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Az almabor készítése.
Nálunk meglehetősen népszerüetlon 

dolog az almabor ügyét bolygatni; szőlős
gazdáink hallani sem akarnak róla Ök úgy 
vélekednek, hogy azzal az óriási pénz és 
munka befektetéssel szemben, amelyet újjá
alakított és újból telepített szőlőikért áldoz
tak, minden oly törekvés elítélendő, amely 
a szőlőbor értékesítését megnehezíti.

Azt hiszem ebben mindnyájan egyet
értünk. Elég veszedelmes maga az olaszbor 
beözönlése is, miért kellene hát még több 
és újabb veszedelmet a nyakára zúdítani a 
súlyos válságból alig kiláboló bortermelé
sünknek.

Békén hagynám tehát pihenni az egész 
almabor ügyet, ha ez szőlős gazdáinkra 
bárminemű veszedelmet hozhatna. De nem 
hozhat, mert az almabor a szőlőbornak nem 
ellensége, nem versenytársa, hanem szövet
ségese, érdeklársa. Még inkább mondhatnám 
azt, hogy a vízzel fogyasztandó almabor, 
mint nyári hűsít# ital a «őrnek konkurense, 
sajnos a pálinkának alig, mert aki a maró 
pálinkára rá kapott, azt az almabor alig 
fogja kielégíteni.

De legyünk tisztában az almaborral. 
Olyan gyenge, de ízletes és üdítő, a meleg
ben pedig hűsítő ital az, amely a még 
állott és melegedett vizet is ihalóbhá teszi, 
nem részegít, irhát az egészségre még nagyobb 
mennyiségben sem ártalmas s ezért nem 
annyira az alkohol kedvelőknek, mint inkább 
az alkohol elleneseknek való.

Viszonyaink közölt, amikor a szőlőbor 
is elég olcsó — persze nem a korcsmában 
—  az almbbor készítés nem a szőlőtermő 
vidékekre, hanem azon hűvösebb vidékekre 
ajánlatos, ahol a szőlő már nem igen terem 
meg Ilyen vidéken, kivált az alma aprósabb, 
selejtesebb részéből, amil piaczra vinni nem 
érdemes, házi vagy legfeljebb helyi logyasz- 
lásra almabort készíteni érdemes. Az idén, 
legalább helyenként igen bő az almabor
termelésünk. Igaz, hogy a kereslet szintén 
elég nagy, a miért is nem ajánlom senkinek, 
hogy ha jó  áron kérik almáját, azt ne adja 
el, hanem készítsen belőle bort. Dehogy is, 
csak adja el, —  ám azl, ami nem kél el, 
ne hagyja elrothadni, hanem kisérlse meg 
borkészítés utján értékesíteni.

Igen jó  minőségű, eladásra való alma- 
bort ugyancsak jól kifejlett és teljesen meg
érett almából kaphatni, még pedig a legjobb 
minőségben a magas tartalmú és bővenlermő, 
noha aprósabb gyümölcsű u. n. czideralma 
fajtákból, de azért az összes alma fajták 
felhasználhatók e czélra.

Ezen évben a kedvezőtlen időjárás foly
tán az almafák termése sok helyen erősen 
hull, kivált a férgesedésnek induló rész 
Vétek ezt a hullott almát a la alatt hagyni,

nemcsak azért, mert igy elvész az, hanem 
azért is, mert a benne lakmározó almamoly 
hernyók, hamarosan kimásznak belőle, vala
mely bebábosodásra alkalmas helyre húzód
nak és újabb ivadékot létesítve, tovább foly
tatják almapusztitó munkájukat.

Fel kell tehát paponként szedetni a 
hullott almát s egy erre alkalmas helyiségbe 
raktározva bevárjuk mig megérett —  mert 
fekvésben meg fog az érni —  akkor borrá 
dolgozzuk fel.

Az almabor Készítésénél fődolog az, 
hogy az alma jó érett legyen, azért a nem 
elég érett almát összelmlmozva pár hétig 
fülleszleni kell, amikor is az megsárgul, 
megporhanyósodik és egyidejűleg édesebb és 
levesebb lesz.

Szükséges az édes fajtákhoz savanyu 
és húzós fajtákat is keverni, hogy izesebb, 
lartósabb és könnyebben tisztáié boil kap
junk. A rothadt almákat azonban kidobáljuk, 
nehogy a bort megrántsák.

A feldolgozás menete a következő : A 
megmosott almákal^apróra zuzzuk és pedig 
a Simon-féle franczia rendszerű egybengerű 
almazuzóval, ez különben szőlőzuzásra is 
használható.

Az almát előszörre nem lehel elég 
finomra zúzni, de ez nem baj, mert ha a 
zuzolt almát — czélszerűeu több órai állás 
után — valamely jó erős sajtóval kisajtol
juk, még másodszor is áteresztjük a mal
mon és most már finomabb zúzásra állítjuk 
be azt. a második zúzás után hektónként 
l ő — 20 liter meleg vízzel átnedvesitjük az 
almatörkölyt és vagy 12— 24-órai állás után 
ismét kisajtoljuk. Л második lé ugyan gyen
gébb az elsőnél, mégis czélszerű lesz azokat 
összekeverni és egyiilt éppen úgy erjeszteni, 
meleg helyiségben kulyogóval bedugaszolt 
hordóban, a bogy a szőlőmustot szokás. 
Ha a szénsavgáz fejlődése megszűnt, vagyis 
a bor kierjedt, hűsre állítjuk a hordói, színig 
töltjük egyből a többit és ha néhány bét 
alatt megtisztult, lefejtjük az almabort a 
seprűjéről Az uj bort mindjárt fogyasztani 
is lehet, mert addig izes, a mig friss, vagyis 
mig szénsav van benne. Az almabor nem 
lesz ugyan valamely szédítő ital, de káposztalé 
sem, a minek azok csúfolják, akik nem 
azért isznak, hogy szomjukat oltsák, hanem 
hogy azt növeljék ügy házi használatra 
valamint nyáron tikkasztó hőségben — víz
zel keverve — kivált az erős munkát tel
jesítő mezei munkásnak többet fog érni ez, 
mint a pálinka, a mely csak perczekre izgat, 
de aztán annál jobban tikkaszt és nem 
üdit, hanem — habár lassan is — annál 
biztosabban gyilkolja az egészséget és az 
erkölcsi érzést.

Ne legyünk hál előítéletesek és ha 
érdeme szerint — a mint kell is — meg
becsüljük a hegynek és homoknak nemes

levét: a szőlőbort, ne vessük meg annak 
szerény kollégáját, az igénytelen de haszna
vehető almabort se.

A földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 
ő nagyméltósága a helybeli tanitóképezde 
részére küldött egy alma zúzógépet és egy 
présl. Az intézet a saját almakészletének 
feldolgozása után a legszívesebben bocsátja 
a kisgazdák lendelkezésére e gépeket, kik 
ez iránybani kérésükkel az intézet igazgató
ságát megkeresik

Sze n te h  Dezső,
gazdasági szaktanár.

Csikónevelés.
(Folytatás.)

Vigyáznunk kell arra is, hogy az anyja 
előtt ugrándozó csikóban a rúd kárt ne 
tegyen.

3— 4 hetes csikó már elkezd enni. Ez 
ugyan még csak abban nyilvánul, hogy 
szálalgat. Amint ezt észrevesszük, csináljunk 
a ketreezbe zaboló ládái, alacsony helyre 
téve, melyben a csikó mindig zabol lelve, 
rákap az evésre. Helyes egy kevés kősót is 
tenni a zabolóba.

Körülbelül kél hónapos korban, ha már 
jól eszik, nem jártatjuk az anyjával, mert 
a szabadon mozgó csikó egyre kellemetlenebb. 
El-elmaradozik. vetésben gázol, idegen szekér
hez szegődik, munkál hátráltatja, kutyák, 
pajkos gyermekek meghajszolják stb.

Ezen időben már elég neki a napon
kénti háromszori szopás, nappalra a kifutóba 
zárjuk, hol társaival kedvére mozoghat.

Oly kisebb tenyésztőnél, hói kifutó nincs, 
maradhat a csikó a szérűskertben is, de jó 
lesz a boglyákat tövises galylyal körülrakni, 
hogy a csikó a boglya aljái ki ne koptassa, 
a szénát a sárba ne tapossa.

Pár nap alatt az anyja is beletörődik 
csikója távollétébe.

Vigyáznunk kell arra, hogy a csikós 
kancza mindig lépésben menve érkezzen 
haza munkájáról, kellően lehűlve kerüljön 
az istállóba, mert a íelmelegedett tej ártal
mas a csikónak.

Már szopós csikó fejébe alkalmazzunk 
posztószélből készült kötőféket, hogy szokja 
meg. Később pár órára kössük anyja mellé, 
így megtanul jászol melleit átlani, később 
nem lesz bajunk vele.

Az 5 hónapos csikó már jól eszik, a 
viz ivást is megszokta, minden baj nélkül 
el lehet választani. Rendesen azonban hat 
hónapig szoktunk szoptatni.

A szopási idő alatt sok betegségnek van 
kitéve a csikó gyenge szervezete.

