
Rétek és legelők gondozása.
A rétek és legelők, melyek házi álla

taink táplálásához száraz és zöld takarmányt 
szolgáltatnak, nem csekély közgazdasági fon
tossággal bírnak, mert a mezőgazdaság leg
főbb támasza az állattenyésztés, melyre igen 
nagy gondot kell fordítani minden törekvő 
és számitó gazdának, ha azt akarja, hogy 
az kellően jövedelmezzen. Nemcsak az álla
tok és állati termékek ára és biztosabb el
helyezésének lehetősége, hanem az állati 
trágyának a szántóföld termőképességének 
szempontjából is kívánatossá teszi az állat- 
tenyésztés folytonos fejlesztését. Ennek azon
ban elengedhetetlen kelléke a sok jó, és főleg 
olcsó takarmány. Honnan veszi a gazda 
mind ezt? A jól ápolt és gondozott rétről.

Magyarország lovainak, marháinak régi 
jó hírnevét az annak idején kiterjedt lege
lőknek és buja réteknek köszönhette, melyek 
lehetővé tették az állatoknak télen-nyáron 
kellő táplálását és edzett fejlődését.

Az utolsó évtizedben Magyarország 
mezőgazdaságának majdnem minden ágaza
tában örvendetes haladás észlelhető, a rét 
és legelők azonban még mindig meglehetős 
mostoha bánásmódban részesülnek. Áll ez 
különösen a Muraközre. A muraközi gazda 
még ez idő szerint is azon téves hitben van, 
hogy a természet, mely a réteket és legelő
ket létrehozta, azok további gondozását is 
elvégzi. Ezt azonban a természetre bízni nem 
lehet, nem is szabad. Az a gazda, ki igy
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Kinn a mezön, tarlóföldön járkálok,
N incsennek rajtя kékszinü virágok,
Nincsen rajta buzakalász, csak tarló,
A  búzát is, virágot is 
Learatta a sarló.

Ilyen kopár tarlóföld az én szivem ,
Buzakalász volt benne a szerelem.
A virág meg egy szép leány emléke.
Bitang világ!, a szivemből 
M indakettöt kitépte.

Felszántják a tarlóföldet, elvetik.
Buzakaláazt, virágot is megtermik.
A  szivem ben hogy még lesz-e szerelem?
De jó  volna, — ezt az egyet —
Hogyha tudnám, Istenem !

Antal János.

í t é l j !
A kis utczából való ez a történet, a kis 

utczából, amely nincs többé. Lebontották egészen, 
azt a földszintes házat is. amelyben már huszon
három éve lakott a tanácsos ur a fiával. És ki
ásták arasznyi udvaráról a platánokat, amelyeknek 
egyetlen sárga levele őrzi ma e történet emlékét. 

Az utolsó napon, a mikor már költözőben

gondolkozik, oly ferde hitben ringatja magát 
— nagyon téved — s tévedésének maga 
issza meg keserű levét,

Hasznos munkát vélek teljesíteni akkor, 
midőn e lap hasábjain a rétek termőképes
ségének biztosításáról és fokozásáról írok 
néhány sort.

Általánosan ismeretes az, hogy a rét 
szolgáltatja nagyobb háziállataink részére a 
legtermészetesebb takarmányt, mert a jó rét 
úgy zölden, mint szárazon tartalmazza azon 
tápanyagokat, melyek háziállataink táplálá
sához, gyarapításához feltétlen szükségesek. 
A jó réti szénával semmiféle szálas takar
mány nem vetekedhetik. Ezelőtt általános 
volt az a jó gazdai közmondás: hogy »a rét 
a szántó anyja« e közmondás ma sem vesz
tett igazságából, minthogy a szántó földről 
kivitt növényi tápanyagok visszapótlása leg
olcsóbban akkor történik, ha erre a rétek 
termésével takarmányozott állatok trágyája 
használtatik fel. A rét tehát méltán tartatik 
a szántóföld anyjának, mert az annak táp
lálója s tenntartója.

Az eddigiekben láttuk, hogy mily .fon
tossággal bir a jó rét és legelő, lássuk tehát 
most azt, mit kell a gazdának tennie, hogy 
jó és bő termő rétje legyen. Szóval meg kell 
emlékeznem a rétek gondozásáról, ápolá
sáról

A gondviselés Muraköz gazdáit szép 
nagy kiterjedésű s talaj, fekvés tekintetében 
igen jó minőségű rét és legelővel áldotta 
meg. Ennek daczára azt kell szomorúan 
látni, tapasztalni, hogy nincs elég s főleg jó

voltak, behívatta a fiát a tanácsos ur, hogy be
szélni akar vele. Ott volt, a halálra ítélt platánok
ról hullott, az elsárgult levél. A tanácsos ur kezére 
hajtva fejét, csöndes, szomorú hangon kezdte 
beszédét.

Mielőtt ebből a hajlékból távoznánk fiam, 
egy vallomással tartozom neked. Soha sem ismer
ted édes anyádat. Most róla fogok beszélni. A te 
anyád nagyon szép leány volt. De nagyon szegény 
és elhagyott is, amikor mint modell akarta meg
keresni a kenyerét. Annak a nagy művésznek a 
műtermében, ahol én mint festőnövendék dolgoz
tam Bűbájosán szép szeméből a tisztaság, az ár
tatlanság sugárzott. Megsajnáltam őt, hogy ilyen 
pályára lépett. A midőn pedig panaszkodott, hogy 
se testének, se lelkének nincs hová lennie, fölaján
lottam neki a magam szegénységét. Elhoztam ebbe 
a házba, nem az én szobámba, hanem az anyám
hoz, aki az udvar másik oldalán levő szobában 
lakott. És én, a kinek semmije sem volt, dolgoztam 
kettőjükért. Attól kezdve sokszor ültünk itt a pla
tánok alatt ketten ée bizalommal hallgatott, ha 
művészi ábrándjaimról, a jövő derengő boldogságai
ról beszéltem neki.

Egy napon meghalt az édes anyám. Ketten 
maradtunk. Úgy szólván a temetőből mentünk az 
oltár elé! Az anyám, aki mind a kettőnket szere
tett, úgy akarta. Egy évre rá megszülettél te. Nehéz, 
de szép idők voltak, tele reménynyel. illúzióval. 
Bármennyire megtépdesték tehetségem bontakozó 
szárnyait a gondok, boldog voltam, ha az anyád 
megcsókolt és egy édes, ábrándos dalt énekelt 
nekem. Csodásán szép volt a hangja. Ki hitte

minőségű takarmányuk. Ennek az oka nem 
rejlik másban, mint abban, hogy az idevaló 
gazda rétjeivel nem törődik semmit Elszo
morító látvány tárul az elé, aki Murakö
zön akár vasúttal, akár kocsival végigmegy; 
vad burjánnal, tövissel, bogáncskóróval teli 
rétjein, legelőin, sovány, csenevész, tövisek
től véresre szurkált marha szédeleg.

A jóféle füvek teljesen hiányoznak, ezek 
helyét a semminek nem való savanyu fű 
félék foglalják el. — Tele vannak rétjeink 
mocsarakkal, lápos területekkel, hol a kaszá
nak dolga nem akad s a legelő állat messze 
kerüli e helyeket

Igaz ugyan, hogy a növények fejlődé
séhez, szaporodásához elkerülhetetlenül szük
séges a viz jelenléte. Viznélkül növény életet 
elgondolni nem lehet.

Amennyire nélkülözhetetlen a viz, ép
pen olyan káros a növény életére a fölösle
ges nedvesség. A fölösleges viz hatása követ
keztében az éd s füvek, nem különben a 
pillangós virágú növények eltűnnek és helyet
tük a sovány, rossz minőségű szénát adó 
savanya ffl féWfc ei A föétaée-
ges víztől tehát rétjeinket, legelőinket meg 
kell szabadítani, amit vagy nyílt árok alkal
mazása. vagy alagcsövezéssel érhetünk el.

Az esetben, ha oly területtel állana a 
gazda szemben, melyen az altalajviz, vagy 
a csapadék reked meg, a felesleges víz leve
zetésére nyílt árkokat használunk.

Ahol azonban nagyobb területek vize
nyősek, ott már egyszerű árok húzással czélt

volna, hogy ez a hang lesz mindennek és boldog
ságom megrontója.

Egy napon meghallotta az ónekét valaki. 
Mellékes, hogy ki. Egy gazdag, nagy or. És akkor 
odatolakodott hozzá, behálózta. Tele beszélte a 
fejét, hogy hagyja itt ezt a nyomort, mely nem 
méltó hozzá, mely elhervasztja időnek előtte. Csá
bította szép jövővel, gazdagsággal, dicsőséggel és 
az anyád megszédült ettől a beszédtől. Elhagyott. 
A mikor hazajöttem, te magányosan sirdogáltál 
ebben a piczi szobában. A festőálványomon egy 
papírlap függött.

»Isten veled. El kell válnunk. Mind a ket
tőnknek jobb lesz igy. Viseld gondját a babának. 
Elvittem volna, de nem akartalak tőle is megfosz
tani. Bocsáss meg nekem.«

Nagyon, de nagyon szomorú nap volt ez. A 
platánok ép igy hullatták levelüket Olyan kietlen 
volt minden. Azt hittem megszakad a szivein. Arra 
gondoltam, hogy megölöm magam. De itt voltál 
te. Mit tegyek. Dolgozni kezdtem. Az ecset örökre 
kihullott kezemből e csapás után. Beálltam hát 
napidijasnak egy minisztériumban. Dolgoztam érted, 
kit egy öreg asszonyhoz adtalak itt a házban. És 
azután lélekölő csendben múltak az évek. Engem 
kineveztek, fokról fokra emelkedtem oda, a hol 
ma vagyok, a szám tan ácsosságig. Az anyádnak 
pedig hírét sem hallottam évekig. De a te tizen
kettedik születésed napján fölkeresett Ragyogott 
rajta a sok gyémánt, suhogott a selyem. Bocsá
natért könyörgött, téged akart látni. Én pedig nem 
hallgattam meg. Hiába volt minden, elűztem, téged 
pedig elrejtettelek. Az anyádból világhírű énekesnő





különösebben is kitett magáért. Le vitette 
saját költségén a tűzoltó zenekart, hogy vig 
zene mellett még kellemesebbé tegye a nemes 
sportot.

—  Csáktornya város iparosai 1905
márczius 4-én az »Iparosok Otthona« alap 
javára a »Zrínyi szálloda« dísztermében 
zártkörű tánczvigalmat rendeznek Beléptidij: 
Személ>enk'nt 1 kor, Cseládjegy 2 kor. Kez
dete 8 órakor. Felülfiz,°té>ek köszönettel fo
gadtatnak és a »Munköz«-ben nyugiáztatnak. 
Aki tévedésből meghívót nem kapott s arra 
igényt tart szíveskedjék a rendező bizottság 
élőnkéhez, Prusatz Alajos úrhoz fordulni.

—  0. M К E Az országos magyar keres
kedelmi egyesület zalamegyei kerülete Nagy
kanizsán, február hó 19-én délután a város
háza tanácstermében választmányi ülést tart.

—  Felhívás A 6412/891 és 82843/902. 
számú F. M. rendeletek folytán figyelmezteti 
Csáktornya község elöljárósága a nagyközség 
közönségét, hogy a kártékony her. yófészkek, 
lepketojások, valamint a vértetü és darázs
fészkek irtása iránt a téli hónapok alatt 
annál is inkább intézkedjék, miután ellen
eseiben az 1894. évi XII. t.-cz. 52. §-a értel
mében az irtást a községi elöljáróság a mu
lasztók költségére fogja végeztetni. Kelt 
Csáktornyán, *1905. tebruár 14-én A községi 
elöljáróság.

