
A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hiv. közlönye

Rétek és legelők gondozása, 
и.

Valamint a szántón nem tűri meg a 
rendes gazda a gyomokat, melyek igen kár
tékonyán hatnak műveleti növénydink fej
lődésére, éppen úgy nem volna szabad meg
engedni, hogy rétjeinket a gyomok, dudvák 
verjék fel. De nem csak a gyomok irtására 
kell kiterjedni az igazán gondolkozó gazdá
nak, hanem arra is, hogy rétjein, legelőin 
ne legyen sem bozót, sem kő, sem vakond 
túrás, melyek nem csak helyet foglalnak 
hiába, hanem kaszáláskor, gyűjtéskor alkal
matlanságot is okoznak. Az ilyen akadályok 
a réten nem türhetők, azok jelenléte hiányos 
gondozásra vall. Sajnosán győződtem meg 
arról, hogy itt a Muraközben a gazda e 
tekintetben sem gondol rétjével, legelőjével. 
A bozótok egész erdőt képeznek, a vakond 
túrások, hangyabojok pedig hegylánczolattá 
alakulnak. Ezeket megtűrni nem szabad, mert 
a bozót és cserje a különböző gyomoknak, 
kártékony rovaroknak szolgál menbelyül. 
Szorgalmasan kikeli vágni, ahol erősebb a 
gyökérzet, és ha ismételt kivágás sem vezet 
czélra, a gyökereket is ki kell ásni, a vissza
maradó csupasz helyet pedig elegyengetve 
és felásva, fű maggal vetjük be, hogy olt is 
gyep képződjék. Nagyobb kiemelkedések és 
mélyedések eltüntetése czéljából a gyepet 
úgy a kiemelkedett részei», mint a mélyedé
sen tővágó kapával lehántjuk, a termőföldet 
az illető helyről eltávolítjuk s a kiemelke
dést a mélyedésbe hordjuk; utóbbi munká
nál jó szolgálatot tehet az ember, vagy állat 
által vonható »telkesitési« lapát, melylyel 
nagyobb tömegek mozgósíthatók. A kiemel
kedés lehordása után előbb a termőföld, 
azután a gyep kerül vissza régi helyére.

A vakond túrások különösen réten, de 
legelőn is alkalmatlanok. A vakond ugyan 
a réten és legelőn egyaránt hasznos állat, 
mert a talajban tartózkodó rovarokat üldözi, 
de ha túlságosan el szaporodik, alkalmatlanná 
válik, mert a rét telületét nagyon megrontja; 
a vakond által feltúrt föld friss föld, a terü
letnek jelentékeny részét elvonja a Haszná
lattól, ha pedig begyepesedik, silány növény 
fejlődik rajta, kasza, vagy kaszálógép hasz
nálatát megnehezíti, meg is akadályozhatja. 
Ezekből látható tehát, hogy a vakond túrá
sokat minden évben el kell a gazdának 
teregetni, ha azt nem akarja, hogy hanyag
sága következtében pár esztendő leforgása 
alatt tönkre ne menjen. A régi füvei benőtt, 
elkeményedett vakond túrásokat, hangya bojo- 
kat sem fogassal, sem rétgyaluval nem lehet 
elegyengetni. Ezeket ásóval vagy éles lapát
tal kell szétverni.

A gyomok, melyek rétjeinken fordulnak 
elő, részben évelők, részben egy éviek. Ennek 
ismerete feltétlenül szükséges, ha a gazda

azok gyökeres irtásáról kivan gondoskodni. 
Az egy évi gyomok irtása nem jár nehéz
séggel s annak elmulasztása csakis a gazda 
gondatlanságára vall. Az egyszerű eljárás 
abban áll, hagy az ellepett réten a kaszálás 
lehetőleg korán, a gyomok virágzása idején 
történik, miáltal a mag érlelés és hullás 
megakadályozható s az illető gyomok keves- 
bednek, következetesen eljárva egészen ki
pusztulnak.

Az évelő gyomnövények többnyire ká
rosabbak és nehezebben is irthatók; ezek 
irtásához sokszor nem elégséges csupán a 
iöld feletti részek eltávolítása, hanem a gyö
kereket is ki kell a talajból emelni.

Legveszedelmesebb gyom a réteken és 
legelőkön a moh. A mohok főleg árnyékos, 
nedves réteken fejlődnek, a melyek elhanya
goltak és terméketlenek, de száraz réteken 
is otthonosak, mert nagy meleget kibírnak. 
Nyáron, midőn a nap erős heve tűz a rétre, 
úgy tűnik fel, mintha a mohok elszáradtak 
vólna. De ez csak látszat, mert a mint az 
esős idő bekövetkezik, újból életre kelnek.