Leggyakoribb a hasmenés. Túlsók, tul- 
zsiros, vagy felmelegedett tej, meghűlés
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okozza. Tojással kevert, kávéskanálnyi ópium 
beadásával, vagy a kancza abrak egy részé
nek elvonásával segítünk a bajon.

Ellenkezője a hasmenésnek a dugulás, 
mit a kevés, vagy zsírszegény tej is okoz
hat. A zabadag felét tengerivel pótoljuk Ha 
a dugulás elmúlt, tengeri helyeit ismét zabot 
abrakoltassunk. Jó szer a ricinus olaj is.

Szopás ideje alatt néha a csikó azon 
rossz szokást veszi fel, hogy anyjának far
kát, sörényét rágja, vagy a lóganajt eszi. 
Nem annyira unalomból származik, mint 
mondani szokták, hanem inkább a só hiányára 
mutat. Azonnal sót nyalassunk, hogy leszok
jék ezen csúnya szokásáról, mert megszokás 
után nehezen hagyja abba. Jó a kancza 
farkát és sörényét valamely ártalmatlan, 
keserű anyaggal pl. szarvasszarvolaj stb. 
bekenni.

Egyéb csikóbetegségek a köldökbénaság, 
a csontlágyság, ezeknél mindig állatorvost 
hívjunk.

A csikó jó  vagy rossz testalakulását 
születés után azonnal nem lehel meghatá
rozni, mert a kis állat leste aránytalan, 
törzse mély, lábai hosszúak, ízületei' tulerő- 
sek, a far túlnőtt, a mar süppedi, palák 
kicsinyek. Mindezen hibák később maguktól 
helyre igazodnak.

Ha a csikó a 4 — 5 hónapos kort túl
haladta, hozzáfoghatunk az elválasztáshoz. 
Ezen időben rnár rendesen eszik és iszik, 
8 metsző tejfoga is kinőtt.

Gyors kitejlődésű, nyugati származású, 
jól taitotl csikót, melynek anyját rendesen 
igázzuk, melyben esetleg már uj csikó is 
van, szokás szerint 5 hónapos korban 
választjuk el.

Lassú fejlődésű, keleti származású, 
ménesben tartott kanczától ellett csikót 6— 7 
hónapos korban szoktuk elválasztani.

Gazdaságban használt ló csikója már 
a szopás ideje alatt sokszor nélkülözte any
ját, szervezete megszokta a szilárd táplálékot, 
könnyen és baj nélkül választhatók el.

Elválasztás előtt 2 héttel az eddigi 
háromszori szoptatás helyett csak kétszer 
szoptatunk, egy hét múlva csak egyszer, 
mig közvetlen elválasztás előtt 2 napi idő
közt tartunk.

Ha igy, fokozatosan vittük keresztül, 
sem a csikó, sem az anyja nem sínyli meg 
az elválasztást.

Nagy baj, hogy ezen átmenetre a kis
gazdák nem szoktak gondot fordítani, hanem 
egyszerre, egy nap alatt választják el a kis 
csikót. A kancza tőgyében a tej tovább is 
képződve, meggyűl, és a tőgy megbetegedé
sét okozza, a csikó pedig leromlik, »vissza
megy.« S természetesnek is találják, hogy a 
csikó »levetkőzi a tejhust,« pedig, mint lát
tuk, helyes elválasztással eddigi erőbeni 
állapotában meg lehet tartani.

Fontos ez azért, mert a csikó egy éves 
koráig annyit fejlődik, mint egész életében 
s az itt szenvedett veszteségei sohasem bírja 
kipótolni.

Egész elválasztásig minden mérték nélkül 
nyújtottuk a csikónak a szénát, a zabot és 
a sót. Most már elvontuk tőle a tejet, még 
nagyobb szüksége van a jó és bő takar
mányra. Legmegfelelőbb abrak a zab, mely 
mindig tetszés szerint nyujtaSsék. Ha saj
náljuk a zabos zsákot, a csikó nem fejlőd
hetik jól. Csak a zabból kapunk erős, kinőtt 
edzett szervezetű, kemény husu, jó  csonto- 
salu csikót

A zab mellett kell adni jó  minőségű, 
meg nem ázott réti szénát, ha lehet, sarjut.

Néha zöld takarmányt is adnak a csikó

nak. Nagy tömege, nagy súlyánál fogva meg
növeli a csikó hasát és lehúzza a hátgerinczét, 
szóval hajlott hátat idéz elő. Ha már nem 
kerülhetjük ki, elfogyott a tavalyi és még 
nem forrt ki az idei széna, úgy 24 36
órai renden fonnyadás után adjuk.

Kősó mindig legyen a csikó előtt. Nem 
érdemes a marhasóval krajczároskodni, a 
mi kevéssel több fogy el, igy megnyerjük 
abban, hogy a mindig kellő mennyiségű 
nyalt sóból annyit vesz fel a csikó, mennyire 
szervezetének szüksége van.

Mindig elegendő, kellő mennyiségű, jó 
ivóvíz álljon rendelkezésre. Minden etetés 
után itassunk.

Csontlisztet adni a gyenge csontozalu 
csikónak, jóhatásunak bizonyult.

Elválasztott csikó már sohasem jár az 
anyjával. A szükséges mozgásról gondos
kodni kell. Csakis abból a csikóból fjg  edzett, 
kitartó ló fejlődni, mely már fiatal korában 
megszokta és sohasem nélkülözte a test
mozgást, ugrálást, szaladgálást, fulkosást. Jó 
lábállása és jó  palája is csak a sokat mozgó 
csikónak lesz.

E végből vagy kifutókban tartjuk a 
csikókat, vagy fuvarozási, járó-kelő munká
nál a szekér után kötjük, de ez kényelmet
len, a mozgás még sem elegendő. Leghelye
sebb, ha egy község kisgazdái összeállva, 
csikókerlet létesítenek. Elegendő nagyságú, 
száraz talajú, hullámos fekvésű, jó  füveket 
termő terület legyen. Ne sajnáljunk a csikó- 
kertben levő növendékállaloknak zabol is 
adni, ha gyenge a legelő. A csikókerlben 
maradhat a kancza és heréit csikó egészen 
a betanítás idejéig.

Télen mindig hazakerülnek a csikók, 
mikor is takarmányozásukról, ápolásukról 
kell gondoskodni.

A csikókat ugyanazon eszközökkel tisz
títjuk, mint a nagy lovakat. Tehát a szőr
kefe, gyökérkefe, vakaró* sörény- és farok
fésű, szalmacsutak mindig kéznél legyen. 
Szükséges a tisztogatás, mert a jól ápolt 
csikó kevesebb takarmánytól is gyorsabban 
nő, *a jó  ápolás, fél abrak« közmondása 
vált. De nu g kell a tisztogatás azért is, hogy 
a csikó idejében hozzászokjék a tisztogató 
szerszámokhoz, kezessé legyen.

Tisztogatása ugyanaz, mi a lovaké. Leg
először gyökérkefével megtisztítjuk a nedves 
sártól, azután szalmacsulakkal végig dör
zsöljük, szőrkefe és tompahegyű vakaróval 
egyszerre tisztítjuk ki a portól, szőrét ruha
darabbal fényesre törüljük, üstökét, farkát, 
sörényét kiíésüljük. Különösen vigyázni kell 
arra, hogy csűdjei állandóan tiszták legyenek, 
csűdsömör elő ne fordulhasson, nem helyes 
a bokaszőröket lenyirni. Tisztogatás közben 
a csikó paláit felemelgetjük, majd kis ladarab- 
bal megveregeljük, minden testrészét meg
simogatjuk, szóval engedelmessé, türelmessé, 
okossá neveljük. Vadsággal, erőszakossággal, 
türelmetlenséggel csak még jobban elvadítjuk 
a csikót; szép szóval, jő  bánásmóddal 
mindenre megtaníthatjuk.

Nagyon fontos a csikónál, hogy jó  palá
kat állítsunk elő Ezt úgy érjük el, hogy a] 
palákat minden nap tompa lakéssel körül
tisztogatjuk s időnkiut zsiros anyaggal pl. 
sótalan disznózsírral, vagy patakenőcscsel 
bekenjük, hogy ne száradjanak ki.

Hogy a palák helyesen fejlődnek-e, erről 
úgy győződünk meg, hogy a csikót egyenes 
helyen négy lábra állítjuk s minden oldalról 
megvizsgáljuk a patáit. Ha rendellenes szaru- 
növekedést tapasztalunk, a fölösleges szaru- 
anyagot ügyes kovácscsal eltávolíttatjuk.

Szükséges ez az úgynevezett körmözés,

mert először csak igy fog szép alakú pata 
fejlődni, másodszor elhanyagolt pata, por
hanyó, törékeny lesz, harmadszor, ha a patát 
valamely részén tulíejlődni engedjük: a csikó 
állás és járásközben mindig jobban a másik 
részre támaszkodik, ezen rész jobban kopik, 
az előző annál fokozottabban nő, a pata 
ferde lesz, a láb is eltér függőleges irányá
tól, vagy kifelé vagy befelé hajlik. Ha ideje 
korán 1з nem faragjuk a patát, hibás láb
állás fejlődik ki.

