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A  vetőmag cs&vázásáról.
Azl hiszem, nincsen gazda, aki nem 

ismerné az üszögös huzal, de viszont na
gyon kicsi azoknak a száma, aki egyebet 
tudna róla, minthogy »üszögének hívják.

Műveleti növényeink majdnem mind
egyikén előfordul az üszög, de egyiken [sem 
lesz olyan nagy kárt, mint éppen a búzán. 
Ezért tán nem lesz érdektelen, ha röviden 
meg irom a búza ezen ellenségét s tárgya
lom az ellene való védekezést.

Elkerülhetetlenül szükséges, hogy min
denben, mielőtt a baj orvoslásához fognánk, 
magával a bajjal kell megismerkednünk, 
mert csak annak biztos ismerete után fog
hatunk a gyökeres kiirtáshoz, orvosláshoz.

A búza ezen betegségét egy gomba 
idézi elő, a melynek tudományos neve Til- 
letia tritici. Ha egy búza szemet — mely
ben e gomba ütött tanyát, mely valamivel 
vaskosabb, rövidebb a többinél — ujjaink 
között szétdörzsölünk, fekete port látunk 
abból kiszállani. Ez az elszálló fekete por 
az üszöggombának a magja. Cséplés alkal
mával ezek az üszögös szemek összetörnek, 
az említett fekete por a buzaszem szőrös 
végére tapad, de nem csak a szemre, hanem 
a szalmára és polyvára is rá hull. A mag 
szőrös végére rátapadt üszögöt azután sem

rostálással, sem lapátozással nem tudjuk 
eltávolítani.

Az esetben, ha ilyen magot használunk 
vetésre s ha kellő módon nem csáváztuk, 
bizonyosra vehetjük, hogy termésünk üszö
gös lesz, mert nem csak a mag kezd csí
rázni, hanem az üszög is és pedig vele egy 
időben. Az üszög csirája, az alatt az idő 
alatt, mig a búzacsíra a földből kijut, át
fúrja az oldalát s belenő. Éttől lógva egyen
letesen női az üszög a búza növénykével 
anélkül, hogy a növény a betegség jeleit 
mutatná. Bekövetkezik a búza virágzása, az 
üszög szépen benő a megtermékenyített 
magba s olt gyorsan növekedve magot hoz 
ő is. Az üszögös kalászban rendesen minden 
mag meg van lámádba s tönkre téve.

Ilyen módon történik az üszög fejlő
dése, melyet a védekezés eszközölhetése 
szempontjából okvetlen ismerni kell.

Be van bizonyítva, megdönthetetlen 
tény az, hogy a rézgálicz oldat elpusztítja 
az üszögöt, nem képes, csírázni. Ez képezi 
a védekezés alapját. A vetőmagot e szerint 
rézgáliczoldalba keli áztatni, hogy az esetleg 
rátapadi üszögöt tönkre tegyük, megsemmi
síthessük. E műveletet páczolásnak nevezzük. 
Igen sok páczolási mód van ma már forga
lomban, melyeknek igen gyakran nagy hi
bái vannak s ezért a legismertebbeket meg

említem ; feltüntetve azoknak hátrányos ol
dalát.

Sokan készítenek 2 százalékos rézgálicz 
oldatot s egy kádba este be áztatják a vető
magot s reggelig ázni hagyják —■? (sajnos, 
még mindig igen nagy az ilyen páczolók 
száma). Az ily módon páczolt búza nagy 
mennyiségű oldatot vesz fel s minthogy a 
rézgálicz erős méreg-csiraképességéből is vé
szit igen sokszor 40—50 százalékot, sőt ha 
héja megvan repedezve még többet is. Más
nap kiteregetik száradni és vetik. Ha rosszul 
kel, ami bizonyos, betudják az egérnek, 
vagy a szárazság számlájára írják, egyszóval 
minden más az ok, cs» k az igazi nem.

Egy másik, eredményében ehez hasonló 
csávázási mód az, mikor a csávázó oldatot 
csak úgy locsolják rá a vetőmagra. Ez az 
előbbinél még rosszabb, mert itt igaz ugyan, 
hogy a mag csiraképességéi nem tesszük 
tönkre, de az üszög megmarad s üszögös 
lesz vetésünk is.

Teljes és biztos védelmet nyújt a kö
vetkező eljárás, amelyet ma már igen sok 
gazdaságban alkalmaznak, s tudtommal na
gyon szép sikert érnek el vele.

Egy bordóba vagy kádba 100 liter vi
zet teszünk s beuue feloldunk 1 kgr. réz- 
gáliczot, tehát 1 százalékos oldatot készítünk. 
Két közönséges kétíülú vesszőkosarat kibé
lelünk zsákvászonnal s az egyikbe a vető-

T  Á R C Z  A.

A  becsületes ember.
(Genre.)

A ki csak ismeri, úgy ismeri, hogy becsüle
tes ember. Nincs nagy neve, csak a nagyon sze
rény Schéda Mihály nevezet maradt rajta, hanem 
ez a szerény nevezet aztán lűkörtiszta becsületes 
jellemet takar. Nincs nagy hivatala sem, csak 
épen Máv. művezető. Hanem ezen kis hivatalt a 
becsületes beamlerpedanteriájával tölti be. Lakása 
is ott künn a külváros egyik régi házának egy 
hónapos szobácskájábán van. Tehát egyáltalán 
nem a legfényesebb lakás, hanem a becsület és 
tisztaság örök nimbusza . . . stb, amint iróembe- 
rek mondanák . . ,

Legjobban jellemzi őt az életmódja. Hát az, 
kérem, a lehelő legbecsületesebb, legpedansabb, 
legnyárspolgáriabb filiszter élet volt. Ö maga is 
olyan gép volt, mint a milyen mellett napjait 
töltötte. Korán feküdt, korán kelt, soha sem rú
gott ki a hámból, adóssága nem volt és megen
gedhette magának azt a luxust, hogy mindennemű 
alkalmatosságkor más-más ruhát vegyen fel. Szó
val olyatén szolid fiatal ember volt, a milyent 
csak valaha a leányos mamák képzelete megtudott 
alkotni. Persze, hogy a jó  »parthiek csoportjába 
tartozott.

Ügy lehet, sőt nagyon valószínű, hogy и na
gyon előrelátó mama Janusz Györgyné sem látott 
Schédából egyebet, mint a jó parthiet Márta 
kisasszony számára, ámbár Schéda kézzel-lábbal 
azt bizonygatta mindig, hogy 6 semmi egyébb, 
mint becsületes ember. S úgy lehet, hogy Schéda 
igazán szép, ála 11. Vilmos császár bajusza Márta 
kisasszony szemében is másnak tüntette lel őt.

Szó ami szó, hogy álmatlan éjszakáin a szép 
szőke kis leány igén sokat gondolt Schédára . . . 
Gyermekálmok . . . Amikor az ember boldognak 
látja magát . . 1( Lehet is az. Schéda Mihály vi
szonya a Janusz családhoz eléggé intim, régi 
ismeretségen alapuló baráti viszony volt . . . 
Néha-néha felmelegedett nyárspolgárias szive 
annyira, hogy őrülten kezdett udvarolni a szép 
Máriának, de négy esztendei ilyetén kísérletek 
után sem ment annyira, hogy szerelmet vallott 
volna . . hogy megkérte volna kezét . . . Négy 
esztendő . . .  Az sok idő . . . Egy fiatal lány 
életében . . . pedig kcrszakalkotó. A fiatalember
nek semmi . . , Schéda néha visszament emlé
kezni gyerekes múltja olyatén idejére, mikor egy 
éjjel többet élt, mint ezen négy esztendő alatt.. 
Hanem Márta ifjúsága . . .  az más . . .

Tizennyolcz évet töltött be, mikor Schéda 
őt észrevette. . . Huszonhárom éves korában 
pedig a lány már nagyon kapó3 . . . Schéda ide
jében persze arról szó sem lehetett, hogy valaki 
más is közeledjék hozzá. . .  Igv aztán a négy 
esztendő elég volt arra, hogy a külváros minden 
száinbavehelö fiatal emberét elriassza tőle «

Egyszer a nagyon előrelátó mama határozta 
el magát arra. hogy nyilatkozatra bírja a fiatal
embert . . . Megmondja neki, hogy igy úgy, az idő 
múlik, a leány feleségnek való, stb, stb .