—  Meghívó. A »Csáktornyái Szépítő 
Egyesület« í. hó 12-ére összehívott közgyű
lése nem lévén határozatképes, az alapsza
bályok 8 §-a értelmében f. hó 19-én vasár
nap d. u. 3 órakor a tűzoltó egylet tanács
termében uj közgyűlés fog megtartatni. Kérem 
a t. tag urakat minél nagyobb számban 
megjelenni Morandini Bálint elnök.

—  Az uj tizkoronás bankjegy. A hiva
talos lap íebruár hó 16-iki száma közölt** 
a Magyar-Osztrák Bank hirdetését, amelyben 
tudatja, hogy az 1900. márczius 31-ikéről 
keltezett tizkoronás bankjegyet bevonja s 
1905. Íebruár 25-én megkezdi az 1904. 
január 2-áról keltezett tizkoronás bankjegy 
kiadását. Az uj bankjegy rétalakja 135 milli
méter széles és 80 milliméter magas, 
mindkét oldalán vizjegy nélkül való papiro
son van nyomva, az egyik oldalon magyar, 
a másik oldalon német szöveggel. 125 milli
méter széles és 70 milliméter magas viola- 
szinü jegykép, két, egyenes vonalban össze
találó részből áll. A német oldalon a külön
böző nemzetiségi nyelveken van megjelölve 
az érték, de a magyar oldalon a császári 
sas helyett a magyar szent korona országai
nak czimeie van s a rozetta két oldalán a 
különböző nyelvű értékmegjelölés helyett 
csak egy.ilyen van magyar nyelven, e sza
vakkal: Tíz Korona. A jobboldali rész, melyet 
fehér vonalakkal guilloche-ozott, derékszögű, 
egyenesvonalu keskeny kis keret határol, a 
két felső sarok mindegyikében köralaku 
pajzsot tartalmaz, melyben e szám 10, sötét 
alapon világosan tűnik elő. E két pajzsot 
szalag köti össze, amely szintén fehéren, 
sötét alapon, a magyar oldalon e szavakat: 
Tíz korona, a német oldalon pedig e szava
kat: Zehn Kronen mutatja. A keret közepén 
köralaku kivágásban eszményi gyermekfej 
van, melyet fölül, jobbról és balról, szintúgy 
alant a középen, egy-egy guilloche-rozetta 
környez; az utóbbiak lépcsőzetesen árnyé
kolt guilloche-mezőkben vannak elhelyezve. 
A jelenleg forgalomban lévő, 1900. évi már
czius hőnap 31-érő1 keltezett, 10 koronára 
szóló bankjegyek a Magyar-Osztrák Bank fő- 
és fiókintézeteinél 1907. évi február 28-áig 
fizetéskép, vagy átváltás végett beszolgálta- 
tandók, úgy, hogy e bankjegyek bevonásának

utolsó határideje 1907. évi február hónap 
28-án lejár. Ettől az időponttól kezdve a 
bevont bankjegyeket a Magyar-Osztrák Bank 
bankintézetei már csak átváltás végett fogad
ják el. 1913. évi tebruár hónap 28-ika után 
a jegybank többé nem köteles (alapszabályok 
89. czikke) a bevont, 1900. évi márczius 
hónap 31-éről keltezett tiz koronára szóló 
bankjegyeket beváltani, vagy fölcserélni.

—  Meghívó- A »Csáktornyái Iparosítják 
Egyesüleíe« ma d. u. 2 órakor tartja meg 
rendes évi közgyűlését, melyre a t. pártoló 
tagokat ez utón is meghívja az elnökség.

—  Egy tál gánicza Ozv. Székelyi Jó- 
zsetné gyürüsi asszony gániczát főzött: reg
gelire, ebédre, vacsorára valót. A szegény 
embernek tél viz idején egy fogásból áll az 
egész napi étkezése. Az asszony feltette a 
polezra a tálat és dolga után látott. Beve
tődön a szobába fia, József, egy huszonkét 
esztendős legény, ki hülyeségéről, erőszakos, 
verekedő természeterői ismeretes. A fiú észre
vette a gámezás tálat, maga elé vette s 
megette az egész családnak szánt ebédet és 
vacsorát — reggelire. A szegény asszonyt 
telbosszanlotta fiának falánksága s alaposan 
leszidta a legényt. Az visszafeleselt. Az anya 
kézre kapta a sodrófát és végig húzott vele 
a fiun. Székelyi József elkezdett dulakodni, 
kicsavarta a kezéből a sodrófát s úgy ütötte 
fejbe a szerencsétlen asszonyt, hogy azonnal 
meghalt. Székelyi Józsefet elíoglák.

— A tisztelt gazgaközönséghez! Mint tudo
másunkra jutott Mauthner Ödön cs. és.kit*, udvari 
uiagnagy kereskedése Budapesten arról értesíti a 
gazdaközönségt l, hogy a lanyha irányzat következ
tében, a lóheremagnak (stíriai lóherének) f. é. 
január 1-én megjelent főárjegyzékében rovatoltárát 
hatályon kívül helyezte. Az árak jelenleg a követ
kezők: 4. számú prima primissima 95 korona, 
4/a számú legelsőrendü 93 korona, 4/b számú 
elsőrendű 92 korona 50 kilónként. Ezen három 
minőség tisztaság és csiraképesség tekintetében a 
létező legkitűnőbb. Általánosan ismeretes, hogy a 
Mauthner ezég olasz vagy amerikai lóheremagot 
nem forgalmaz és hogy az általa szállított lóhere- 
magnak arankamenlességét a m. kir. velömagvizs- 
gáló állomás hivatalos ólomzara igazolja. Ezen 
árleszállítás nagy elismerési k»*lt a gazdaközönség 
körében, mert újból bebizonyult, hogy Mauthner 
a gazdák érdekét szem előtt tartja.

—  Nagy tűz Csabrendeken E hó 13-
ikara virradó éjszaka tűzi lárma zaja verte 
fel Csabrendeken az éjszaka csendjét, ügy 
éjféltájban kigyuladt Molnár János gazdaem
ber Tót-utczai háza. A tűz a szél miatt 
sebessen terjedt tovább és a gyorsan kivonult 
tűzoltóságnak csak megfeszített munka árán 
sikerült a pusztító vészt lokalizálni. A tűz 
martaléka lett 7 lakóház és sok gazdasági 
épület, nagymennyiségű takarmány és néhány 
állat. A kár megközelíti a 10.000 koronát, 
ennek egy része azonban a biztosítás révén 
megtérül. A tűz valószínűleg gonosz kezek 
szándékos munkája, mert e télen már Molnár 
Jánosnak ugyancsak Tót-utczai másik házát 
is szintén éjnek idején gyújtották tel. A 
csendőrség erélyes nyomozást indított a lel
ketlen tettesek kérzrekeritésére

— Az elet meghosszabbítása Moltke, 
a nagy német hadvezér szerint, aki tudva
levőleg rendkívül magas életkort ért el, az 
egészség titka mindenben való nagy mérsék
letben és a szabadban való gyakori test
mozgásban rejlik. Vidor Hugó. a nagyfranczia 
iró. aki szintén késő aggkorában hunyt el, 
a következő felírást vesette házának egyik 
falára: Kelj föl hat órakor, ebédelj tízkor, 
vacsorázz halkor és feküdj le tízkor és tíz
szer tiz évet fogsz élni. Sir James Sawiyer 
reczeptje valamivel hosszabb és igy hangzik: 
»Aludj nyolez órát a jobb oldalon fekve és 
egy szabadon álló ágyban; kerüld reggel a

hideg mosdást, hanem fürödj e helyett a 
test hőmérsékletének megfelelő vízben; tégy 
a reggeli előtt egy kevés testmozgást; csak 
kevés és eléggé megfőzött húst egyél. Szük
séges naponta mozgást tenni a szabadban; 
a lakásban nem szabad élő állatokat meg
tűrni, mert betegségek csiráit hurczolhatják 
be. Éljünk lehetőleg faluhelyen és gondos
kodjunk mindeiakfölőtt jó ivóvízről és szá
raz lakásról; légy* n továbbá foglalkozásunk
ban változatosság és elegendő, rövid pihe
nőnk. Küzdjük le nagyravágyásunkat és 
legyünk jókedvüek!« — »Aki száz éves kort 
akar érni — mondja Sir Benjamin Ward 
Richardson — az ne dohányozzon és ne 
igyék és különösen. ne legye az utóbbit, 
továbbá egyék csak nagyon kevés húst. Kel
jen korán és dolgozzék lehetőleg keveset 
mesterséges világítás mellett. Végül ne eről
tesse meg magát a vagyonosodásra való 
törekvésben, ne bosszankodjék és győzze le 
a nagvravágyásál.«

— Tenyész apaállatok kiosztása. Tallián
Béla földmivelésügyi miniszter felhívta az 
állattenyésztési felügyelőket, hogy a közte- 
nyészlési czélokra szánt és állami közvetítés 
mellett kiosztott apaállatok minősége tekin
tetében olyan állatok szereztessenek csak be, 
melyek ellen jogos panasz emelhető ne legyen. 
Inkább valamivel kevesebb számú, de jobb 
és kifogáslalanabb apaállat oszlassák ki. 
Legjobban szeretné a miniszter, ha az a 
gyakorlatban keresztül vihető volna, hogy 
csak is tuberkuim oltáson át esett és arra 
nem reagáló tenyész bikák osztassanak ki, 
amint ezt az eljárást egyes lelügyelőségek 
már eddig is sikerrel követték.

— A D, К E. sosrjátéka. A Széli Kálmán, 
Pallavicini Ede őrgróf és Rákosi Jenő vezetése 
alatt álló Dunántúli Közművelődési Egyesület 
tudvalevőleg nagy sorsjátékot rendez 60000 korona 
nyeieinénynyel. A két főnyereményt már kisze
melte a Kämmerer Ernő miniszteri tanácsos veze
tése alatt álló bizottság és e 30000 korona illető- 
tőleg 10000 korona értékű díszes ékszerek egyelőre 
közszemlére tétettek ki Lipp Gyula ékszerésznél 
(Budapest, IV. Koronaherczeg-u. 18. sz.) A nyere
ménytárgyak sorában a Franklin-Társulat értékes 
könyvkiadványai is szerepelnek, s azokról a társu
lat Budapest, IV., Egyetem-u. 4. sz. alatt rendez 
kiállítást.

— A tenyészállat díjazások uj rendje
A földmivelésügyi miniszter a tenyészállatok 
kiosztása cziménél történt megtakarítások 
alapján az évenként megtartandó tenyész- 
állatdijazások költségvetési léteiét az eddigi 
összeg háromszorosára emelte föl s ily irány
ban tétetik az előterjeszlés a földmivelésügyi 
tárcza költségvetésében. A díjazás czelja 
egyedül és kizárólag az, hogy a tenyésztés 
terén igyekvő és eredményeket felmutatni 
tudó gazdák legyenek jutalmazva. Kívánatos, 
hogy a dijak növendék állatokra, nőivaruakra 
adassanak és hogy az állat, amelyért meg- 
jutalmaztatott a tenyésztő, a tenyésztésnek 
leköltessék. A jutalmak főleg a kistenyész- 
tők buzdítására szolgálnak, nagyobb tenyész
tők elismerő oklevelet kaphatnak, a pénz
díjak a kisteuyésztőknek itélendők. A mi
niszter óhajtása, hogy az egyts állatbirálá- 
sokba a kisgazdák is folytonosan bevonas
sanak, mert ez amíg a népnél bizalommal 
találkozik, másrészt alkalmas arra, hogy az 
állattenyésztés általános kívánalmainak isme
retei a nép körében is terjedjenek.

