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A  gyümölcsfák őszi ültetése.
Jövedelmét a kisgazda azzal is tud

hatná fokozni, hogy gyümölcsöst létesít. A 
gyümölcstermelés nagyon nagy haszonnal 
jár, mert aránylag kevés gondozás mellett, 
ha kedvező év van, általa igen jó  jövede
lemhez juthatunk. Ha nem is eladás végett 
létesít a gazda gyümölcsöst, hanem csak 
azért, hogy háza népének éz irányú szük
ségletét kielégítse, már ez is haszonnal jár, 
mert az a pénzösszeg, mit erre a czélra 
fordítana, megmarad neki. Ha pedig eladás 
czéljából termel gyümölcsöt, ez is igen ki 
fizeti magát, mert egy uj jövedelmi forrás 
nyílik meg a gazda előtt, példa erre a Nagy- 
Alföld egyes nagy községei, melyek évenkint 
ezreket vesznek be gyümölcseladás által.

Már most, amint látjuk, kétféle czelból 
történik a gyümölcsös létesítése: vagy saját 
zsükségleteinok fedezése, vagy eladás czél
jából, És erre már az ültetés eleit gondol
nunk kell.

Ha azt akarjuk, hogy a gyümölcslét- 
inesztés által esik házunk népének szük
ségletét elégítsük ki, úgy helyesen cselek
szünk, ha lehetőleg minden gyümölcsfa tájból 
ültetünk és ügyelünk arra is, hogy ezek 
között különböző fajták legyenek, hogy igy 
lehetőleg minden időben legyen friss gyü
mölcs a háznál.

Ha pedig eladás a fő czél, akkor csak 
1— 2 fajtát ültetünk s ne többel, mert igy

egy fajtából sok terem, a kereskedő szíve
sen veszi meg, mert egyféle, meg azután a 
gazdának sincs unnyi baja vele, mert egy- 
időben érik egyszerre tudja leszedni, nem 
kell a fákat külön-külön őrizgetni.

Megeredés reményében ősszel csak az 
almatéléket, tehát az alma-, körte-, birs-, 
berkenye-, naspolya fát ültetjük, mig ellen
ben a csontárokat, a diót csak tavaszszal 
ültetjük.

Ültetés előtt a fák helyeit kell kijelöl
nünk. A fák egymástóli távolságának meg
állapítására csak általáuos szabályt mond
hatunk, mert ez a körülményektől függ. 
Nevezetesen jó talajban távolabb ül telhetők 
a iák egymástól; magas törzsű fák szintén 
nagyobb távolságra ültetendök.

Ha a távolságot megállapítottuk, követ
kezik a talaj előkészítése. Az ő s z  i ültetés
nél az ültetés előtt legalább 2 héttel meg
ássuk a gödröt. A gödröd szegletesre ássuk. 
A güdör szélessége, hosszúsága és mélysége 
1 méter legyen. A kiírásnál ügyelni kell 
arra, hogy a felső, jobb földet külön válasz- 
szűk az alsó, nyers földtől.

Ültetés előtt az ültetendő fát kell meg
választanunk. Ha csak módunkban van, 
lehetőleg olyan helyről, olyan faiskolából 
szerezzük be a fa szükségletünket, amelyik
nek talaja, éghajlata a mi földünk talajával, 
éghajlatával lehetőleg megegyezik, mert ha 
jobb talajból. kedvezőbb éghajlat alól kerül
nének a Iák, kedvezőtlenebb viszonyok közé

kerül, ha meg is erednek nem fejlődnének
szépen.

Ültetés előtt a fát elő kell készíteni. 
És ez abban áll, hogy a gyökérzetet éles 
késsel megkurtitjuk. Ha a fa gyökerei rövi
dek, akkor jobban vágjuk vissza A hajszál 
gyökereket kímélni kell. Ha a fa gyökerei 
sérültek lennének, akkor a sérülés fölött 
vágjuk vissza éles késsel, de mindig úgy, 
hogy a metszési lap lefelé nézzen.

Ültetés előtt, a midőn a gyökérzetet 
igy megkurtitotluk, —  a fát vízbe állítjuk s 
abban hagyjuk legalább 24 óráig.

Közvetlenül az ültetés előtt, amidőn a 
gödörbe helyeznők, előbb tanácsos, ha a 
tácskál szarvasmarha ganéjból és agyagból 
álló pépbe mártjuk. Ennek hatása igen 
jónak bizonyult.

Ezután a gödör fenekére a felső, jobb 
minőségű és a gödör ásásánál külön válasz
tott földből, melyet elaprózunk, egy kúpot, 
halmot készítünk. Erre állítjuk azután az 
ültetendő fát. Ezután ugyancsak az elapró
zott |obb földet hányjuk a gyökerekre. A 
fát közben-közben rázogatjuk, nehogy a 
gyökerek és a íöld között üregek, hézagok, 
s azokban bizonyos idő múlva penész kép
ződjenek. Majd a földet letapossuk, a fa 
állásának helyes irányt adunk. Ezután pár 
kanna vizet öntünk a fa tövére, hogy a föld 
a gyökerekhez iszapolódjék.

Ha volna n a g y o n  é r e t t  istálló
trágyánk, vagy érett komposttrágyánk, ezt 
is hintbalnénk a gödörbe. Kösvetlenűl a
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Ábránd.
Száguld a nap . . .  az idő gyorsan halad, 
Egyszer csak künn lakom zizegő filz alatt, 
Hozol-e orgonát, fehéret, énnekem,
Kijösz-e síromhoz mond meg édesem?

izzó csókot kap-e a jéghideg göröngy,
S szemedből hull-e az örökzöldre gyöngy? 
Ha merengsz hantomon, tűnő emlékeken —  
Eigyeive simulj reá majd —  édesem. —

És bár némán szorul egymáshoz ajkam ott, 
Tán hallasz régesrég elhangzott dallamot 
Füledbe lopózni. csodásán, melegen: 
Megdobban szived ekkor, ugy-e édesem?
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Könyvekről.
— Irta . S z a b ó  L á s z l ó .  —

(Folytatás és vége.)
De tegyük fel, hogy a művelődéshez meg van 

a jóakarat, meg a pénz. Ez még nem elégséges, 
mert könyvet venni művészet. A könyves boltok 
telve vannak tekintélyes könyvekkel, amelyek egyik 
része elavult, a másik része pedig olyan silány, 
hogy nem veszi meg senki, csak aki olyan balek,

hogy a mikor könyvet vesz, még nem tudja, hogy 
mi van abban a könyvben.

