kerüljenek. mény a következőleg oszlatott tel: 17000 K.

De hogy földünk ilyen kedvező álla- Nagyon sok gazda azt tartja, hogy a j 200 db. részvény után osztalék á 85 kor.;
pótba mehessen át. arra idő kell, legalább tarlót azért nem lehet feltörni —  mert az 7000 К. a tartalékalap gyarapítására; 1620 К
is néhány hét, s ez az egyik oka, hogy a mjnt legelő szolgál egész a hó leeslé-ig. Az az igazgatóság és felügyelőbizoltság jutal- 
számitó értelmes gazda löldjet a vetés előtt jgy okoskodó gazdának csak azt mondom, mazására; 1080 K. az intézeti tisztikar ju- 
minél korábban s lehetőleg többször iparko- hogy nincs drágább legelő a tarló legelőnél lalmazására; 780 K. jótékony és közhasznú 
dik megszántani. Igaz ugyan, hogy készpénzt nem tizet érte, czélokra; 1200 K. kétes követelések leírására

2. A szántásnak további nagyon fontos de kell-e nagyobb bér annál, melyet fizet a és a fennmaradó 1072 40 az 1904. év
célja, hogy általa a trágyát és egyéb trá- gazda az elmaradt termésekben. számlájára viendő át, összesen 29752*40 K.,
gyázó anyagokat —  a milyen a tarló —  a A már úgyis tömött földet a legelésző mely összeggel az 1903. évi tiszta nyere-

gasztalni, de Flavia nem os;,,apodott, mert látta, — Bravó Paoló, milyen udvarias gavallér, — Miért nem eszel belőle?
hogy hiába élt oly sokáig ily helyzetben vele, hiába vagy, — kiáltá büszkén az atya, miközben Flavia — Köszönöm nem kérek,
áldozta fel családi boldogságát, békés otthonát, egy percre sem vette le tekintetét a kis gyér — De ha szereled, végy belőle Paoló : talán
becsületét, tisztességes névé'. Cásarnak megkellett rnekról. — ugy-e szivecskám itt maradsz ennél a az iskolában tanítottuk erre ? 
őt ölelni, gyermekies édes, vigasztaló bátorító han- szép néninél, inig visszajövök ? _  Nem a mama tanított meg reá, én nem

* gokat súgni fülébe, mert mind az, miről Havia _  De visszajön papa nemsokára ugyebár? járok az iskolába
panaszkodott, igaz volt, elkezdte simogatni haját, — Vissza fiacskám, nemsokára ! _  Hát ki tanit téged ?
аинХ>еы"е\п?^4М а1.п11е ь  '»éíre m egérte  4 ?  gyermek jelenlétében nem merlek egy- - A  mama, hisz egész délelőtt úgy sincsakarj ük leieatetm fajdalmát és vegre megígérte, mással kezet szorítani csak gyors pillantásokat rnás dolga, és mit csinálna délig ?
hogy fiát néhány nap múlva elfogja hozni ! f lo t ta k . Flavia lehajolt, megfogta a kis fiú kezét, -  Hát délben ? *

— S nálam fogod hagyni az én kis kedven- bevezette a szalonba, melynek ajtaján keresztül __ Akkor ebédelünk, én meg a mama.
cemet? egy nyitott verandára lehetett jutni, hogy jobban — Egészen egyedül vagytok ?

— Igen kedvesem csak ne sírj többet. megnézze a gyermeket, ki ott állott olajzöld bár- _  a papa soha sem jön haza ebédre, nu-
Nálam fogod hagyni vagy egy óra hosz- sony ruhába öltözve kezeiben tartva selyem sáp- gy0n sok dolga van, még pedig nagyon fontos.

* kajat. Hövid szünet állott be
— Igen cukroskám ! — Szemeid épen olyanok, mint a papáé, — _  Egyél egy kis süteményt, Paoló.
— Oh, de jó  ember vagy te szivecském ! — mondta nyájasan megcirogatva a kis fint. __ Meg fog ártani és nagyon sok is van itt,

mondá megnyugodva. — Igen, de szájam épen olyan, mint a ma- — inondá Paoló mintegy utolsó ellenvetés gyanánt.
* máé, — felelt a fiúcska büszke hanglejtéssel. _  Hát akkor majd megosztod valamelyik

— Paoló, — mondá az apa fiiálól elbu- — Talán nem örülte, hogy hasonlítom a kis barátoddal.
' csuzva, — itt van az a szép néni, a ki téged papához, mondá és hangja megtört. Nincsenek barátaim.

látni akart. A papa szép, de a mama még szebb; — Hát akkor kivel szoktál játszani ?
A fiúcska szép szemeit Flaviára függesztette mert szép hosszú haja van és szép kicsi kezei. Ha a mama jó kedvű akkor vele

és mosolygott. Nem ismeri a mamát? _  Hát nem mindig jókedvű ?
— Jaj be gyönyörű, jaj be kedves egy kis — . . . .  Nem ! — __ Nem.

fiú, —  kiállton Flavia kezeit összecsapva, azután — És miért npin ismeri ? __ Miért nem ?
alig hallhatóan oda szólt az apához: — Nem tudom, — viszonzá fejét lehajtva, A gyermek rá nézett és hallgatott.

, — Cásar> kérdezd meg, hogy nem csókolna-e miközben szemei megteltek könynyel. Flavia arcát hirtelen rémület járta át. A
meg engem ? Paoló kíváncsian nézett reá és elhallgatott, gyermek nem vette észre s úgy látszott, hogy az

— Paoló. szeretnéd megcsókolni ezt a nénit? Flavia felkelt és cukorsüteményeket hozott. A utolsó kérdést nem értette.
— Igen, mondá a gyermek és egy bájos gyermek reá nézett az édességekre, mintha inon- — Akkor hát neked nincs sok örömöd ?

mozdulattal megragadta Flavia drága gyűrűkkel dani akarna valamit, de nem nyúlt hozzá, mint folytatá Flavia nagyot sóhajtva, mintha egy nyo- 
ékitett kezét és megcsókolta azt. egy jól nevelt gyermekhez illik. masztó érzéstől kívánna meg szabadulni.
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mény ki van merítve. A tárgysorozat to
vábbi pontja a választások lévén, megvá
lasztattak: ifj. Neumann Miksa, Rosenberg 
Rezső, Szilágyi Gyula és Fischer Endre igaz
gatósági tagokká, Margitai József, Neumann 
Salamon és Neumann Simon felügyelőbi
zottsági rendes, dr. Viola Vilmos és Maszt- 
nak József felügyelőbizottsági póttagokká A 
közgyűlés dr. Hídvégi Miksa indítványára 
az igazgatóságnak buzgó tevékenységéért kö
szönetét szavazott; miután még a jegyző
könyv hitelesítésére dr. Hídvégi Miksa és 
Dékány Mihály részvényesek lettek kijelölve, 
elnök az ülést berekesztette.