Felelő* Bzerkeutő:
' H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó é* laptulajdono*:
FISCHEL FÜLÖP (8TRAUSZ SÁNDOR)
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Sve poäiljke ее tiőué zadrZaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
iine. Hargitai ioiofa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo;

k&OMse pr^plateTobínane n* horvatikom i magjarekom jeziku Izlazeói druitveni, znaatveni i povuíljivi list za púk 

p0*1̂ “' izlazi svak i tjed en  je d e n k ra t i to : vu svaku  nedelju .

Predplatna cena ja:
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetverl leta . . 2 kor.

Pojedini broji koätaju 20 fin,

Obznane se poleg pogodb« 
i fal raőunaju.

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

Nekaj od őmelah.
Tomu je po priliki 15 leteh, как se 

zabavljam sa őmelami vnogokrat sam óul 
od starih őmelarov da prije őmele nemreju 
nositi meda, doklam iz zraka iliti tak rekuő 
iz neba nepada, ja sam takovim krivo mis- 
leőim őmelarom razloZil, da ne iz neba nego 
iz kajkakovoga cvetja őmele iz svojim ril- 
com sisaju sladkoga soka, a kaj pako na 
nogicah nosiju, ono je cvelni praSak skojim 
pomeSanirn medom su seti; vu napravljenih 
luknjicah mlade pőele hraniju,tak zvanama- 
tica na dán po 5 ili 600 jajec iznesti mo- 
guőna je. Mozbit nebude suviáno őmelarom, 
ako na kratkom razloZun как dugó traja 
doklam te male marljive stvari kője pőele 
svojom toplotom grejeju, na svet dojdeju 
najmre matica trebuje 18, delavne őmele 
20 a troti pako 23 danov. Matica za 3 da- 
nah se — spari s jednim — trotom i za 
3 dni je posubna jajca nesti; male őmele 
stoprav za 28 danov moguői jesu delu obav- 
Ijati, nego za 8 ili 10 tjednov od velikoga 
truda prest&nu Ziveti sirote. Matica na dán 
znese do 5 ili 600 jajce. Matica Zivi do tri 
najduZe 4 letah zato őmelari ako hoőete 
dobre őmelce imati tersitese da mlade ma- 
tice na pleme ostaviti, ar ako matica od 
starosti ili od druge kakove nesrece prestane 
Ziveti onda je konec vsem ostalem pőelam 
ar se razidu i ostaviju praznoga kosa

Trot Zivi tak dugó doklam őmele ho- 
őeju, ar ako ga vise notrebuje ómele ga íz 
kosa preteraju ili s gladom mu Zivot pre- 
kratiju.

Z A B A  V A.

Smieáni izpit.
To si jedan prek preuőeni visokih áko- 

lah professor, koj svaké godine kod izpitah 
stotinom dijakom njihovo neznanje dokaZe 
i barem do tridesetem drugi red dade, to si 
táj prek preuőeni protessor nikada nebi niti 
u senji mislil, da bude » on jedenkrat radi 
neznanja zakvaően i u kozji rog natieran, 
pák joflőe к tomu po jednem malem, bosern 
deőecu, koj joS nije niti jedne hlaőice na 
Skolskih klupah razdrl. dapaőe niti zesmical.

To pak se je ovak dogodilo: Kad je 
ugodno lietno vrieme nastalo i inaőe vrlo 
marljivi dijaki о kakovom uőenju vise niti 
őuti nisu hoteli, onda niti taj professor nije 
nikaj vise о kakovom poduőavanju hotel 
znati. Radje je odluőil nekoliko tjednih sam 
dijak biti, te őitati i uőiti se dán na dán 
iz najvekSe i najliepSe knjige, koju je őudo- 
tvorna ruka Svemoguőega za sve i svakoga 
napisala, bil on bogatuS ili siromak, uóen ili 
neuően, najme iz knjige narave. Tu je svoje

A kaj se tióe meda, da jeli iz neba 
curi как sam vre nuprvo razloZil, da to 
nemoguőe, jedina manna je iz neba curela 
ali med nigdar. Verujem da ima ljudih rned 
kője spadaru ja takaj, da su videli cureti 
meda nego ni iz zraka nego íz drevja kaj 
se ovak pripeóa. Foljeg svemoguőnosti bo- 
Zanske na óalarnom ovom svetu Ziveju ta- 
kodjer i takove stvari koji meda puéóaju íz 
sebe i to su tak zvani listovnjaői mali kukci 
koji ako na drevo jabukno, hrnskovo, — 
— ili kakovo drugo drevo sedneju luliko 
meda puáóaju iz sebe da iz drevja vu ma- 
lih kaplicah curi kakli deZdj to se pripeóa 
vu lepnn őistim vremenu gde lak rekuó ni 
jednoga oblaka ni vídeti na nebu, na zem- 
Iju, to sam videl tomu se pőele zvun reda 
veseliju, i puniju koáe svojemu gospodaru. 
Ovim malim kukcom rade su takodjer i 
mravlje zato ako pocutiju öve kukce na 
drevju odmah se Zuriju gori i tam sí meda 
vu obilnosti vuZivaju, uekoje su tak grubi- 
janske ako se dugó vőekati uemreju malog 
onog kukca, da bi se izpraznil svojuni no- 
gami primeju i íz Znjega meda podojnu, 
zato se ovi kukci veliju da su krave mrav- 
ljah.

Na dal|e meda moói najti takodjer na 
listju od drevali í to se pripreóa najmre 
ako za hladnim dnevu nagla vruőina dojde 
onda se drevje poti tojest listje postane me- 
deno nego necuri niti vu kaplicah pada, sa- 
mo je mastno od meda.

Koj ima priliku i volju к tomu, naj 
pazi, bude v idei, da je istina i prosil bude 
osobito, koji se pőelami baviju da bi ga Bog 
stakovimi kukőeki viSekrat pohodil.

Buna vu Ruskoj.
Pod zadnje vreme je to bitó najglaso- 

viteSi glas, da je Buligin znutraSnjih poslov 
minister, dal viziteranje hiZe drZati pri Wit
te ministerpredsedniku. Jedne englezke no- 
vine su pisale prve to i rekle su da je Bu
ligin na zapoved cara dal od rod i I i iztraZiva- 
nje. Kak veüju sumnja je na Wittea, da iz 
njegove hiZe idejű oni lasi, koji se vu buni 
sveZeju skup. Isti na da su od onda veó i 
ruske novine pisale od toga i veliju, da je 
cela sivár ne istina, ali englezke novine i 
nadalje gon drZiju svoj glas i veliju, da je 
•ztraZivanje pri Witle-u za istinu se pripetdo.

Gorkij Maxima su ne puslili slobodno. 
Так poslupaju sa n|im, как sa drugimi 
krivci. On koj je slavu donesel na celu 
rusku, on sada vu tamnici trpi zato jer se 
bori za slobodu ruskoga naroda . . . .  Oh, 
vu Ruskoj, gde na jezere i jezere sposlre- 
laju ljudi, je i to moguőe. da uajglasoviteái 
ruski pisec va kmiőnoj tamnici trpi . .!

Nebude zahman delo, ako opiá mo na 
kratkoma Zivot Gorkij Maxima. Zato vőini- 
ino to, da pokaZemo, как on. koj vu sebi 
uosí klicu velikoga duha, se zgubiti nemre. 
Sigurno vnogo trpi ah nazadnje ipák pivo- 
blada vrhu surovog Zivota.

Gorkij Maxim se je rodil 1862 Ijela 
marcziuáa 14-ga vu Nisnij Nowgorodu. Bra
vó rusko obiteljsko ime mu je Aleksej Mak- 
s и no vica Pjeákov. 1878-ga je bil inoö pri
jednim áoálaru. Ovoga je ostavil i veő dru
go Ijelo je bil inoá pri jednim malaru. Ali 
i to je ostavil i 1880-ga je veő bil poina-

Zedno oko Zelel napojiti na zelenih livadah 
i na liepoti bezbrojnoga cvietja, koja u svih 
bojah raste po briegovih, Sumah i dolmah, 
tu si je kanil svoje srdce razsiriti, za da 
mu krv opel ónak mladenaóki kroz Zile 
profrca. makar da je veő imái sniega na 
glavi.

Pak jer su mu osobito hvalili monta- 
onsku dolinu ne daleko od poznatog »Arl- 
berga,» da je baä onde osobito liepi list u 
toj velikoj knjigi Stvoritelja, to je on svoje 
praSne knjige zaklopil te je pleőa ohmul 
glavnomu varaéu i odruZil je med brdme 
a parni konj ga je odvlekel po Zelezmh 
traőnicah sve do Bludenza, a od onud po$- 
tarska kola polag rieke »Illa-a» medju do 
oblakov visokimi klisurinami u prije reőenu 
prekrasnu dolinu montafonsku i u glavno 
miesto iste doline varoáinec »Schruns.»

I izbilja tu je naSel podpuno potvrdjeno 
kaj su mu prije svi hvalili i óim je duZe 
svoje od dugog seda ukoőene noge okolo 
tieral, i őim se je vise nabreZuljkei peőine 
spinjal, tim je postajal veseliji i poduzetniji.

Anda se jednog jutra rano, dók je jós

sve spavalo najedankrat odluói ónak posve 
sam samcati, bez vodiőa briegovitu turu pod- 
uzeti te visoku ravnicu »Gargellen, koja se 
od lieve strane rieke III, dvie ure od Schrun- 
sa vuzbrdo, pak do smieZnih »Schneekop
pen» na ávajcarskoj granici proteZe (tu oko- 
licu sam proíle godine proputoval te bi radi 
njezine divue liepote hotel svakoga onamo 
naputili) te kője ugodni voljki zrak je veő 
mnogoga teZko boleslnoga ozdravel, za ov 
put posieliti.

Prema tomu anda napiáe za svog sta- 
nodavca cedulicu koju ostavi u sobi na stolu 
i koja je objavlivala gazdi, da je ptiő odle- 
tel ali da őe se za dva ili tri dana opet 
povrnuli, I onda je u zorju odputoval pra- 
ma odredjenom si cilu te mu se je putem 
srdce od veselja áirilo nad pozlaőenimi pe- 
őinskemi vrhi i budeőoj se naravi u grmlju 
i Sumah, te se je nadjal, poéto mu putevi 
onud nisu bi4 poznati, da őe se veó s ko- 
jim koseóim sHjakom sastati, koj őe mu i 
jiravi put i prikladnu krómu, u kojoj bi 
bilo moguőe dobro zajtreku, pokazuvati. 

íz izbilja niti fertalj vure joá nije pu-



gaó vu kuhnje na jednoj paroladji. 1883-ga 
je pornagal pri jednim perecaru. 1884-ga je 
drva Zagal a drugo leto je pekovski detió 
bil; zatem je bil popcvaó vu jednim druZtvi, 
nppt zatem je jabuke trZil, a 1888-ga se je 
hotel skonóati. 1889 je postal Zeleznióki 
vahtar. 1890-ga je pri jednim fiákaliuáu de- 
lal, 1891-ga se je jedan óas skital a zatem 
je bil teZak vu jednoj solarni. 1892-ga je 
napisal prvu svoju pripovedku sa »Makar 
Cudra» naslovom. To je bil pocetek njego- 
ve glasoviiosti. Vezda ga veó po celim svetu 
poznaju как glasovitoga pisca

Diugi koj je sada vu buni postai gla- 
sovitim, je Gappon. Как novine piáeju Gap- 
ponu je iálo po ruki se skriti. Dakle oni, 
koji tuliko sinov ruskoga naroda daju spo- 
strelati sí moreju fuókati za Gapponom.

Politiéki pregled.
Njegvo Velióanstvo kralj je grofa An- 

drássy-a dal ksebi dozvali Andrássy-u je 
kralj dal dozvoleuje, da govori sa leve stran- 
ke vodjah i da iáóe put, как bi iz sadanjeg 
staliáa se mogel vun speljati orsag.