Bibiig, úgy történt. A papa, egy szintén 
filizler hajlamú úriember, egyébként Schéda kar
társa, művezető ugyanott, ahol ő, egy felsős örö
meit élvezte a »Viczinális vasút«-hoz czimzelt 
fogadóban. Márta kisasszony pedig igyekezett egy 
barátnőjét mulattatni az alatt, mig a mama el 
végzi a kényelmetlen ügyet.

A mama beszélt. Kifogástalan előkészűltség- 
gel mondta el egy fiatal leány igazán kényes

helyzetét, akit egy fiatal ember függőben tart már 
annyi ideje. Kániulatott azon baráti viszonyra, 
mely köztük fennállt és mintegy bátorítóan je 
gyezte meg, hogy részűkről a komoly szándék 
seinmiesetre akadályt találni nem fog, ha csak 
Mártának nincs kifogása ellene . . .

Hosszú kínos csend következett erre. Lehet, 
hogy Schéda eléggé filiszter keblében ott folyt 
azon nagy harcz, melyet soha ember át nem ért, 
de amelytől sokat szeretnek az emberek beszélni 
mégis. Hanem, az arczán semmi nyoma sem lát
szott. Idegesen czibálta az asztalterítő rojtjainak 
szálait, hanem az régi szokása volt, nem lehetett 
az érzelem megnyilatkozásának tekinteni azt. Né
zett egy darab ideig merev, közönyös tekintettel, 
azután azt mondta:

— Asszonyom, Őn jól tudja, hogy én becsü
letes ember vagyok . . . Szegény, az igaz, de be
csületes . . .  Én jól tudom, hogy Mártával lennék 
csak boldog, de ő is szegény leány. *•, Két kol
dus egy fedél alatt. . . Már csak az 6 kedvéért 
sem mernék ilyesmibe fogni . . , Hát én azért 
dolgoztam annyit, hogy még két szobás lakásom 
se legyen?. . . Gondolja meg nagysád . . Én 
esküszöm, hogy csak Mártát szeretem, de hát a 
körülmények. . .

— De hiszen az ön fizetése. . ,
— Hagyja el, nagysám . . . Koldus fizetés... 

Azután a kiadásoh . . . Mindenféle.
— De nem gondolja ön, hogy áz Mártával 

szemben kötelessége? . .
— Tudora, hanem gondolja át a helyzete

met . . . Egy ifjúkori botlásom következményeit 
kell viselnem . . . Tudja ön asszonyom mi az?... 
Amint látja nem tehetem . . . Becsületes ember 
vagyok, de még sem tehetem . . .

És elment. . . Nem törödötl semmivel!. . . 
A becsületes ember.



magból 15—20 litert veszünk s a két fülé
nél fogva a kádba merítjük úgy, hogy a 
kosár a folyadék alá merüljön, ugyanekkor 
egy másik munkás a magot a viz alatt jól 
felkavarja, mikor is az üszögös és léha sze
mek a viz felületére kerülnek.

Az igy felszínre kerülő szemeket egy 
rosta segítségével eltávolítjuk. Azután ko
sarat kiemeljük a folyadékból, úgy. hogy a 
széle kint legyen a vízből, de a szemet az 
oldat még ellepje. Az egyik munkás tartja a 
kosarat, a másik a magot mossa néhány 
perczig. Mikor ezzel is megvannak, akkor a 
kosarat a kád szélére emelik ki úgy, hogy 
a folyadék nagyrésze visszacsepegjen a 
kádba, majd a kád mellett levő két fada
rabra helyezik. A kosár ott marad mind
addig, mig a folyadék teljesen le nem csur
gót!, akkor a magot szellős, napos helyen 
kiterítjük. Egy kosár kezelése körülbelül tiz 
perczig tart, igy 8 órai munkaidő alatt 2 
nőmunkás megpáczol 8—10 q magot. A 
kiterített mag 1 óra alatt megszárad, zsákba 
merhető s vethető.

igen nagy előnye ezen eljárásnak az, 
hogy a mag nem veszíti el csiraképességét 
és az üszög teljesen elpusztul.

Előnye még e módnak az is, hogy bár 
mennyi magot páczoljunk be, azt nyugodtan 
tehetjük magtárba, ha esetleg az idő aka
dályozna a vetésben,az nem fog összefüllední, 
mert folyadékot nem vesz fel.

Az igy páczolt mag nem duzzad meg, 
tehát ugyanannyit vethetünk, mint a páczo- 
latlan magból, nem kell tartani, hogy veté
sünk ritka lesz.

Végül meg kell említenem, hogy abba 
a zsákba, amelyben üszögös búza volt, nem 
szabad a páczoltat merni, mert a zsák szö
vetén még maradt elég üszög csira, mely 
rátapad a szemekre a zsák szövetéről s 
páczolásunk eredménytelen fog lenni.

Befejezésül arra intem és kérem olvasó 
gazdatársaimat, hogy mindenki páczolja a 
vetőmagját, mert mit ér az, ha az egyik 
páczolja, a másik nem. A búza ezen beteg
ségét a hanyag szomszéd is terjeszti, mert 
nem páczolt búzát vet s a szél az üszögöt 
a szomszédok vetésére is elhordja.

Csak válvetett munkával érhetünk el 
eredményeket.

Szenteh Dezső, 
gazdasági szaktanár.

A  muraközi tanítókor idei köz
gyűlése.

A muraközi tanilókör folyó hó 15-én 
tartotta ez évi rendes közgyűlését Perlakon 
dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tan- 
felügyelő, Peczek György ez. kanonok, egy
házmegyei tanfelügyelő, dr. Tamás János a 
perlaki áll. elemi iskolák gondnokságának 
elnöke és több gondnoksági lag, Perlak 
nagyközség elöljárósága, több perlaki és vi
déki tanügybarát és a tanítókor számos 
tagjának részvételével.

A közgyűlés előtt Molnár Béla perlaki 
áll. tanító mintatanilást mutatott be. A gya
korlati tanítás után 9 órakor ünnepi mise volt.

A közgyűlés Brauner Lajos elnök szép 
magvas megnyitójával kezdődött. A meg
megnyitó »Nyelvében él a nemzete jelmon
dás körülforgott s ebben buzdító szavakkal 
hívja fel az elnök a tanítóságot arra, nogy 
minden erejükkel a nemzetnek nyelvileg is 
egységéssé léteiében hathatósan munkálkod
janak. mert erre hivatotlabb orgánum nincs 
az iskola és tanítónál.

A gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Polesinszky Emilné és Bezenhofer Mihály 
tagokat kérte fel az elnök.

Az elnöki jelentés kapcsán elfogadta 
a közgyűlés Mencsey Károly és Dobossy 
Elek választmányi tagoknak a választmányi 
tagságról való lemondásukat és úgy Dobossy 
Eleknek, mint Mencsey Károlynak ügybuzgó 
és lelkes működésűkért jegyzőkönyvi köszö
netét szavazott. Az ilyképen megürült helyi 
választmányi tagságra megválasztattak Tö
mör Boldizsár és Bezenhofer Mihály köri 
tagok, a központi választmányba pedig 
Thorday János.

Elfogadta a közgyűlés az elébe terjesz
tett jövő évi költségvetést és tudomásul 
vette a számvizsgáló bizottság jelentését a 
kör pénztárának állapotáról s a jelentés 
kapcsán úgy a számvizsgáló bizotlságnak, 
mint a pénztárosnak a felmentvényt megadta.

Tudomásul vette a közgyűlés az elnök 
jelentését a Ferencz József tanitókházánál 
tett alapítványról, mely szerint a 2419 kor. 
30 fill, töke 28 kor. 22 fillért kamatozott s 
a kamat a tőkéhez csatoltatott. Ez alapít
ványról szóló jelentés kapcsán az elnök az 
Eötvös alapba való belépésre buzdította a 
tagokat.

Az elnöki jelentés kapcsán a kir. tan- 
felügyelő kéri a közgyűlést, hogy »az alko
holizmus« és a »népnevelői egyesületek« 
kérdése a jövő évi közgyűlés tárgysoroza
tába felvétessék. A közgyűlés ily értelemben 
határozott.