—  A Csáktornya-vidék i takarékpénztár r. 
t. múlt hó 27-én tartotta meg Vili. rendes 
közgyűlését, a melyre 21 részvényes 352 
szavazattal jelent meg. Elnöklő Czvetkovics 
Antal igazgató üdvözölte a megjelenteket s 
a határozatképesség konstatálásával a köz
gyűlést megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesí
tésére Dénes Béla és Schuber Mór részvé
nyesek kéretlek fel. Ezután felolv itatott az 
igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentése, 
mit a közgyűlés tudomásul vett. Ugyancsak 
helybenhagyta a közgyűlés az előterjesztett 
mérleget is, mely szerint az 1903 év 
23830 X. 15. f. tiszla nyereménynyel záró
dott s egyúttal elfogadta az igazgatóság fel
osztási javaslatát, mely szerint a részvénye
seknek b %  osztalék fejében (részvényen- 
kint 10 K.) összesen 15000 korona fizet
tessék; a tartalékhoz annak 13000 koronára 
való kiegészítése czéljából 0000 kor. csa- 
tollassék; a tisztviselőknek s szolgának 880 
korona jutalom adassék; közhasznú és jó- 
tékonyczélu adományokra 560 korona for- 
ditta9sék; végül a megmaradó 350 K. 15 f. 
az 1904. év számlájára vitessék ál. A kö
vetkező tárgyat 5 igazg. tagnak megválasz
tása képezte volna, azonban az igazgató 
megokolt javaslatára a közgyűlés csak 4 
igazg. hely betöltését határozta el s v négy 
igazg. tagságra megválasztanak: Retries Ignác 
és Plichta Béla urak újra, továbbá Antono- 
vics József és Slráh'a Károly urak. A köz
gyűlés az igazgatóság javaslatához képest 
Fejér Jenő főkönyvelőt és Németh János 
segédkönyvelőt állásukban véglegesítette és 
egyúttal Fejér főkönyvelő nyugdijának biz
tosítása iránt hozta meg a k°llő halároza-

— Dehogy nincs ; a mama sokai játszik 
velem. Vagy zongorázik és én hallgatom, vagy1 
együtt nézzük á képes könyveket. Némelykor elő
veszem kis faházacskámal és építek, némelykor 
meg az ablakhoz állok és nézem a jáiókelőket.

— Mindig egyedül szoktatok lenni ?
— Igen, a papa szeretne ugyan velünk len

ni, de folyton dolgai vannak.
— Ki mondta őzt neked ?
— A mama.
— Ah.
— Ha unatkozom, akkor a mama mesél ne

kem, de ezek a mesék mind oly szomorúak, hogy 
mindig sirok, ha hallom.

Nem tud valami vidám meséket ?
— Nem szivecském, És a- mama esle szo

kott mesélgetni ?
— Igen, este. Szeretnék a színházba menni, 

hová egyszer a papa elvitt a mamával. De a pa
pának most nincs arra ideje s mi korán Irfek- 
szüni. 6 pedig késő éjiéi szokott csak haza jön
ni, s nesztelen léptekkel halad át a szobán, hogy 
fel ne ébresszen bennünket. De a mama aoha 
sem alszik és figyel. Némelykor én is felébredek. 
»Hallod súgja fülembe, itt a papa. Ha bejön a 
szobába hogy léged megcsókoljon, hunyd be a 
szemedet, tégy úgy, mintha aludnál«.

— És a papa megcsókol téged !
— Igen, azután lábujjhegyen távozik, mint 

ahogy jött.
— A mamát nem szokta megcsókolni?
— Nem — felelt a kis fiú elmélázva.
—  Tehát te a mama szobájában alszol ?
— Igen, de azelőtt nem ott aludtam, egy-

tokat. Egyéb tárgy nem lévén, elnök újból 
köszönetét mond a részvényeseknek megje
lenésükért s a közgyűlést bezárta

— * Miniszteri elismerés A nagyméltó- 
ságu m. kir. pénzügyminisztérium a Csák
tornyái magy. kir. adóhivatal tisztikarának 
79506/903 számú rendeletével az illeték- 
kezelés mintaszerüsége és annak összes 
ágain végigvonuló tiszlaság. pontosság, vala
mint a törvények és rendeletek szigorú be
tartása mialt teljes elismerését és megelége
dését nyilvánította.

—  Köszönetnyilvánítások. A muraközi 
takarékpénztár 80 K.-l. a csáktornya-vidéki 
takarékpénztár 40 K.-t, volt szives a Csák
tornyái Jótékonyezélu Kér Nőegylet javára 
adományozni Fogadják a fenntnevezett 
pénzintézetek nagylelkű adományukért úgy 
az egylet, mint a szegények nevében hálás 
köszönetemet. Csáktornya, 1904. marczius 
4. Probszt Ferenczné. elnök. — A Mura
közi takarékpénztár 80 K.-t. a Csáktornyái 
takarékpénztár 60 К.-át és a Csáktornya- 
vidéki takarékpénztár 40 koronát volt szi
ves adományozni a Csáktornyái izr. jóté
kony nőegyletnek, mely pemesszivü adomá
nyaikért fogadják a nevezel! pénzintézetek 
ez utón is hálás köszönetét az egylet el
nökségének. Wollák Rezsőné egyleti elnök 
—  A Muraközi takarék|)énzlár részvénytár
saság 40 azaz negyven koronát és a Vi
déki takarékpénztár részvénytársaság 80 
azaz nyolezvan koronát adományozott a 
Csáktornyái övóegyesületnek, mely adomá
nyokért ez utón is hálás köszönetét nyilvá
nítja Alszeghy Alajos óvó-egyesületi elnök

—  Márczius 15. Értesülésünk szerint a 
helybeli Iparosítják Egyesülete hazafias ün
nepélyt rendez f. hó 14-én, a szabadság 
ünnepének előestéjén Az ünnepély két rész
ből fog állani este a templom előtt a szabad 
ég alatt, a hová az ifjúság testületileg fog 
löl vonulni; Utána a Zrinyi-szálló nagytermé
ben. Mindkét helyen szavalat, beszéd s 
ének lesz az ünnepély műsora Ez úttal lép 
föl az egyesület énekkara is első alkalommal. 
A részletes műsort jövő számunkban fogja 
közölni az egyesület elnöksége.

—  Alarczos bál Folyó hó 2-án a keresk- 
knszinó ífpisága sikerült alarczos bált rende- 
zett. Szűknek bizonyultak ez alkalomul a

szer azonban a papa egy hónapig utazni volt, a 
mama félt egyedid aludni, s bevitette szobájába 
az én ágyamat. Azóta mindig ott alszom.

Flavia, mint egy elájult egy fotelba hanyat
lott. —

A gyermek ártatlan szemeivel bámulva ué-. 
zeit rá. Flavia egészen megmerevedett úgy. hogy . 
Paoló megijedt a viaszsárga szép nőtől. Gépiesen 
szorongatta sapkáját, s kívánta vissza atyját, hogy 
elvigye innen.