Andrássy je razpravljal sa svemi leví- 
mi strankami. Как novine piáeju leve stran- 
ke sve zahtevaju gospodarstvenu samostal- 
nosl i vu zakljuőnim vremenu postavljenje 
harmice zahtevaju nadelje, da pri soldaótvu 
kod magjarskih regimentov se narodni düh 
vpelja nutri; zahtevaju razáirenje votumov 
pri zbiranju orsaókih ablegatov, zvun loga 
zahtevaju progressivni temelj porcije, tojest 
da svaki pravióno tuliko plaóa, kuliko do- 
hodka ima.

Ovoga rneseca 8-ga je bil primljeni 
Andrássy opet pri kralju i povedal mu je, 
kaj zahteva u leve stranke. Kralj je |ako 
srdaóno primil Andrássy-a, koj se je trsil 
toóno razsvetliti pred kraljom sadaánji sla- 
liá. Vu pohtiókih krugih za dober znak dr- 
Ziju, da je Andrássy joS i za drugi dan tain 
ostal, jer lak vidiju, da leve stranke moreju 
imati ufanje, da se njim Zelje spuniju.

Drugi dán tojest ovoga meseca 9-ga 
ob 1 vuri popoldan je gróf Andrássy npet 
pred kraljom bil. Da kaj su dovráili. to se 
nezna, jer to je joá tajna samo to jednoje 
istina, da je kralj i Kossuth Ferenca, vodju 
leve stranke ksebi dozval i sa njim se takaj 
dogovaral.

tóval, veó ga je jedan montanovski deóec 
susrel, koj je bosonog, sa zacrvenenimi no- 
gami po debeloj, gustoj, rosnoj travi gazil, 
u rog puhái te bióom pucketajuó köze pred 
sobom tieral, kője iz lieve i desne strane 
íz átalah za friákom paáom Zeljne su ska- 
kale i deöecovu őredu povekáavale. Deóec 
je anda bil mieslni pastír, s kojim se je 
sada naá uóeni pulnik u spomenek pustiti 
moral.

Anda zapita uóenjak tog kozjeg pástira 
jeli je na pravem pulii u ravninu »Gargel
len* i как mora dalje iti, da iz pravog pula 
neizide i on nezabludi.

»To se razme i tér как, da sie na 
pravoni pulu, p I к ako me hoóete posluh- 
nuti, neóete niti zabluditi moói. Sada samo 
ovak idite dalje do piljenice . . . . za pilje- 
nicu valjda znate gde je?»

Na to professor s kima zglavom i reóe 
da on ravnió nezna gde piljenica svoju 
sluzbu obavlja, medjutim, ako je sad baá u 
poslu, pák se svojimi ápinóastimi zubi trsi 
kroz tvrdi hrastov tróek ákripajuó prejesti

Andrássy je joá onaj dán na veőe 
otiáel nazad vu Budapeátu.

Od toga sledeői glas piáeju novine; od 
ovoga meseca 9-ga dneva:

Njegvo Velióanstvo kralj je danas po
poldan ob 1 vuri na audenciu primil grofa 
Andrassy-a. Njegvo Velióanslvo je do sada 
samo to odluóil, da koga bilde nadalje pos- 
luhnul vu magjarskim staliáu. Med prvi, koji 
je bil pred kralja pozvani je Kossuth Ferencz 
vodja levih strankah bil.

Kossuth je proölu nedelju, tojest ovoga 
meseca 12-ga bil pred kraljern. Da kaj su 
se dogovorili, lo se nezna, ali to jednozna- 
mo, da je kralj jako srdaóno primil Kossu- 
tha. Kad je ob 11 vuri pred poldan Kos
suth vu kraljevu sobu doáel, kralj se je 
stal iz stolca i pred Kossulha iáéi. Od kraja 
su se magjarski spominali, a zatem pák 
francuzki. Kossuth jako dobro govori fran- 
cuzki. pák i njegvo Velióanstvo kralj takaj. 
Kralj je pri stoleku svojim sedel a Kossuth 
pák poleg na jednim fotel-stolcu. Skoro jed- 
nu vuru su se razgovarjali. a onda se je 
kralj stal nakloml se je i stem je znaóil 
da je kraj audienciji. Kad je Kossuth vun 
iáéi, kralj ga je sprevodil do vrat.

Vuni vu BeCu po vuhcah su sve pov- 
sud Cekali ljudi Kossuthovu koóiju i krióali 
su »éljen Kossuth!»

Veliju novine, da как se Cuje, kralj 
nije proti, da bi Magjarska svoju harmicu 
dobila, ali skupnost soldaóije nebi rád dal 
bantuvati.

Как vu zadnjih novinah óitamo, opet 
su dobiIi pozív pred kralja Wekerle i Széli 
negdaánji ministerpredsedniki.

Ovoga m<seca 17-ga se je ziálo skup 
prvió orsaóko spraviáóe, od Cesa budemo vu 
sledeCim broju pisali.

Tabor vu Aáiji.

Glasi, koji iz bojnoga polja dojdeju, 
nam opet kaZeju da se rusi gibaju. Rusi 
jako slrelaju na japansku sredinku a rusko 
konjamőtvo pák bi rado obkolilo japansko 
lévő krilo. Samo jeli nebude opet to obko- 
livanje tak ziálo vun как je svako do sada, 
tojest da su rusi navek morali nazat beZati 
a predi su dobro bili bili.

Stössel general se Zűri dimo vu Rusku,

to se onda nada veó íz daleka ju óuti i 
najti.

Tomu je sada kozji deóec mir puslil 
i razh.gal dalje:

»Knda vi anda piljenicu najdete, onda 
idite samo jednako do kehlavoga Iveka koj 
kozolce dela . . . .  kehlavoga Iveka pák 
valjda poznate?»

1 opet professor skimaglavom joá jaöe 
nego prije i odgovori, da mu je kehlavi 
Ivek posve nepoznata osoba a to рак, kaj 
dela, to mu se posve ápanjolski óini.

»Ah» — véli sad deóec i mieri svo
jim pogledom toga neznajuCega muZa od 
glave do pet dole опак kakti iz pomilovanja 
nad njegovim neznanjem, — »ah, em keh
lavoga Iveka pózna svako diete, a kozolci, 
kője uviek dela so takove koáarice, kője si 
óoviek na órevo priveZe ako ide . . . óreá- 
nje brat na drevo ili . . jagode po áumi.
— No ali zato nikaj! Vi se murate samo 
desno drZati i gledati, da Cez most projdete. 
Onda morale mimo »Stutza» se obmuti, 
tam gde na obronku ima Ruf svoju kuCu 
u nutarnju »Frattu» (krC), a onda ... .

sada je bil vu Adenu a od ovud se dalje 
pelja sa 535 ruskimi oficeri i drugimi rusfci- 
mi soldati, kője su japanci dimo pustili. Tu 
je Stössel govoril od Porth Arthura i véli 
da je on vCinil sve, kaj je samo mo6i bilo 
vóiniti, ali duZe je ne moöi bilo drZati gra
de, рак ga je zato prek dal.

Как veliju skloplenje mira je véé blizu 
i Englezka bude ona vlada, koja bude pod- 
pomagala vu sklöplenju mira.

Najmre Kuropatkin je véé — как se 
je to zeznalo mi neznamo — viáekrat re
kel i javil vu Petervar, da poleg sadaánjeg 
átaliga su rusi nemoguéi gvinuti, a tuli
ko soldatov je ne moéi hraniti vu Mand- 
Zuriíi kuliko bi bilo potrebno, da rusi pre- 
obladaju japance.

Kaj je novoga!

X em Ski ru d a ra k i sÉrajk.

íz Bochuma telegrafiraju, da rajna— 
westfaliiski pivokuhari pet jezerno fundaciju 
polozili su na ruhrne okolice strajkovnikov 
lapornih rudah na njihove familije podporu 
nego samo iz tim naéinom, ako strajk pre- 
stal bude. Strajkovni rudari do sad pol mil- 
liuna markih na pomoé dobili jesu

N a p á d  p r e d  cirkvom .

Veliko uzbuóenje zavdal je pred tremi 
dnevi prije toga vu Budapesti na Maria vu- 
lici pred Jezuáevoga srdca* crkvom jedan 
bjesan Clovek koj iz revolverom na jednu 
vu dvojnosti biváu Zensku je strelal.

— Szombathy Endre cipelar bil je táj 
krvoloéni ölovek, koj vu veliki svojoj Zuh- 
koéi, ar ga Zena ostavila bila, hotel nju je 
vubili.

— Szombathy se viáekrat porekei sa 
svojom Zénóm, ar je navadni bil od bo£- 
jega dara viáe к sebi vzeti, neg bi potrebno 
bilo i zbog toga se nikak ni mogel pogajati
sa Zénóm.

— Zena njegova na zadnje ga ostavila 
na áto muZ njeni sa Ijepom reéjom, opet 
pako iz groZnjom hotel nju je nazad ksebi 
privabiti.

— Nego Zena nit öuti nije hotela od 
toga i tak muZ njeni se odluéil, da bu nju 
izkonCal.

Sad professor tomu brblastomu deéecu 
padne u rieé:

»Stani malo, deCec, nernoj tak naglo, 
pák mi reéi jeli je táj »Stutz» opet takov, 
koj dela kozolce i onda, kaj je to za stvar 
ta »Fratta?»

Sad ali pák se deóec nije mogel za- 
dosta naóuditi i preóuditi nad tim muiem, 
koj nije póznál »Stutza», tu po ravnini uz- 
duZ se protezuóu klisuru bez áiljastog vrha, 
da je izgledala kakti obátucana, niti pák 
unutarnju »Frattu», gde se je fratilo iliti 
króilo joá od starih vriemenah, как to naj- 
stariji ljudi pripoviedaju, i to radi vieónih 
poteZkoóah putovanja med gustom Sumom.

»Meni se sve tak öini» — véli zateg- 
nuto deóec — »da vi niti nepoznate kriZnu 
ulicu?»

»Nepoznam.» — Odgovori professor.
»A kapelicu svetoga Fidelisa, koja je 

onoga hudoga pozoja pod sobom svojom 
leZinom sgnjeóila, jeli barem za nju znadete?»

»Niti spomenka о tom* — véli pro
fessor smieáeói se

»Ah» — odgovori deóec — »onda pák



— Stradno ovo odluőenje je őinenje 
naCinilo. Szombathy-a njegova Zena pred 
tremi dnevi prije toga bez svaké sumnje 
doála je van iz JezuSevoga srdea cirkve, 
kad mul njeu frisko knjoj skoöi i triKrat 
streli nanju.

— Nesreöna Zena je pobeöi hotela, 
nego kugle su nju pogodile i tak se joj vu 
telo njenu za pilile jesu, bez svesti sruäila 
se na zemlju. Simo tamo hodeöi su po re- 
dara beZali, koj je napadnoga suproga bil 
zadrZal. 2enu pako smrtno pogibeljnimi nje- 
nimi ranami, sad vu épitalu vraöiju.

A frik á n a k I m lsslonarlnäi.

Aradsko redarslvo je ove dneve dva 
prevzetne varalice prijalo, koji sa Kun Ber
talan reformatuäkoga biákupa krivirn njego- 
vim preporuönim listom obhodili su vise 
varaáov, da kakti missioneriuäi peneze spra- 
viju skup za divje ljudi na njihove vere 
preobraöenje. Jako vnogo viöeäi oblasti i 
nezbrojeni drugi pojedini ljudi veruvali su 
varalicam, koji pod obraöene vignette iz ve- 
likim hasnom vodili su svoje vkanjlivosti. 
Aradsko Vedarstvo medjutim za sumnjivo 
znaálo je ovo delo i na valuvanje potegnulo 
je gospodo missioneriuée. Sumnja se za is- 
tinito posvedoöila, ar na brzoma se razvetilo 
bilo, da Szabó JoZef i Klavanek Janóé su 
pogibeljni vkanjlivci, koji neizbrojene paSuSe 
podpisali su iz krivimi imeni i speőati. Sza
bó je odmah vse bil valuval, nego álavaőki 
Klavanek je tajil, Nego ovo sve ni hasnifo 
nikaj, redarstvo jeobodvojicu prijelo i sudu 
predalo.