Kritika nélkül jó konyvvásárló, jó könyv- 
gy Uj lő nem lehet senki. S ezt a kritikát vagy maga 
formálja széleskörű irodalmi, könyvészeti és könyv
kereskedelmi ismeretek után, vagy pedig úgy kapja 
készen újságokban, folyóiratokban. Magyar napi 
lapok kritikája után azonban tudományos köny
veknél ne induljon senki, mert azok mintaszerűen 
felületesek és szakismeret nélküliek.

Boldog az a köny vgyüjtő, aki nagyobb külföldi 
lapokat olvashat. így pl. a Neue Frei Presse 
tárczái világhírűek s bátran indulhat utána az 
ember. A Müncher Allgcnneine Zeitung hétfői s a 
Kölnische Zeitung vasárnapi száma irodalmi rovata 
szintén világhírű. A Figaro, Journal des Debats, a 
Journal és Gil Bias naponként adnak irodalmi 
rovatot. A heti lapok közül (a legutóbbi éveket 
kivéve) a Leipziger Illustrite, a párisi L'Illuslration 
s az összes angol lapok közölnek érdekes dolgokat 
a könyvpiacyról Л világ legtekintélyesebb lapja, 
Revue des deux Mondes igen konzervatív, de olyan 
mesteri kritikákat közöl, amelyek a modern árain 
latok közepette is még mindig »vezetnek.«

Mennyi péuzbe kerülne tehát csak é r t e 
s ü l n i  arról, hogy mit kellene az embernek meg
venni! Az u. n. könyvbarálok rendesen a könyv
kereskedőjükre bízzák magukat, s megveszik azokat 
a könyveket, a melyek véletlenül ahoz a könyv
kereskedőhöz kerültek. — Egy jó könyvkereskedő 
azonban felér oly jo újsággal, mert ismeri a be 
szerzési forrásokat.

Ismernie kell a »kereskedő számtant« is
mert nálunk a legtöbb könyvkereskedő a frankot

kerek — 62 krba számítja, s ha az angol
szállító beírja a számlába a könyv árát, pl. */, 
shilling (1 shilling =  60 kr.), bisztosak lehetünk 
benne, hogy a kereskedő — ha élelmes 6 shillin
get =  3 60 frlot kér tőlünk. S ez lényeges különb
ség, ha az ember 40—50 kötet könyvet rendel 
meg egyszerre!

Az olcsó beszerzési forrásokat kitanulni is 
hosszadalmas dolog és igen sok tandijat fizet érte 
az ember. De aztán olyan felfedezésre is jön, hogy 
pl. a párisi Flainmarian czégnél a szépirodalmi 
munkák kötele 30 kr.! Nálunk legkevesebb 1 
frt. 50 kr.

Igen Üdvös dolgok az antikvaritusok is. Saj
nos ilyenek Magyarországon nincsenek. Potom áron 
meg lehet kapni mindent, még uj könyveket is, 
csak tudni kell, hol. Filozófiát Lipcsében List és 
Franckenél, ókori nyelvészetet a Bauer testvérek
nél Majna-Frankfurtban, orvosi munkákat Grácz- 
ban, jogiakat Genfben, szépirodalmiakat Scholznál 
Braunsclnveigban, gyűjteményes dolgokat Maestrik- 
nél Bécsben, tankönyveket Bermann és Altman
nái u. cs. Bécsben, stb. stb Ezeknél a cségeknél 
tized, huszad, sőt nem ritkán ötvened áron lehet 
kapni az értékesnél értékesebb munkákat, — s 
gyakran könyvpiacz újdonságokat. Mert ma már az 
antikváriusok között is igen nagy a konkurenczia.

Sokat, nagyon sokat lehetne még erről a 
thémáról Írni, de minek, vagy helyesebben: kinek? 
Akik igazán érdeklődnek az irodalom iránt, otthon 
is és nem csak a nagyzási hóbortból »jour»-oknak 
nevezett kávé tracscsokon, azok úgyis régen tud
ták ezeket a dolgokat, a kik pedig nem érdeklőd
ődnek iránta, azoknak minek írni ? I





korcsmáros cselédjét, Prelazsják Istvánt, 
mondván neki, »gyere be, mert mindert 
lesz verekedés.« És úgy is lön. Л mint vissza 
tért a szobába, se szó, se beszéd, hatalmas 
botjával neki esett Márcsecsnek. Zsarkovics 
György, ki szintén a korcsmában volt, a 
megtámadott segítségére sietett és kivette a 
verekedő kezéből a botot De vesztére, mert 
ez ekkor kivette a zsebéből a bicskáját és 
Zsárkovicsol kétszer a bordák között úgy 
oldalba szúrta, hogy összeesett s úgy kellett 
a lakására szállítani, hol bizon több hétig 
fogja az ágyat nyomni, gondolkodhatván ez 
idő alatt arról, hogy nem jó az ember
nek mindig a más bajába ártania magát, 
mert könnyen ő ihatja meg a mulatság levét.

—  Rabló romantika ügy látszik még 
mindig nem veszett ki egészen a rabló 
romantika, még mindig találkoznak, kik ezen 
a pályán akarnak boldogulni. November
28-án is a letenyei járásban Zaj к és Tolmács 
között állítólag 6 fegyveres rabló garázdál
kodott, kik az utasokat megtámadták s be
töréseket is követtek el a környéken. Az 
állítólagos fegyveres rablók ellen, kik az 
erdőben bujkálnak nappal, a csendőrséget 
mozgósították.