— Mi bajod van ?
Flavia zokogni kezdett, я megcsókolta az el

árvult gyermeket, kinek ajka és nyaka nedves lett 
könnyűitől,

— Ne sírjon néni, ne sírjon olyan sokat.
— Nem sirok többé édes gyermekem. Csak 

még egyszer csókolj meg, mint mamádat szoktad.
A gyermek szeretettel átölelte s megcsókolta 

Flavia nyakát.
— Isten veled szivecském ; várj eg;, kissé* 

mindjárt jön a papa. Nekem mennem kell.
— Megmondjam a mamának, hogy itt vol

tam ?
— Miért ?
— Mert a papa azt mondta, hogy ne mond

jam meg neki.
Flavia gondolkodóba esett, azután irinlha a 

legutolsó kételytől is szabadulni óhajtana, így 
szólt :

Mond meg mamádnak, hogy Flaviánál voltál.
Azután kezeit rátétté a kis fiú göndör szép 

hajára, mintha megakai la volna áldani
Cäsar és Flavia többé soha sem lallák 

egymást.

kaszinó tágas termei, melyeket zsúfolásig 
megtöltött a sok idegen és a kaszinó tagjai. 
9 órakor Sárközy zenekara rázendített a 
»rákóczyra«, a diszterem ajtajai megnyíltak és 
megindult az inpozáns menet a szebbnél- 
szebb álarczosokkal, melyet óriási tapsvihar 
fogadott. A bevonulás után, mely sok bohó- 
kás jelenettel járt, a közönség tánezra per 
dűlt és szakadatlanul járta a hajnali órákig

—  öngyilkosság. Borzasztó módon ve
tett végett ifjú életének Gervai Béla 21 éves 
takarékpénztári tisztviselő, Gerstlauer Béla 
Csáktornyái déli-vasúti állomásfőnökn^k a 
fia, folyó hó 2-án délután. Ugyanis a Csák
tornyáról délután 4 órakor Budapest felé 
induló gyorsvonat, mikor a község erdeje 
mellett levő 41-ik számú őrház felé közele
ded, attól mintegy 200 lépésnyire a vasúti 
töltés mellett levő eleven sövény közül egy 
uria-an öltözött férfi ugrott elő s magát a 
teljes gyorsaságban haladó gyorsvonat elé 
dobó», mely azonnal összeroncsolta a szeren
csétlen embert. A vonat az egyes testrésze
ket magával hurcolta az őrházig, mig meg 
birt állani A teljesen összeroncsolt egyénről 
csak a vizsgálat tudta megállapítani íennti 
kilétét Az öngyilkosságot elmezavarban kö
vette el. Temetése folyó hó 14-én délután 
Ve 3 órakor volt nagy részvét mellett. A 
rettenetes csapás annyira megrendítette a 
szülőket, hogy az orvosok a temetésen való 
megjelenéstől is eltiltották őket.

Eljegyzés. Hirschsohn Henrik ore- 
hoviczai kereskedő eljegyezte Fischer Anna 
kisasszonyt Kutuyákról.

—  Névmagyarosítás Heisler Ignácz 
Csáktornyái járásbirósági dijnok vezetéknevét 
belügyminiszteri engedélylyel Halmos-ra 
magyarosította.

A ki kertjét szereti, szép virágokat és 
kitűnő konyhakerti terményeket akar, az fedezze
magszükségletét M autner Ödön cs. és kir. ud
vari magkereskedésében Budapesten, Rotten- 
biller-utca 33. A cég idei árjegyzékét, mely 220 
oidalra terjed, kívánatra mindenkinek ingyen 
küldi. Kzen árjegyzék az általánosan ismert, vi
lághírű, kitűnő magvakon kívül, még a különösen 
érdekes és meglepő konyhakerti- es virágqjdon- 
ságoknak egész sorozatát is tartalmazz«.

— Halálozás Zimics Sándor a Csáktor
nyái áll. tanilóképzőintézetnek voll III. éves 
növendéke folyó év február hó 27-én Keszt
helyen hosszas betegeskedés után meghalt. 
Iskolatársai képviseltették magukat a 28-án 
végbement temetésen. Béke poraira!

— Esküvő Nádasdi Nándor csáktonyai 
fodrász február hó 28-án tartotta esküvőjét 
Hirschson Malvin kisasszonyai, Csáktornyán.

— Számtalan elismerölevél és azon hiteles 
orvosi nyilatkozatok, melyeket a fővárosi, vidéki 
és külföldi kórházakban folytatott kísérletekről és 
azok kiváló eredményeiről állítottak ki, bizonyít
ják, hogy a Zoltán-féle kenőcs a csuz és köszvé- 
nyes bajok biztos gyógyszere. Üvegje 2 K., Zoltán 
И. gyógylárában, Budapesten.

K öszön et nyilvánít ás*
Mindazok, a kik felejthetetlen gyer

mekünk illetőleg fivérünk elhunyta al
ii lkn Imából vigasztaló szavaikkal kifejez- 
hetctlen fájdalmunkat enyhíteni ipar
kodtak vagy soraikkal a boldogult 
iránt való szeretetüknek kifejezést adtak, 
különösen pedig a helybeli vasúti tiszt
viselői kar, mely szolgálatkészségével а 
lesújtó esettel járó szomorú kötelezettsé
geink alól bennünket fölmentett, addig 
is a mig erősen megrendült egészségi 
állapotunk más utón meg nem engedi 
fogadják ily módon hálás kö&zönetünket 

Csáktornyán, 1904. március hó 6.
a gyAssoló
G erst/лш ег сам léd.



Csáktornya 1904 marciuäa 6 -ga. Broj 10.XXI. teöaj.
Sve poSiljke se tiőué zadr2aja 
novinah, naj se poäiljaju na 
iine, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo:

knjiZara F ischel F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

pofiljaju.

M E D IIM U R J E
na horvatskom i magjarakom jeziku izlazeői druítveni, znastvení i povudjiví list za púk 

Izlazi s v a k i tjeden  je d e n k ra t  i to : vu  s v a k u  nedelju.

Predplatna cena ja:

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

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fd  raéunaju.

SluZbeni glasnik: »Cakovaéke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

G o s p o d a r s t v o .

Mladinska kolera.
v.

Zvun mladinske kuge se i drugi zgrab- 
Ijivi betegu nahajaju med mladinom, zmed 
kojih betegov tako zvani —  difteritis i 
tuberkulosis (vuZiganja pluéa) goSée ne- 
predaje. Na kratkoina kanim rnalo i to —  
opisati.

Difteritis se i obéenito po imenom za ples- 
nivost poZaraka, kokoéinska hunjavica, oéna 
hunjavica i kokoSinji Smrkel zove pakosobito 
ovo fineSu fajtu mladinu poiSée. Od kraja 
se to za mali, slabi beteg kaZe, ali ako se 
zapusti, éez meseca traja i éim duZe, s lim 
vise prehaja mladine.

Prvo znamenje toga betega je, da se 
dihanje pomeéa. Sinjaka napre preteguvaju, 
kljun njim malo odprt ostane. Potlam leZe- 
Se postane dihanje, stalno odprto drZiju 
kljuna, zijaju i gibanje prsah pokaZuju, da 
njim je na teher dihanje. Glas njihov plis- 
kotlivi postane i dihanje se naéini po lak- 
vim Spajsnim hrglajuémi glasom. Drugda 
pák takvo hripanje éujemo, как da bi se 
kuruza ali zob zadel v grgi, pák bi se Zi- 
vinée trsilo ono vun spraviti; posle toga na- 
pinjavaju negda videti, da gusto как glas 
svetle sline iz sebe spraviju, no kojah su 
opet krvave linie. Med jestvinom pak se

Z А В А V А.