T r Ide s e i  na amrt odaudjeni.

Beöki dopisnik javi: da Echo de P’ariz 
zvanim novinam telegrafiraju iz Odese, da 
kada je vu Sebastopolskoj tvrdjavi vojni 
pravdeni stol zvrhu pobunjeni matrozov 
suda bil drZal, poleg tvrdjavne apateke se 
prsnuöe bilo pripetilo, vjerojatno da od anar- 
kistah napad je bila proti vojnomu pravde- 
nomu stolu i strogo istragu su odredili Vojni 
pravdeni stol med pobunjenih matrozov 30

vas пека Bog blagoslovi i пека vas Bog 
vodi как najbolje zna! Tko je tak bedast 
pák nezna za piljenicu. nepozna kehlavoga 
Iveka, nezna za Stutz niti za Frattu, a jóé 
к tomu neima niti pojma о kriZnoj ulici i
0 kapelici svetoga Fidelisa, tomu niti je 
moguőe savietovati a niti pomoCi!»

То izreőe te se obrne od professora, 
pritisne svoj rog na usta te iztuli svoju sr- 
ditost iz njega, a onda se pusti u bieg za 
svojemi kozami, kője su iza toga veó pri- 
liőno naprvo otiále te su se natrag zgleda- 
vale, как da hoóu pitati, gde im je pastir 
zaostal.

I ovak sada tomu preuóenomu visokih 
ákolah professoru nije drugo preustalo nega 
na dobru sreóu za nosom iti, i táj ga je 
izbilja dobro vodil, jer ga je dopeljal do 
jedne male krőmice na kriZnoj ulici i doíini 
Gargelien, kam je baá Zelel, doklam njego- 
vim korakom tiije silna pyramida Madrisa 
briega »Halt» zapovedala, te ga pri briegu 
zaustavila, a on onda se pri vrlo prijaznem
1 uljudnem Madrisa — krőmaru poslie pod- 
neáenog straha nad zlo poloZenim izpitu, sa 
nekoliko őasicami crvenoga tirolskoga vinca 
sírom i áunkom nije okriepil i za daljnje 
putovanje pod siencom ogromne jel ve si 
odpoőinul.

Em. K o t lay.

ih je na kugleno smrl, ostale druge pák" 
do smrti trpeóu vuzu odsudil.

Jed n e g a x d a r lc e  p o l  m lW unake  
herbljn.

Neőekana sreőa dostigla je vu Kolozs- 
varu jednu gazdaricu, koja po svojega gos- 
podara smrti 500 jezer korun j ' herbala. 
Vu Kolozsvaru najmre vurnerJ je Kuliczka 
Ernő prebogali iz polske zemlje rodjeni ka- 
pitm. Pokojni po svojoj smrti sarno jednu 
jedinu Zalostnicu imái je: Gregor Annu ka- 
pitana gazdaricu i preko celoga njegovoga 
Zivienja verno skrbiteljicu, na kojuceliime- 
tek — 500 jezer korun je ostal. Gregor 
Anna je joá za ono vreme dospela. kakti 
mala pucica kapitana к njegov hiZi, kad je 
oZenjeni bil HiZe gospodarica, erdeljske ple- 
menite Lazar tamilije odvetek je vumrla, 
Gregor Anna je tarn ostala poleg staroga 
gospona i verna dvorilica ostala je preko 
dugi Ijet. Vise od dvadeset pet Ijet skrb je 
nosila na svojega gospodara, koj sada vu 
svojem teátamentu l|epo se spomenul iz 
Znje. 500 jezer korun ostavil je na nju. Pol 
milliunska herblja je zadosla neőekana, ar 
akoprem je vsaki bil znal, da je slari gos- 
pon bogát ólovek, nego na tuliku ipák nisu 
Sacali njegovoga imetka. Kuliczka Ernő zvan 
ovoga, ostavil je joS i na druge dobre svrhe 
vu menáoj svoti takaj.

fí/tzhojuu krvoloőnost vu stncunu.

Íz Odesse telegraíiraju, da Insberá-kom- 
panije zvanim njenim Stacunu ove dneve 
vnoói razbojniki su vdrli nulri i tri noőne 
straZare po ogoriőenoj borbi s'u nje omainili 
zagutili i njihove oói spehnuli. Zlocinci za- 
tim penezno kasu hoteli su razbiti, nego 
soldaőka straZa je »je uzbuóila i pobegli 
jesu. Vjulro su naáli tri noőnih slraZarov 
njihova okrnjena mrtva tela. Razbojne kr- 
voloónike do sad joS nise uzpjesilo к ru- 
kam dobiti.

S lla  ilv o ta .

Ur Grünvald Ignác homonnaiskoga ko- 
tarskoga vraóilelja njegova suproga, как su 
ustanovili bib, da hotomice je otrovila sebe 
Mlado Zensko je neblazena zaljublenost po- 
terala vu smrt.

H ercegpriniH áa ro d  je n  dán.

Vaszary Kólóé biboroá hercegprimaá 
magjarske katoliCke sveíe cirkve vladar t 
meseca 12 dneva vnedelju obdrZaval je vu 
budavarski svoji palaói 73 svojeg rodjen 
dana Svetek hercegprimaáa glede njeguve 
slabosti stanja, Óisto vu tihoói se svráaval 
i Castitelje stranom Kohl Medard dr. biékup 
iz Andor György primaáevoga tnjnika druét- 
vom su prijimalo, stranom pako na van 
poloZeno tablicu su podpisali svoja imena. 
Sad veó od viée mestali, osobito od bi^kup- 
skoga kruga strani doSh jesu óastiti tele- 
grami.

K rv o lo én l o v é a r s k l p a stir.

Iz Kecskeméta javiju: da kecskemétski 
porutni síid je ove dane razpravljal Virág 
István 18 IjetoSnjega ovóarskoga pástira 
greánu pravdu, koj proéastnoga oktobra na 
Jakabszállásu за svojom pastirskom batinom 
iz jednim vudarcem vubil je med igranjem 
12 Ijet staroga Csik Sándor pástira zalo, ar 
se njemu uorca bil delal. Porotni sud na 
tela ranjenosti zavdajuee smrti greánog ói- 
nenja za krivca je pripoznal Virág Istvana,

na kojem temelju sudstvo, glede njegove 
mladosti samo na tri Ijetno trpeóu vuzu ga 
odsudilo.

T rlu a jst devojkah  n e sre é a ,

Trinajst vu Petervaradu stanujuóe vu 
svilni fabriki delajuöe teZaóke puce ove dnr- 
ve na veóer iz fabrike pramadomu se na- 
putile jesu,proti prepovedi po — Dunaja 
ledu iéle su na onostran brega. — No- 
medjutim da do sredine Dunaja doále jesu, 
led se puknul med njimi i vsih trinajst vu 
vodu spokapali. Na strahovilu pomoónu kriku 
na bregu slojeói na nesreónih pucah na os- 
lobodjenje se poZurili jesu i vre iz nr.ed 
vtoplenih osmericu se im uzpjpsilo oslobo- 
diti iz smrtne pogibeli, pet devojkah medju
tim bez traga izniknule su pod ledom.

K rvo lo én o st.

Iz Pölöske javiju, da poleg nje leZeóeg 
Ókörhegyu iz same omraze strahovitern na- 
óinom vmoril je Cseh József zvani poljode- 
lavec svo|u susedu Bedő Julianu. koja ku- 
pila je njegovu hiZu. Odluóil se da se bude 
reáií nje. Так je vóinil anda, как da bi se 
bil odselil. van je znosil svoje pohiztvo iz 
iz slana. Na veóer medjutim skrivoma na- 
zad dojde i goruóu gobu vlekne pod hiZni 
krov, Prvle medjutim od zvuna zasunul je 
vrata i otíáel je vu Csatár. Stari slamnati 
krov vnoói se bil vuZgal i Bedő Juli ina je 
samo oud.i bila spazila pogibelj, kad je veó 
vu plamuu stojal krov. Strahovile muke je 
je mogla trpeti siromaáka Zenska, kad vrata 
nije mogla odprti. Dve svoje male kőere je 
van porinula nad vuzek oblok ona sama 
medjutim se m mogla es!ohoditi, ar öez vu
zek oblok ona sama medjutim se ni mogla 
osloboditi, ar örez vuzek oblok nije mogla 
van. Pucice su se oslobodile, njihova majka 
medjutim je zgorela. Od njezinoga tela sa
mo truplo ostalo je, ostalo drugo na pepel 
zgorelo je. Cseh JoZefa, ko» je svoje öinenje 
jarlpoznal, su ga pri jeli i vu zalaegerseöki 
pravdenoga stola reét odegnali.

Л« sa m o u b o jtsvo  x d r u ie n l s k o ls k i  
d ija k ! .

Redarstvo je vezda na zanimive zdru- 
Zenosti doälo na trag. Pet ékolnih dijakov 
se odluőilo do bude samo ubojstvo naóinili 
ar su zloőeste svedoőb«* dobili. Jeden izmed 
— njih Schneller JoZef zvani gimnazialni 
uCenik pred dveemi dnevi prije toga poslie 
podne doli je skoóil iz hiZne druge kondi- 
nacije Medjutim iz őudnovitim riaóinom, ni- 
kakva falinga ni se rnu pripetila. Dimo su 
ga odpeliab na stau njegov, gde valuvaäe, 
da se iz pet mi svojemi pajdaéi bil zdruZd 
na samoubojstvo. Dejaka ovoga brat Schnel
ler Adolf od villamosa őinovnik se taki bil 
poZurd na redarstvo, gde javii je dogodjaja,
? jednim putom na samoubojstvo zdruZenih 
dejakov njihova imena lakai predade Re
darslvo je namah poiskalo pustolovnih dia- 
kov njihove rodilelje, da prepreöiju svojoj 
deci, ovo njihovu namjeru.

Sa m o u b o jn l deak,

Iz Graca javiju: Ove dneve posle pod
ne jeden do 16 Ijet starosti imajuöi deak 
doáel je Cuőiő zvanoga tergovca vu njegov 
Stacun i za tlaubert piötolu je prosil. Taki 
je lakaj i nabil piätolu, ar je to bil rekel, 
da nju hoöe izprobuvati. Kad su njemu na- 
bito piétolu vu ruke njegove bili dali, joS 
prvlje neg bi bil njemu gdo prepreöil, na 
öelo si je nju stisnul i sproZil. Kugla se



mu za pílila vu njegovu lubanju i na Viv
ienje pogibeljnom ranom ranila je maloga 
dejaka, koj .zato holel je vumreti, kajti za 
zloőeste svedoőbe, hoteli su ga pretirati iz 
Skole.

Vu T isu  viop/ena za ru ön lca.

íz Csongrada telegrafiraju: Zsíros Lajoé 
i njegova zaruónica, Donba Bözse obodvo- 
jica csongradskih poljodelavcov detca, öve 
dane ravno julro na zdavanje su se odpra- 
vili vu Csongrad iz BliVnje pustare. Da predi 
doáli budu na zdavanje, prek zmrZujene 
Tise naputiti se jesu, kője mehek led me- 
djutim зе pod njimi bil puknul. MladoVenju 
se uzpjetilo osloboditi, nego zaruCnica se 
vtopila vu Tisu.