A csikókat vasaltalni nem szoktuk.
Áttérve a takarmányozásra, szabályul 

mondhatjuk ki, hogy az egyéves csikónak 
annyi takarmányt kell adni, amennyit csak 
megeszik. Ha mégis tudni akarjuk, hogy 
mennyit eszik, azt mondhatjuk, hogy az egy 
éves csikónak 2— 3 kg. zab s ugyanannyi 
jóminőségű, virágjában kaszált, renden nem 
ázott réti széna elegendő szokott lenni. Ha 
kevésnek látjuk, emelni kell az adagot.

Ha csak 1— 2 csikónk van, azokat ren
desen a jászol mellé szoktuk kölni, vagy az 
ellető ketreezbe zárjuk.

A csikónak világosságra, jó  levegőre, 
elegendő térre nagy szüksége van.

Tavasszal már az egy ével betöltött 
csikónak baj nélkül nyújthatunk zöld takar
mányt. Csak arra kell vigyázni, hogy a tű, 
here, lucerna, baltaczin egy napi fonnyasz- 
tás után adassék, ha pedig legelőre járnak, 
akkor legeltetés előtt száraz lakarmánynyal 
lakassuk jól őket. Jő legelő mellett nyáron 
az abrakolasl beszüntethetjük; ha gyenge a 
legelő, akkor a szükséghez képest, abrakban 
kell részesítenünk.

A 2— 3 éves csikót ugyanúgy nevel
jük, mint az egy évesei, de nem szabad 
felednünk, egyrészt a gyomor megnövekedőit, 
több takarmányt képes felvenni, másrészt a 
megnövekedelt testnek több tápanyagra van 
szüksége és harmadszor megerősödtek az 
emésztő szervek, silányabb takarmányt is 
képesek feldolgozni, megemészteni.

Tehát nagyobb tömegű takarmányt 
adunk nekik 7— 8 kg. elegendő, melynek 
fele már jóminőségű szalma is lehet, ezen
felül 2— 3 kg. zab most is szükséges. Nyáron 
jó  legelőn, abrak nélkül is jól fejlődnek, de 
ha gyenge a legelő, a szükséghez mérten 
1— 3 kg zabot ne sajnáljunk tőlük.

A nyugati származású csikókat 3, a 
keletieket 4 éves korukban már ajövő,hasz- 
nalatra előkészítjük, idomitjuk. Ezen időben 
a kanczákat baj nélkül lehet befedeztetni.

Ha az előbb mondottakat. —  jó takar
mányozás, lelkiismeretes ápolás, minél több 
mozgás —  szem előtt tartjuk, gonddal-baj
jal ugyan, de oly egészséges, erős, edzett 
szervezetű csikókat nevelünk, melyeket később 
használatba véve, igényeinket minden irány
ban ki fogják elégíteni.

G azda.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérelem. Lapunk f. hó 1 -ével a XXL 
évfolyam lll.-ik negyedébe lépett; ez al” 
kálómmal tisztelettel kérjük azon t. előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, azt uj- 
jitani, a kik pedig előfizetési díjjal hátralék
ban vannak, azt mielébb bekül ’ ni szíves
kedjenek, nehogy a lap szétküldésében fen- 
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal

—  Záróra. A helybeli kereskedők egyez
mény szerint üzleteiket október elsejétől 
márczius 31-ig este 7 órakor zárják.
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—  A  pécsi közjegyzői kamara legutóbb 
tartott közgyűlésén Ziegler Kálmán Csáktor
nyái kir. közjegyzőt alelnökévé válasz
totta meg.

Kinevezés. A posta és távirda elnök 
igazgatója Godina Ignácz végzett postatan- 
íolyam hallgatót gyakornokká kinevezte és 
a Csáktornyái postahivatalhoz osztotta be.

Halálozás. Kohl) Miksa Csáktornyái 
magánzó szeptember 20-án hosszú szen
vedés után 65 éves korában elhunyt Az 
elhunytban Székely Vilmos a Neumann 
Miksa czég főkönyvelője atyját gyászolja.

—  A katonák bevonulása A hadügy
minisztérium rendelkezése szerint úgy a 
közös hadsereg, mint a honvédség póttar
talékos katonái folyó hó 3-án, a tényleges 
szolgálatra kötelezettek pedig folyó hó 8-án 
vonulnak be fegyverszolgálatra.

—  Áthelyezés. A zágrábi posta-igaz
gatóság Kolarics István Csáktornyái posta- 
altisztet saját kérelmére a zágrábi postaigaz
gatóság kerületébe Varazsdra helyezte át.

—  Uj pénzintézet Muraközben Az ala
kulandó perlaki takarékpénztár részvénytár
saság, melyről lapunkban már tettünk emlí
tést, ma, okt. 2-án tartja meg alakuló gyűlé
sét. A takarékpénztár alapitói : ifj. Neumann 
Miksa, Mózes Bernát, Zakál Henrik Csák
tornyáról, Dr. Tamás János, dr. Szabó Zsig- 
mond, dr. Zakál Lajos, Ebenspanger Miksa. 
Zala József, Hirschsohn Viktor, Sostarics Pál 
Perlakról és Haris Károly Muracsányból. A 
kibocsájtott 200 részvényt már mind jegyez
ték és a névérték felét be is fizették, a 
másik felét január elején kell befizetni

—  Honi ipar. Hoch süld tér Mór keszthelyi 
női divatáru kereskedő lapunk mai számában 
közzétett hirdetésére felhívjuk b. olvasóink figyel
mét, annál is inkább, mivel biztos tudomásunk 
van arról, hogy kitűnő ruhaanyagjait egy hazai 
előkelő gyárból szerzi be.

—  A »Muraközi tanítókor« ez évi
rendes Közgyűlését október hó 15-én d. e. 
10 órakor Perlakon az állami népiskolában 
fogja megtartani. A közgyűlés előtt 8 órakor 
az állami népiskola III. osztályában a szám
tanból az illető osztálytanító gyakorlati taní
tást tart. —  A közgyűlés tárgysorozala : 
1 . Elnöki megnyitó beszéd. —  2 . Évi jelen- 
tés a választmány működéséről. — 3 »A 
madárvédelem.« Előadja: VVirth László bot
tornyai tanitó. —  4. »Az egyhuzamban való 
tanítás« czimű tételről értekezik Tihanyi 
Lajos ráczkanizsai tanitó. — 5. A közgyűlés 
elé tartozó tolyó ügyek. — 6. A jövő köz
gyűlés helyének kijelölése. 7. Esetleges indít
ványok. — A közgyűlésre, melyet 9 órakor 
ünnepélyes »Veni Sancte« előz meg. a 
»Muraközi Tanítókor« tagjait s a nemzeti 
népnevelés iránt érdeklődő közönséget tisz
telettel meghívja. Csáktornyán, 1904. szep
tember hó 15-én. Brauner Lajos, a »Mura
közi Tanítókor« elnöke.

—  Választmányi ülés A mura közi 
lanitókör választmánya szeptember 28-án 
választmányi ülést tartott Brauner Lajos 
elnöklete alatt. A választmányi ülésnek két 
főtrágya volt Az egyik a folyó évi október 
15-iki perlaki közgyűlés, a másik julius 3, 
4 és 5-én Budapesten megtartott VI. egye
temes tanitó gyűlésről való beszámolás. A 
egyetemes tanitógyülés lefolyásáról Pólyák 
Mátyás tett jelentést, mint a ki a kört az 
egyetemes gyűlésen képviselte. Még folyó 
ügyeket (ipjézett el a választmány.

— Lopás Panics György és Csatarics 
Józs I tótfalusi illetőségű csavargók Sólya 
Mihály nagyfalusi lakósnak az udvaráról 
szeptember 18-án éjjel a szekeret ellopták és 
kelten Novoszelóra húzták, honnan másnap

a Dráván túlra akarták szállítani és eladni. 
A tulajdonos azonban az ellopott szekér 
kerekei nyomán, melyet azok a sárban hátra
hagytak, szépen eljutott Novoszelóra, abba 
az udvarba, hova a tolvajok húzták a szekeret 
és a csendőrség segítségével még idejekorán 
visszavittek azt. A jómadarakat és az orgazdát 
pedig elfogták és átadták az ügyészségnek

—  Vásári hir. A Perlakon október 4-én 
tartani szokott vásár ez evben az ugyanaz 
napra esőletenyei vásár miatt nem tartatik meg.