Bercsényievo vino.
1708-ga Ijeta, kada su na zimski kvar

tér idle vojske, cesarskih zadnja Stacia je 
vu Breznóbanya varadu bila. Kuruci su na 
kraju Gömörvármegjije stali vu polonski 
Sanci.*)

Cesarski officeri vu Breznobányi su gi- 
zdavo se potepali po varadu. A kurucki vo- 
jaki su drhtali od zime vu dancu. Samo 
dobro vino je falilo vu Breznóbányi i nein- 
dki gospoda officeri su Zedni bili na dobro 
vince.

Culi su da vu Muranyskim gradu vno- 
go finoga tokajskoga vina ima gróf Bercsé
nyi Mikloä.**) To bi dobro bilo nekak pris- 
krbeti.

—  Hej nije to lehko bormed, —  rekel 
je Kommandant Pflug oberst.

On je véé dobro poznal kuruce, i vu 
Murány gradu je biI véé, sigurno samo kakti 
rob, i niti ni si je mislil, da bi drugaC bilo 
moéi ta dojti.

Istina je, da je Wesselényi Ferencz neg
da splazil gori vu táj peéianski grad, ali

vidi, tak da bi teZko gutala. Iz ovih zna 
menjah betega se lahko razumje, da osobilo 
su vusta i grga beteZna, ako pak bolje spre- 
gledamo, vidimo da pc nebi i po jeziku su 
Crno Crleni fleki, po kojih se od kraja jako 
fine i slinaste, potlam pak suhe, Zutkaste 
mrene napraviju Vu vnogím sluéaju i vu 
nos zajde beteg, onda z njega od kraja Zuto 
zelenkaste i redke potlam gusle как hlad- 
nelina sline secediju, okoloprele nosa se pak 
krastam spodobne skule napraviju, koje neg
da prelo na kljunu zarasteju, pak onda se 
éuie как da bi kihala mladina. (To je zgrab- 
Ijiva mladinska hunjevica.)

Zvun ovih I po okah uajdemo kaj ta- 
kovoga. Lupunje od oéih oleéeju, se skup 
primeju, pak pod njim nekaj gustoga i Zuto 
se nabere, od éesa onda oko zakrasli se (To 
je oCna hunjavica.) Ovi betegi po mesec 
den trpiju, pak jakSa i stareéa mladina i 
ozdravi.

2. TuberkuloziSu (pluénomu vuZiganju) 
je najsigurneSe znamenje, da se mladinée 
suSi, to pak je stem, éudnoviteSe, jer vu o- 
vim betegu bivSeéu inladmCem s dobrom 
apetitom jeju, pak skorom viSe jeju, как 
zdrava. Zvun loga ruZa i brada njim je ble- 
da. Zutkasta i vnogiput belkasta; Zivina pod- 
jednim oslabljuje, éuda sedi i vnogiput s 
pod érevu polegnjenimi nogami se vleéeju 
po zemlji.

Tuberkulózis je dugo —  vnogipul éez 
tjedne i mesece trajajuéi beleg, pak ako

vu njim pogine mladinée, onda najviSekrat 
po jetrah uajdemo talingu. Jetra su zvek- 
Sinom vekSa i kakti s prosom posipana 
Bavno onakve prose qajdemo i po pluéah 
po Zalodcu. po jajéenjeku, po érevah itd.

VI.

JoS [nazadnje imam opisati, kako se 
moramo braniti proti kugi mladinski. Jer 
ako samo v kriZ detemi rukami gledimo 
nevolju mladinah si nikaj nepomoremo, jer 
lak se i veli: »Clovek si poinori, i Bog ti 
pomore».

Starinska navada je to da, ako gde 
beteg zide vun, onda vla3titelji najprije sva- 
keini domaéemi sredstvi probaju si nekaj 
pomoéli, pak da véé sve sprobaju, onda na- 
zadnje si obrneju к pomoéi jednoga ili dru- 
goga razumnoga Ziviuskoga doktora

NajviSeput znaju na Snite zvezanoga 
paprikastoga Speha, v Zganicu namoénoga 
к ruha, celoga prpra i vnogo drugoga poh 
raniti s mladinom —  tojest njim kljuna 
odpreju i po cdom a porineju у kljun i y 
paZarek. Zvun toga vuglenje, hrdjavu Zelezu 
deneju vu vodu, koju itnaju za piti. Vu ku
gi zbeteZanoj mladini preporuéuju na fino 
stuéenoga modroga galica, kojega jako malo 
vu kruh deli i dati treba pojesti svaki dan. 
Moéi i galica razlalili tak da vu jeden liter 
vodi se ima raztaliti 2 — 3 grammov.
pak onda njim lo damo za piti. Ovo jedino 
vraétvo je proti morééi. A drugo pak je to

onda ga je jedna zaljubljena Ijepa Zena po- 
magala, ali nje niti vrag nebi pomagal, pak 
Fáy István kapitan grada. bi je tak dal pre- 
kupicati iz baSte, da bi se áinjak potrl svim 
Ni je moéi Murany grada tak lehko osvojiti.

Nego oberst Pflug si |e nekaj mislil 
Budu prosili plebaniiSa iz Polonke, da bi 
njim iSel u grad. Lista poáleju po njem vu 
grad Fay Istvanu. Так éujeju, da fino do
bro tokajsko vino ima tarn general grot 
Bercsényi, ak je za prodati bi radi kupili.

— Sigurno da je za prodati —  poslal 
je. nazad glasa Fay István, —  ali jeli je za 
labancé zaprodati, to on nezna Prije bilde 
popital gospona gazdu, njegvu milost gene- 
rala

Oberst Pflug je poSleni odgovor dal 
Bralinsku svoju pomoé preporuéa gosponu 
Fay Istvann, как svojemu negdaSnjemu do- 
bromu gospodaru Kak véé i gospon kapitan 
grada more razmeti, véé od mira se poga- 
jaju vu Nagyszombatu i njegova exelientia 
gróf Bercsényi sigurno nebude Zaljil svoje 
vino od cesarskih officerov, kada ovi za 
dobre peneze hoéeju kupiti. Zbog toga bi 
nekoliko ofiicerov gori poslal vu grad, da 
bi pokoätali vino, i za cenu bi se pogodili.

Lista je opet plebanuä iz Polonke no- 
sil gori vu grad i donesel je nazad glasa. 
da je éekati treba, dók bude Bercsényi na
zad pisai

Kurucki glavni general je vu Kassa vá
radu bil sa vladarorn Rakoczyom. kada je 
zeznal, da kaj oéeju nemei iz Breznobanye:

—  Ej, ej, na moje vino su Zedni? Ni, 
i peneze mi ponudjaju.

Do vezda nije bila to navada nemcom. 
Samo lakve gospode vino, kojih pivnice su 
zabadav opale njim vu ruke. Jako moreju 
bili Zedni. Ili more bili misliju, da Murany 
grada ne straZiju dobro? Sumljiva je ta 
bratljivost, dobro bude ako nebude spal stari 
Fay Idlvan.

Ali ako njiin je zaistino vino potrebno 
pak si ga naj neseju s BoZjim glasom. Vu 
tem zmeSanim taborskim vremenu, nedojde 
ju po njega jako polski trgovei, a penezi 
pak bi se zato nucali

I pisai je laki Fay Istvanu:
— »Balogh brigaderu sam napisal, naj 

da na glas plebanodu da sam vam dal pu- 
nomoé vino prodati. To vi najte dopustiti, 
da bi gdo iSel vu grad zbog koStanja vina, 
nego iz svakoga lagva ekstra vu malim gla-



Kak je treba postupati sa delanim 
gnojom (prahora)?