Sa m o u b o jn a  g o sp o d sk a  kői.

Iz Dombóvára javiju, da Schöfl Jenő 
rudarskoga őinovnika njegova lepa éerka se 
otrovila na svojih roditelov stanu, vu Szász- 
varu. VraCitelj veő nije moguCen bil, mlade 
puce, njéno Vivienje sloboditi. Da zakaj je 
naőlnila samoubojstvo, to se nezna.

Vm orll g a  je»

Vu temesvarmedjinskoj Módos obcine

njenoj Sumi po noőnim vremenu prestrelili 
su Wagner Lajoáa Nikolics baruna mladoga 
koma 25 Ijet staroga njegovoga logara, koj 
smrtno ranjenom svojom ranom se nekak 
dovlekel do doma i povedal svojoj tuvaru- 
Sici, da Weiland Jakob rudnaiiski deőko bil 
je on, koj je na njega strelil i onda je po- 
bege!. Wagner pred Vandari je ovo isto va
lóval, nego zatim za kralko vreme je vu- 
merl. Podignjena traVba je na Weilanda 
vpala, koj medjutim na zverokradice je na 
rinul krvoloőnost i tim se brand, da ako i 
skupa bil je iz Wagnerom onu noö, nego 
od zvjerokradicah zbog straha je pobegel 
od njih. Paranje zatim je posvedoőilo, da 
hit neposredno iz blizine se pripelila. Kad 
su ovo Veilandu na prvo postavili, skruáeno 
valuvaáe, da za stanovito on je vmorilVag- 
uera, na nagovarjanje njegove tuvaruáice, 
skojom preko nekuliko mesec danali je vu 
poznanstvu Vnjom Vivel, i Veilanda i Vag- 
nericu takaj su vu módoáiiski re§t bili о 
degnali.

Neareéa.
Öve dane poslje podne vu Budapesti 

Béketér zvanoj peskovoj rudi troja mala 
detca se igrala jesu, kad samo na jedenkrat 
od rude jedna stena se vruhnula i jedno

dete pet Ijet staroga Rencz JoVefa je poko- 
pala. Drugi dva sinéici vu dvojnosti bezuli 
su po pomoő na lice mesto popaáéeni ljudi 
medjutim véé nisu jim mogli pomoői. Kad 
su ruáevinu odstranili bili, veó mrtvo naáli 
su nesreéno dete Redarstvo malo mrtvo telő 
je na pravdenoga stola vraéiteljski zavod 
odpeljalo vu nesreCnom poslu pako podiglo 
je iztraVivanje.

SX akarckoakodm
M A G G I-IZE S ÍTÖ

helyes használata mellett.
Néhány csepp — a tálalásnál hozzátéve — elegendő, hogy ezáltal gyenge levesek
nek, mártásoknak, főzelékeknek stb. egy pillanat alatt jó  és erőteljes izt adhassunk. 
— Űvegecskékben 50 fillértől kezdve  (utántöltée 40 fillértől kezdve).

Kapható minden filszerkekresedésben, csemege-üzletben és drogueviában.

MAGGl-kitflntetések: 4 nagydij, 26 aranyérem, G díszoklevél, 5 tiszteletd ij. Hatszor versenyen kívül, többi között az 1889. és 1900-iki párisi v ilágk iá llítások on . Maggi Gyula b irá lótag.

Ki szereti
a gyöngéd, tiszta arczot, a puha sim a  

arczbört és üde rózsás a rc z s z in t?

Az mossa magát naponta a hires, orvosi
lag jónak talált

B ergm ann-fé le
LILIOM TEJSZAPPANNAL

(Védjegy : 2 bányász.)
B e r g m a n n  & C o  Dresden ésTesehen a/F. 

gyárából.
Kapható Csáktornyán Stráh ia  T es t

v é rek  füszerkereskedésében.
Darabja 80 fillér • 821 17—80

22. sz. 1905. végreh

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmiben ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. tör
vényszéknek 1904. évi 6341/p. számú vég
zése következtében Wollák Rezső Csáktornyái 
ügyvéd által képviseli ifj. Neumann Miksa 
Csáktornyái czég javára Habus Bálint st. 

jelien 774 kor. 91 fill s jár. erejéig 1904.' 
évi deczember hó 22-én íoganatosilotl kielé

gítési végrehajtás utján le- és felülíoglalt és 
2050 koronára becsült következő ingóságok,
u. m: lovak, tehén, kukoricza és kukoricza- 
kas nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbíró
ság 1904. évi V. 434/2 számú végzése* foly-j 
tán 775 kor. 94 fill, tőkekövetelés, ennek 
1904. évi november hó 8. napjától járó 6% 
kamatai, váltódíj és eddig összesen 71 kor. 
45 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, Mikecz Lukács, Tiszai Ignácz 
és Plaftarics János lakásán Murakirályon 
leendő eszközlésére

1305. évi február hó 24. napjának délutáni 2 érája
batáridőül kilüzetik, és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. iü7. es 108 §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le- és íelülfoglalták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. L-cz. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Perlakon, 1905. évi február hó 12.
I napján. 888

447 tk. 90b Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

Ikvi hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Hen
rik ügyvéd Csáktornyái lakos mint özv. Vufsák 
Miksáné hagyatéki követelései behajtására 
kirendelt ügygondnoknak Golubics Erzsébet 
férj. Malossn Mihályné íelsőkirályfalvi lakos 
elleni végrehajtási ügyében, végrehajlatónak 
1000 korona tőke, ennek 1902. évi deczem- 
b< r hó 24-től járó 8% kamatai, 65 kor. 80 
fill, per, 26 kor 30 fill előbai és 10 kor. 
jelenlegi s még (elmerülendő költségekből 
álló követelésének kielégítésére az árverés 
elrendeltetvén a nagykanizsai kir. törvény
szék és a Csáktornyái kir. járásbíróság terü
li lén levő ferenczfulvai 4 sz. tkvben 4 hrz. 
sz. a ház, udvar 1059 d-öl terület, ehhez 
tartozó aránylagos legelő s erdő illetmény a 
végrehajtási törv. 156. §-a értelmében egész
ben 955 kor, ugyanott 133 sz tkvben 609 
hrz. sz. a. szántó 733 D-öl 207 kor., 717 
hrz sz. szántó 946 D-öl 104 kor, az u. o. 
271 számú telekkönyvben 608 hrz. sz. szántó 
439 D-öl 103 kor., az u. o. 334 tkv. 734/b 
hrz sz. szántó 600 D-öl 97 kor., az u. o. 
366 Ikv. 704/2 hrz. sz. szánló 1 hold 230 
kor., a 704/3 hrz. sz. szántó 708 D-Öl 114 
kor. becsárban a hivatkozott §. értelmében 
egészben, a I renczfalvi 411 sz. tkvben 705 
hrz. sz. szántó 1415 D-öl területű ingatlan
nak Golubics Erzsébet nevén álló */■ része 
52 kor. értékben az

1905. évi márczius hó 18-án délelőtt 10 ónkor
Ferenczfalva községházánál Zakál Henrik 
ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével meg
tartandó nyilvános árverésen eladalni fog.

Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10%-át készpénzben vagy óvadékkép^s pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni. 889
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— Straöno ovo odluőenje je őinenje 
naóinilo. Szombathy-a njegova Zena pred 
tremi dnevi prije toga bez svaké sumnje 
doSla je van iz Jezuáevoga srdea církve, 
kad muZ njerd friSko knjoj skoCi i triKrat 
streli nanju.

— • Nesreőna Zena je pobeői hotela, 
nego kugle su nju pogodile i tak se joj vu 
telő njenu za pilile jesu, bez svesti sruáila 
se na zemlju. Simo tamo hodeői su po re- 
dara beZali, koj je napadnoga suproga bil 
zadrZal. 2enu pako smrtno pogibeljnimi nje- 
nimi ranami, sad vu épitalu vraőiju.

A frik á n a k! m laalonarlnál

Aradsko redarstvo je öve dneve dva 
prevzetne varalice prijalo, koji sa Kun Ber
talan reformatuákoga biákupa krivim njego- 
vim preporuőnim listom obhodili su viée 
varaSov, da kakti missioneriuái peneze spra- 
viju skup za divje ljudi na njihove vere 
preobraőenje. Jako vnogo viSeái oblasti i 
nezbrojeni drugi pojedini ljudi veruvali su 
varalicam, koji pod obraőene vignette iz ve- 
likim hasnom vodili su svoje vkanjlivosti. 
Aradsko Vedarstvo medjutim za sumnjivo 
znaálo je ovo delo i na valuvanje potegnulo 
je gospodo missioneriuée. Sumnja se za is- 
tinito posvedoőila, ar na brzoma se razvetilo 
bilo, da Szabó JoZef i Klavanek Janóé su 
pogibeljni vkanjlivci, koji neizbrojene paéuée 
podpisali su iz krivimi imeni i speóati. Sza
bó je odmah vse bil valuval, nego álavaőki 
Klavanek je tajil, Nego ovo sve ni hasnifó 
nikaj, redarstvo jeobodvojicu prijelo i sudu 
préda lo.

T rld eaet na amrt odaudjenl.

Beőki dopisnik javi: da Echo de F*ariz 
zvanim novinam telegraíiraju iz Odese, da 
kada je vu Sehastopolskoj tvrdjavi vojni 
pravdeni stol zvrhu pobunjeni matrozov 
suda bil drZal, poleg tvrdjavne apateke se 
prsnuőe bilo pripetilo, vjerojatno da od anar- 
kiétah napad je bila proti vojnomu pravde- 
nomu stolu i strogo istragu su odredili Vojni 
pravdeni stol med pobunjenih matrozov 30

vas neka Bog blagoslovi i neka vas Bog 
vodi как najbolje zna! Tko je tak bedasl 
pák nezna za piljenicu, nepozna kehlavoga 
Iveka, nezna za Stutz niti za Frattu, a jóé 
к tomu neima niti pojma о kriZnoj ulici i
0 kapelici svetoga Fidelisa, tomu niti je 
moguőe savietovati a niti pomoói!»

То izreőe te se obrne od professora, 
pritisne svoj rog na usta te iztuli svoju sr- 
ditost iz njega, a onda se pusti u bieg za 
svojemi kozami, kője su iza toga veő pri- 
liőno naprvo otiále te su se natrag zgleda- 
vale, как da hoóu pitati, gde im je pastir 
zaostal.

I ovak sada tomu preuőenomu visokih 
ékolah professoru nije drugo preuslalo nega 
na dobru sreőu za nosom iti, i táj ga je 
izbilja dobro vodil, jer ga je dopeljal do 
jedne male krőmice na kriZnoj ulici i doíini 
Gargelien, kam je baá Zelel, doklam njego- 
vim korakom tiije silna pyramida Madnsa 
briega »Halt» zapovedala, te ga pri briegu 
zaustavila, a on onda se pri vrlo prijaznem
1 uljudnem Madrisa — krómaru poslie pod- 
neáenog straha nad zlo poloZenim izpitu, sa 
nekoliko őasicami crvenoga tirolskoga vinca 
sírom i áunkom nije okriepil i za daljnje 
putovanje pod siencom ogromne jel ve si 
odpoőinul.

Km. К о  Пну.

ih je na kugleno smrl, ostale druge pák" 
do smrti trpeőu vuzu odsudil.

Jed n e g a x d a r lc e  p o I m illlunake  
Aerblja.