Az esetben, ha a rét mohosodását az 
árnyékosság okozza, ott esetleg az árnyékot 
verő fák kivágásával lehet czélt érni. Ahol 
pedig a talaj nedvessége okozza a rét moho- 
sodásál, ott a felesleges viz lecsapolásával 
lehet segíteni.

Bármi okokból lepte is el a moh a 
rétet, irtása végett szeptember, október, vagy 
pedig február, márczius hónapokban, mikor 
a gyep az esőzésektől fölázott, jól meg kell 
íogasolni, hogy minél több moh ki szaggat- 
tassék; a kitépett mohot gereblyével össze 
kell gyűjteni s a rétről távolítani. E munka 
kiegészítésére tavaszszal a mohos helyek 
higürülékkel öntözendők meg, vagy műtrá
gyával kevert földdel vékonyan beteritendők.

A mohos rétek rendszerint hálásak a 
kálifoszfát trágyázás iránt, mert a moha soha 
sem oka, csak következménye a terméket
lenségnek. A mohok azonban legbiztosabban 
a rét feltörésével, a talaj kellő megművelésé
vel és trágyázásával irthatók ki.

E czélra igen alkalmas s nagyon ajánl
hatom a »Sack« féle rét ujiló ekét, mely 
késekkel és ekékkel van felszerelve. Hasz
nálata kitűnő eredményeket idéz elő, a termés 
legalább is ipeg háromszorozódik s aminőség 
is javul 50%-kal. Ezzel a rét újító ekével 
leitöretjük a rétet őszszel s utánna leboro- 
náljuk, tavaszszíl e munka nyoma sem 
látszik.

Nem szabad meg feledkeznünk a rétek, 
legelők trágyázásáról sem, hisz a rét növény
zete is a tápanyag szükségletét a talajból 
meríti. Ha tehát az elhasznált tápanyagokat 
a gazda vissza nem adja, nem pótolja, idők 
múltával a rét növényzete ritkulni kezd, a 
gyomok lépnek előtérbe, túlsúlyra, a jó szé
nát adó füvek pedig kipusztulnak.

A gazda érdeke tehát, hogy úgy a rét
jeit mint legelőit időnként megtrágyázza, 
ápolja, gondozza, mert ha azt a természetre 
bízza, saját maga vallja hanyagságának, nem 
törődömségének kárát.

Szenteh Dezső
gazdasági szaktanár.

A „Csáktornyái Iparosítják Eiyssúletánek“ 
elnöki jelentési.

(Felolvastatott a február hó 19-én tarto tt közgyűlésen.)

Egy év múlott el azóta ,hogy tavaly ilyenkor 
számot adtam az Iparosinak Egyesületének egyévi 
működéséről. Nem volt még akkor sok jelenteni 
valóin, mert a kísérletezés évéről számolhattam 
csak be; az egyesületi életnek ama időszakáról, 
amikor a mi egyesületünk valósággal még csecsemő 
korát élte. De jól eső örömmel mutattam már 
akkor rá arra a szárnypróbálgatásra, mellyel 
zsenge egyesületünk a társadalmi élet zsivajába 
bele röpült. Örömmel azért, mert testet öltött egy 
ige, mely sokunknak szivét töltötte el a maliban 
s mely azt az óhajt hangoztatta: alkalmat adni 
az iparosifjuságnak a művelődésre, a tisztességes 
társadalmi élet iránt való érzék fejlesztésére s 
alkalmat adni neki arra, hogy a magyar nyelvben 
tökéletesedhessék s a hazafias érzésben erősödhes
sék. S amikor örömömet hangoztattam a fölött, 
hogy iine megteremtettük az eszközöket, melyekkel 
eszméinket megvalósíthatjuk, azzal a hittel vezet
tem át az egyesületet működésének második évébe, 
hogy csemeténk idővel gyümölcsöt termő terebé
lyes fává fog fejlődni!

S T. Közgyűlés ma már jelenthetem Önöknek, 
hogy nem vagyunk biztató kilátások nélkül. Mert 
a talaj, melybe csemeténket ültettük, tápláló tele- 
vénynek bizonyait s az egészséges, elénk nedvke
ringés, mely ennek következtében egyesületünk 
törzsét átjárja, máris kihajtja az ágakat egyiqás 
után s nemcsak lombozattal, de azzal a gyümölcs
csel is kecsegtet, melynek czéljából két esztendő
vel ezelőtt az egyesületet életre hívtak!

Erről tesz tanúságot tavalyi működésünk, 
mely egyesületünk izmosodását jelenti. Amit régi 
lakásunk szűk keretében nem tehettünk meg, 
m eg valósi thattuk a tavalyi év folyamán uj egyesü
leti tágasabb helyiségünkben.