Ezután Wirth László bottornyai tanító 
olvasla fel a »Madár védelem«-röl írott 
dolgozatát. Az ügyes és paedagúgiai vonat
kozásokkal telt dolgozat kiérdemelte a hall
gatóság tetszéséi és a közgyűlés jegyző- 
könyvi köszönetét.

Tárgyalta a kör a kir. tanfelügyelőség
nek az évvégi általános osztályzatok tárgyá
ban küldött leiratát.

Az elnök kérte a kői tagjait, a) hogy 
hozzá hivatalosan, portómentesen ne küld
jenek levelet, mert ilyen levelezés a járás
körök elnökeinek nincs megengedve; b) 
hogy az alapszabályok érlelőiében, ha vala
mely körtag eltávozik a kör területéről, ezt 
az elnökségnél szóval vagy írásban jelentse be.

A közgyűlés elfogadta az elnök azon 
indítványát, hogy ezentúl a tagsági dijak 
mindenkor a tanév elején előre fizettessenek.

A jövő évi közgyűlés helyéül Hódosán 
jelöltetett ki.

Végül Steinauer József indítványt nyúj
tott be, hogy a járáskor tőle telhetőleg has
son oda, hogy Muraköz olvasni szerető 
horvát lakossága kellő szellemi táplálékot 
kaphasson a magas kormány támogatásával. 
Többek hozzászólása után a kör felkérte 
Steinauert, hogy a jövő évi közgyűlésre 
készítsen részletes javaslatot mostani indít
ványáról, hogy ezen valóban megszívlelendő 
dolgot behatóbban tárgyalhassa,

A közgyűlés után 12 órakor 70 terí
tékű társas ebéd volt a nagyvendéglőben, 
melyen az első felköszöntőt dr. Huzsicska 
kir. tanfelügyelő mondotta dr. Berzeviczy 
Albert kultuszmiriszterre. Felköszöntőket 
mondottak még: Brauner Alajos dr. Ru
zsicska Kálmán kir. tanfelügyelőr , Hild 
László a perlaki elemi iskolák gondnoksá
gára s a gondnokság jelenlevő elnökére, 
Tamás Jánosra, dr Drohonovszky Géza az 
egybegyült tanítóságra, Zrínyi Károly Peczek 
György ez. kanonok, alsómuraközi egyházk. 
tanfelügyelőre, Grau Géza a jelenlevő ven
dégekre s még számos felköszöntő hang
zott el.

A jókedvű társaság a késő esti órákig 
maradt együtt s utóbb a fiatalság táncra is 
kerekedett.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  A tapolezai bor vásár. A Badacsony- 
vidéki bortermelők Szövetsége a badacsony- 
vidéki összes bortermelők részvételével 1904. 
november hó 21., 22. és 23. napján Tapol- 
czán a városház helyiségeiben borvásárt 
rendez A borvásár czélja, a termelő- és 
vevőközönséget egymással érintkezésbe hozni, 
egy helyen minél nagyobb mennyiségű és 
lehetőleg minden Ízlésnek megfelelő bort 
bemutatni s igy a venni szándékozóknak 
kellő tájékozást nyújtva, a vásárlást meg
könnyíteni. A borvásáron mint eladó, saját 
termésű boraival részt vehet minden ter
melő, akinek a Szövetség működési terüle
tén szőlőbirloka van — még az esetben is, 
ha a szövetségnek nem tagja. Eladásra be- 
jelenthetők bármely évbeli és jellegű borok, 
ha azokból egyenkint vagy összesen a kész
let 20 hektónál nem kisebb. Az eladásra 
bejelentett borok minden fajtájából, egyen
kint 3 (három) 07 literes palackkal kül
dendő be. Alkalmas üveget a vásárt rendező 
bizottság árusít el, máshonnét szerzett üve
gek nem fogadtatnak el. Az összes bekül
dött készlet hegy-kerületenkint lesz főbb 
csoportokba osztva. Minden eladónak jogá
ban áll magát a borvásáron valamelyik 
szövetségi tag által képviseltetni, ha meg 
nem jelenés esetére képviseletről nem gon
doskodnék, úgy érdekeit az igazgatóság védi 
és nevében az jár el. Üvegtörésért felelős
ség nem vállaltatik. Uj borokat a vásárt 
megelőző 2 napnál előbb nem fogadnak 
el Az eladásra bejelenteti borok ha vevőre 
találnak, azok eladása a bejelentett áron 
föltétien kötelező. Venni szándékozóknak, 
az igényeiknek megfelelő borra vonatkozó
lag úgy a rendezőség, valamint az igazgató
ság is, készséggel nyújt fölvilágositást.

—  Halálozás. Németh Gyula perlaki posta- 
mestei folyó hó 15-én esti 8 órakor életé
nek 48 évében rövid szenvedés után elhunyt. 
A boldogult hült teteme folyó hó 17-én 
délelőtt lü órakor helyeztetett örök nyuga
lomra a perlaki temetőben. Az engesztelő 
szenlmiseáldozat folyó hó 18-án reggel 7 
órakor volt. Ez elhunytat neje szüléiéit Ba- 
bochay Anna és négy gyermeke Jenő, 
Clarisse, Bandi és Jolán siratják. Nyugodjék 
békével.

—  A novemberi esküdtszék tárgyalásra
a nagykanizsai kir. törvényszék Tóth László 
törvényszéki elnök elnöklése alatt folyó hó
13-án sorsolta ki az esküdteket. A kisorsolt 
esküdlek között csak két muraközi van: 
Vrrly Ernő földbirtokos Perlakról és Meste- 
rics Aladár ispán Újudvarról. Ez esküdt
széki tárgyaláson 1) Goricsanecz Imre és 
társai rablás kísérletének büntette; 2) Gauser 
Antalné gyujtogatási bűnügye! 3) ifj. Kozma 
András kél rendbeli halált okozó súlyos 
teslisértés bűntette; 4) Vük Tamás és
társai halált okozó súlyos testisértés bün
tette ügyében fognak ítélkezni az esküdtek.

—  Kivándorlás Zalavármegyéböl. A
mióta az útleveleket az alispáni hivatalok 
állítják ki, vidékenkint is figyelemmel kísér
hetők a kivándorlá ok. így a múlt szeptem
ber hónapban Z davármegyeből kivándorol
tak 32-en, kik között három volt muraközi: 
Antalek Antal Perlakról. Grabeczi Ferenczné 
és Dobrovolecz Mária Domasineczről.
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— Nemzetközi tolvaj kicsiben Még a

múlt havi utolsó számunkban megírtuk, 
hogy Gsatarics József zrinyifalusi születésű 
csavargó egy társával szeptember 18-án éjjel 
Sólya Mihály nagyíalusi 1акоз udvaráról 
meguk elhúztak egy szekeret egészen No vosze- 
lóra, hogy onnan másnap a Dráván keresz
tül Horvátországba vigyék eladni. A meg
lopott gazda azonban másnap a szekér ke
rekei nyomán haladva, feltalálta szekerét s 
az egyik tolvajt el is fogta még az nap a 
csendörség, de Csatáricsnak sikerült meg- 
ugrania s máig sincs ellogva. Horvátországba 
szökött, majd később Steierországba és min
denütt lopásból tartotta főn magát. Most 
Polsztrauban és Fridauban elkövetett lopá
saiért keresteti a steier bíróság. Ha tehát 
kézrekerül, ismételnie kell az utat Magyar- 
országból Horvátországba s onnan Steier
országba, hogy mindenütt szárnon-kérhessék 
viselt dolgait.

—  Megszökött póttartalékos Kolmanics 
Viktor Csáktornyái születésű 48-ik gyalog
ezredbeli póttartalékos folyó hó 3 án rukkolt 
be Nagykanizsára a 8 heti kiképzésre. Folyó 
hó 16-án azonban megszökött az ezredétől 
és haza jött Csáktornyára, hogy — mint 
állítja — a kedvesét láthassa, mert nélküle 
már nem tudott ellenni. Este 10 órakor 
állított be szive választottjához, de olyan 
zajjal, hogy a leánynak a gazdája kénytelen 
volt a rakonczátlan katona megfékezésére a 
csendőrség segélyét igénybe venni, mikor is 
kitudódott az engedely nélküli utazás. A 
csendőrség igy azután a desentor póttarta
lékost átadta az uhlánus őrségnek, kik más
nap visszakisérlék hütlenül el hagyott ezre
déhez.