Neőekana sreőa dostigla je vu Kolozs- 
varu jednu gazdaricu, koja po svojega gos- 
podara smrti 500 jezer korun j ' herbala. 
Vu Kolozsvaru najmre vumer.1 je Kuliczka 
Ernő prebogati iz polske zemlje rodjeni ka- 
pitan. Pokojni po svojoj smrti samo jednu 
jedinu Zalostnicu imái je: Gregor Annu ka- 
pitana gazdaricu i preko celoga njegovoga 
Zivienja verno skrbiteljicu, na koju celi ime- 
tek — 500 jezer korun je ostal. Gregor 
Anna je joá za ono vreme dospela. kakti 
mala pucica kapitana к njegov hiZi, kad je 
oZenjeni bil HiZe gospodarica, erdeljske ple- 
menite Lazar tamilije odvetek je vumrla, 
Gregor Anna je tarn ostala poleg staroga 
gospona i verna dvorilica ostala je preko 
dugi Ijet. Viée od dvadeset pet Ijet skrb je 
nosila na svojega gospodara, koj sada vu 
svojem teátamentu Ijepo se spomenul iz 
Znje. 500 jezer korun ostavil je na nju. Pol 
milliunska herblja je zadosla neőekana, ar 
akoprem je vsaki bil znal, da je slari gos- 
pon bogát őlovek, nego na tuliko ipák nisu 
éacali njegovoga imetka. Kuliczka Ernő zvan 
ovoga, ostavil je jóé i na druge dobre svrhe 
vu menáoj svoti takaj.

R a zb o jn a  k rvo lo én o st vu Stacunu,

Íz Odesse telegraíiraju, da Insberá-kom- 
panije zvanim njenim étacunu öve dneve 
vnoői razbojniki su vdrli nulri i tri noCne 
straZare po ogoriőenoj borbi su nje omamili 
zagutili i njihove oői spehnuli. Zlocinci za- 
tim penezno kasu hoteli su razbili, nego 
soldaóka straZa je »je uzbuóila i pobegli 
jesu. Vjulro su naéli tri noőnih slraZarov 
njihova okrnjena mrtva tela. Razbojne kr- 
voloőnike do sad jó é  nise uzpjesilo к ru- 
kam dobiti.

Sita ilv o ta .

Dr Grünvald Ignác homonnaiskoga ko- 
tarskoga vraóitelja njegova suproga, как su 
ustanovili bib, da hotomice je otrovila sebe 
Mlado Zensko je neblazena zaljublenost po- 
terala vu smrt.

H ercegp rhu a Sa ro d  je n  dán.

Vaszary Kolos biboroá bercegprimaá 
magiarske katoliCke sveíe cirkve vladar t 
meseca 12 dneva vnedelju obdrZaval je vu 
budavarski svoji palaöi 73 svojeg rodjen 
dana. Svetek hercegprimaéa glede njegove 
slabosti stanja, Őisto vu tihoói se svráaval 
i Castitelje stranom Kohl Medard dr. biékup 
iz Andor György primaáevoga tnjnika druét- 
vom su prijimalo, stranom pako na van 
poloZeno tablicu su podpisali svoja imena. 
Sad veő od viée mestali, osobito od biékup- 
skoga kruga strani doáli jesu óastiti tele- 
grami.

K rvo /o én l o vó arak l p a s tir

íz Kecskeméta javiju: da kecskemétski 
porutni sud je öve dane razpravljal Virág 
István 18 IjetoSnjega ovöarskoga pástira 
greénu pravdu, koj proéastnoga oktobra na 
Jakabszállásu за svojom pastirskom batinom 
iz jednim vudarcem vubil je med igranjem 
12 Ijet staroga Csik Sándor pástira zato, ar 
se njemu uorca bil delal. Porolni sud na 
tela ranjenosti zavdajuee smrti greénog Ci- 
nenja za krivca je pripoznal Virág Istvana,

na kojem temelju sudstvo, glede njegove 
mladosti samo na tri Ijetno trpeéu vuzu ga 
odsudilo.

T riu a jst devojknh neared a,

Trinajst vu Petervaradu stanujuőe vu 
svilni fabriki delajuóe teZaCke puce öve dne
ve na veCer iz fabrike pramadomu se na- 
putile jesu,proti prepovedi po — Dunaja
iedu iále su na onostran brega. — No- 
medjutim da do sredine Dunaja doále jesu, 
led se puknul med njimi i vsih trinajst vu 
vodu spokapali. Na strahovilu pomoCnu kriku 
na bregu stojeói na nesreCnih pucah na os- 
lobodjenje se poZurili jesu i vre iz rr.ed 
vtoplenih osmericu se im uzpjesilo oslobo- 
diti iz smrtno pogibeli, pet devojkah medju
tim bez traga izniknule su pod ledom.

K rvoloén oai.

Iz Pölöske javiju, da poleg nje leZeCeg 
Ökörhegyu iz same omraze strahovilem ria
dnom vmoril je Cseh József zva ni poljode- 
lavec svoju susedu Bedő Julianu. koja ku- 
pila je njegovu hiZu. Odluéil se da se bude 
reáií nje. Так je vőinil anda, как da bi se 
bil odselil, van je znosil svoje pohiztvo iz 
iz slana. Na veCer medjutim skrivoma na- 
zad dojde i goruőu gobu vtekne pod hiZni 
krov, Prvle medjutim od zvuna zasunul je 
vrata i otiáel je vu Csatár. Stari slamnati 
krov vnod se bil vuZgal i Bedő Juliana je 
samo onda bila spazila pogibelj, kad je veő 
vu plamuu stojal krov. Strahovile muke je 
je mogla trpeli siromaáka Zenska, kad vrata 
nije mogla odprti. Dve svoje male kőere je 
van porinula nad vuzek obiok ona sama 
medjutim se ni mogla esloboditi, ar Cez vu
zek obiok ona sama medjutim se ni mogla 
osloboditi, ar őrez vuzek obiok nije mogla 
van. Pucice su se oslobodile, njihova majka 
medjutim je zgorela. Od njezinoga tela sa
mo truplo oslalo je, ostalo drugo na pepel 
zgorelo je. Cseh Jozefa, ko« je svoje őinenje 
jirlpoznal, su ga pri jeli i vu zalaegerseőki 
pravdenoga slola reál odeguali.

Л/i sa m o u b o jtsvo  z d r u ie n l s k o ls k l  
d ija k !.

Redarstvo je vezda na zanimive zdru- 
Zenosti doálo na trag. Pel ákolnih dijakov 
se odluőilo do bude samo ubojstvo naőinili 
ar su zloőeste svedoCbe dobili. Jeden izmed 
— njih Schneller JoZef zvani gimnazialni 
ucenik pred dveemi dnevi prije toga poslie 
podne doli je skoőil iz hiZne druge kondi- 
nacije Medjutnn iz őudnovitim naőinom, ni- 
kakva falinga ni se mu pripetila. Dimo su 
ga odpeliali na stan njegov, gde valuvaáe, 
da se iz pet mi svojemi pajdaái bil zdruzii 
na samoubojslvo. Dejaka ovoga brat Schnel
ler Adolf od villamosa őinovnik se taki bil 
poZunl na redarstvo, gde javil je dogodjaja, 
s jednim putom na samoubojslvo zdruZenih 
dejakov njihova imena lakai prédádé Re- 
darslvo je namah poiskalo pustolovnih dia- 
kov njihove rodilelje, da prepreőiju svojoj 
deci, ovo njihovu namjeru.

S a m o u b o jn l d e á k .

íz Graca javiju: Öve dneve posle pod
ne jeden do 16 Ijet starosti imajuői deák 
doáel je Cuőiő zvanoga tergovca vu njegov 
átacun i za ílauberl piötolu je prosil. Taki 
je takaj í nabil piStolu, ar je to bil rekel, 
da nju hoőe izprobuvati. Kad su njemu na- 
bito piStolu vu ruke njegove bili dali, joá 
prvlje neg bi bil njemu gdo prepreőil, na 
őelo si je nju stisnul i sproZil. Kugla se



mu za pílila vu njegovu lubanju i na Viv
ienje pogibeljnom ranom ranila je inaloga 
dejaka, koj jsato hotel je vumrcti, kajti za 
zloöeste svedoCbe, hoteli su ga pretirati iz 
ákole.

Vu Tiau vtop/ena xa ru én lca.

Íz Csongrada telegrafiraju: Zsíros Lajos 
i njegova zaruCnica, Donha Bözse obodvo- 
jica csongradskih poljodelavcov detca, öve 
dane ravno jutro na zdavanje su se odpra- 
vili vu Gsongrad iz BliVnje pustare. Da predi 
doáli budu na zdavanje, prek zrnrVnjene 
Tise naputiti se jesu, kője rnehek led me- 
djutim se pod njimi bil puknul. MladoVenju 
se uzpjetilo osloboditi, nego zaruCnica se 
vtopila vu Tisu.

Sum oubojnH  goapodaka kői.

Iz Dombóvára javiju, da Schöfl Jenő 
rudarskoga Cinovnika njegova lepa Cerka se 
otrovila na svojih roditelov stanu, vu Szász- 
varu. VraCitelj veC nije moguCen bil, mlade 
puce, njéno Vivienje sloboditi. Da zakaj je 
naCInila samoubojstvo, to se nezna.

njenoj éumi po noCnim vremenu prestrelili 
su Wagner LajoSa Nikolics baruna mladoga 
koma 25 Ijet slaroga njegovoga logara, koj 
smrlno ranjenom svojom ranom se nekak 
dovlekel do doma i povedal svojoj luvaru- 
Sici, da Weiland Jakob rudnaiiski deCko bil 
je on, koj je na njega strelil i onda je po- 
begel. Wagner pred Vandari je ovo isto va- 
luval, nego zatim za kralko vreme je vu- 
merl. Podignjena traVba je na Weilanda 
vpala, koj medjutim na zverokradice je na 
rinul krvoloCnost i tim se branil, da ako i 
skupa bil je iz Wagnerom onu noö, nego 
od zvjerokradicah zbog straha je pobegel 
od njih. Paranje zatim je posvedoöilo, da 
hit neposredno iz blizine se pripetda. Knd 
su ovo Veilandu na prvo postavili, skruáeno 
valuvaée, da za stanovito on je vmorilVag- 
uera, na nagovarjanje njegove tuvaruáice, 
skojom preko nekuliko mesec. danali je vu 
poznanstvu Vnjom Vivel, i Veilanda i Vag- 
nericu takaj su vu módoáiiski rest bili о 
degnali.

N eareéa.
Öve dane poslje podne vu Budapesti 

Béketér zvanoj peskovoj rudi troja mala 
detca se igrala jesu, kad samo na jedenkrat 
od rude jedna stena se vruhnula i jedno

dete pet Ijet staroga Rencz JoVefa je poko- 
pala. Drugi dva sinCici vu dvojnosti beVali 
su po pomoC na lice mesto popaSCeni ljudi
medjutim veC nisu jim mogli pomoői. Kad 
su ruSevinu odstranili bili, veC mrtvo naSli 
su nesreCno dete Redarstvo malo mrtvo telő 
je na pravdenoga stola vraCiteljski zavod 
odpeljalo vu nesreCnom poslu pako podiglo 
je iztraVivanje.

Xmórit д а  Je.

Vu temesvarmedjinskoj Módos obcine

Caharckoehodm
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22. sz. 1905. végreh 447 Ik. 90fj Árverési hirdetmény.

Ki szereti Árverési hirdetmény.

a gyöngéd, tiszta arczot, a puha sim a  
arczbőrt és üde rózsás a rc z s z in t?