—  Csak néhány csepp! Szívleljük meg ezt 
az intést a régóta kitünően bevált Maggi-féle leves 
és ételizesitő használatánál. *Sok« befolyásolja 
ezen kitűnő konyhasegédszer hatását, melynek egy 
háztartásban sem szabadna hiányozni. Takarékos 
használatnál meglepő eredményi mutat tel. A leg
gyengébb leves, mártás, főzelék stb. néhány csepp- 
től azonnal jóizt kap.

—  Megszökött pék legény Zadravecz 
Gusztáv 18 éves varazsdi illetőségű pék 
segéd Hepp Ede Csáktornyái péknél volt 
szolgálatban, s mint ilyent november 27-én 
a gazdája Kisszabadkára küldte nagyobb 
mennyiségű süteménynyel. A süteményt el 
is adta a legényke, de a bevett mindegy 15 
koronával nem Csáktornya felé indult, hanem 
Murakirály felé és Murakirályon, mint a 
vizsgálat kideritette, Gyékényesre váltva 
jegyet, a legközelebbi vonattal elutazott isme
retlen helyre. A megszökött péksegéd egyik 
társa, Tersztenyák Péter munka könyvét 
vitte magával, mig a magáét ott hagyta, 
hűtlenül elhagyott gazdájánál.

—  Halálozás Hirschmann Samu az 
ismert Csáktornyái Hirschmann A. czég bel
tagja november hó 28-án d. u. 7*6 órakor, 
életének 52-ik évében hosszú szenvedés 
után Csáktornyán elhunyt. Az elhunyt a 
Csáktornyái takarékpénztárnak aligazgatója, 
s az izr. hitközség elöljáróságának tagja volt. 
Úgy a család, mint a takarékpénztár külön 
gyászjelentést adtak ki. A temetés nov. 
30-án délután 2 órakor volt nagyszámú 
résztvevő közönség jelenlétében. Az elhuny
tat özvegye és kiskorú árvája gyászolják. 
Nyugodjék békével.

—  Modern hirdetési iroda. Herold hirdetési 
és reklám ügyvivőség czimmel Székely Sámuel, a 
jeles magyar hírlapíró Hudapesten uj hirdetési 
irodát alapitolt, melynek czélja minden hirdetési 
és reklám szakba vágó ügyben megbízható, szak
képzett tanácsadója lenni a hazai kereskedő cin
nek és iparnak. Székely Sámuel csak nemrég tért 
vissza Amerikából, a hol másfél évig tanulmá
nyozta a forgalomemelés legfontosabb eszközét: a 
hirdetést. Azonkívül hozott magaval rendkívül 
érdekes rekláingyüjteményt, melyet rendelkezésére 
bocsájt mindazoknak, a kik nem puszta kísérlete
zésnek, avagy fényűzésnek, hanem gyümölcsöző 
befektetésnek tekintik a hirdetést. A modern szel
lemben működő Herold iroda nem szorítkozik hir
detések egyszerű közvetítésére, hanem az irodalom, 
művészet4 gazdasági ismeretek, világtapasztalat 
belevonásával a hirdetések és prospektusok meg
fogalmazásában és illusztrálásában, nagyobbrekláin- 
tervek kidolgozásában szellemi munkatársa kíván 
lenni a korral haladó nemzeti munkának és keres

kedelemnek. A Gyáriparosok Országos Szövetsége 
és a kereskedelmi testületek körében máris nagy 
érdeklődés mutatkozik az uj vállalat iránt, mely
nek pontos czime: Herold hirdetési és reklám ügy
vivőség, VII. kerület, Kerepesi-ut 30. sz.

—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi minister Szlatinczky Antal kiszsámbok- 
réti lanitót az orehoviczai állami elemi nép
iskolához áthelyezte.

—  Yáltóhamisitó. Múlt hó 28-án Bolla 
Antal raposkai lakos egy váltót értékesitet 
a tapolczai takarékpénztárnál. Azonban az 
intézel észrevette a váltó hamis alánását, 
csendőrökért küldött, ágik Bollát letartóz
tatták.

—  A kotori árvíz okai kiderítése és 
az esetleges védelmi javaslatok megtétele 
ügyében kiküldött vegyes bizottság, mint már 
jelezlük is egyik mull számunkban, novem
ber hó 24-én tartotta helyszíni szemléjét 
Csertán Károly alispán elnöklete alatt. A 
»Déli vasul« megbízottai természetesennem 
tartották szükségesnek a vasúti töltésen való 
átalakításokat, átereszeket, hanem elégnek 
tartják a védtöltéssel való védekezést az 
árvíz ellen. Kotor község elöljárósága azon
ban abban a meggyőződésben van, hogy a 
védgát töltés az árvíz veszedelmet nem 
hárítja el, mert a Murából kiömlő víztömeg 
lefolyását a vasúti töltés akadályozza. Véd
gát feltétlenül szükséges, de ez csak akkor 
biztosíthatja a községet, ha a Takorica nevű 
holt Mura ágnál a vasuttestet átszelő hid 
építtetik és az átereszek mélvittetnek, illetve 
kiszélesiltetnek. Az újlaki Hirschler alsódoni* 
borui czég, valamint Murakeresztur-Kollátszeg 
község elöljárói Kotor község kérelmét 
magukévá telték s kérik azt is, hogy 
a Mura tolyó már elkészített szabályozási 
tervei keresztülvitessenek s a L'Tenye és 
Murakereszlur közti ut az árvíz színe fölé 
emeltessék Az eszéki folyammérnöki hiva
tal főnöke a község kérelmét sürgősen tel- 
jesitendőnek tartja; Lányi Kálmán kir. fő
mérnök pedig határozottan kijelentette, hogy 
a Mura minden kiöntése alkalmával azl 
tapasztalta, hogy a déli vasút töltése az 
árvíz lefolyását akadályozza, hogy a pálya
test a község helyzetet súlyosbítja, tehát 
szükséges, hogy a vasút által okozott hely
zet a pályán léle-ilendő hidak állal szünlet- 
tessék meg. Mivel azonban Kotor község a 
hidak felépítése után is ki lesz téve az 
árvíz veszedelemnek, a töltések helyreállí
tása szintén elodázhatatlan, valamint végre
hajtatnék a Mura szabályozási munkálatai 
is. A déli vasút megbízottai azonban nem 
ismerték el, hogy a vasúti töltés a község 
helyzetét súlyosbítja, s a Takorica hidját 
csak a Mura elfajulására tartják jónak; czél- 
szerübbnek vélnék azonban a nagy Mura 
hid két szélső nyílásának mederré való ki
képzését. A helyszíni tárgyalásnak ez volt 
az érdemleges tartalma, s ezek alapján a 
vármegyére hárul a kötelesség, hogy bármi 
módon is, akár a Déli vasút köPségén ha 
azt illeti, akár egyéb költségen, de minden 
esetre meglétessé azokat a szükséges intéz
kedéseket, melyekkel Kotor községet meg
védelmezi az évről-évre ismétlődő csapástól.