— A czigánykaraván Az alsólendvai 
csendőrség múlt hó 22-én éjjel 11 órakor 
a lendvai állomás közelében gyanús körül
mények között kóborló 5 czigányt tartóztatott 
le. A czigányoknál sok olyan tárgyat találtak, 
melyek valószínűleg nem igaz utón jutottak 
a birtokukba s mivel épen az nap Szentilonán 
volt országos vásár, kérdést intézlek a Csák
tornyái csendőrséghez. Kitűnt azután, hogy 
bizony a lefoglalt tárgyakat mind a szent- 
ilonai vásáron lopták a czigányok s itt is 
Blühweisz Julius varazsdi vásári árusnak a sát
rát dézsmálták meg legjobban, kinek a sátrát 

I a vásárra virradóra hátulról felmetszették és 
I onnan több darab férfi ruhaneműt vitttek 
i el. — Összelopkodlak e vásáron a czigányok
különböző dolmányokat, lópokróczokat, fej- 

j széket, czintányérokat. késeket stb. olyan 
nagy számmal, hogy még manap sincs gaz
dája vagy 90 tárgynak. A czigánytruppol 

j átkísérték Csáktornyára s itt folytatták a 
nyomozást tovább, mikor is a karavánnak 
még másik 4 tagját is elfogták úgy, hogy a 
jeles társaságból, Kolompár Józseffel az élükön 
9-en kerültek a nagykanizsai ügyészség bör- 
tönéb' ez alkalommal s várják a bünteté
süket Mert bizony nemcsak a szentilonai 
vásári lopások terhelik lelkiismeretűket, hanem 
sok más. így a nyomozás folyamán kiderült 
az is, hogy az ugyancsak szeptember 22 -ére 
virradóra Vidafalván Hajdinyák Márk és 
Verbanecz Pál házaiknak a falait is ezek a 
czigányok ásták ki s innen is különböző 
tárgyakat, ruhaneműeket és készpénzt lop
tak el Toplek István vidofalvi lakoshoz is 
betörlek s még a jó Isten tudja, hogy mi 
minden fog a vizsgálat folyamán rájuk 
bizonyulni.

— Magyar regényírók. Ily cziinmel a Frank - 
lin-Társulat kiadását».ni nagyszabású irodalmi 

< vállalat indul meg e hó folyamán, amely hatvan 
I díszes kötetben, u magyar regény- és elbeszélő 
I irodalom legkiválóbb alkotásait foglalja egybe, a
múlt század kezdetétől napjainkig, mintegy ezer 
eredeti illusztrácziójával. A hatalmas vállalatot, a 

! melyet Mikszáth Kálmán szerkeszt és ő lát el nagy 
I értékű élet- és jellemrajzi bevezetésekkel, a lapunk 
mai számának hirdetési részében megjelent pros
pektus részletesen ismerteti, a melyre e helyütt 
külön is felhívjuk olvasóink figyelmét.

— HerczegFerencz albuma lesz aGajári Ödön 
szerkesztésével megjelenő »Az Újság« független poli
tikai napilap legközelebbi húsvéti ajándéka. — 
Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral kedveskedik 
minden előfizetőjének — kivétel nélkül. — Az 
Újság, melynek állandó főmunkatársai: llerczeg 
Ferencz, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma 
Andor. Mikszáth Kálmán, nemcsak érdekes aján
dékokkal lepi meg előfizetőit, hanem kitűnő lapot 
is ad, mely értesiiltség, hírszolgálat és bő tartalom 
dolgában a legfokozatosabb igényeket is kielégi).i 
Knnek tudható be az Újságnak páratlanul gyors 
elterjedése és közkedveltsége az egész országban. 
Az Újság előfizetési ára: I hóra 2 korona 40 fill., 
negyedévre 7 korbna. Megrendelő ezim: Az Újság 
kiadóhivatala, Hudapest, VII. Kerepesi-út 54. sz.

— A külföldi sajtó Budapesten A bécsi 
sajtókongresszusnak mintegy 120 tagja tudvalevő
leg lerándult Hudapestre s ezek közül csak a fele 
utazott el harmadnap, a másik fele szám
szerűit 64 franczia, angol, amerikai, orosz, német, 
olasz, spanyol, svéd, dán, norvég és belga újság
író még most is Rudapesten időzik, tanulmányozni 
a magyar életet és művelődést, mely nekik eddig 
meglehetősen ismeretlen terület volt. Kgész vasár

nap a budai hegyeket járták be, esténkint a szín
házakat nézik sorra és az elragadtatás hangján 
beszélnek mindenről. Legjobban meglepte azonban 
őket az Akadémia, az egyetem, a múzeumok, szóval 
a tudományos és irodalmi intézmények. Majd sorba 
járták a szerkesztőségeket és konstatálták, hogy a 
magyar napisajtó a fejlődésnek oly magas fokán 
áll, mint bármely külföldi nagy nemzeté. Az összes 
magyar lapok közül különösen egy kötötte le figyel
müket, amelynek óriási körforgó gépei előtt tisz
telettel hajoltak meg. kijelentvén, hogy a látvány, 
amit ezek munkaközben nyújtanak, valódi amerikai 
jellegű. Még nagyobb volt csodálkozásuk, mikor a 
lap egész személyzete előttük láthatóvá lett. Har- 
minczkét munkatárs, köztük számos országos nevű 
férfiú, akik éppen jelenvoltak s a külföldi vendé
geket fogadták, a szedőteremben 40 szedő, az óriási 
gépteremben 22 gépmester, tömörítő, formahordó 
és gyakornok, a kiadóhivatalban 26 hivatalnok, 
könyvelő, írnok és ügynök, a szélküldő hivatalban 
pedig 80 alkalmazott kihordó és elárusító, összesen 
200, azaz kétszáz alkalmazott, nem számítva a 
mintegy ugyanennyire menő külön munkatársakat. 
Ily óriási létszámú személyzetet csak egyetlen egy 
lapnál találunk Magyarországon — szólt társaihoz 
Smith Jakab az angol küldött — jegyezzük föl 
uraim magunknak e lap czimét és nyomtassuk ki 
saját újságainkban. És a külföldi újságírók sor
ban feljegyezték azt is, hogy ezt a páratlan lapot, 
melyet Egyetértésnek neveznek, egy negyedévre 7, 
azaz hét koronáért adják a Vármegye-utcza 11. 
sz. alatti kiadóhivatalban.

—  Szembajok és fejfájás A »jó egész
ség« czimű egészségügyi tolyóiratból vesszük 
a következő hasznos felvilágosítást. »A fej
fájás igen gyakori okai a szem különböző 
rendellenességei. így a messzelátás igen sűrűn 
okoz fejfájást, mert a messzelátó szem, hogy 
világosabban láthasson, kénytelen a szem 
izomrendszerét igen megerőltetni és pedig 
annál erősebben, mennél közelebb van a 
szemlélt tárgy, különösen tehát olvasáskor 
és minden finom munkánál. Ez azonban ha 
az izomrendszer ily módon órák hosszán át 
meg lesz erőltetve, a homlok idegtájaiban 
fájdalmakat okoz, amelyek gyakran a fej 
hátsó részéig kisugároznak. Gyöngébb 
emberek, vagy épen olyanok, a kik épen 
valamely betegséget állottak ki, ily módon 
könnyen fejfájást kapnak Megfelelő szem
üveg alkalmazásával ez esetekben a fejfájás 
is elmúlik Más szembajok is könnyen okoz
nak feifájást, mindeneklelett a szabálytala-

: nul alkotott szem, továbbá a rövidlátás 
is. Mindez esetekben a szemüveg megszaba
dítja az embert a fejfájástól, a mely külön
ben. oka ismeretlen léven, esztendőkig 
gyötörné»

—  Fogfájást és szájbüzt azonnal megszün
tet a »Plombus« amerikai önploinbázó szer. liőveb- 

I hét a lapunk mai számában közzétett hirdetésben.

Nyilttér .*)

Nyilatkozat
Az érdekeltek tudomására adom, hogy öcsém 

Klein Sándor eddigi összes — úgy a saját mint 
— az én nevein alatt tett adósságait kifizettem. 

Óva intek mindenkit a neki való további hitele
zéstől. Vagyona nincs, helyette pedig sem anyám, 
sem én nem fizetünk semmit. Alkalomadtán hivat
kozni fogok ezen nyilatkozatomra.

Csáktornya, 1904. szeptember 30.
791 Klein Izsó.

*E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a
szerkesztőség.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÚP (STRAUSZ SÁNDOR)
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Sve poőiljkese tiéué zadr?.aja 
novinah, naj se poöiljaju na 
ime, Margitfti Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdataljatvo:

knjiiara F ischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poőljaju.

MEDJIMURJE
horvatikom i magjarekom jeziku izlazeói druitveni, znastveni i povuíljivi list za púk 

lzlazi sv a k i tjeden je d e n kra t i to : vu  s v a k u  nedelju.

Predplatna cena ja:

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

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raéunaju.

Sluibeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

Delanje jabuénice.
Pri nas je dosta gazdov, koji neceju 

éuti, ako njim od »abuénice govorimo. Oni 
si tak misliju, da naproti onoj velikoj Zrtvi, 
i delu, kaj su na novodélane gorice potro- 
áili, je né vrédno od niőesa takvoga govo- 
riti, kaj pomenjáa vrédnost vina.

Misiim, da vu tém svi jedno mislimo 
Dosta je nesreőe naáemu vini, da taljansko 
vino nulri dojde, zakaj bi trebalo dakle viáe 
joá teZkeáih pripreé.*ah proti naáoj i tak 
joá slaboj vina trgovini nősíti ?!