Veó vu zadnjim jednim brojom sam 
vas malo podpotal, sigurno, da samo one, 
kője se tiCe, da zakaj neCitajte hasnovite 
knjige ili novine.

Da to nisam bez svakoga zroka Cinil, 
to sam se sada opet osvedoCil. Pak onda 
mi niti nemrete zameriti, da vas malo pod- 
potam, im je moja Zelja vada dobrota,ja bi 
rad da bi dare zvanstvenosti svi uZivali, da 
ona pamet koju vam je Bog u glavu dal. 
naj se nezgnjili vu glavi bez svakog hasna.

Velim opet sam se osvedoCil zvrhu to
ga, da onda kada sam vas podpotal, sam 
ja imái, istinu. Jer kuliko je bi Io pisano vu 
ovih novinah, ravno na ovim mestu i ne 
samo ja, nego i drugi vredni suredniki smo 
vnogo i vnogo pisali odhasnuvanja delanog 
gnoja, pak ipak jesu koji to neznaju, has- 
nuvanje nepuznaju. Sa neznanjem si onda 
kvar napraviju sebi, i dobromu glasu dela
nog gnoja.

Vu X - о beim se je vide gazdov odlu- 
Cilo. da si pribaviju delanoga gnoja i da 
ga izprobaju, jeli je hasnovit. Как su gnoja 
dobili, nekoji su v redu napravili, kak je 
treba su ga na me posejali, a drugi pak ho- 
teli jod »kun&nedi» biti, pak su poleg svoje 
glave postupali Zrnje mokro su najme sa 
prabom zmedali, da se je tak prah na zr
nje prijel, pak su onda posejali. To je tak 
beda^to delo kak i dkodljivo, tak za srdili 
( loveka, kak i smedno. Spodobno je k u- 
nom sluCaju, kojega sam vu jednih nemd- 
kih novinah Citál:
T

Jednomu dvabi je doktor pijavke odre- 
dil. Kada je 2ena dvabe donesla pijavke iz 
apoteke, se je sa muZom doma ne mogla 
premisliti, kak bi to on sada nutri zel. Jer 
on si je sigurno misül, da mora to vu se 
zell Ali 2ive?! Oh Bog ga oslobodi, pak za- 
to se je dogovoril sa Zenom, da naj pijavke 
vu meli vkota, pak ns. masli popeCe, onda 
je nutri zeme.

. . .  Tu su I te gazdi ne znali, kak bi 
sa prahom postupali, pak zato su zrnje vu 
prah zmedali. Razlika je samo to, da su pi
javke dvabi i peCeno hasnele, a prah (dela-

ni gnoj)nije hasnel sa zrnjom zmedani. ne
go je jod dkodil.

Jer naj nepozabimo, da je delani gnoj 
i vu nekojoj meri gitt, jer one stvari zadr- 
2ava, kője su silju potrebne. Ako vu zemlju 
dojde delani gnoj, onda se sa zemljom zme- 
Sa i samo korenje zeme iz njega tuliko 
hranjivosti, kuliko je bilini potrebno. Ako 
ga prije sa zrnjom zmedaino, odjakosti za
kóié vu zrni spavajuCu klicu, jer njoj je 
prejaki. Ali ako ga vu zemlju posejamo 
je blagosiov gazdom. To je razlika.

Delanih gnojov je vide forrni. Mi smo 
veC tu opisali sve fajte delanog gnoja i kak 
se moreju basnuvali. Sada nam niie cilj 
opel opisati, nego opominamo svakoga, da 
prilikom kupuvanja se naj opita zvrhu he.s- 
nuvanja. Nadalje opominamo, da samo ono- 
ga gnoja kupujte, kojega tu domaCe fabrike 
delaju. Mi smo veC lani napisali, da je vu 
Magjarskoj jednn glasovila fabrika delanoga 
gnoja, a to je »Hungaria-fabrika vu Buda
pesti.» Gde se vu prostim listu opita, (ma- 
gjarski naj da pisati) kakov gnoj hasnuje 
vu svojoj zemlji. mu rado odgovoriju.

L. R. J.

Kaj jc novoga ?

Keszthelya idei, sad takaj jedino samo pe- 
neze si hotel priskrbeti, za budapedtanski 
put, gde njegova rodbina stanuju. Osimloga 
povsema razumen odgovor daje, i zbilja za 
zdrav razurn imajuCega misül bi njega Clo- 
vek, ako se nebi, podjednom smejal, kad 
pripoveda od svojega Zivlenja. Uostalom 
jedenkrat je ovak takaj bil rekel, da pred 
6 medeci prije toga za istmo, da jedno malo 
j ‘ ‘ ponoreni bil, ar za Rudoll kraljiCa je sebe 
bil misül, nego ovo je samo krutko vreme 
trp lo pri njem. Kataisko poglavarstvo dak- 
lom se cela st.ar Cista vidila bude, podslalno 
straZu ga namestilo.

Odpoa/anJ m agjaraki rudaraki 
te ia k l.

Vu Vestphali vnogo magjarski rudarski 
teZakov priskrbeli si jesu do sada delo vu 
vesthalianski rudarak i dragovolno primili 
su nje lakaj uvek. Sad medjutim kölniski 
c. kr. magjarsko-austrianski nadkonzulatuda 
poljeg javlenja nekojih westphalianskih vu 
darslva drudlva od videdega rudarstvenoga 
poglovarstva naredbe s кого sve magjarske 
rudarske leZake odpustili jesu, kajti med 
magjarski mi rudarskimi leZaki tak zvana 
glistnato holest se zapoCela. Hadi Cesa pre- 
poruCuje se, da magjarski rudarski teZaki 
za ovo vreme naj nejdeju vu Westphaliu.

P o b eg e l j e  /ж b ile  bhidnikox .
Februara meseca 17 dann poslje pod- 

ne jednoga sumnjivo izgledecega Cloveka 
zadrZalo je cakoveCkoga varada redarstvo, 
kajti je vu varadu b*>z dopudCenja prosjaCil. 
Pred velikim sudcem kod valuvanja zev- 
sema dobrovoljno posmehavajuC rekel je, 
da je on barun Zornberg Sándor uCenik, 
iz Károlyvarada rodjeni zagrabeCki stnnov- 
nik, i da je poljeg Zagreba iz stenjeveCkog 
dpitalja pobegelj, gdé ravno jedno ljeto bil 
je. Cudnovita pripeCenja pripovedal je, pol-1 
jeg njega sadako prem vu velikoj meri vu 
podraZijivosti terpi, zevsema je trezen i : 
zdrave pameli. NajprviC vu 14 Ijetnoj dobi 
bilje budapedlanskoj hiZi za nore i sada 
vu januar mesecu vu 18 l|eü»oj dobi dos-1 
pel je vu horvalskoga orsaga novski dpital, 
odkud najperviC minuCega Ijela vu de- 
cembru mesecu je pobegel, i onda je do

•iednogn avedenika le n it ba.