—  A csukamájolaj újabban ismét nagyon 
elterjedt használatnak örvend, mióta tudniillik sike
rült teljesen tiszta formában előállítani. A tiszta 
csukamájolaj iz- és szag nélküli, könnyen emészt
hető és gyorsan ftlszivódó folyadék, melyet a 
gyermekek igen szívesen vesznek be, s minthogy 
a tiszta csukamájolaj a legjobb gyógyszeres táp
szerek közé tartozik, egyszersmind megakadályozza, 
hogy a csontrendszer fejlődésében visszamaradjon 
Nálunk méltán legjobb hírnévnek örvend a Zoltán 
féle csukamájolaj, mely az összes külföldi gyárt
mányokkal sikeresen versenyez.

—  A kártékony rovarok irtása A föld-
mivelésügyi minisztériumhoz érkezett jelen
tések szerint számos jel arra mutat, hogy a 
jövő év tavaszán a kártékony hernyók 
(különösen a sárga farkú pillangó, Porthesia 
chzysorrhoea) nagy mennyiségben fognak 
mutatkozni, miért is a földmivelésügyi m. 
kir. miniszter szigorúan elrendelte, hogy az 
összes gyümölcsta termesztők az 1894. évi 
XII t ez. intézkedésének megfelelőleg a 
hernyó fészkek, lepke tojások és a vértetü, 
valamint a darázsfészkek irtását márczius 
hó utolsó napjáig föltétlenül teljesítsék. Ha 
pedig a gyümölcsös tulajdonosok eleget nem 
tennének, kihágást követnek el és 100 koro
náig terjedő pénzbírsággal bűntetteinek. 
Minden községi elöljáróság április első felé
ben köteles meggyőződést szerezni arról, 
vájjon az irtás tényleg megtörtént-e?

— Az első leánykiházasitási egyletnek mai 
számunkban közölt nyílttéri közleményére felhiv- 
olvasóink figyelmét azzal, hogy véleményét füg- 
geszsze fel, mig a támadások ellen indított sajtó 
perben a független bíróság nem hoz Ítélet.

—  Pályázat ipariskolai ösztöndíjakra.
A soproni kerületi kereskedelmi és ipar
kamara pályázatot hirdet az 1904/6. tanév 
folyamán az ipari szakoktatás czéljait szol
gáló öt iskolai ösztöndíjra. Ezen ösztöndíjak 
egyenkint 200 (kétszáz) korona összegre 
rúgnak. Pályázhatnak a kamara kerületében 
(Moson, Sopron, Vas és Zala megye, vala
mint Sopron th. j. f. város) illetőséggel biró 
szegénysorsu ifjak, a kik az ország területén 
fennálló valamely iparszakiskolának, vagy 
iparművészeti szakiskolának beiratkozott s 
az illető intézet előadásait rendesen látogató, 
jó  előmenetelü tanulói. A kérvényhez csato
landó a születési és illetőségi, továbbá az 
iskolai bizonyítvány, illetve utóbbinak a 
hiányában az ösztöndíjra ajánló nyilatkozata 
azon intézet igazgatóságának, a melynek 
tanítványa a kérvényező. A pályázati kérvé
nyek legkésőbb folyó évi deczember hó 10-ig 
a soproni kerületi kereskedelmi és iparkama
rához küldendők be.

— JÓ tanács. Egy szorgalmas újságolvasó 
megfigyelte, hogy az országos meterologiai intézet
nél és a Meteor időjóslásai többnyire ellenkezők. 
Így о folyó hétre is az egyik esőt, a másik hide
get jelez. Bármelyik következzék is be: meghűlés
nek vagyunk kitéve s ilyenkor használjunk Réthy- 
féle Pemetefű ezukorkát, mely csak akkor valódi, 
ha minden dobozon a készítő: Réthy Béla gyógy
szerész neve rajta van.

—  Fogfájást és szájbűzt azonnal megszűn
tet a »Plombus« amerikai önplombázó szer. Bőveb
bet a lapunk mai számában közzétett hirdetésben.

Nyílttéri)
Tájékoztatásul.

Az Első Leánykiházasitási Egylet я. ez. és annak
igazgatósága rövid idő óta czélt&blájául szolgál a leggyülöl- 
ködőbb és bosszúvágyé támadásoknak, melyek mindannyian 
hazugságoktól, ferdítésektől és torzításoktól csak úgy hem
zsegnek.

Méltóságon alulinak tartjuk, hogy ezen támadásokra 
reagáljunk. Csak annyi szolgáljon tagjaink tájékoztatásul, 
hogy az Első Leánykiházasitási Egylet я. ez. kebeléhen ееяя1 
olyas nem történt, ami nyugtalanságra okét szogálhatna és
hogy ezen üzelmek tisztán egy rendezett hajszára vezetőn- 
dók vissza.

üzletmenetünk zavartalan folyásáról különben is látjuk, 
hogy érdekelt tagjaink, valamint általában a nagyközönség 
ily minősíthetetlen támadásokról a helyes ítéletet magának 
megalkotni tudja.