Vu miru bi oslavil anda célú stvar kaj 
se jabuénice liée, ako bi to vinogradarom 
na kakov gud kvar bilo. Ali nije na kvar, 
jer jabuénica nije nepriatelj vini, nego joá 
vu skupátini je sa vinom Mogel bi reéi, da 
sa vodom potroáena jabuénica, kakti dobra 
ljetna pitvinaje bolje nepriatelj pivi; 2alostno 
je da Zganici vu jako maloj meri, jer, koj 
se je privéil к Zareéoj Zganici, njega nemre 
zadovoijiti jabuCnica.

Ali spoznajmo se jedenkrat véé sa 
jabuénicom. Slaba je, ali je teéna i ugodna 
a vu viuéini pák nas hladi jabuőnica, koja 
i stano i ztoplenu vodu za piti moguéu dene; 
éovek nepostane pijan od nje, pák zato ako 
je i viáe pijemo nam neákodi na zdravje.

Pri nas na takvih meslah, gde grozdje 
neraste vu veliéini je jako preporuéano 
jabuénicu preáati. Po takvih mestah, gde je 
dosla vina i fal je se sa tém tak nebriniju. 
Ali gdé grozdje neraste je dobro jabuénicu 
delati. Na takvih mestah osobilo íz dröhne- 
Sih, hujáih jabukah, kaj je né vrédno na 
piac nesti, je dobro jabuénicu delati. Ljetos 
je na mestah jako vnogo jabukah zraslo. 
Istina da ga i trgovcov dosta, koji je iáceju 
pák zato niti nereéem nikomu, da ako 
dobro more prodati jabuke, da je naj 
neproda i naj déla jabuénicu. Naj samo 
proda po dobri céní, i kaj nemre prodati, 
om  naj nepusti, kaj bi se zgnjililo, nego 
naj jabuénicu napravi, pák tak vu hason 
donese.

Dobre kakvoée za prodati jabuénicu, iz 
dobro zraáéenih, éisla zrelih jabukah je 
moéi dobiti, i to vu najboláoj kakvoéi véli- 
kog ploda, akoprem i drobnog sada iz tak 
zvane cider-jabuke je moéi dobiti, koja vno
go sladoée ima, ali zato sve druge fajle 
jabukah moremo pohasnuvati na táj cilj.

Vu ovim Ijetu, zbog hudog vrémena 
jabukah plod na viáe mestah jako curi, 
osobito pák onaj dél, kojega su érvi naéeli. 
Gréh je te dőli opadjene jabuko pod dré- 
vom ostaviti, né samo zato, jer se tak zgubi 
plod, nego i zato, jer vu jabukah Zivuéi 
Crvi na hitroma vun splaziju, na takvo 
mesto, gde se zapleteju i nőve jajce zneseju.

Potrebno je zato svaki dén pobrati dali 
dőli opadjene jabuke, i vu jedno za to pri-

liéno mesto je znosimo, poéekamo dók se 
dozreli, —  jer vu leZanje se bude dozre- 
lilo, —  i onda jabuénicu napravimo Znjih.

Pri délanju jabuénice je glavno delo: 
da budeju jabuke zrele, zato joá ne dosta 
zréle jabuke par tjednov kuriti se pustimo, 
med tem se pozutiju, prhke, sladkeée i moá- 
tenaste budu.

Potrebno je к sladkim fajiam, kisele i 
lepkeáe fájté meáati. da tak teéneáe, stal- 
neáe i leZi éiáéeno jabucno vino dobimo. 
Gnjile jabuke vkrej zmeéemo, da nam tak 
jabuénicu nepokvariju.

Delanje jabuénice je sledeée:
Органе jabuke na drobnoma izdrobimo; 

i to sa Simon-ovom jednog valeka maáinom 
koju i za zdrobljenje grozdja moremo has- 
nuvali.

Jabuke od kraja nije moéi na dosta 
fino zdrobiti, ali to nije falinga, jer ako 
zdrobljenje jabuke —  dobro je ako predi 
neáteru vuru stojiju — sa kojim dobrim 
preáom izpresamo, |os i drugoé moremo 
pustiti vu maáinu (melm) za zdrobiti, i vezda 
véé na íineáe zdrobljenje moremo naslaviti. 
Po drugim izdrobljenju na hektoliter Iropa 
15— 20 litrov tople vode vlejemo da se 
smoéi i 12— 24 vure stati pustimo, pák 
zatem opel izpresamo.

Kaj iz drugog preáanja nateée, je né 
tak jako, как prvo. ali je zalo dobro ovo 
dvoje skup zmeáati i skupno ravno lak 
zevirati, vu loploj pivnici na lehkoma zalek- 
njeno, как je vinskoga moáta navada. Ako 
je vrénje véé mmulo, na mrzleáe poslavimo 
lagva, éisla dotoéimo iz drugih jednoga i 
ako se je za nekoj tjeden zéistil, prelejemo 
jabuénicu iz droZdjov. To novo jabuéno 
vino je laki moéi troáili, jer záloga ima 
dober lek dók je Iriáko. Jabuénica istina 
nebude nikakva za pijanáéinu pit vina, ali 
niti zeljov sok né. как se oni znaju norca 
delati iz nje, koji nepijeju zato, da bi si 
Zedju polaZili. nego da si joá Zedju povek- 
áaju. Так za domaéu stran как vu lein vu 
vruéini —  sa vodom zmeáana —  osobilo 
jako delo zvráavajuéem poljskim lerakom je 
vise vrédna, как Zganica koja samo za 
jeden éas gréje a zalém stém bolje omami, 
neje vugodna. nego kole éoveku lelő i duáu 
ako né najedenkrat, nego pomalen i sigurno 
zakóié.

Naj se dakle neápotarimo iz jabuénice, 
jer poleg vina je i jabuénica jako vredna 
pilvina.

К éakoveékoj prcparandiji je gospon 
miniszter poljodelavskih poslov poslal dvé 
maáine za preáanje jabuke. Jedna masina 
izdrobi jabuke a druga izpreáa. Na ovih 
maáinah si svaki more svoje jabuke izpre- 
Sati, ako na to oprosi ravnaleljstvo pre
pa randije.

Szentek Dezső
pos|)odar8tv«’ni ргоГсяяог.

Tabor vu Aáiji.
Tuliko su zanimljivi glasi, koji iz boj- 

nog polja dohadjaju, da neznamo sami, gde 
i kaj bi se pri je poéeli povedati. Svaki dán 
drugi i drugi glas dojde. Sada budrmo pro- 
bali na dneve javiti, kaj piáeju od dana do 
dana budapeátanske no/iné.

V nedelju su pisale novine, da Kuroki 
vnogo skrbi zroéi Kuropatkinu, ruskomu 
generalu, jer na lévu krilu njegove vojske 
hoée navalili. Da se tak Kuropatkin van 
potegne iz pod nesrcée bude prisiljen 20 
jezer rusov ostaviti, koji budu zadrZavali 

Ijapance. To si véé moremo rnisliti kaj bude 
osuda ovíh rusov. Ili smrt, ili pák vu ruke 
japancov opadneju

Japanci se sa velikom silóm trsiju proli 
Mukdenu. Íz toga se vidi, da su japanci ne 
tuliko za mirom hlepili, как da si véé voj
ske poéekaju. 1 zaislo okolo Mukdena tuliko 
vojske imaju sada japanci, da su vu tém 
vnogo napre как rusi. —  Vu Porth Arthu- 
ru je kolera vudrilu vun med rusi. —  Husi 
su se sa japanci pri Talin-prelazu (jarek) 
pobi'i. Japanci su gvinuli. Husi su 280 ljudi 
zgubili.

Vpondeljek piáeju novine, da je Kuro- 
palkiij ruskomu caru telegraféral kaj je veli- 
ka zirna naslala. Huski soldati su zdravi. 
—  Pri Porth Arthuru su japanci áest novih 
tvrdjavah osvojili. Hrvanje je viáe 50 vur 
drzalo. Vrliju da su prilikom tóga hrvanja 
japanci samo inalo ljudi zgubili.

Vu tork piáeju novine: Porth Arthura 
rusi dugó nemreju drZati. ViteZtvo japancov 
sam ruski car hvali vu )ednim pismi. Sadaá- 
nje juriáanje se je septembra 19-ga zapo- 
Celo. Japanci su od onda devet tvrdnjah 
prevzeli. M<*d ovimi i Kuropatkin-tvrdnju 
(festung) koj jc  rusom vodu daval.

Iz mandZurskog bojnog polja dojduéa 
javlenja veliju, da tarn svaki dan éekaju 
zapoéelak bilke. Veliju, da bilka nebude 
kraj Hun vode pri Mukdenu, nego med Muk- 
denom i Tjolinom. To zato veliju, jer 111 
japanska vojska pred Mukdenom stoji 11 
japanska vojska je véé prek oliála éez Hun 
I Liao vode i jednako Tjelinu drZi. I. vojska 
je takaj véé prék Hun vode stupila. Kuro- 
palkin dakle nebude brand Mukdena, nego 
med Mukden i Tjelinom bude stal proli 
japancom.