Nekaj od izvanrednoga dogodjenja 
javija sad iz Hajdu-Böszörménya. Tamo 
bivdi rirno katoliCke cirkve plebanud, po 
imenu Zsembery Miklós zahvalil se od svoje 
Casti I bezvernik je postal. Bivdi plebanud 
je öve dane vu Hajduböszörményu kod 
malice vodilelja uredu Zenilbu sklopil s 
Cseh Béla vdovicorn rodjenom Maldenyi 
Aranka baronesom, koja velika imanja je 
vlastnica.

P od k ra /jiéa  koéiji.

Iz Berlina javiju, da nemdkoga kraljiCa 
koCija pred nekulikimi dam poslje podne 
kad je preko Unter den Linden delalidtu se 
pelal. lednoga cloveka je zgazil KraliC je 
zastaviti Zapovedal koCiju. van stupi ibuduC 
kad se bil osvedoCil о tom, da izgaZenomu 
cloveku ni se pripellia nikakova osobita

Zku, podlite Vi vun, nekojc za to mesto i- 
menujuCi ljudem, koji budu dodli kupuvat 

—  No vezda, no vezda —  klimal je 
da glavom oberst Pflug

Jer se je vojni plan prehitil i nemdke 
oíficere nepustiju gori vu grad. lm je veC 
se tak lepő bilo dogovorjeno. Gospoda offi- 
ceri med kodtanjem pregledneju vu gradu 
ave. Pflug je ne mogel pregledati. da je  tarn 
bil, jer on je vu kazamatah (tamnica, redt) 
bil zaprt i odonut je nikaj ne videl. Ali ovi 
bi vezda sprelukali sve i da bi opet dodli 
po vino velikimi kolami, vu muZku opravu 
obleCeni nemdki soldali, onda bi veC znali 
puta, bi navalili na inalog broja straiu, 
zvezali bi kapitana grada, koj je stari bo- 
lestnih nogah Clovek, bi ga lehko dőli zgnja- 
vili, osvojili bi dtuke, i skoro za jedno oCno 
mignjenje bi njihov bil grad.

Onda je njihovo dobro tokajsko vino. 
Niti peneze nebi kodtalo i njegvo veliCan- 
stvo bi sjajno nadaril svojega vileZkoga vi- 
cecolonelluda za ov vitedki Cin i verne of
ficere. Evő Wesselényi je palatinud postai 
zato kaj je osvojil Murany grada. Gospon 
Pflug vicecolonellus niti neCe tuliko, ah ge- 
neralstvo bi itak bil vreden

Pak onda malo baroniju к tomu. То 
cesaru nikaj nebi kodtalo.

VeC dosta zdavnja sluZi, véé je i rob- 
stvo podnadal za cesara si, akoprem to ne- 
raCunaju za nikakvu vojnu zasluZbu, ali 
ako Murany grada priskrbi, nato niti jalnost 
nemre reCi. da je Pflug samo stari pozdr- 
Ijivec pijani soldat i sa rebelli se baratuje.

Pak ovoj lépoj nakanibi sada kraj bil?
Plebanud iz Pólónké je opet moral list 

nesti vu grad. Pflug je poCel raztolnaCuvati, 
как bi kupili oni takvo vino, kojega su né 
kodlali: Drugoga je téka vino vu lagvu i 
drugoga vu malim glaZkecu.

Aü Fáy István je samo to odgovoril: da 
ako oCeju tak vino ga da, ako ne, bude ga 
vre drugi negda kupil.

—  Jeden Cas je jód próbál dvaba, a 
zatem paL je rekel: sve mu jedno, kupi 
vino, ufa se ve podtenju gospofia Fáy-a.

— A vezda pak hajde sém sa najde- 
gurnidi deCki, — zebraisije ljudi oberst]Pflug.

—  1 poslal je ghsa vu grad, da podle 
ljudi sa koli drugoga tjedna, samo naj drZi 
pripravno gospon Fáy vino. 1 cenu mu pod
le vu dobrim körmöckifn zlatu. Gospon 
Fay more videti, da plati i cesarski sóidat.

—  Ali stari kapitan grada je poCel 
surnlju imati vu glavi. Huncut je nemec, ni 
mu je moCi veruvati. Nazaj je poslal dakle

! odgovor: da se naj netrudiju, naj nedojdeju 
sa koli. on podle vino sa po krnetskih fo- 
ringadi, vu hataru Breznébanye ga prek 
moreju zeti.

— Ali to je ne tak pustil obeist Pflug. 
Zna on, kaj je duZnost. Bormed je ’ njegova 
duZnost, da kola podle. I poslal bude. Nej 
se ne stara gospon Fáy, nebudu sprevadjali 
soldati, samo ravno tuliko, da kakvi stepedi 
Zivani ne vzemeju po pulu, i ono malo 
soldatov vuni ostane pred lesoni, sama Ko
la pojdeju nulri sa foringadi.

—  Samo? —  Bekel je Fáy István —  
Vnogo bedastih kapilanov je bilo veC, kője 
su tak nasankali, ali ja sam izprobani starec, 
vnogo sam videl Cul nasvetui lo reCem, da 
Cez lesu grada nutri nedojde niti jedna kola, 
niti jeden stranski Clovek. A vino tu ostane. 
I tak je dobro,

—  Kad su to vu Breznóbányi nemdki 
ofticeri zaCuli, su se hitill na kommendanta:

— No. vezda veC niti vino, niti grad?
—  Oberst Pflug je kipel od srditosti:
—  No, samo Cekajle, —  mrmlal je vu



íalinga dade ga odpeljati vu Spital. Siro- 
maákomu zgaátenomu Cloveka vu ime bole- 
Cine petdeset markih dalje kraliC.

V ladaocov s a s  tana b.
íz Rima telegrafiraju, da poljeg talianskih 

novinah javlenja, Vihnoá nemákoga cesara 
kod Medjuzemnogo mórja putovanjem pri- 
godom postje vuzemskih svetkov Ferencz 
József kralj, Vilmoá cesar i Viktor Emanuel 
talianeki kralj sestali se budu. Mesto sas- 
tanka medjutim je nepoznato.

ZaJJablena b erceg -g o sp o d ié in a .
Vu greizkom hercegskom kaátelju, как 

iz BeCa brzojaviju-ovedane bilo je Maria 
reussi hercegice venCanje s Guagnoni baru
nom uhlanuskim oberleilinanlom. VenCanje 
Cisto tihoma bilo je obdriavano, da райе 
zaruCnice sestre, Hermina i Ida hercegice 
takaj nisu bile nazoCne s jednom vurom 
pred venCanjem odputovale jesu iz greizba, 
bez svakoga spriCanja, tam su ostavile pla- 
kajuCu svoju sestru. Da kaj je zrokuvalo 
nad familium veliko ,'nepriateljstvo prama 
mladoZenju о tom se razluCevanju verzije 
Poljeg nekojih, Guagnoni oberleil inand je 
katoliCke vere Clovek ovo nisu mogle njoj 
luteranske vere hercegice odprostití.