A sajtópert, az egyedüli védelmi eszközt, mely ily 
esetekben rendelkezésre áll, mind ezen támadások ellen, már 
is folyamatba tettük.

Budapest, 1904. nov. 90.

Ai Ellő LMifklUzitlMii Efltot
*) К rovatban a közietekért nem vállal felelőséget* aserk.





da svoje familije strahovitu smrt do kraja 
da gledi. Pobunjeniki su zatim pobegli i 
popu su sobom bili vzeli.

Nnäa Z ala  várm edjlja  za vu a u ilcl  
irpefie b e te in lk e .

JoZef nadherceg Sanatoriuma druztvo 
kojemu zaátitnik je JoZef nadherceg sa vru- 
Cim pozivom se obrnul к naáe varmedjije 
gospojam, da naj pomaZeju puCke sanato- 
riume oZivotvoriti, i vu to ime, na dobro- 
livnu svrhu vu sreCkanih igrah zanimivosti 
naj se oÉivetvoriju vu Zalavarmedjiji takaj 
gospojah povjerenstva. Poleg naéega znanja 
druStvo onim, koji ovog plemenitog cilja 
podupirati se po pasCiju, od nadherceg zaá- 
titnika sa njegovim ruCnim podpisom umjet- 
niCko sloZenoga diploma dobile budu, ősim 
toga pako druZtvo tim bude zahvalno, da 
onih gcspojah imena njihova, koje osobito 
posluvanje skazali jesu, puCkog sanatoriuma 
na njegovoj mramorni tabli za vekiveCni 
spomenek vCinili budu. Poleg naéega zna
nja, vu NagykaniZi i Zalaegerszeg varoáih 
gospojah povjerenslvo se veC oZivotvorilo, 
isto tako vu keszlhelyskom, sümegskom i 
tapolcaiiskom kotaru takaj vu alsólendavi 
kanizski, letenyeiski, pacsai, perlak i zala- 
szentgrotske kotare su sad razposlani druá* 
tva njihovi pozivi vu csáktornyaiskim i no- 
vaiiskom kolaru sad ove daue se bude pri- 
petila oZivotvornost. Na znanje se stavla, da 
sanatoruima gospojah povjereniCtva Clanov, 
snikakvemi slroáki ne hodi, nego iz one Cu- 
dorednosti duZnostjom, da druztvo Clove- 
Canskoga prijatetjstva akcije uspjeh vidi, da 
Clani na po svojih mestah duéevni vojniki 
budeju proti tuberkoloziáa borenju. Vu per- 
lakskim kotaru sledeCe gospoje bile su opro- 
Sene: Vu Perlaku najmre dr. Böhm Sidneya! 
gospoja nadalje dr. Tamás Jánosa, dr. Ke
mény Fiiipa, dr. Szabó Zsigmonda, dr. Fi
scher JoZefa, dr. Drahamovsky Gezija i Sza
bó Győzőja gospoje, isto tako Márkus Petra 
i Meáricky Jenőja gospoje. Vu Kotoribi pako 
Mayer Nandora gospoja.

In ip e k to r a k o  p oh a d jen je .

Dr. Ruzsicska Kalman kraljevski savjet- 
nik Zalavarmedjije ékolski inspektor novem
bra 15-ga dneva je vu Csáktornya bit doáel. 
Pohodil je drZavnu polgarsku dévojaCku áko- 
lu; posle svoga pohadjanja zakluCku sa uCi- 
teljstvom od svih ákolskih poslov je dogo- 
vorenje bil drZal; napokon pako zavoda di-. 
rekloru i uCileljstva Ciánom za stran ákole 
podignjenosti za njihovu posluvanost je svoje 
pripoznanje bil izjavil. Novembra l/-ga  dne\a 
pohodil je nagyfaluSiisku i drávavásárhelysku 
drZavnu puCku ákolu i drávravásarheljskog 
obCinskog dadeliáCa hi2u lakaj. Novembra 
18-ga dneva pako, zaradi viziszentgjurske i 
IV. breZnog kolara ákolah pohadjanje je vu 
gornje medjimurje odputoval.

S a n ő i !  ó b o r a ién I  rastbojnlkl.

Joá vu minuCem tjeduu se bilo pripe- 
tilo, da Kovács Lajoá redar vu Budapesti 
Gergely zvanoj vulici pod 42 hi2nim brojom 
na dvoru je razbojnike bil spazil PoCekal 
je, dók razbojniki íz hi2e van doáli jesu i 
jednoga od njih je prijel takaj. Pajdaái nje- 
govi medjulim su ga oslobodili bili, med 
Cim redari na tri mestah su ga zno2i pre- 
pikali bili.Redar je за т о  menáe rane bil 
dobil. Nego vnoCi zatim je ipák prijel jed
noga svojega napadnika, kojemu je Milano- 
viC Pál ime, 23 letoáni mesarski detiC i 
kakti glasoviti razbojnik póznát je vu Kő- 
bányju.

Fam iH anaka n ea reéa  na parochiJL

Olahpatakiiski reformatuáki sveCenik, po 
imenu Zúz Pál, veö od dugáega vremena 
vu nemiru Äivei je sa svojom tuvaruáicom. 
NesreCnoga zakonskoga staliáa posel napo
kon je na razpitanja pravdu bil doáel Na 
tuvaroáice njezinu lu2bu sud je na reát i 
peneznu kaátigu bil odsudil suproga njenoga. 
NesreCni Clovek navek se spominal od toga 
da ako ga odsudiju, da je na najzadnje od- 
luCen. Kad su suda bili izjavili pred njim 
onda je bil rekel, da nit nebude apeliral, 
jerbo ovaj sud, je njegov smrtni sud. Ove 
dane vu zorju ob tretjoj vuri je strelil se
be Zúz Pál. Zalostna njegova sudbina pomi- 
luvanje je naCinila, ar spameten sveCenik 
bil je i sad ni davno jednu zanimivu knji- 
gu je takaj bil izdal.

P ok op a n i teía k l.