—  Esküvő. Tóth Károly déli vasúti 
hivatalnok f. hó 30-án tartja esküvőjét 
Löwensohn Mariska kisasszonynyal Dráva- 
vásárhelyen.

—  Megyebizottsági tagválasztás Csák
tornyán. A Csáktornyái megyebizottsági vá
lasztó kerületben folyó hó 20-án volt a 
választás. A választás iránt nem iger volt 
érdeklődés, mert a több mint 1000 válaszló 
közül mindössze csak 171 szavazott le. 
Megválasztattak : Tóth István 103 szavazat
tal és Czvetkovics Antal 119 szavazattal 
Szavazatot kaptak még: Bartal Józsel 31 
és Pálya Mihály 24 szavazatot.

—  Az llj bor rendesen íölforralja az 
emberi szenvedelmeket, s sokszor véres je
lenetekben törnek ki azután a fékeveszett 
indulatok. Sümegen is, mint onnan írják, 
folyó hó 10-án este Neumark Mihály ven
déglőjében ÍÖldmives és iparos legények 
mulattak. Mindenik csoport külön-külön 
szobában. Fehér Lőrincz rovott múltú le
gény belekötött az iparos legényekbe, mire 
a két társaság közöli általános gabajodás 
támadt. Röpültek az üvegek szobába be, 
szobából ki. Végre az utczára húzódott ki 
a csetepaté s az iparosok az este sötétjében 
menekültek. Fehér Lőrincz, Márkus István. 
Mester József, Kálmán István, Szíjártó Pál 
és Péber Ferencz azonban Pápai Páll vész
iére a hamuházi utczában utolérték, Kálmán 
a vele vitt székkel leülötle, lehér Lőrincz 
pedig késével hat mély szúrást ejtett rajta. 
A harcnak nézőközönsége is akadt, köztük 
Pápai édesapja, aki a sötétben csak hang
járól ismert rá immár összeszurkált fiára. 
Ez súlyos sebekkel nyomja az ágyat, a 
többi ellen pedig a bíróság megindította a 
vizsgálatot.

—  Rossz szomszédság, török átok
Ugyancsak Sümegről írják a következőt is :
Szabó Mikály és Borsi Mihály sümegi bazalt

bányai munkások közös udvarban laktak. 
A szomszédok között nem volt valami atya- 
fiságos viszony, mert Szabó, mikor amúgy 
beszedett a jóból, többször sértegette Borsi 
asszonyát. Folyó hó 16-án délután 4 órakor 
ismét erősen illuminálva tért haza s el
kezdte most a saját asszonyát szidalmazni. 
Borsi, ki az udvaron egy lapáttal a trágya
halmot rendezgette, abban a hitben, hogy 
megint velük van Szabónak baja, rászólt : 
Mi baja már megint. Ebből szóváltás ke
rekedett s Szabó bicskájával Borsira tá
madt. Ez azonban, mielőtt Szabó megszur- 
hatta volna, a lapáttal úgy fejbe csapta, 
hogy elterült a földön. Azután még két- 
hárorn ütést mért rá a fölindult ember. 
Szabót felesége bevezette s lefektette. Egész 
éjen át erősen hörgőit, felesége azonban azt 
hitte : alszik. Reggelre azután, mire orvost 
hívtak, elaludt örökre.

—  Megyebizottsági tagválasztás Dráva- 
vásárhelyen. F. hó 20-án ejtetett meg a 
választás, mely alkalommal föllépett Frász 
Tamás helybeli községi Írnok és Viasz 
Nándor állatorvos. A két jelöltre beadatott 
118 szavazat s ebből Viasz 30-at Frász 
Tamás pedig 89-et kapott s igy Frász Ta
más f>9 szavazattöbbséggel megyebizottsági 
tagnak megválasztatott.

—  Áthelyezések. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter Szabó Bertalan zalavár- 
megyei és Csapó Kálmán torontálmegyei 
kir. segédtanfelügyelőket kölcsönösen át
helyezte.

—  Meghívó A »Csáktornyái Kisded-
ovó Egyelület« folyó hó 30-án vasárnap d. 
u. 2 és fél órakor tartja ez évi közgyűlését 
a kisdeoóvó helyiségében, melyre a tagok 
ez utón is tisztelettel meghivatnak. A köz
gyűlést megelőzőleg d. u. 2 órakor választ
mányi gyűlés tartatik. Úgy a választmányi, 
mint a közgyűlés tárgysorozata a következő: 
1) Elnöki jelentés; 1) A számadások beter
jesztése : 3) Költségvetés ; 4) Óvónő je
lentése. Az elnökség.

—  Halálozás Riedl Vilma, Riedl Jenő 
légrádi nagybérlő 14 éves leánya folyó hó 
15-én Légrádon elhunyt. Temetése 17-én, 
hétfőn délután volt.

—  A letenyei jarásorvosi állásra Fő
ispán ur Öméltósága dr. Marton Imre újvi
déki gyakorló orvost nevezte ki.

—  Villamos vasút Keszthely és Hévviz 
között A »Közgazdaság« Írja, hogy gróf 
Festetich Tasziló a Keszthelytől 6 kilométeré 
levő Hévviz gyógyfürdőt Keszthely városá
val villamos vasúttal szándékozik összekötni. 
Az előmunkálatokkal Koenigsberger Lajos 
budapesti mérnököl bízta meg.

—  Megszűnt sertésvész Muraszent- 
kereszt községben a sertésvész-járvány meg
szűnt. Ennek kapcsán felemlítjük itt, hogy 
a Csáktornyái járás egész területe mentes 
ezidőszerint a gazdasági állatok közötti ra
gályos betegségektől.

—  A legkiválóbb orvosok egyhangú 
véleménye, hogy a gyermek a lejlődés sza
kában van legjobban arra utalva, hogy ha
tékony tápszerekkel erősítve a legkülönbö
zőbb ragályos betegségek ellen ellentá I ló 
képessé tétessék s ugyancsak egyhangú vé
lemény az, hogy e czélra legalkalmasabb a 
csukamájolaj, mely könnyű emészthetősége 
által válik igen becsessé. E czélra legjobban 
ajánlható a Zoltán-féle csukamályolaj, mely- 
tápereje igen nagy s mivel sem kellemetlen 
szaga, sem rossz ize nincs, a gyermekek 
szívesen veszik. Készítője Zoltán Béla gyógy
szerész Budapesten s üvegje 2 korona a 
gyógyszertárakban

— Zeneestélyek Sárközy testvérek 
közkedvelt zenekara minden kedden és 
szombaton a Gerstmann-, minden szerdán 
és vasárnap a Zrinyi kávéházban hang
versenyez.

— Választás Alsólendván Hajós Mi
hály elnöklete alatt folyó hó 20-án meg. 
ejtett törvényhatásági bizottsági tag válasz
táson szavazat többséggel törvényhatósági 
bizottsági tagokká Fuss Nándor, dr. Józsa 
Fábián, Hadrovics Elek és Koller Ferencz 
választattak meg.

— Vizbeflllt. Az a hatalmas Mura ára
dás, amelyhez hasonlóra még a legöregebb 
emberek sem emlékeznek, megkövetelte ez 
idén is a maga áldozatát. Amint Letenyéről 
értesülünk, a romboló víztömeg elvitte a 
hidat s a hídon épen keresztülhaladó 2 
szentmargitai polgár a vizbeestek s ott lel
ték halálukat.

— Eljegyzés. Pintarics Pál orehoviczai 
körjegyző eljegyezte Náday Ida kisasszonyt 
Perlakról.

— Anyakönyvi kinevezés. A belügy
miniszter a muracsányi anyakönyvi kerületbe 
Czira Sándor Segédjegyzőt anyakönyvvezető 
helyettessé nevezte ki.