BoJestna ném ába cesa rJ ca .
Nemáka cesarica je zbeteZala íz Berli- 

na javiju, da cesarice poloáaj nije na luliko! 
pogibelen najmre, nego bolest ipák na luliko 
muci cesaricu, da na doktorski savjet na 
potiskaCkirn stolcu sedi i doma. vu svojoj 
palaCi neprestanoma ovu kotaCnu spravu 
hasnuje. Poljeg ovoga cesarica nit nebude 
sprevodila svojega suproga, najmre cesara 
na medjuzemni morski put

K riv i p en ezi.
Так rekuC svaki dán moci spaziti med 

pukom krive iliti Ia2ne peneze, i ipák sa - ' 
mo jako sluCajno dogodi se, da viáeáemu 
poglavarstvu dojde ria znanje. Púk rád na 
javi, ako krive peneze dobi к rukam, kajti 
vnogo kajkakvim neprilikam bil bi podvr- 
íen. Ako medjutim vu sluabene ruke dojde 
nekoji komád ipák iáCeju odkud je doSel.! 
Po takovim naCinom vu proálim tjednu na 
CakoveCke fceleznice kolodvoru jeden iz Hor- 
vatskoga orsaga tergovec j°  s tremi 10 ko

runastimi cekini hotel platiti od belezne ce- 
ste potrebitu kartu usred Cega penezniKu 
se jeden cekin za sumljivoga Cinil, nije imái 
cekin od zlata nikakovoga glasa, nego lak 
je zvonCal, как da bi iz olova ili pako iz 
kasitra mogel biti. DrugaC pako Cisto je spo- 
doben bil к zlatomu penezu. Od fceleznice 
peneznik je odmah postai sumnivoga peneza 
к dotiCnomu poglavarstvu radi pregledanju. 
íz ovim vu skopCanosti opomenuti imamo, 
da CakoveCkog kolodvora peneznik dobil je 
iz Graca opomenu prama öve okolnosi, da 
vu Gracu i vu onoj okolici krive iliti foliá- 
ne 50 korun vu sebi zadráavajuCe banke 
jesu vu prometu.

S a m ou bojn i p rip ra vn ik  vu kafani.
Bodor Jenő zvani átacunarski detiő 

öve dane ponoCi vu Velencze zvanoj kafani 
se zabavljal. Vu pijanim poloíaju zatim 
kafane vu jednim skrivnim mestu s revol- 
verom vu sebe streli. Kuglja ga nipogodila. 
Na strelbeni glas se popaáCiju к njemu i 
z ruk vzemeju revolvera baá onda, kad je 
nakanil drugoC takaj* na se streliti. Sito2i- 
volnoga su anda na nadkapitanstvo odpel- 
jali, gde dók se streznil bude, zatvorjenoga 
su drfcali.

tzhodne A H  je  poátarina.
Od tergovioe minister je poálarskim i 

brzojavnim uredom naputak naloZil, da vu 
Japan, Korea i Khinu, isto tako vu polnoCne 
i izhodne strain dopisivanje, kője je dósad 
preko Iranssiberije pol fcelezni.ci po suhoj 
zemlji se pripeCalo. radi japanskoga tábora 
iz nova po morju, i 'o stranom preko Ang- 
leskoga orsaga i New-Yorka, stranom pako 
po Talianskom orsagu preko Sueskoga 
kanala nek poáilaju na dotiCna mesta,

S a m ou bojn i tolvaj.
Februara prvoga kod doktor Hü 111 

Hümér Lipót stanu za drobiáCili su na 
kradji Keiner Lipót dvadesel jjedno Ijeto 
staroga apetikarskoga detiCa ravno, kad je 
nakanil s pokradjenirn Magom skoCili. 2a 
puáCenoga Cloveka su odegnali na nadkapi- 
lanstvo. Kad ga redarski Cinovnik nakanil 
posluhnuti, lak zvani sublim olrova je 
pogutnul i od velike bolesti bez svesti se 
zruáil na pod. Odnesli su ga vu Rókuá

sebi i s pesnicom se je zagrozil nevidljivo- 
mu muranyskomu nepriatelju

—  Joá jedenkrat je postal vu grad 
plebanuáa iz Folonke. No, samo naj da 
dopelati gospou Fay to vino: prek ga zemeju 
tam, gde gospon Fáy hoCe. Ali ako se po 
putu kakova nesreCa pripeti, kaj je vu tak vim 
vremenu bojnim jako lehko, oni nebudu krivi

—  Ne veraá, jer palrole navek hodiju 
tu, pa iz Breznóbanye budu iále dve trupe 
dragonerov sa dvema otficeri, koji zuaju 
veC, kud je treba ili Pílug kommendant| 
njim je dal zapoved.

—  Na putu se zideju sa foringaái, koji 
su vino nesli.

—  Halt — zakrici jeden leutinant — 
kaj nesete? Kam nesete?

—  Foringaái su povedali:
—  Precast noga genera la grofa Bercsényi 

vino iz Murány grada peljamo gosponom 
ofíicirom vu Breznobánya.

—  No to je ravno dobro, — rekli su 
dva officen — Dragoneri, obkoliti nje treba! 
Napre! Stupaj! Marái

—  Fáy Istvana ljudi su peneze prosili.
—  Peneze? su se smejali lukavo nemá- 

ki dfficeri —  Pazite, kaj galge nedobite skup 
sa vaáim gosponom.

—  Ali im je to rauberia — protiviju 
se ljudi Fáy-a.

—  Rauberija? Rebelliáov imetek je 
svigdi moci, osvojiti, gde samo najde Clovek. 
Neje samo inoCi nego je i treba To je 
vojna zapoved Cesarska zapoved, da se 
njim vés irr.etek zeme.

—  2 aloslno su se gibala kola prama 
Br< znóbányi. Nemáki soldati su i sa sabla- 
mi buhati kuCiáe:

—  Friáke, íriáke!
—  Ali evő, íz jednoga klajnca как 

viher su napre vdrlijedna trupa kuruckih 
konjenikov. Balogh brigaderoáa huszari.

—  Put je zaprt. Sablje su se bliskrtle 
proti nemcov. Na svakog nemca dojdu naj- 
menje tri kuruci.

— Dva mladi officeri se prestraáiju i 
prek daju sablje husarom:

— Pardon! (Oprost) Gratia! (zdrava)!
—  Pod veCer su jeden C por nemcov 

donesli, husari vu grad Murany Fáy István 
jc  smeáuC gledal na dva drhtajuCe mlade offi- 
cere:

—  Bercsényi evő vino ste vi hoteli. 
Ne damo to tak fal, sineki moji.

Po V é r te is i A rn o ldu : 
L К J

ápital, gde po dugoj muki öve dane na 
veCer je i vumerl.

B o j  m ed  ru so  I ja p á n é.
Japanci pred Szöul (evő je glavni grad 

Japana) drfcanom bitkom su izvanredoom 
gjegjernosljom vojuvali i j je d n o  i takaj 
preobladali ruse. Japanci nemilujuCi svoje 
Vivienje po trikratmm pregnanjem mep smrt 
zavdanimi kuglami nazad se povrnuli jesu 
vu Szőulbu, gde od onda i nastanili se jesu. 
Da od ruske strani kuliko ljudih je opalo? 
to se nezna, kajti mrtvace i ranjemke su 
rusi soburn vzeli. 17 oíicirov i 3 glavni 
oficiri od ruske strani opali jesu.