Vu Zarnóca barávarmedjinskoj obCini, pri 
Növi Garam zvanim mosta zidanju blizo 
pod jednim bregom iz zemljom je posluvaio 
dvadeset i áest ljudih vu jednim Coporu, 
kada premoCena zemlja 60 köbmeterah zme- 
Cavi se doli vruhnula i devet teZakov je 
podse pokopala. Petoricu od njih veC su 
mrvte potegli van iz pod zemlje, áesti takaj 
je kratek Cas bil vumerl, ostali drugi pako 
teZko ranjeni poslali jesu. Na vidjenje straá- 
ne nesreCe, viáe ljudih je omedlelo. Aldov- 
niki iz vékáé strani su siromaáke tamilije 
otci, ima med njimi takovih, od kojih do 
sedem osem íannlianskili peráon, ostanu si- 
rotice, bez onoga ki bi njim kruha skrbel.

P retrIg á u l vk a n jllvec.

Vu sobotu ravno ob poldan jeden mlad 
Clovek doáel je vu Budapeát к Bornyansky 
Petru, Pannonije zvane oátarije porlaáu i 
tamo na kvartira biváega in.enu po njem 
pisanoga lista prédádé porlaáu, vu kojem 
prosi da po predatelja lista, neg mu posle 
njegovoga zimskoga kaputa. Portáé préda 
njemu do 200 korun vrednoga kaputa, sko- 
jiin nepoznani otide. Vkanljivost se onda 
bila izvedrila, kad je Kaputa njegov gospo- 
dar doma bit doáel. Krivotyorac na viáe 
mestah naCinil je vkanljivosti. Redarstvood 
viáe mestah zatuZenoga vkanjlivca sad traZi.

Z m riljen n  ien a k a .

Iz Letine javiju, da vu szentlörinskih 
goricah poljeg Lastonje, jedno do peldeset 
pet Ijet staru Zensku poz«*blenu naéli jesu. 
I)a gdo je bila ta nesreCnica, koja iz lakvim 
naCinom morala se od svojega Zivlenja od- 
luCiti, ovo do sad usdanoviti nisu znali.

Vük! na ököllel.

Na zagod poCeméoj zimi po nekojih 
mrzleáih krajevih veC su se poCeli pokazi- 
vati vuki. Po takovim vu Illyelalvi jeden 
drzoviti vük se bil potepal prama sunCne- 
mu zahodu blizu sela. Nego jeden hrabar 
Clovek medjutim ga sa svojom sekirom bil 
vubil, vuka koZu pako —  je prodal za tri 
korune.

P o r o b /c n a  o b  fi In a ka b lia .

Vu Egyházaskér zvane obCine novembra 
17 dneva vnoCi vdrli su vu obcinsko hi2u 
i veliku Wertheim kassu vu njoj biváimi 
penezi i vrednost vu sebi zadrZavaju Cimi 
papiri skupa su odnesli. Veliku Zeleznu kas
su na ápol sela ravno na sredinu obCine 
su spotrli i 973 korune i 84 ílllirov goto- 
vih penez naáli su vu njoj batrivi razboj

niki. ObCinski noCni straZari как se Cuje on
da vnoCi sa birovom se jesu zabavljali.

Trinajai.

Badava je opvrgovilo iskustvo veő viáe- 
krat ovo veruvanje, da je trinajsti broj ues- 
reCe zrok. Ovo praznovjerje izvorno od Kris- 
tuáeve zadnje veCerje izhadja, kad je naj
mre iz dvanajstemi apostoli skupa bil sedel 
pri slolu i zatim moral je vumreli. Od ovo- 
ga vremena biva ovo krivo veruvanje, da 
ako pri kojem zabavlanju Ili goáCenju tri- 
najst ih sedi pri stolu, onda od druátva je
den njihov Clan Crez jedno Ijeto dni svik&k 
mora iz sveta preminuti. VeC su vsakojaCke 
naCine probuvali proti ovoj praznovernosti 
da ju izkoreniju, nego joá do sada bez us- 
pjeha. Vu Ameriki jeden za drugim posta- 
jaju triuajstoriCna druátva, nego nili ovim 
se nije uspjesilo umiriti praznovjerjenike, 
zbog ovoga po varoáih vu gostionah trinaj- 
stoga broja hiZe kvartelniki zametavaju, da 
paCe trinajstoga broja fijakere takaj nehas- 
nuju. Vu írancuskim ersagu pako iz ovoga 
praznovjerja trgovinu teraju. Ima najmre 
takovih ljudih, koji za dobro plaCu za Ceti- 
rinajstoga stupi. ako goáCenja davajuCa gos- 
podarica vu zadnjoj vuri spazi, da njezini 
gosti sa trinajstemi peráonami nakaniju si 
к stolu sesti.

Sm rt mu Je zti vdfialó ia loa i.

Íz Ujvidéka telegrafiraju, da Kopper 
György abaáplebanuá, újvidékeké rim. kato- 
liCke cirkve prigodom pogorenosti od velike 
Zalosti ove dane v jutro ga mozdjanski 2lak 
bil treíil i taki je vumerl. Preminuti abaá
plebanuá je varaáu vnogo dobra bil skazal. 
smrt njegova vu varaáu vnogo dobra bil 
skazal. Smrt njegova vu varaáu veliko tu- 
robnosl je naCinila i vnogo siromakov zgu- 
bilo je vu njem svojega dobroCinitelja.

Sum ák! tolvajt.