— Lopások. Leszkovecz Márton jános- 
falusi illetőségű kocsislegény Turk József 
bányavári lakostól 100 liter kocsikenő ola
jat lopott s ismeretlen helyre megszökött. — 
Trajtbár Antal 17 éves prekopai lakos Golub 
János ugyancsak prekopai lakos lakó szobá
jába belopódzott, mikor nem volt otthon senki 
és kilopta a ládából az ott talált] készpénzt.

— Talált hulla Barna András liget- 
falusi mezőőr folyó hó 20-án reggel a rácz- 
kanizsai határban levő úgynevezett mexikói 
füzesben füzvesszőt szedett, miközben egy 
feloszlásnak indult férfi hullára talált. A 
megejtett nyomozás és bonczolás adatai 
szerint a talált hulla Rodik Antal 76 éves 
III begykerületi lakos hullája,, ki 5—6 
héttel ezelőtt hazulról eltávozott s azóta 
nyoma veszett. Mivel rendes szokása volt 
időnkint hazulról eltűnni és csavarogni, el
tűnése tel sem tűnt, annál is kevésbbé, 
mert zavart elméjű volt. Hogy hol és mily 
körülmények között lelte a halálát, nem 
tudni ; erőszak nyomai nincsenek rajta s a 
hullat a kiáradt Mura hozta valahonnan és 
az áradás sodorta oda, ahol feltaláltatott.

— Haladunk a korral. Alig néhány 
éve, hogy megindult az egész országban a 
mozgalom, minden ház végeihez, elejéhez, 
és kertjében lúgos-szőlőket ültetni, már is 
oly óriási tért hódított magának ezen eszme, 
hogy nincs oly rész hazánkban,' hol töme
gesen fel nem karólnák. Hát ez nem is 
csuda, nézzők meg például Fehértemplom 
városát, ahol alig van ház, melyet óriási 
törzsű lúgos-szőlő ne ékesítene, mely bőven 
ellátja az egész családot az érés kezdetétől 
egész tél folyamán finom csemegeszőlőkkel, 
minden évben terem a legcsekélyebb gon
dozás nélkül. Ezért igen melegen ajánljuk 
mai számunk hirdetési rovatában, ábrán is 
bemutatott »Szőlölugast ültessünk« czimü 
hirdetésünket olvasóink becses figyelmébe. 
— Színes fénynyomatu árjegyzéket minden
kinek, ki czimét tudatja, ingyen és bér
mentve küldetnek.

— Honi ipar. Hochsüidter 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.

—  Fogfájást és szájbűzt azonnal megszűn
tet a »Plombus« amerikai önplombázó szer. Bőveb
bet a lapunk mai számában közzétett hirdetésben.
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Sve podiljkese tiőué zadrZaja 
novinah, naj se po&ljnju na 
ime, Margilai Jozefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo:
knjiZara Fisc he 1 F ilipova, 
kam se predplate i obznune 

poáljaju.

Predplatna cena je:

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

I’ojedini hroji koátaju 20 fill.

na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeöi druztveni, znastveni i povuöljivi list za púk obznane se poleg pogodhe
i fal raőunaju.

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

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

Kak je treba nistiti poljske mise?
Poljskih miáov, ili как je po viáe mes* 

tah za pocke, piőmuáe zoveju, niátenje ne 
samo vu jesen — poönemo, kada — 
— veő kvara — poéeju delati, — i kada 
su — se veő tak naplodili, da bi nje 
nistiti jako drago doélo i vnogo posla zah- 
tevalo, nego je potrebno, da veő unda po- 
őemo poljske miSe nistiti, kada su se ovi 
né tak naplodili i tuliko dela nije sa nji- 
hovim uiStenjem . (Prinas sam zadnjikrat 
okolo Sivice i Sv. Róka videl vnogo polj
skih miáov.)

Zbog toga poljske mise sledeőe treba 
nistiti: Na kraju protuletja do Zetve na onih 
mestah, nistimo mise, koja mesta nedojdeju 
pod oranje. Takova mesta su paSe, senokoSe, 
d eteliSőa i kraj pulov, capaSov stojeőe stra
ni. Vu leti pák po Zetvi miSe na onih mes
tah niSlimo kője pod oral dojdeju; dák le 
na preobrnjenih struiSőah, a po mlatenju 
pák okolo kozlicah, parnah i Skednjah.

Na takvih mestah, kője neorjemo se 
sa hohenheimskimi miSolovkami branimo. 
Gifla hasnuvati, je teZko i vnogo kosta .Ho- 
henheimska miSolovka je faleSe; stotina njih 
10 korun kosta i sa malom brigom ako 
miSolovke drota viSekrat namaZemo oljom, 
da se ne zahrdjavi, na léta drZi. Potrebno 
je, da navek dosta imamo pri ruki iz ovih 
miSolovkah. MenjSemu gazdi je dosta 50— 
60 komadov; na 500—600 mekot je veő
3—4- sto komadov potrebno.

Gde na kraju protuletja spazimo. da 
je trava objéta, pák i miSje luknje spazimo, 
tam taki moramo poőeti niStenje miSa. Zato 
moramo miSe na oői imeti i svako njihovo 
gibanje paziti.

MiSe sada sledeőe moramo loviti: Sve 
luknje miSovemoramozaphati to osobito vu pol- 
dnevnih vurah. To je zato potrebno, da bu- 
demo znali, vu kojoj luknji Zivi mis? Jer 
koja luknja, bude drugi dén vu vrémenu 
lovljenja odprta. vu onoj je sigurno mis.

MiSolovku vezda jednostavno vu onoj 
luknji hasnujemo, vu kojoj je mis. Na to 
pazimo, da predi samo tuliko luknjah zap- 
Semo, как vidimo, da bude nam dosta mi
Solovkah, drugi dán jutro pakopet zapSemo 
luknje za poldneSni posel. Imajmo skrb da 
na mestu niStenja budu luknje najmenje 
pol dni prije zaphane.

Koju luknju drugi dán odprto najde- 
mo, vu nju svaku jednu postavljenu mi- 
Solovku dénemo lak, da miSolovke kariku 
naj neteáci luknja, a zdruge strani da mis! 
poleg miSolovke nemre otiti, nego da je 
prisiljen vu miSolovku ili dretu pregrizti i 
tak se zaStreknuti, prijeti. Kada smo veő 
sve miSolovke vu svih luknjah nastavili, 
onda pol vure moramo mir dali miSolov-!

kam. То vréme na to pohasnujemo, da one 
luknje zapsemo, gde odvecer hoőemo na- 
staviti miSolovke.

Ako je veő pol vure minulo, onda sve 
miSolovke preglednemo jeli se je gde prijei 
mis? Da Stera miSolovka je veő prijela, to, 
ako smo dobro bili nastavili bez toga vidi
mo, da bi se miSolovke teknuli. Vu kojoj 
miSolovki je mis, öve zunjka vun stoji. Ta- 
kovu miSolovku vun zememo miSa vkrej 
hitimo, pa ako bi joS áivei, ga zakolemo 
Ako smo veő sve miSolovke pregledali, onda 
opet nastavimo miSolovke, zunjku vu cév 
porinemo, i opel vu druge luknje nastavi
mo. Ako samo na malim mestu, sa50—60 
miSolovki délamo, onda moramo opet malo 
őekali I luknje dalje zaphavali.

Так jedno za drugun moremo poslu- 
! vati, dók sve miSe uniStimo. Ako smo sa 
jednom gotovi idemo dalje.

Ovu hohenheimsku miSolovku né sa
mo vu lelu nego gda gud moremo husnu- 
vali na takvih mestah, gde neorjemo.

Ako je poljski mis őez letu vu Zitu se 
potegel, od onut ga je samo j>o Zetvi moői 
niSt'ti. Treba je dobro pod orati. da plug, 
miSa koj je 20—25 cm. pod zemliom. gori, 
donese i to jeden őlovek koj za plugom 
hódi sa jednim na to napravljenim korba- 
őom zakóié. To svigdar onda moremo vői- 
niti, kada orjemo To je najlaleSa vrst za 
onistenje poljskih nnSov.