P r a js k f  é lő  vek za  m a g ja rsk i gim 
názium

íz Déva zvanoga varaáa piáeju nam: 
da Kolter JóÉef Zsil völgyi zvane lapomé ru
de bivái direktor, koj je prajskí zleáeniK i 
prajski domorodec vu Petrizsenyu na novo 
podignjenog magjarski gimnáziuma stran 
10  jezer korun je prikazaL Petrozsenyi 
zastupniCtva hvalu je iz javilo daruvatelju

M rtvi na vallói.
Öve dane okolo osme vurena veCer 

vu Budapesti Baross zvanoj vulici prea 
jednom hiSom se na naglom skupa zruáil i 
vumrl Molnár Ede zvani poátarski i brzojav- 
ni mápektor. Doktori su bili uslanovili, da 
srCni Zlak ga vmoril.

K a r a g y o r g y e v ic s  b é r  c é g  duó Ura.
Srbskoga kralja familije jeden Clan, po 

imenu Karagyorgyevics Bozsidar herceg, 
pismovnik malar i putnik poljeg javlenja 
sadaánih novinah dvobojnu bitku bude ma- 
Ceval öve dane vu Hamburgu я jednim 
gospodinom, s koj.m radi japan-ruskoga 
bója se posvadil. Njegov suprotivnik je  ja- 
pancom daval istinu, dók Karagyorgyevics 
Bozsidar, na to se pozival, da je  on rus- 
koga сага familije rodjak i ruska prava 
je brand. íz ovoga nastala svadja, kojoj 
dvobojna bitka bude konec. Sada iz Ham- 
burga telegrafiraju, da Bozsidara suprotivnik 
je jeden hamburski veliki trgovec, I dj vu 
Japanorsagu takaj ima náselbinu

W W W W W W W W W  

20 korun dar.
Stefanec Antonova Sena, rodjena Bor

ka Jozefa íz SrediáCe (Postrau) lanjsko leto 
november 2 (j-ga dana radi menjáega obitelj- 
skoga svadja iz doma je odlazila. Puta si 
je bráCas proli Magyarskomu orsagu vzela 
К njoj spadajuCi 20 korun dara daju ono- 
mu, koj к gore spomeniti Seni na trag vodi. 
Osobna prepis: 30 yet stara (ali z a Celer- 
deset Ijet gledi van), plaviji lasi, dugi nos, 
srednjo veliko, jako, malo razraáCeno telő. 
íz dolnje zubali nekoji zub fali. Samo slo- 
venski govori. Kada je odlazila, barnastu 
pletenu opravu i baruastog pletenog pleCnoga 
rubra imela je na sebi.

Prijaviti se moCi pri Stefanec Anion 
kovaCu u SrediáCu (Polstrau), ali pák pri- 
izdatljsfvu nasih novin

Odgovorni urednik:

M A R G I TA I JO Z S  E F
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\ nyomtatványokat, röpíratokat müveket stb.
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ß  függellen politikni napilapot, a ki már most, ha csak *
Д  T  T T  ГЛ  \  /  Л  egy hónapra is, beküldi az előfizetési összeget április *
/ -Д  /  I I L-А I y  hó i-től számítva, azzal a kötelezettséggel, hogy májusban J

-*^*-*4 \ ^  ^ - és júniusban is fogja járatni a lapot. £ í
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minden féléves előfizető megkapja, szintúgy minden előfizető, a ki negyedévre tizet elő, de kötelezi magát a kö- »  
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K őbőr Tamás, Mikszáth Kálmán , Kenedi Géza. E lő f i z e t é s i  á r a k :  1 bóra 2 К 40  f. t
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szerűbb az előfizetési Összeget már most, ba csak egy hónapra is i  - 7  1  H P  í  *
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90 tk. 904.

L. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a Csáktornyái vidéki takarékp. végrehajtató 
nak Jureics István őrségi lakos végrehajtást 
szenvedett elleni végrehajtás ügyében a ké
relem következtében a kielégitési árverés 
460 k. tőke  ̂ annak 1902. évi október hó 
13-tól járó 6 %  I’ ^mataí 7 k. 55 f. óvási, 
1 /3 %  váltódij, 35 к 95 f. per, 24 k. 75 í. 
végrehajtás kérelmi 16 k. 80 f. jelenlegi, 
valamint a még felmerülendő költségek ki
elégítése végett a végrh. törv. 144 és 146 
§-a értelmében elrendeltetvén a nagykanizsai 
kir. törvényszékés a Csáktornyái kir. járás
bíróság területén levő őrségi 374 tkv. 730 
hrsz. s a. 961 négyzetöl területű szántóföld 
331 k. becsértékben a végrehajtási törv. 156 
§.-a értelmében, a 431 tkv. 530 hrsz sz. a. 
1 hold 935 négyzetöl területű ingatlan szán
tóföldből Vugrinecz Ivánt és nejét Jursics 
Máriát illető 18/36 részre 230 korona becs- 
értékben

1904. évi lárcz. hé 15-én tfétiléttl 10 érakor
az őrségi községházánál Dr. Hajós Ferencz 
ügyvéd vagy helyetteseik közbejöttével meg
tartandó nyilvános árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. 
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10%  
készpénzben vagy ovadékképes papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, és pedig 33 kor. 
10 f. 23 К

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 30 nap alatt 
a harmadikat ugyanattól 45 nap alatt, min
den egyes részlet után az árverés napjától 
számítandó 5 százalék kamattal együtt az

árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint.

Ezen hirdetmény kibocsátásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. já
rásbíróság telekkönyvi osztályánál és az őr
ségi község elöljáróságnál megtekinthetők 

Az elrendelt árverés a fenti telekkönyv- 
bei feljegyeztetik

Kir jbiróság mint tkvi hatóság. 
Csáktornya, 1904 január 7 656
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Értesítés.
Van szerencsém a. n. é. közönség szi

ves tudomására adni, hogy az általam meg
vásárolt az alsólendvai

„Korona Szálló*-t
f. évi márczius hó 1-én átvettem,
melynek átvételekor ama czélt tűztem ki 
magam elé, hogy mindenekben a. n. é. 
közönséget pontosan kiszolgáljam és ezzel 
teljes megelégedését kiérdemeljem.
Egyben b. tudomására adom a. n. é utazó 
közönségnek, hogy a szálloda szobahelyi
ségeit alaposan rendbe hoztam, azokat újból 
bebutoroztam és reményben, hogy ezzel is b. 
megelégedésüket megnyerni logom.

Neubauer András
667
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I I I Egy csésze jó tea kedvelője . . .
I l i  о о о mindig csak о о о I I I

I N D R A  T E Á T
kér. mely Kina, India és Ceylon leg
finomabb teáinak keveréke. Valódi 
о csakis eredeti csomagolásban, о 

Főraktár:

M  RÁ Z  TESTVÉREK
f&azer-, csemege*, anyag-, 

festék-, kőszén- és fásáén kereskedése

CSÁKTORNYÁN.
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szalmát .1 ---------- ----  KtiHancitugya: *
tartok még tavaszi és ószi búza- és árpatrágyát, va- szórni és a megművelést szokás szeriül folytatni, ha pedig kézzel
tökének való trágya keveréket is .------------------------------- vet. illetőleg töltésre dolgozik, úgy 100 130 klg. »Globus А. К S.«
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán. É4P*1*"*
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