JakopiC Filip, LevaCiC Andraá, Seráa 
Sándor i IvanoviC Ivan IV. breZnog kotara 
stanovniki navadno krali jesu iz Festetics 
Jenő grofa Sashegy zvane áume drva. Po 
uoCi iáli su van vu áumu i najlepáe drevi 
su podZagali, koja zatim LevaCiC Andraá i 
JakopiC Filip za cimper i kurilo prodavali 
jesu. Novembra meseca 19 dneva vnoCi 
medjutim na tolvajstvo su se vkanili bili, 
jerbo Zandarstva átraZarstvo onda je nje za- 
drubiáCilo, kad su jedno lepő drevo podZa- 
guvali. Dobri ftiCi medjutim kad su bili spa- 
zili Zandare su pobegli, nego jednoga od njih 
su ipák bili vlovili i ov je izdal i ostalih 
imena takaj. Tolvajov najzanimiveáe valuvanje 
bilo je IvanoviC Ivana valuvanje, koj poleg 
njegovoga govorenja iz javi, da ni samo 
Cetvorica bila je navadna drevi krasti, nego 
da on iz JambroviC Elek obCinskim prizei- 
mkom takaj je veC drva bil kral, kad ga 
najmre gospon priseZnik bil pogodil za le- 
Zaka, da mu pomagal bude drva krasti.

Imnlknuta ien a k a .

Novak Terezija mikáavarska dobro sto- 
jeCa muZka Zenska novembra 9 dneva je 
vu Nagykanizsa bila putova|a, da tamo 10 
dneva prigodom iztrage Ganser Antuna tu- 
varuáice rodjene Bogdan Verone radi vuZi- 
ganja i kradljivosti njene kakti svedok bude. 
Na sudu istina je bila, nego vu Mikáevar 
se viáe nije povmula. Po dokonCanim sudu 
se od svojih poznancov razstala i od onoga 
vremena je izniknula. Novembra 17-ga dne
va vu letinskim kotaru kre szentlőrinske





»Ah, lo ti je fino gospodarstvo to!» —  
misli si gazda Nazad te ide u sobu i lar- 
majuő zbudi svoju áenu, koja je joä tak Пе
ро i mirno spavala, как da je sada stoprv 
pol noöi. Tu on njoj posve otvoreno zlarma, 
da tomu dugomu spavanju mora od sad 
konac biti ili on se veC neöe Nazad zvati.

U sebi pako si je gazda Nazad ovak 
mislil: »Ako se ja rano stanem, lo se mora 
onda i gazdarica i druZina rano stajati i prije 
se posla prijeti, a pri tom bi se ipák moglo 
dogoditi, da bi ja gde na dvoru ipak na je- 
dan krat mogel bieloga vrabca zapaziti a 
moguCe i vloviti, ako bi mi sreCa posluZila. 
I onda je u njegovoj kuöi pri ranom sta- 
janju ostalo, makar da svi tim nisu bili za- 
dovQljni.

A kad je пай gazda Nazad ovak m - 
koliko tjednih tieral, onda véé ui je toga ne- 
sretnoga bieloga vrabca iskal, jer je uvidel, 
da táj vrabec u istinu nili neobstoji, véé da 
je njegov sused svojorn pripoviestju о 
bielom vrabcu imal posve drugu nameru, 
nego li za bielim vrabcom izbilja ga u lov 
poöiljati.

On je anda pri ranom uslajanju i pre- 
gledavanju svog gospodarslva ostal, nevala- 
nu i neviernu druZinu sa dobrom i viernom 
zampnil i ovak je na skoro iz gnzde Nazad 
gazda Napred postal

A kad ga je jednoé sused opet posie- 
til i zapital: »No susede, как je kaj, jeli 
sie véé bieloga vrabca videli?» —

Onda se je ov samo podsmiehaval, stis- 
nul je susedu ruku i odgovoril: »Bog vam 
plati, dragi sused!» —

Em . K olla y .

Hasnovito za povanje zivinah!
Íz apolheke LultenberZke (Lottmerk) véé éez Ijeta je modi dobiti 

izvrstne zivinske prahe za konje, krave  i svinje. Toga praha vu 
obrok i hranu moramo zmesati. Zivine budu vnogo zdravese, 
tustese i jakse od njega. Zivina se i lebko prehladiju. Vu tako- 
vim sluéaju Ve ili 7 * pakleca'praha zm esam o vu obrok. Gena ovih 
prahov je, gledeé na njiliovu dobrotu jako fal. Fakleci imaju pol kile i 
jeden paklec za konje ili rog*tu marvu samo 60 fillerov koéta. Jeden 
paklec za svinje samo 50 fillerov ko§la. Ako 4 paklece priStelate, onda 
je 20 fillerov treba deli kcoj za poétu. = = = = =  MoCi je dobiti pri

SCHWARCZ I. apothekaru i pri RABENSTEIN I. stacunaru vu 
840 1 - 1 0  LUTTENBERGU.

Ki szereti
a gyöngéd, tiszta arczot, a puha sima 

arczbőrt és üde rózsás arczszint?
Az mossa magát naponta a híres, orvosi

lag jónak talált

Bergm ann-fé le  
L IL IO M T E J  S Z A P P A N N A L

(Védjegy : 2 bányász.)
B ergm ann  & C o Dresden ésTeschen a/K. 

gyárából.
Kapható Csáktornyán Stráh ia  Te st

vérek íüszerkereskedésében.
Darabja 8o fillér. № «_зо

I  V  I  I  I I I  I  I  1 1 1 1 1 1  I  1 1 1 Képes levelezőlapok
nagy választékban kaphatók

#  Fischet Fülöp (Strausz Sándor) #
könyv- és papirkereskedésében

C s á k t o r n y á n .

„Milleniumtelep“ Nagyősz.

S z é p  é s  ta r tó s  s z ő lő je
csak annak lesz, a ki ingyen kéri a Magyar- 
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegyzékét, 
amely szóllőiskola állami segélylyel és állami 

felügyelet alatt létesült.

829 6—20



4857 tkv. 904.
Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
ügyvéd, Csáktornyái lakos, mint özv. Vutsák 
Miksáné hagyatéka részére kirendelt ügygond- 
nak, Mikácz Mihály zrinyi-külvárosi lakos 
elleni végrehajtási ügyében, végrehajtatnak 
600 kor. tőke, ennek 1903. évi augusztus 
hó 24-től járó 8 %  kamatai 55 kor. 60 fill., 
16 kor. 80 fill, eddigi s még felmerülendő 
költségek erejéig a kielégítési árverés elren
deltetvén, a nagykanizsai kir. törvényszék 
és a Csáktornyái kir. járásbíróság területén 
levő, a Csáktornyái 275 sz. Ijkvben A f  469/4 
hr. sz. ház 2 sz. a udvar, kert, szántó és 
rét Trasnikban 1 h. 1044 D-öl területű in
ingatlannak Mikácz Mihályt illető s 337/ 
kor. 50 fillérre becsült 7* része a Csáktor
nyái kir. jbiróság hiv. helyiségében emelet 
1. sz. a.