Az mossa magát naponta a hires, orvosi
lag jónak talált

B ergm ann-fé le
LILIOM TEJSZAPPANNAL

(Védjegy : 2 bányász.)
B e r g m a n n  & C o. Dresden ésTeschen a/E 

gyárából.
Kapható Csáktornyán Stráh ia  T e s t

v é rek  füszerkereskedésében.
D arabja 8o fillér • 821 17—80

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. tör
vényszéknek 1904. évi 6341/p. számú vég
zése következtében Wollák Rezső Csáktornyái 
ügyvéd által képviseli ifj. Neumann Miksa 
Csáktornyái czég javára Habus Bálint st. 
ellen 774 kor 91 fill s jár. erejéig 1904 
évi deczember hó 22-én íoganatosilotl kielé
gítési végrehajtás utján le- és felülíoglalt és 
2050 koronára becsült következő ingóságok, 
u. m: lovak, tehén, kukoricza és kukoricza- 
kas nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbíró
ság 1904. évi V. 434/2 számú végzést* foly-i 
tán 775 kor. 94 fill, tőkekövetelés, ennek 
1904. évi november hó 8. napjálól járófi% 
kamatai, váltódíj és eddig összesen 71 kor. 
45 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, Mikecz Lukács, Tiszai Ignácz 
és Plaftarics János lakásán Murakirályon 
leendő eszközlésére

1905. éti február hó 24. napjának délutáni 2 érája
batáridőül kilüzetik, és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. iü7. es 108. §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le- és felülfoglalták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Perlakon, 1905. évi február hó 12. 
napján. 888

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
Ikvi hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Hen
rik ügyvéd Csáktornyái lakos mint özv. Vulsák 
Miksáné hagyatéki követelései behajtására 
kirendelt ügygondnoknak Golubics Erzsébet 
férj. Matossa Mihályné íelsőkirályfalvi lakos 
elleni végrehajtási ügyében, végrehajtaténak 
1000 korona tőke, ennek 1902. évi deczem- 
b< r hó 24-től járó 8% kamatai, 65 kor. 80 
fill, per, 26 kor 30 fill előbai és 10 kor. 
jelenlegi s még félmerülendő költségekből 
álló követelésének kielégítésére az árverés 
elrendeltetvén a nagykanizsai kir. törvény
szék és a Csáktornyái kir. járásbíróság terü
letén levő ferenczfalvai 4 sz. Ikvben 4 hrz. 
sz. a ház, udvar 1059 D-öl terület, ehhez 
tartozó aránylagos legelő s erdő illetmény a 
végrehajtási (orv. 156. §-a értelmében egész
ben 955 kor, ugyanolt 133 sz tkvben 609 
hrz sz. a. szántó 733 D-öl 207 kor., 717 
hrz sz. szántó 946 D-öl 104 kor, az u. o. 
271 számú telekkönyvben 608 hrz. sz. szántó 
439 D-öl 103 kor., az u. o. 334 tkv. 734/b 
hrz sz. szántó 600 D-öl 97 kor., az u. o. 
366 tkv. 704/2 hrz. sz. szántó 1 hold 230 
kor, a 704/3 hrz. sz. szántó 708 D-öl 114 
kor. becsárhan a hivalkozott §. értelmében 
egészben, a I renczfalvi 411 sz. tkvben 705 
hrz. sz. szántó 1415 D-öl területű ingatlan
nak Golubics Erzsébet nevén áiló */• része 
52 kor. értékben az

1905. évi márczius hó 18-án délelőtt 10 órakor
Ferenczfalva községházánál Zakál Henrik 
ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével meg
tartandó nyilvános árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10%-át készpénzben vagy óvadékképp pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni. 889

Csáktornyán, 1905. évi február hó 8.
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eieő pécsi rubafestő és vegyi tisz
tító intézet fiókja Csáktornyán.

an szerencsém a n. é. közönség 
b. tudomására adni, hogy Csák- 

tornyán a W la ss ies Gyula u tcza  
95 szám ú S töger József féle házban

fiókm űhelyt
nyitottam.

Mindennemű férfi-, női-, és gyer
mekruhát, függönyöket, bútor
szövetet, dísztárgyat a legnagyobb 
gonddal és szakavatotlsággal tiszti tok 
és festek.

O lcsó  á ra k !
Gyors és pontos kiszolgálás.

A n é. közönség b pál l fogását kérve 
maradok

teljes tisztelet tel

Шс192 Ignácz
rubafestő és vegyítísztító 

„H » &  intíZít tulajdonos, p

„A s s zo n y d ic s é re t“
E lő n y ö k  x

Az eddig szükséges volt m osási időt a felére c sö k k en ti
Fáradságot a negyedére.
A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja a ruhát
Úgy a kezeknek, mint a ruhának telljesen ártalmatlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet vállal 
Rendkívül kiadósaga folytán olcsóbb, minden más mosószernél.

Nélkülözhete tlenné vá lik m inden h á zia s s zo n y  és mosónőnél egy e g y s ze ri k ísé rle t után 
M in d e n ü tt  k a p h a tó .

Sch ich t G y ö rgy, Aussig.
A. legn.agyobb gyár a m aga n em ében, az európai nzárazföldön.

Egy jó erkölcsű ílu

t a n u l ó n a k
felvétetik _

Fiscbel FSlöp (Stransz Sándor)
könyvnyomdájában

C S Á K T O R N Y Á N .

< ?

Я  műtrágyáit elterjedése, egy nagy nemzetgazdasági faktor, mely a takarékos egyes
nek módot ad nemcsak a válság leküzdésére, de a biztos vagyonosodásra is. Я 

termelés fokozásával fokozzuk az egyesek vagyonát, az egyesekével á házáét.
Ъ

Postuvani gospodari!
Protuletje se prebliSava a polsko delo 

oőe na skorom poéeli, dajte Gospodari trsi- 
mo se, da si proSlo zloéesto tető z jedtiom 
dobrom í rodnom gödi nőm na miriino, a 
to lehko moZemo dospeti ako budemo po- 
trebuvali umjetnoga gnoja (praha).

Ja dakle svakomu na najtoplije prepo- 
rucarn da si zemije, eenokoóe, gönce I 
domace vrte s mojim glasovitim „G ló 
b u s ” prahom pognoji od kojega vclikc 
korístí su veó u proSloj godini blizo 
700 gospodari iz Medjimurja pa iz Hr- 

se osvedoőili
fij vám dajem na znanje, da se kod mene etemé 
vrsti detelíce, dobre trave, banatske péentce, te$ke 
bieloga jecmena, medjimurske i amerikanske ku- 
t. dalje za fal peneze dobiti тойе.

Ciene mojlh mjesavine praha je t i :  ~ G Í

r«Q7flo|m f A tavasz az ajtó küszöbön 
y u L tlf ll l l l  I van. A munkálatok nemso
kára megkezdődnek. Törekedjünk a mull évi 
rósz termést ez évben dús terméssel pótolni, 
ami a műtrágyák használataiba! köny- 
nyen elérhelő.

Ajánlom tehát mindenkinek, hogy trá
gyázza rétjeit, földjeit, szoléit és kertjét 
az én „ G l o b u s ” műtrágya-keverékeimmel, 
melyek 20 évi gyakorlati kisérlelek alapján 
vannak összeállítva, ез a melynek tényleges 
nagy baszonbozataláról mára múlt esz
tendőben több mint 700 gazda, részint Muraközből részint 
Horvátországból kísérletek által meggyőződött.

Ép úgy tudatom a n. t közönséggel, hogy nálam minden
nemű lóhere, jó fajIa fű, fehér árpa, nehéz zab, bácskai búza, 
muraközi és amerikai kukorícza stb gazdasági és kerti 
magvak kitűnő minőségben és olcsó árak mellett kaphatók 

R h  Mütragya-keverékeim árai a következők:
„SLOWS" réttrágya 

„ lóhere
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Pót hirdetmény.
Л Csáktornyái kir. j^rásbirósg, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zozolly Ferencz 
varazsdi lakosnak Medved Alajos és neje 
Novak Borbála drávaszentiváni lakos elleni 
árverési ügyében 1904. évi deczember hó 
‘29. 5412 tk 904. szám alatt kitűzött árverés 

1905- évi márczius hó 7. napján d. e. 10 órakor 
a drávaszentmihályi községházánál megtar
tatni fog.

Kir. jbróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1905. január 10.

5412 tk 904.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zozolly Ferencz 
varazsdi lakos végrehajtatnak, Medved Ala
jos és neje, Novák Borbála drávaszentiváni 
lakosok elleni végrehajtási ügyében a kére
lem következtében a kielégítési árverés 320
k. tőke, annak 1895. évi julius hó l-lől járó 
5% kamatai, 35 k. 50 f. per. 17 k. 90 f. 
végrehajtási és 10 k. jelenlegi és még fel
merülendő költségek kielégítése végett a 
végreh. t. 144. és 140. §. értelmében elren- 
délletvén, a nagykanizsai kir tszék és a 
Csáktornyái kir. járásbiróság területén levő 
a drávaszentmihályi 103. tk. 07/5 hrsz. a.
I h. 141 D-öl területű szántóföld 318 kor. 
becsértékben, a 322 tk 24/2 hrsz. a 4181/2 
□-öl területű belsőség 4. népsorsz. a. házzáI 
424 kor. és a drávaszentmihályi 200 tkvben 
végrehajtást szenvedettek nevére felerészben 
felvett 120 koronára becsült legelő illetmény 

1905. évi márczius hó 7. napján délelőtt 10 órakor 
dr. Hajós Ferenzz ügyvéd vagy helyettese 
közbejöttével a drávaszentmihályi község- 
bírónál eladatni log, azzal hogy a dráva
szentmihályi 322 tk 24/2 hrsz a ingatlan 
C. 3. sz. és 2010 Ik. C. 19 sorsz. a. Novák 
Bálint javára bekebelezett szolgalmi jogára 
árveréssel nem érintetik, amennyiben pedig 
ezen ingatlanok a szolgalmi jog íentartásával 
800 kor.-ért el nem adatnának, az árverés 
joghátálytalanná válik, és a fenti ingatlanok 
azonnal újonnan a szolgalmi jog fentartása 
nélkül ehdatni lógnak

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10%-át készpénzben, vagy óvadekképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni éspedig:: 
31 k. 80 f, 42 к 40 f. és 12 k. 887 !

A kir. jbiráság mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1904. deczember 29.

58 sz végr. 1905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó eze*n- 

nel közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiró- 
ságnak 1905. évi V. 14/2. sz. végzése foly
tán Dr. Hídvégi Miksa Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Mayer Testvérek Csáktornyái 
ezég felperes részére Ziegler Lajos domasi- 
neczi lakos alperes ellen 93 kor. 24 tilt. 
tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kie
légítési végrehajtás folytán alperestől lefog
lalt és 700 k. becsült ingóságokra a perlaki 
kir. jbiróság 1905. V. 14/2. sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
felülfoglallatók követelése erejéig is, arneny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperes lakásán Uomasineczen leendő 
megtartása határidőül

1905. évi február hó 25-ik napjának d. u. 2 órája 
kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt 1 drb. 
ló s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés melleti, szükség esetén becs
áron alul is el lógnak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve 
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetményie k 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö
vető naptól számittatik 880

Kelt Perlak. 1905. évi lebruár 12.

csak annak lesz, a ki ingyen kéri a Magyar- 
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegyzékét, 
amely szőllőiskola állami segélylyel és állami 

felügyelet alatt létesült.

829 10—20

Képes levelezőlapok
nagy választékban kaphatók

Fischel Fiilöp (Strausz Sándor)
k ö n y v -  és p a p irk e re s k e d é s é b e n

C s á k t o r n y á n .

Dunántúli Közművelődési Egyesület

SORSJEGYEI
1284 n y e re m é n y  é r té k e

60.000 kor.
867 8 1 fonieremén» 3 0 .0 0 0  korona Érték.

1 fonrereméer 1 0 .0 0 0  korona érték.

1 Jrb, ara 1 kor, 11 <r>. éra 10 kor.

Húzás 1905. márczius hó 11-én
Kapható mindenütt és a Cultur egylet irodájában, Rökk S z ilá rdu  2

Vidékre viszonteladók kerestetnek




	08