Huski car je II. novu rusku vojsku dal 
postaviti, kojoj je za vodju Grippenberg 
generala postavil.

V sredu sledeée piáeju novine: Stőssel 
ruski zapovednik Porth Arthura je vu veliki 
muki, как telegrami donaáaju i more se 
videti. da bude Porth Arthur za mali éas 
vu ruke japancov opal. Japanci su straáno

jnavaljenje öinili proti znutraánjemu gradu.



—  íz Tokio-a (japanski glavni varaá) takvi 
glasi dojdeju, koji nam ne vu najlepáoj 
forrni pokaSeju rusku vojsku.

Kada su japanci osvojili Liaojanga, 
vnogo ruskih pismah su naáli, kője 
su rusi ne imali Cas sobom zeti kada 
su pobegli. Та pisma zadrZavaju vnogo 
zapovedih, kője nam kafceju da je medju 
ruske soldati veliki nered. Glavni vodja je 
vnogo officérov degredéral zbog pijanáCine 
lumpanja ili jer su mesta svoja pred vré- 
menom ostavili ili su med bitkom átuke 
japancom ostavili, akoprem bi je mogli oslo- 
boditi. Sa takvom vojskom je ne jako mo- 
guCe nadvladati japance, koji su si ime 
vitefctva veC vu viáe bitkih priskrbeli. —  
Vnogo listov je pisalo, jeli budu japanci 
imali dosta penez za tabor. Kak sada javiju 
vu Japanskim su nőve zlatne rude znajáli, 
kője su jako bogate. Так sada japanci nebudu 
morali niti na posudu zeti peneze, jer budu 
doma imali dosta zlata.

V Cetrtek javiju novine: Vu svakom 
öasu Cekaju "glavnu bitku med japanci i 
rusi na mand2urskim bojnim polju. jjapan- 
ske vojske su vezda samo na dva dni hoda 
od Mukdena. Na tri strani idu. Od juga, 
izhoda i zapada, da tak najedenkrat nava- 
liju na ruse. Japanci se jako pripravljaju, 
da ako bi boj i vu zimi trajal, da je to 
pripravne najde. Vu Ruskoj je velika neza- 
dovoljnost zbog nutripozvanja rezerviátov.

Japai ci su veC i 2eljeznicu napravili 
od Porth Arthura do HaiCönga, da tak mo- 
reju za vojskom stroáka i municiu voziti.
—  Pri Porth Arthura pod jednim traja 
jűriáanje.

Kaj je novoga?
—  Prosimo na te  poátuvane pred- 

pl at nike> naj nam vu novim tért alj и 
predplatne zaostatke cím predi poá/eju 
i predplate ponoviju.

Vu Pert аки neb üde aéjetu.

Oktobra 4-ga vu Perlaku navadni sejem 
se Ijetos zbog letenyeiskog sej ma nebude 
ohdr2aval.

Porodjenje па сиди.
Öve dane v jutro poljeg blizine BeCa 

na odprtoj 2eleznici na hitroma zastavilisu 
izhodnoga ekspres vlaka. Putniki su veC od 
nesreCe bili mislili, nego samo na brzoma 
se bilo saznalo, da od veseloga pripeCenja 
biva red Medju putojuCemi najmre bila je 
jedna mlada йепзка, kojoj med putovanjem 
se jeden mali sínek bil narodil. 2 enska je 
Mihalics Janoá budapeátanskoga sabola йепа. 
Kad je vlak bil postai, mater i dé'e su van 
bili odnesli iz Seleznih kol i vu jednu pri- 
vatnu Ыйи su bili namestili. Ekspres vlak 
je jeden Celvert vuru bil zamudil.

Dvanajat aiamakih hercegov uéevno 
puiovanje.

Dvanajst siamskih hercegov se na 
uCevno puiovanje naputilo, da spoznaju 
svela i osobito, da izobra2ene Zapadne 
uredbe izpoznaju. Pred nekulikimi £dani su 
vu London bili doáli, gde vu Savay zva- 
nőm hotelustana su si bili vzeli. Med her
cegi dva Satratonga i Jugalas kralja pravi 
sini, deset pako kralja sinov samo na pol 
brati jesu. Hercegiski prihodnikov Ijetna nji- 
hova dóba od 20 do 25 Ijetne starosti biva.

Svi do jednoga dobro govoriju angleskoga 
jezika. Jeden adjulaná i vnogo slugih spre- 
vadjanje i vu strahovito velike oátarije na 
jednoj céloj kondinaciji stanuju.

Zrutenl túrén.
Vu TrenCen vármedjiji LutiCan zvanoj 

obCini novu cirkvu i túrna zidjeju. Túrén 
veC do 23 metrov visoko je zazidani bil, 
kad sesa ruáti skupa sa strahovitim ropotom 
skup izruáil. TeZaki joá za vréme spazili 
jesu da se túrén giblje i od pogibelnoga 
mesta su odbeZali na tuliko, da vu Clove- 
Cem Äivlenju nije naCinjen kvar.

Kradl/lvoat.
Tiálerics Ferencz i Novak György dra- 

goslavskoga vrha stanovniki Skvorcz István 
od tamoánjega stanovnika 1 hektoliter páe- 
nice vkrali jesu, koju Fűz lstvanu takajáe 
dragoslavskomu stanovniku za 3 korune 
prodali i one tri korune joá on dan zapili 
jesu vu oátariji.

Smrtnoat.

Glad Ferencz penzioniranoga drávavá- 
sárhelyskoga navuCitelja tuvaruáica rodjena 
Tabu Mária po dugem trplenju vu 55 Ijel- 
noj dobi vu Csáktornya je vumrla. Neg poCiva 
vu m ini!

Opomena.
Csáktornya velike obCine poglavarstvo 

opomina obóinske stanovnike, da smetje i 
ostale druge odpadke radi CistoCe, tim bolje 
takaj na ono odluCeno meslo prama drá- 
vaszentmihálju iduCem putu na desno slra- 
ni —  díjú odvoziti, —  ar koji ovo zamu- 
diju vCiniti kotarskomu sudu budu javleni. 
U Csáktornya, 1904 szept. 21. Poglavarstvo.

Tapolczaiaka vincelllraka tkola.
Tapolcaisko ravnateljstvo za 1905 Ijeto 

poCemái od 1 januara za jeden Ijetoánju 
uCevni teCaj natjeCaja proglaáuje sa slede- 
Cemi potreboCami. 1. Primljeni budu takovi 
koji 16 Ijet svoje starosti izpunili jesu, áto 
sa krstnim listom ili soldaCkom knjigom 
imaju dokazati. 2. Pisati Citati da znaju 
ákolska svedoCba je potrebna, 3. L)a su poá- 
tenoga oponaáanja od Cudorednosti od obCin- 
skoga poglavarstva svedoCba. 4. Da su zdravi 
i za delo prikladni, vraCiteljska svedoCba. 5. 
Kod malodobnih od rodileljov ili tutora 
oCitovanje od toga, da svoje déle pod uCev- 
nim leóaju iz ákole van nebudu vzeli.

Vlziia em e vojake.
Vu Csáktornya oktobra 3. i 4. dneva 

budu se zvráavala, iz kojom prigodom Csák
tornya velike obCme poglavarstvo poziva na 
prisulnost obvezane, da na smotri vu Zrínyi 
zvanoj veliki oStariji toCno budu doSli.

Premenbu vu preloéki vnrmedjinaki 
audélji.

Sólyomy Tivadar tituliranoga velikoga 
sudea iz Perlaka minuCeg rtieseca 12. dne
va na obdrZavajuCem varmed|inskim obCin- 
skim spraviöCu za sümegskoga velikoga 
sudea zebrali jesu, na njegovo mesto vu 
Perlak I Mezriczky Jenő zalaszentgrólskoga 
podsudea namestil je gospodin nadSupan, 
vu Zalaszentgrót pako na novo izebranoga 
Farkas Kálmán podsudea je imenuval.

KoJ icreée telező gríze.

Vu Debrecinu íalosten konec dostigel 
je jednoga nepremiSlenoga virtouza. Dva

zidarski detiCi se jesu bili zavadlali, da jeden 
od njih pregrizne йегеСе belező za dve kor. 
Vadlingu je takaj i bil dobií, nego йегеСе 
2elezo je na tuliko zeZgalo njegova vusta, 
da viäe tjednov bude trpelo dók ozdravi.

Szatmárakogn bitkupa zlata méta.
íz PeCuha javiju: szeptembra 18. dneva 

pred poldnevom obdrSaval je Meszlényi 
Gyula biSkup svoju zlatu meSu. Kaptalan 
bíákupu njegove zlate meSe prigodom izvrstno 
lepoga iz zlata naCinjenoga keliha sa dra- 
gim kamenjem nakinCenoga dal je na pra- 
viti; staroga nadsveöenika jako vugodno iz 
nenadila je ova зпайпа pozornost. Biäkup 
svoje zlate meáe prigodom osem jezer 
korun poslal je na táj cilj, da vu njegovoj 
biákupiji med siromake na zlate meáe dán, 
da razdeliju bez vere zakona razlikovanja, 
osobito pako glede onih familiah, kője Bog 
sa viáe decom blagoslovil je.