1904. évi deczerober hó 31-én d. e. 10 órakor
Zakál Henrik ügyvéd, vagy helyettese köz
bejöttével megtartandó nyilvános árverésen 
eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitelt trcsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

1 0 7 o-át készpénzben, vagy óvadékképes 
papírban a kiküldött kezéhez letenni és 
pedig 337 kor. 75 fill.

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Kelt Csáktornyán, 1904. nov. 23.

méregmentes szer rova r, 
é s  e g é r  kiirtására. Csáktornyán
kapható: 834 2—12

T O D O R  11. U T Ó D Á N Á L  czégtui. Kraschovetz József.

Fuchsol

A ki czipőjét állandóan ele
gánsan akarja viselni az csak

G l o b i n
használjon.

Ez a legjobb bőrtisztitószer 
f i n o m  c z i p ő k  r é s z é r e .

Egyedüli gyár: Ifj. Schulz Frigyes 
r.-társ. Eger (Csehország) és Lipcse.

PLOMBUS Со New-York 104 E 106 Str.

P L O M B U S !
2 5 0 0 0 0  hálairat egy év alatt.

N* l  ' f o g f á j á s !

incs többe
Fenti betegségeknek előidézői kétségtelenül 
az odvas fogak. Ezen remek amtrikai szer, 
ezen kincs és kellemetlen szenvedéseket

azo nn al m eg szü nte ti! 

,,Plombus“-szal mindenki 
maga pio mbi ro zhat  ja
fájdalom nélkül és hihetetlen egyszerű módon

0ЦГ odvas fogait -se
»Plombus ne hiányozzék egy háznál sem, 
az egyszeri csekély kiadás százszoros kamatja: 
a nyugalom. A fogadalmakban szenve
dőket tehát saját érdekében felhívjuk, hogy 
rendeljék meg ezen valóban remek háziszeri, 
mely az am erikai élelmesség netovábbja!

Ara egy adagnak, mely 5—0 odvas fogra 
elegendő, használati utasítással 2 korona. 
2 kor. 1U till, előzetes beküldése után bér- 
inentve bárhová. Alárendelhető egyedül a 
Magyarországi képviselettől, melynek cziine :
„Plombus1 ‘ szétküldés. Fasz ló, Heves m. ^

\  r^PLOMBUS Co New York 104 E 106 Str

P L O M B U S !
250000 zahValnib listoV cez jtdno Ijrit!

t i  v ■ v z u b n e  b o l l i lNega vise г л “ :,:
Zgornjim betegom su bezdvojno ztok Sup- 
ljasti zubi. Ovo íino amerikansko sredslvo 
öve nevugodne i holeslne nevolje

taki prepreci ! 7M|,_15

Sa Plombusom si svaki 
sam more p l o m b é r a t i
bez svaké boiesli i nevjerovalno jednostav- 
nim nacinom

iCár supljaste zube!
»Plombus« naj nefali ni ti pri jednoj hiái, 
malomu slroSku je stokral naplaéeni intereS: 
mir. One dakle, koji zubno hol iimtju, pozo- 
vemo, da naj priátelaju, ovo fino sredsvo, 
kője su vu Ameriki znajsli.

Cena jednoj porciji, kaj je z.; 5— 6 Supljnstih 
zubov dosta, sa naputkom hasnuvanja 2 
korune. \ko se 2 K. 10 f. napre poőlc, franco 
razpoäiljano bude. Moéi je priSlelati jedino 
od magjarskog povereniétva kojemu je alres;

v^Razposiljanje „ P l o m b u s “  «и Pisaié Н а ш -» .

8 napi probara
kü döm

Solingeni hajvágó-gép^met
2 tri .V» kr. utanvet mel
lett es kötelezem ma a- 
mi azt 8 n ipo 1 be III 
risB/arenni es a/ esze 
get erte áronná v >*za 
adni. A ta.'jvago.cp Irt 
cm. h я-zu l. gtin mab 
ba nicke e/cl Ir^jobh 

aeelböl > ászait, fan »2 tóga, í vágásra faló. Я le t dó lesOje 
8 aam , 7 ■ ■  . Ю mm , dupla csavarral, bizton« sg isavanal s 
tarialékrugóvai, Unom karton1 an, has/m lati ulasi ássál epyO t, 
uzv, hogy mindenki azonnal hajat vághat vele. Legjnb • inó'6 
■ágú. teljesen falatereive csak írt 2.5» , fedett ni évai Irt 2.75. 
Bt*kállvá*régép Irt 2.26. lán)irá-oliá vagy knlya .unó 611« fii 
2. — Biztonsági beretf ló ke szil ék (rl 1 75 -  Szó ki Id.«* ut n 
vét tielirtt csakis : LATEINER LEO írvári raktárából 

W ien , I 6 3  W o lla a ll*  31__________  *

Egy jó  erkölcsű, legalább 2 
polgári osztályt végzett fiú

tanulónak
felvétetik

GRANER TESTVÉREKNÉL
841 CSÁKTORNYÁN.

#  Asztalos műhely átvétel!
#
# Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására 

(áé. adni, hogy Csáktornyán a Jókai Mór utczában levő 

Ц  l i  a f/у  a r ies -  féle

asztalos műhelyt
átvettem és azt a legmodernebbül felszerelve tovább 

vezetni logom. Mindennemű bútor- és épület munkát 

a legpontosabban és legtökéletesebben, jutányos áron 

részletfizetés mellett is teljesítek.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve, maradok

kitűnő tisztelettel

838 1—2 h o lt  а у  JF

Nyomatott Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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