íme láthatják t. uraim a keretet, melyben 
egyesületünk élete lezajlik! Otthont teremtettünk 
magunknak e helyen tavaly óta. Kedves otthont, 
mely a családiasság melegével járja át az egye
sület minden egyes tagját. Barátságos fészkünk ez 
nekünk, ahol a szeretet a szétszakithatatlan kapocs; 
ahol ragaszkodás fejlődik ki a különböző foglalko
zású ifjak között. E helyen ápoljuk a kölcsönös 
megbecsülést, az emberiség legszebb ékességét, 
mellyel az élet harczaiban az önzés elnémul s 
melynek folytán létért való küzdelmeinkben még 
a magunk érdekeinknek rovására is a m á s n a k  
létjogosultságát elismerjük; a megélhetés föltételein 
és gyümölcsein másokkal is szívesen megosztoz
kodunk.

A tudományok elemi eszközeinek felhaszná
lásával s egyéb ismeretek alapján szélesedik itt 
ki az ifjúság látóköre; elméltti szakismereteinek 
gyarapításával lelke csiszolódik, hogy a tiszta jellem 
pajzsával fölvértezve, misszióját az életben annál 
férfiasabban betöltse, abban a társadalomban, 
melyben az iparososztályoak oly nevezetes szerep 
jut osztályrészül.

S hogy ezt a szerepét egykor magyar szel
lemben és érzéssel teljesíthesse, gondoskodva van





vényenkint 10 К ) 15000 К fizettessék, Ь) а 
tartaléknak 19000 K.-ra való kiegészítésére 
0000 К. fordiltassék, c) a tisztviselőknek és 
szolgának jutalmul 1090 K. folyósittassék 
(1) közhasznú és jótékony czélokra 450 K. 
adassék, e) átmenő kamat czimén egyenlegül 
8192 K. 50 f. hasittassék ki az 1905. év 
javára, f) a megmaradó 419 К 97 Г. pedig 
vitessék ál az 1905. év nyereményén к 
javára. A közgyűlés további tárgyát képező 
választások megejtése czéljából a szavazatok 
szedésére Lobi Rezső, Strahia Károly és 
Zrínyi Károly részvényesek küldettek ki. 
Megválasztanak: igazgatóul ismét Czvetkovics 
Antal; aligazgatóul ismét Tólh István; igaz
gatósági tagokul újra: Deutsch Salamon és 
dr. Wolf Béla; felügyelőbizottsági tagokul (a 
meghalt Probszt Ferencz és a lemondott dr. 
Zakál Lajos helyébe) tíesnyák Laios és 
Thorday János, póttagul pedig (Thorday 
helyébe) Zritiyi Károly részvényesek

—  A Csáktornyái Takarékpénztár r. t. 
lolyó hó 18-án tartotta ХХХШ. rendes köz
gyűlését Pálya Mihály igazgató elnöklete alatt. 
Jelen volt 33 részvényes 412 szavazattal 
képviselve. A jegyzőkönyv hilelesilésére 
Benedikt Béla és Czvetkovics Antal urak 
kérettek fel. Az igazgalóság jelentésében meleg 
hangon emlékezik meg az intézet m. é. 
november végén elhunyt aligazgatójáról, 
Hirschrnann Samu úrról. Ezek után felso
rolja a lefolyt üzlelév főbb mozzanatait. A 
közgyűlés a jelentést tudomásul vette és az 
igazgatóságnak, valamint a felügyelőbizott
ságnak a felmentvényt megadta. Az igazga
tóság nyereség felosztási javaslatát, mely 
szerint 33000 К osztalékra 1500 drb. rész
vény után á 22 kor., 830 K. jótékony és 
közhasznú czélokra, 2400 K. jutalmakra, 
17000 К. a tartalékalapra, 582 94 К. a jövő 
évi nyeremény átvitelre fordiltassék, a köz
gyűlés változatlanul elfogadta. Igazgatósági 
tagokká megválasztanak: Bencsák Ferencz, 
(Iraner Miksa, Hochsinger Sándor, Mayer 
Ármin, dr. Schwarcz Albert, Wollák Rezső. 
Felügyelöbizottsági tagokká: Alszeghy Alajos, 
Hirschrnann Adolf, Dénes Béla mint rendes, 
Mayer Károly, Verbancsics Ferencz mint 
póttagok újból be lettek választva Benedikt 
Béla indítványára az igazgatóságnak, felügyelő- 
bizottságnak, tisztviselői karnak buzgó tevé
kenységükért a közgyűlés elismeiését fe
jezte ki.