Pobegnutl zalubljenlkl.
Budapeátansko redarstvo sad jeden 

mladi zalubljeni par traii, koji su iz BeCa 
poskoöili vu Budapeát. Puca je Gaugutt 
Mária od dobrostojeCkíh beCkih obrtnikov 
17 ljet stara kei, mladi Clovek pako Grün- 
felder Jóйef stolar. Sad bi zdavanje imalo 
biti, pred savez medjutim deCka roditelji 
preöku su bili naóinili. Zalubljeni par nato 
vu Budapeát skoCil je, da svoje venCanje 
ovdi obdrZavali budu. íz Budapeáte lista 
takaj poslali jesu svojim roditeljem. К buda- 
peátanskomu nadkapitanstvo, beóko redar
stvo je pismo poslalo, vu kojem pobegnute 
zalubljenike zadrZati prosi.

Talllan minlatcr 1 piarítta.
Poljodelstva poslov minister sad ovo 

zadnje vréme maramoraákoga putovanja pri
godom, prisutan bil je i kod primilja 92 
Ijetoáni po irnenu Kuslar Ignác zvani fra- 
terskoga reda rektor takaj. Minister как berá 
ga bil zagledal. po prijateljski ruku mu 
ponudi i tak véli: Dragi gospodin professor, 
jeli se joá spominaju iz svojega negdaánje- 
ga navuónika. — Vu szegedinskim konvik- 
tuáu ste vnogo brige imali znami, mlada 
krv je kipila vu nami. —  2 ivahnost vu 
mladosti sobom donaáa ozbiljnost vu muí- 
koj dobi, véli stari pijariáta.— Oh nek osta- 
viju gospodin professor, nit ja nisam bil 
bolái od drugih, imali se neprilike zmenom 
takaj, primile za vaáu skrbljivu skrb sada 
takaj moju zahvalnost. —  Minister zatim 
pita od njega, jeli bi ga bil póznál na 
vulici? —  Bi! íz deCinjega obraza spodobe 
moci je poznati na premenjenoga тийкагса 
obraz takaj.

Pottuvanja vrédnl dug.
Mladji Méhes Kálmán knjigovoditelj 

hieno je udvaravil M. K. zvanoj gospodiCini, 
kojoj je takaj i obeCal, da si bude nju za 
svoju 2enu vzel. Öve dane gospon knjigo
voditelj, sa jako zalostnim obrazom dojde 
к maloj gospodiCini: — Krai mi je! Jedno
ga radi uvredjenja poátenja dugd moram 
za jedno vuru izplatiti. A ko dől Cas nem- 
rem si peneze priskrbeli, vu glavu strelim 
sebe. Mala gospodrCina se jako prestraái i 
plaCuCa pita njega, kaj bi bilo moguCe Ciniti? 
Knjigovoditelj sada naprvo dojde svojom 
vlastitom namjerom: —  Dajte mi svoja drá
gulja. Sutra vám nazat dadem. —  Pucica 
prédádé mu svoja do 200 korun vredna 
svoja drágulja, zlate prstane, svojega lanca, 
svoje uringline, sa kojimi Méhes Kálmán 
izkoCil je. Mlada gospodicina samo jkasoije



sezna, da laiomaScu postala je aldovom. 
Javila je ».joga na redarstvu, kője uslanove 
da je Méhes vu Pragu pobegel. Sad ga 
i^éeju.

Laáijivi uéenik.
Redarstvo jednoga mladoga osemnajst 

Ijet staroga srednjih Skolah uéenika tra£i, 
koj sa lukavnim naöinom vkanil je do вОО 
korun vrednosli dragocénjenoga blaga jed
noga trgovca. Lafcomaäni mladié se zove 
Pataki Auerbach Vilmos. Öve dane dojde 
vu Spitzer MikSe zvanoga draguljara átacun. 
Draguljar je dobro bil póznál mladoga élo- 
veka i njegovu familiju, dakle dragovolno 
stojal je na mlndiéa slu^bovanje. Pataki 
Vilmoá nedoZnim obrazom véli dráguljam: 
— Mojega otca sutra ée biti njegov rodjen 
dán i ja ga hoéu iz nenaditi sajednim prs- 
tanom. —  Tim si izbere pet komadov (>00 
korun vrednih s dragim kameujem naéinje- 
nih prstanov. —  Ja éu pokazali mojemu 
otcu prstane i koj se njernu bude dopal, 
njega kupim. Ostale druge pako nazat do- 
nesem. Draguljar bez svaké sumljivosti préda 
njernu drage prstane, s kojimi mladié odide. 
Poslje podne sasna se, da otca nebude nje
gov rodjen dán. Mladi uéenik pako nit dimo 
nije iSel sa prstaui, nego vu zálog déne 
prstane i pobegne. Na greSni put zabludje- 
nomu proti mladomu éloveku diaguljar je 
javlenje naéinil i sada radi I Sljivosti tra2i 
njega redarstvo.

Okrutni roditclji.
Öve dane vu Parizu jesu prijeli jed

noga Duchene zvanoga éloveka. koj je svoju 
zraééeno kéerku tri Ijet skrito bil drfcal. 
Redari su otisli na stan Duchena, da poié- 
óeju skritu pucu. Ducheja 2ena medjutim 
je zaprla vrata i nisu rnogli nuter iti. Redar- 
ski zapovednik onda ide po pomoé, nego 
svoje ljudi medjutim tam ostavi na strati. 
Redari za mali óas strelbeni glas poéuju, 
silnim naéinom vdrli su vu stan. Tarno 
nekakvo strahovíto vidjenje éekalo je na 
nje. 2 ena vu velikoj krvnoj miaki le2ala je 
pred peéjom i véé nit genuti se nije mogla. 
Puska, skojom se je v glavu bila strelila, tam 
je leSala pred nogami. Vu drugoj hi£í na 
posteli sedela je puca, koju zloéesta postu- 
panosl stradljívost je na nikaj spravila. Véé 
ni jedno razumno reé nije znala pregovo- 
riti i strahovito odurna. 2 enino mrtvo telő 
su vu cintorsku hifcu odnesli. Ducheja pako 
su njegovom kéerjom skupa na redarstvo, 
da nje na valuvanje vzemeju, nego do sad 
od nijednoga nisu rnogli nikaj sasnali. U 
obée misliju da cela fatnilija vu hiudnoj 
pameti biva.

Smrtno proáéenje.

Velika nesreéa se pripetila öve dane vu 
Mariapoéu iz obdr?.avajuéega proééenja med 
dimo oduéemi. Najmre na Nyirbakta pijacu 
poéivali si jesu proSéenjari, da tamo pres- 
piju éez nőé Pred oStarijom poslala su 
nagyvarSaiskoga birova kola, birov pako 
nuter odide vu oStariju i kola na svoju 
£enu izruéi. Za mali óas dojdu jedna druga, 
iz proáóenjari na punjena kola lakaj tarno 
i dviuh kolah ruéice su se skupa zadele. 
Birova prestraSeni njegovi konji sada kola 
na kojim ősim birovice joS Sest drugih 2enah 
sedelo je preko speéih ljudih vlekli jesu. 
Strahoviti pánik naslane i éeterdeset devet 
ljudi postali su ranjeni. Zihori LijoSu su 
konji desno oko van zgazili i kotaéi noge 
zdrobili. Német Istvána jíenu i dvoje njenu

decu kola na komádé zdrobila jesu Kelen- 
doéi Verone develnajst Ijet stare njezine 
к éeri prsa i glava po\ séma se spolrla Napr- 
vo pozvani obéinski vraőitelj vre samo 
Német Islvanice, dve njezinih decali i Kelen- 
doéi Verone ujihovu smrt je konStatiral. 
Devetnajst äenskih i Sest muíkarcov smrtno, 
dvadeset pako menje ranjenih postalo je.

Z  А  В А V A.

Kolajna (medálja).
Rilo je godino 1892 kad sam se na 

rnojem svakogodiSnjem pulovanju kroz dva 
tjedna u liepom selu u tirolu и innskoj 
dobni zaustavil. Tu sam se najradje Sétál 
do dvorca niekog Angerera, najbogatijeg 
stanovnika one okolice, a viSe kral lakovom 
prilikom sam pred vrati reéenoga dvorca 
mogel videli starca u sriedi veselo se igra- 
juée diece. То рак je bil stari —  Angerer 
Gregor I kajli mu ruke i noge pri dielu 
radi starosti nisu hotele posluSne biti, to je 
miesto u pol je, oslal radje domaj pak je 
pazil na diecu svoje kéeri.

Cesto sam si znal к staromu na klup 
sesli Ovak smo se jedno vrieme spomen- 
kuvali i bili smo dobn prijatelji.

Jednog pako dana sam log priaznog 
starca nasel lako turobnoga, da nisam mo
gel pregoreti, da ga nebi popital, kaj ga 
tiska. 1 on mi suznima oéima izjavi, da je 
danas smrtni dau pokojne njegove iene, 
koja véé viée godinah le£i tam na groblju. 
PoSto su mu moji izraiaji suéuti, nad lel
kim gubitkom oéevidno godili, lo mi je 
cieli svoj äivot, kad je véé i onak zapocel,
__do kraja pripoviedal, pak jer je ba$
liepo izanimljivo znal pripoviedati, kaj sva- 
kornu nije dano, to sam ga rado poslusal.