Ako smo veő zmlatili miSi se vu naj- 
vekéoj strain vu slamu i pleve potegneju, 
gde őez zirnu preZiviju, a naprotuletje opet 
vun dojdeju na polje. Kada je anda vnogo 
miSov skup vu slami, to takajSe moremo 
pohasnuvati, da je nistimo. Okolo kozlicah 
25—30 centimelrov gliboki jarek i ravno 
tak na Sirokoma skopamo. tak. da miSi koji 
budu iz kozlice beZali vu jarek opadneju.

Zbog toga je potrebno da jar»k oso- 
viáki I gladek naj bude. One miSe kője vu 
táj jarek opadneju moramo zaklati.

Sigurno da je jiotrebno, kaj svaki gaz
da se trsi iniSe niátili. Jer ako samo jeden 
őisti to vnogo nehasni. Síéin viSepostigueju 
gazdi i pri lém, ako skup drZiju.

Íz orsaéke hize.
(Vu proslim tjednu).

Oktobra 12-ga, tojest vu srédu su dalje 
razpravljali ablegati vise vrsti molbenicah a 
zatem pák njih je iz leve strani viSe go- 
vorilo proti tomu, da je opet kralj odluőil 
vu stvari kvote (Io je skupni slroáek Aus- 
tric i Magjarskc. Iz tóga skupnoga stroSka 
se drZiju gori soldaőlvo, mornarija i svi 
sluzbeniki, koji su vu skupnoj sluZbi i t. d.)

Govoril je Babo Mihály i Ugrón Gábor 
léve strani ablegati.

Njim je taki odgovoril gróf Tisza Ist
ván ministerpredsednik Povedal je da je, 
— zato odluőil kralj vu stvari kvote, jer 
se je í tak znalo da vu Austriji zbog ne- 
rednih parlamentnih poloZajov nebi se mo- 
gli razplavljati. Orsaőko spraviáőe je na lo 
prijelo odgovor ministerpredsednika.

Zatem je gróf Betlen Balázs ablegat 
prosil ministra poljodelavskih poslov, da naj 
pove orsaőkomu spraviáőu, kaj je vőinil da 
nebude zmenjkanje Zita i krme.Tallian Béla 
minister poljodelavskih poslov je taki dal 
odgovora i rekel je, da lakvoga zmenjkanja, 
kaj bi glad bil néga. Povedal je nadalje, da 
se bude skrbel na onih mestah, gde je 
malo zraslo, delo dali puku, kaj budu si 
mogli sluZiti. Kormán krmu, Zitka, krum- 
pera nakupuje sada i skladiáőa (magazine 
bude napunil sa njim po orsagu da ako 
bude treba ljudeni za fal pcneze proda. Na 
Io bude imel brigu, da púk robu za fal 
peneze dobi i da ga nevkaniju.

V őelvrlek, tojest oklobra 13-ga nije 
bila sednica

V petek tojest oktobra 14-ga su able
gati razpravljali pogodbu sa Taljauskom. 
Govoril je Krasznay Ferencz i Okolirsányi 
László léve strane ablegati.

V subotu tojest oktobra 15-ga je govo
ril Apponyi Albert gróf vebki govor. Njemu 
je odgovoril Tisza gróf ministerpredsednk 
takajáe vu velikim govoru i áléin je kraj 
bil spraviáőu

V pondeljck tojest oktobra 17-ga je 
govoril Polónyi. I on je od pogodbe sa Tal- 
janskom bil govoril.

V tork, tojest oktobra 18-ga je odgo
vor dal Polónyi-u Hieronymi Károly minis
ter trgovaőkih poslov.

V srédu, oktobra 19-ga je govoril Nagy 
Sándor désne slranke ablegat. On véli da 
sa pogodbom med nami i Taljanskom mo
remo biti zadovoljni, jer je pogodba lakva, 
da bude taljanskoga vina najvekáa slran vu 
Austriu oliála. Так anda naáemu vinu no- 
bude ákodila la pogodba.

„Naáe Pravice“.

Né sam zabadav nazval Magdiőa za 
Kerempuh Petricu. Zaista, pravi Kerempuh 
Petrica je on! Как ste őilali, Petrica je ravno 
tak celoga sveta hotel za nos vodili как 
Magdió. Svakoga je sa laZmi nahranil i tak 
sa laZmi Zivel. Nazadnje se je vlovil, как 
se je vlovil, i Magdiő.

Vu *Muraköz»-a zadnjim broju vu 
magjarskoj strani takajáe őitamo list od 
gospodma Peczek Györgya kanonika, vu 
kojoj ovaj gospodin piáé, da sve ono kaj je





krugo lakai, kője na magjarsku mrZnju su- 
deCe nemoguCne je vCinil. Jerbo Francisci 
je jeden bil od onih vu malim broju hor- 
vatskih politikuáov, koji sa istinskim i ple- 
menilim veruvanjem privrZavaju se к mag- 
jarom

Növi gospodarstveni dopianik.
Vu preloCkim kolaru Magjarski kr. po- 

Ijodelslva poslov minister Nagy Elemér tur- 
Ciákoga grofovskoga iápana vu preloCkoga 
kotara okolicu, áto se tiCe gospodarslvenih 
poslov dopisniCke odlikovanosti, na njegaje 
izroCil.

Mir no iiv Jenje vu Auatriji.
Vu laibahskom saboru ovo zaduje vre- 

me na obdrZavajuCem spraviáCu jedna mala 
buna naslala je med nekulikimi ablegati, 
iz kője как jedne »Slovenec» zvane novine 
piáeju, malo da nije bitvina naslala 
ganjku slali jesu groí Barbo i Taolar abl - 
gáti, koji se Zivahno spominali jesu od spra- 
viáCa, kője tako na brzoma zaprto postalo 
je. Ravno onoga hipa onud iáéi Suáteráic 
ablegat, radi kojega spraviáCe jesu zatvorili. 
Taolar je jedno grubjansko reC bil rekel 
prama SuáleriC ablegatu, koj je bil postai 
i ovo je za vikal:

— Od takovih deCarcov se nebudem 
prestraáil:

— Как se podufate znami silovili biti?
Сети se puáCate vu о vaj posel, im vi

niste gróf, nego bedak!
— Nato Barbo skoéi к SuáteriCu i spes 

nicom ga hotel vudriti, nego Lichtenberg i 
Schvegel ablegati su medje bili stali i pre- 
preCili su bitvinu.

Vei! ka ti f nana к aga vu Dettuoibi.
Lippe-detmolbijsko orsaCko spraviáCe, 

zmeáala je vu Detrnolbi naslana i jako ha- 
raCena lifusna kuga. OrsaCko spraviáCe su 
vu Lagebu premestili. Vu Detmoldbu stanje 
je jako Zalostno. Varaáa od svaké jezere 
stanovnikov petdeset je vu tifusnom belegu 
Kuga vu lak velikoj razáirjenosli jako ákodi 
varaáa prometu i tergovini stanovnikov slra- 
hota pako je lak velika da med bolje sto- 
jeCemi koj je samo moguéen bil. otiáel je 
iz varaáa. Skole su zatvorili, gostione pako 
prazne slojiju, jerbo pulniki se varoáa ogi-í 
baju. KuZnomu betegu zroka pretraZivaju! 
doktori, nego joá nisu mogli ga ustanoviti.
Bratinska krvoioénoat zbog j  ed под a 

tor int a.
Bratinska krvoloCnost se dogodila öve 

dane vu glavnim gradu Budapeálu i to, kaj 
neka po najviáe za Cudnovileáe dini posla 
da krvoloCnost prije sa svadjom se zapoCela 
radi jedne forinté. Vojtaáek Lajoá skupa je 
stanoval sa svojom milom Haincz Juliánom 
i JoZef zvanim svojim bratom. Vu svadju 
pomenáala se je hiZemeátra njegova draga 
takaj na áto Vojtaáek JoZef plusku dade 
puci. Kad hiZni meáter vidi svoju dragu 
bantuvati, vu srditosti noZa pograbi i zapiCi 
svojemu bratu. NesreCnomu Cloveku srdce 
prebodne пой i po jedne vure trpeCoj muki \ 
vumre. Brat ujegov samo po dugim opomi- 
nanju ide javiti na redarslvo svojega brata 
od Zalostne sudbine, nego onda takaj, Cisto 
drugaC javi kak se pripetilo bilo. Najmre 
véli, da se njegov brat vu noCi vu Irányi 
vulici bil zabavlial, gde njegovi pajdaái med 
bitvinom preko srdca su ga preboli bili. Vu 
zorju s krvavom ranom iáéi dimo na svoj 
stan i tamo na brzoma je ve meri. Od re- 
darstva ljudi van su bili iáli na vicemeátra

njegov stan i Vojtaáek JoZef mrtev je leZal 
tamo vu postelji, iz hiZnoga poda pako 
friáko krvavo mlako prala je gori Haincz 
Julianna. Redarstvo je medjutim na hitro
ma doálo na istinitost, poljeg kője sa vice 
hiZnoga meátra govorenja, niti jedna reC 
ni bila istinska. Redarstvo je onda krvoloC- 
noga brata radi samovoljne CloveCanske 
ubojnosti zadrZalo bilo, aldovom postalo 
mrtvo telő pako odpeljali su vu vraCiteljs- 
koga zavoda paranja palaöu.