Gregor nije na torn dvorcu bil zleie- 
nik, on se je ródd dalje gori prama sevru 
na bavarskoj granici u jednoj maloj jaga- 
riji. Svojega otca nije poznal, on je opal u 
Sumi od kugle zvierokradice, dok je Gregor 
jo$ u zibki bd. Njegova mali, kad je obu- 
dovela otiäla je natrag u svoje rod no miesto, 
te je ruCnim dielom skrbela za uzdrzivanje 
sebe I dieteta si. I makar da im je tiesno 
iSlo, uspieval je mali Gregor danomice sv e , 
vi$e i vise, dok je i do liepo zraSCenoga 
zdravoga deéka dotier«i. Kati pak je neko- 
liko lietih poslie toga irnati mu a groblje i 
se к otcu preselila, smiloval se je deóecu j 
Gregoru bogati seljak Angerer te ga je uzel I 
к sebi na dvorac u sluzbu. gde mu je naj- 
prije povieril paSu a poslie ga je namieslil 
na dvorcu za oberslugu, koj na oslalu dru- 
fcinu pazi

Gregor je svojcmu gazdi vierno slufcd 
t«* si je s vriemenom i pribavil iskreno 
nagnuée i ljubav jedine gospodareve kéerke 
liepe Janice. To je isliua, da je Gregor bil 
na toliko pamelan, da je znal prosudili, da 
on sluga i Jauica bogala seljaéka kéi, koja 
ima svaki dan pun dvor snubokah, nikada 
s voljom njezinog otca nebudu svoji i da 
auda on nebude nikada na dvorcu Angerer 
gazda. Njcgovo prirodjeno poStenje je ;.nda 
zahtievalo, da odnoSaj ljubavni prama lie- 
poj Janici dokine i da se za ledjima Jani- 
Cinog otca i onak bezuspieSnom ljubavju 
neigra skrivaée.

1 tu mu je bas dobro doSlo, da je bil 
kakli rckrul unovaéen i u tirolski jagarski 
balalijon uvrSlen.

Onda se je pisala godina 1847.

A kaj se je dojduée godine u italiji i 
Magjarskoj sbilo, znade svaki Gregorov regi- 
ment je odmaráiral u Italiju. А как on zna 
pripoviedati о bitkah u kojih je sudieloval,
0 marSalu Radetzky-u, kojega je osobno 
poznal, о doéeku trupah naéega sadaénjega 
kralja, za onda joS nadvojvode FranJosipa
1 как mu se pri tom stare óéi bliskaju как 
eleklriéue iskre to je zaista zanimivo gU>. 
didi i sluáati.

»Je, moj gospodine» —  véli Gregor
—  »Radetzky se nije о tirolcih badava izra- 
zil rieémi: »Svaki tiroltc je vitéz!» Ali pak 
smo mi i uéinili poáteno i po moguénosti. 
Jednom prilikom mi je skoro svieéa ugas- 
nula —  malo je falelo —  kad smo lim 
habarom taljanskim morali jednoga Stuka 
űzeti, kojega su za nespretno za nas miesto 
bili postavili.

Eto zapazim ja naéega officira pásti. 
SKoéim knjemu prímem ga te ga donesem 
med naáe Ijüde. Piemontezi su dakako 
nad tim razljuéeni le njihove kugle samo 
fuékaju mimo mojih vuh, ali trebla me je 
samo jedna, i ona samo u lievo rame. Oífi- 
cir je bil te^ko ranjen, ali je poslie, как 
sam éul, ozdravel. Meni su dapaée zlatnu 
kolajnu dali; ja nisam nikada pravo znal, 
zakaj sam ju dobil. Pak ipák mi je ta 
kolajna sreéu donesla.

Kad sam se iz lata domov povrnul, 
rekel sam staromu gazdi Angereru posve 
odprlo, a si moram dmgu sluibu poiskali, 
jer neéem smutnja u obitelji biti, poéto sam 
znal, da me Janica ljubi как i ja nju, ali 
i to sam si misül, da bogati Angerer nebude 
svoju liepu i jedinu kéer, koja makar da 
je i na|bogatije snuboke radi mene odbila, 
meni siromaákomu slugi za йепи dal, a 
zaljubljene odnoáaje bez nade nisam dalje 
hotel pudrfcavati te sam radje hotel iz kuée 
oditi.

Ali moja zlalna kolajna na prsih se 
je staromu Angereru na toliko dopala, da 
me ne samo nije od kuée pustil, véé mi 
je dapaée i svoju jedinicu Janicu za £enu 
dal —

To je za me bila veéa sreéa nego sam 
ju ikada zasluzil, pak sam si na dán vien- 
éanja preduzel, po$to mi je ta sreéa и diel 
pah time. Slo mi je na§ predobri cesar 
podielil kolajnu, da éu mu se za toodufciti, 
éim mi bude eamo moguée.

I doslo je vrieme, da sam se odu£il.
Mi smo poslie toga liepa vriemena 

imali, ja i moja J mica. I bo2ji blagoslov 
nije izostal te smo tako svaki dan и imetku 
napredovali. Samo je skoda bila, da je stari 
Angerer na skoro za tun umrl; ali su zato 
in lad I rasli, dieca njegove kéerke, jedan 
deéko i dvie kéerke. Najstarija Cenika je 
bila posve sliéna svojoj materi, ali nam je 
и deseloj godini umrla. No, to je bila balost!
— Medjutim je poslie joá gofe doálo.

Kad je stari Angerer óéi zaklopil pre- 
j uzel sam ja sa mojom fcenom dvorca Ango- 
rer le sam sad ja bil Angerer. Jer mi ovde 
и tirolu iinarnu tu navadu, da se svaki 
gazda zove irnenotn svoga dvorca tak. da 
nas veéma ima po dvoja imena, tojest ime 
obileljsko i ime grunta.

Anda rekel sam, da je joá gore doSlo 
i sreéa da to stari Angerer nije dofcivel. — 
Jer kad je moj Francek, kojega jc stari 
died osobito ljubil doäel и ona beta, kad 
se mora najprije . dr^avi i cesaru odu^ili. 
ondi su mi ga izbilja unovaéili te ga и 
istu regimentu jiigerah uvrstili, и kojoj sain 
negda ja slu2il. Poslali su ga s njegovi in









Szerkeszti

M1KSZÄTH KÄLMÄN
a  k i a  nagy v á lla la t  eszm éjét kid o lgo zta és a kötetek elé m egírja a z  iró k je lle m ra jzá t.

A nagy magyar elbeszélő méltatja a magyar elbeszélő irodalom jeleseit.

Л  bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története.

A  gyűjtemény 34 író 54 munkáját — a magyar irodalom ötvennégy
kiváló alkotását — öleli fel.

M ind en kötet egy-egy k ivá ló  m agyar festőm űvész illu sztrá czió iv a l.

Mindössze ezer illusztráczió külön diszes műmellékletek formájában.
Tiszta, szép metszésű, könnyen olvasható betűk. Finom, famentes papiros. 

Diszkrét ízlésű, díszes bekötési tábla.

MEGRENDELÓ-JEGY.

A  ____ _____________________ «égtől
ezennel megrendelem a

• M A G Y A R  R E G É N Y ÍR Ó K »
czímO gyűjteményes vállalat hatvan kötetét, vászonkötésben 300 koronáért; 

*) koronás havi részletfizetés mellett, 
b) félévenként fizetendő 3j korona utánvét mellett.

A nem kívánt módozat törlendő.
T v d o m á sv l Miien, bo gy • fenti m űből 19 0 4 s ic p u m b e r hótól k e id  ve U U venként <g y -  

• fJ  s  ke ú tb ó l álló lo r o i. t  I«l«nik meg. A  ré stk te k  at első »«állítástól k e id » «  m inden 

bó i-é n  • fent. elégnél fiietendók be m ind ed d ig , m íg  a

mű teljes vételára kiegyenlítve nincs. A  ré silcte k be nem tartása cactén a ré s ile tfiie té s i 

kedvetm ény m egsiO.uk és a teljes vételár esedékessé válik . A i  első ré s ile t utánveendó.

Szóbeli megállapodások érvénytelenek.

Lakhly is kelet:........................... ............................................... ...
Név és állás:

Ä  „ M a g y a r  R e g é n y !r ó K “
minden művelt magyar úri család örökbecsű könyvtára. 
A  hatvan kötet félévenként őt kötetes sorozatokban jelenik 
meg. Az első öt kötet most hagyta el a sajtót.

Я  6o kötet ára előkelő kötésben 300 kor. Törleszthető 

havi 4 koronás részletekben is. Megrendelhető a mellékelt 

rendelő-jegy felhasználásával bármely könyvkereskedés 

utján. — Részletes prospektust kívánatra készséggel küld 

a kiadó intézet xz. í r  i afranklin-J arsulat
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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