Tabor vu Aáiji.
Rusi su dobili, kaj su iskali. Istina je 

da je boju joá ne kraj, ali kak to veC na- 
pré morémo videti, céli rat bude se sa po- 
bitkom rusov savráil. Okolo jantanskih ru- 
dah je bil veliki rat, i né samo, vu Tokiou 
nego i vu Sv. Petrogradu pripoznaju, da je 
vu sadaánjim ratu japancom sluZila sreCa. 
Veliju da d<> pe'deset jezer rusov je opalo 
i Kuropatkin nazad beZi prama Mukdenu. 
Viáe trideset átukov, viáe stotinah rusov, 
vnogo municie je vu ruke japancov opalo.

Veliju, da je car se razsrdil na Kuro- 
pátkina i bude ga nazad pozval, pák za 
glavnoga vodju Grippenberg generala del

Porth-Arthur, kak londonske novine 
piáeju se dugó nebude mogel drzati.

Z А В A V A.

Ivralj.
Robert de Machiels.

Sjajno razsvetlene sale palaCe su Cista 
prazne bile . . . Samo tu tam su slraZili vu 
paradnu opravi obleóeni gardiáti.

Vu sobi sveCanostih, pa i ovoj Cista na 
kraju, Cez teZka, zrezana hraslova vrata su 
se mutni glasi Culi, muZika je igrala i cven- 
getanje billikomah (peharah) se je moglo 
vun zeti. Jako vlastni i jako poboZni kralj 
je prilikom trideset Ijetoánice svojeg okoru- 
nenja nagostil velikaáe orsaga . . .

Ali muZika je najedenkrat vtihriiila, 
halabuka i spommanje je liheáe postalo i 
nazadnje Cisto preslalo i vu sledeCoj velikoj 
tihini je doáel jeden glasonoáa i glasno je 
zaviknul.

— Kralj hoCe poCivali.
Na to su se velika knla vratah odprla 

i med svojimi dvorjaniki, pod vodstvom 
corpsgarde je doáel kralj. Jako stari jako 
blédi je bil, drhtale su inu kolena i sa jed- 
nom rukom se je na dvorskog bedaka, sa 
drugotn na svojeg naj mileáeg leventu vu- 
piral.

Kada je otiáel, svi su se uzdirnuli vu 
sobi a zatem su se Zenske poCele smejati, 
nato su muZki glasi odgovarali. Veselje se 
je opel zapoCelo i odhadjanje kralja se je 
samo tak poznalo, da je vezda sigurneáa 
vekáa bila krika i bolje Slobodan spomenek.

Ali najedenkrat se je nenavadna hala
buka Cula od sobah kraljevih, koja je nas- 
koro velikom zmeáanostjom postala. Sa vrati 
su pokali, glasonoái su iáli sem tarn po sa- 
lah, sveposvud prestraáenje CineC, kak vilier.

Ljudi su piskutljivo kriCali:
— PomoC! Doktora! Zovile popa!
A drugi pák:
— Zvonite sa zvoni! PomoC! Vumira

kralj!
Na te reCi je prestraáenost célom pos

tala. Dvorjaniki su prehitali stole, ostavili

su sale i prama kraljevskoj sáli su se tr- 
sili . . . Biákup, po kojega su poálali, je 
zasopljeni doáel. Vu varaáu su se oglasili 
svih cirkvah zvoni i glas zvonov je sa tu- 
pim mrmljanjem sei na sanjuCi varaá.

Kralj je tam leZal vu svojoj spavaCi 
sobi vu zdignjenoj sa átengami postelji, kak 
da bi mrtvi bil. Okolo njega su bili popi, 
dvorski magnaái, plemenitaái i dvorjaniki.

Na kralju je joá bila njegova paradna 
oprava, na áinjaku sa najvekáeg reda pant- 
lekom.

Doktor je na nekoj Cas se prignul na 
prsa kraljeva i jako pazljivo je poáluáal 
Zatem je gori zdigel glavu i na obrazu mu 
je bilo videti smutnju i zdvojbenost. Tak se 
vidi da nikaj nerazme iz célé stvari, i nije 
moguCi zeznati kaj je zrok hitroj bolesti 
kralja.

Pregovoril je kralj:
— Pustite me vu miru vumreti. Najte 

se niti trsiti, da bi me oslobodili. Sam rád 
vumrém, jer sem né mogel biti sretan . . . 
Sam se ogiftal.

Strah je prijel nazoCne. Od krike Za- 
losti su trepetala svaka usta. Kak je то- 
guCe to!?

Ovaj vladar, komu se tuliko millionov 
duáah vklanja, koj sarno svojega maloga 
prsieka mora gerruti, da se mu spuni svaka 
Zrlja, svaka volja, gdo je na to odredjen 
na zemlji, da bude najsreCneái med svem 
bi se sam zaklal, sam bi zniknul iz svéla? 
bi se mu preduril bil Zivot?

Prvi minister, jeden bélih Iasi starac, 
kojega reC je kralj uvek sa dobrom voljom 
posluhnul, je na kolena opal pri postelji 
i pretrgnujuCi mira od kraja krotko, a potle 
Cim jakáim glasom je rekel:

— Oh veliCanstvo . . . veliCanstvo. koji 
nas vu to zdvojnost naganjate, zakaj ste 
Cinili to sa narni? Gdo je Vaáe VeliCanstvo 
tiral vu zdvojnost. Im sie svemoguCi bili 
PunomoCni gosponste bili zvrhu velikog or
saga. Redili se sa mdlion i million podloZ- 
nikali télom i duáorn. Imali ste ravnice 
áume, velike palaCe, i nepotroálivog blaga. 
Ne je bilo niCesa kaj bi stradali.

Vu ime puka, kojega ste otec i vodja, 
pustite nas Ciniti, pustite se vraCiti. Zivile 
na sreCu i blaZenost puka.

Kralj mu je vu reC segnul:
— Vkanjujete se gospone. Jesu stvari, 

koje jakost i oblast nemre predobiti meni, 
koje si Covek sam mora priskrbeti. Probal 
sam i vkanil sam se naproti svoj oblasli, 
jakosti i slavi Zato hoCem vumreti.

Minister je zakriknul:
— VeliCanstvo, poveCte, kaj je to. Po- 

veCte i prisigam na zveliCenje moje duáe, 
da vam priskrbirn. ako bi sve krnete moral 
za to Zrlvovati i ako céli orsag na to olide.

— Zabadav je, nebudete mogli pri
skrbeti.

Minister na to nije znal kaj reCi se je 
plakati poCel.

Na to je napré stupil biákup, sa prat* 
njom niiniátrantov, i nihal je témjana. Sjajni 
biákupski ornatuá je bil na njem, sa svet- 
limi kameni mitra na glavi i témjen vu 
ruki

Tarn se je prignul k vumirajuéemu:
— Sinko, Bog je veliki, i neima kraja 

njegova milcst, on vam posluhne vaáu Ze- 
Iju . . . povqCte meni vaáu tajnu. Fratri 
vu kloátrah i monastirah budu laki molili, 
da se savrái vaáa Zelja. Meáe se budu slu- 
Zile vu celim kraljestvu i obeCam vam da 
sa boZjom pomoCjom tak i nemoguCe pos- 
tignete.





Gabona á ra k . —  C iena  Ш к а .

1 m.-mázsa. * 1 in-conl. kor fill.

Búza PSeiiica 20.00 —
Zab Zol) ; 13 00—
Rozs j Нгй 12.00—
Kukoricza uj Kuruza nova 12.00— 
kendermag konopljeno seme 22 00—
Árpa JeCmen 13 50 —
Fehér bab uj Grab beli 22 50
Sárga » * * Suli I9 60—
Vegyes » » » zmöáan 19.00
Lenmag Len 16 50
Bükköny Graburka 15 0 0 —
Tökmag Koáöice 22.00—
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Jádán Mari alsó- 
domborui lakosnak Grész Alajos perlaki 
ügyvéd, perlaki lakos, mint az ismerellen
tartózkodásu Czitus Mihály részére kirendelt 
ügygondnok elleni óhajtási végrehajtási 
ügyében 18 korona tőke, 27 kor. 90 fillér 
per, 6 kor. 50 f. végrehajtás kérési eddigi, 
úgy 12 kor. 20 fill, árverési kérvénvi költsé
gek kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék, a perlaki kir. járásbiróság 
területén fekvő következő ingatlanok: úgy
mint az alsódomborui 1529. sztjkvben fog
lalt 1. 322. hrsz. 191. népsorsz. ház. udvar 
és kert, valamint a 980 hrsz. szántó és rét 
a végreh. törv. 156. §-a alapján egészben 
870 kor. kikiállási árban mint becsárban az

1904. ftvi november hó 10-ik napján d. e. 10 órakor

Alsódomboru községházánál dr. Kemény 
Fülöp ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével 
megtartandó árverésen a kikiáltási áron 
alul is eladatni tog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése elölt a fenti 
kikiáltási ár 10-%a bánatpénz lejében 
leteendő.

A perlaki kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlakon, 1904. aug. 19. 808

Ü g y n ö k ö k
felvétetnek igen kedvező feltételek mellett

E rz s é b e t-sz a n at о ri u m-sorsjegyek
részletfizetés melletti elárueílására.

F U C H S  H.  v á l t ó h á z a
BUDAPEST, IV., Kecskeméti-u. t.

790 4—5

E g y  j ó  e r k ö l c s ű  f i ú

tanulónak^
fe lvé te tik

Stolczer Szaniszlö
a sz ta lo s  m ű h e lyé be n

Csáktornya. 816
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Pályázati hirdetmény. #
Alsódomborui községi iskolánál üresedésben levő ж

tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetek. Javadalma: W
havi előleges részletekben fizetendő évi 800 korona,- $  
faiskola kezelésért — a melyet elvállalniköteles — 50 ж 
kor. járadék, — és egy szobábál álló lakás. Horvát j§j 
nyelv bírása kívánatos. S

Oklevéllel felszerelt kérvények f. hó 29-ig hoz- w
zám nyújtandók be. A választás októb. 30-án ejtetik #
meg. Az állás november 1-én elfoglalandó leend. 2

Kelt Alsódomborun, 1901. okt. 16-án. Щ

Czimermán Ferencz, #
H1,i iskolaszéki elnök. ж

т ш ш ш ш ш ш т ш

Bérbeadó.
Perlakon, csáktornyai-utcza 

408. sz. a. 3 utczába nyíló ház, 
alkalmas lakásnak, kávéház, vagy 
más üzletnek.

Bővebbet Perlakon a ház- 
tulajdonosnál. 817. 1— 2

írnok.
Több évi gyakorlattal biró igen 

szép irásu ügyvéd-segéd, aki az 
ügyvédi teendők minden ágában 
teljes jártassággal bir s aki a 
magyar nyelven kívül a horvát 
lyelvet is szóban és írásban tel
esen bírja, ügyvédi irodába ajánl- 
íozik,

Czim e lap kiadóhivatalában.
818
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Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság, mint tkv. ható
ság közhírré teszi, hogy Markács Katalin 
és Beinecz József muracsányi lakosoknak, 
úgy csatlakozott társainak Kuhár Balázs 
muravidi lakos elleni végrehajtási ügyében 
04 kor 83 fill, tőke, 12 K. eddigi, 9 K, 
7b fill árverési kérvényi költség, valamint 
68 kor., 77 kor. 30 fill, és 100 kor 45 fill, 
tőke és járulékaik kielégítése végeit a nagy- 
kanizsai, kir. törvényszék a perlaki kir. járás
bíróság területén fekvő következő ingatlanok 
u. mint: a muravidi 2407. sztjkvben foglalt 
t 238 hrsz. 156, népsorház ad var és kert
nek Kuhár Balázs nevén álló felerésze 435 
kor., a muravidi 252 sztjkvben foglalt I 
1888. hrsz. erdő a végrehajtási lörv. 156. § 
alapján egésöben 14 kor. és a szentmarjai 
2229. sz, tjkvben foglalt f 2200/a. hrsz. rét | 
Kuhár Balázsné szül. Radniauics Katalin 
muravidi lakos szolgalmi jogának fenlarlá-j 
sával 263 kor. kikiáltási árban, mint becs-; 
árban

az 1904. éli november hó 8-án d. e. 10 órakor
Muravid községházánál, illetve u. az nap d. 
u. 3 órakor Szentmária községházánál dr. 
Hídvégi Miksa Csáktornyái ügyvéd vagy 
helyettese közbenjöttével megtartandó árve
résen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek,) 
hogy az árverés megkezdése előtt a lenti 
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében 
letenni kötelesek.

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Perlakon, 190 4. évi auguszt 16. 806
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mini tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Horváth Vincze 
alsödomborui lakósnak és csatlakozott tár
társának, Horváth Katalin férj. Zsiga Már
tonná alsödomborui lakos elleni végrehajtási 
ügyében 870 kor. tőke, ennek 1904. évi 
február hó 21. napjától járó 8 % kamatai 
65 kor. 69 fill, zálogjog bekebelezési 46 
kor. 90 fill, per és 29 kor. 50 fill, végre
hajtás kérési eddigi, 19 kor. 70 fill, árve
rési kérvényi költség, úgy 300 kor. tőke s 
járulékai kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék a perlaki kir. jbiróság terü
letén fekvő következő ingatlanok, úgymint: 
az alsódomborui 2245. szljkvben foglalt f 
542. hrsz. 364. népsorsz. ház, udvar és kert 
a végreh. törv. 156. §-a alapján egészben 
825 kor., alsódomborui 2244. sztjkvben 
foglalt f 1161 hrsz. rét a végreh. törv. 156. 
§-a alapján egészben 87 kor., az alsódom- 
bomi 2244. sztjkvben foglalt f 1175. hrsz. 
rét a végreh. törv. 156. §-a alapján egész
ben 62 kor., az alsódomborui 2244. sztjkvben 
foglalt f 1392. hrsz. szántó a végreh. törv. 
156. §-a alapján egészben 126 kor, az alsó
domborui 2243. szljkvben f 2946. hrsz. 
szántó a végrehajtási törv. 156. §-a alapján 
egészben 176 kor., az alsódomborui 2244. 
sztjkvben foglalt f 1910/b. hrsz. rét a vég
rehajtási töiv. 156. §-a alapján egészben 
130 kor., az alsódomborui 2244. sztjkvben 
foglalt 2640/a, hrsz. szántó a végrehajtási 
törv. 156. §-a alapján egészben 112 kor., 
az alsódomb rui 2244. sztjkvben foglalt f 
3017/a, hrsz szántó a végreh. törv. 156. 
§-a alapján egészben 133 kor. és a kotori 
1222 szljkvben foglalt f 9276/b. hrsz. rét 
a végrehajtási törv. 156. f-а alapján egész
ben 74 kor. kikiáltási árban, mint becs
árban az

1904. if i november hó ll-én 1  e. 10 órakor ,

Alsódomboru községházánál, illetve u. az 
nap d. u. 3 órakor Kotor községházánál dr 
Kemény Fülöp perlaki ügyvéd vagy helyet
tese közbejöttével megtartandó árverésen 
a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fennti kikiál
tási ár 10°/o-a bánatpénz fejében leteendő.

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Kelt Perlakon, 1904 aug. 19. 809

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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