— Közgyűlés A »Csáktornyái Iparos
ítják Egyesülete« f. hó 19-én tartotta köz
gyűlését, melyen Zrínyi Károly elnök az 
egyesület elnöki jelentését olvasta fel, melyet 
lapunk más helyén egész terjedelmében köz
lünk. Az elnöki jelentést helyesléssel fogadta 
a közgyűlés. A tisztujitás során alelnök lett 
Tomasics Mihály, jegyző Kollay Ferencz, 
gazda Kelemen Sándor A választmány tagjai: 
l'rindliinder Adolf, Antonovics Antal,Magyarics 
József, Muzsek Márton, Neumann Vilmos, 
Caál Ferencz, Sáfrány József, Himfy Béla, 
Marinovcs Ferencz, Binder Károly és Premecz 
Miklós. Az egyesületnek van 115 pártoló és 
51 rendes tagja. Az egyesület egyben elha
tározta, hogy márczius 15-ét megünnepli.

— Az utkaparók fizetés felemelésért 
folyamodtak a vármegyéhez. A kérelem tel
jesítését a törvényhatósági bizottság meg
tagadta. A kereskedelmi miniszter a határo
zatot feloldotta s a vármegyét a kérdés 
újból való tárgyalására hívta fel. A folyó hó 
13*iki közgyűlés az állandó választmány 
javaslatának megfelelően kimondotta, hogy 
az utkaparók a jövőben 5 évig 360 kor., 5

után pedig 400 kor. fizetést kapnak, s 
uyugdijaik az útadó alapot lógják terhelni.

—  Köszönetnyilvánítás A »Csáktornyái 
Takarékpénztár Részvénytársaság« kegyes
kedett a »Csáktornyái Jótékonyczélu Keresz
tény Nőegylet« javára 60 koronát adomá
nyozni. Fogadja a fentnevezett pénzintézet 
nagylelkű adományáért ez utón is hálás 
köszönetünket. Az egylet nevében: Pálya 
Mihályné, elnök.

- -  Valóságos kincs az emberiség részére a 
Zoltán-féle kenőcs, melyről számosán, még a tár
sadalom legelőkelőba köreiből is legnagyobb elis
meréssel nyilatkoznak. így: Gróf Auersperg, Hippolili 
bárónő, Daun Кару Karolina grófnő, Győrtfy gróf, 
Maikovits báró, Keglevich gróf, lovag Weilenhüller 
József, Nyáry Kálmán gróf stb., kik mind azl írják, 
hogy e páratlan szer légi köszvényes és csuzos 
bajukra pár napi használat után gyógyulás» hozott. 
E kiváló kenőcs üvegje 2 korona, Zoltán Béla 
gyógyszertárában Budapesten, Szabadság-tér.

—  Vármegyénk monográfiájának a meg
írására dr. Dézsi Lajos egyetemi magántanár 
kéretett fel már a múltban s a monográfia 
megírására határidő is tüzetetl ki. — Dézsi 
Lajos most a 13-iki törvényhatósági közgyű
léstől a monográfia megírására 1907. év 
végéig halasztást kért. Az állandó választ
mány a halasztás megadását véleményezte 
Barcza László, ki az állandó választmány 
véleményét előterjesztette, bejelentette azt is, 
hogy Dézsi nem csak halasztást kér, hanem 
miután nagy elloglaltsága miatt a monográ
fiát rövidebb idő alatt megírni nem tudja, 
engedélyt kér arra is, hogy Kiss István tör
ténészt munkatársul maga mellé vehesse, 
amely körülmény azután a vármegye meg
írandó monográfiájában is kifejezést fog nyerni. 
A közgyűlés a halasztás megadta, s tudo
másul vette, hogy Dézsi Lajos a monográfiát 
Kiss István közreműködésével fogja megírni.

— Köszönetnyilvánítás A »Csáktornyái 
Takarékpénztár Részvénytársaság« kegyes 
volt a Csáktornyái állami polgári iskola 
könyvtárának javára 40 koronát adomá
nyozni. Fogadja a fentnevezett pénzintézet 
nagylelkű adományáért ez utón is halás 
köszönetünket. A Csáktornyái állami polgári 
iskola igazgatósága.

Kinevezés. A király Kelemen Károly 
drt., a sümegi állami reáliskola igazgatóját 
а VII. fizetési osztály harmadik (okozatába 
nevezte ki Kelemen dr. nem csupán szolgá- 
lati idejével, hanem az iskola államosítása 
terén kifejtett tevékenységével, valamint az 
iskola külső dolgainak és szellemi éleiének 
magas fokra való emelésével is teljesen meg
érdemelte ezt az előléptetést.

—  Lopások Novak János drávaszent- 
iváni lakos Czekorics Olga ugyanottani la
kostól. annak zárt góréja feltörése után 8 
mérő csöves tengerit lopott el. — Iváncsics 
József elsőhegykerületi lakostól eddig isme
retlen tettes 5 mérő különböző minőségű 
gabonát lopott el.

—  Megszűnt takonykor Csáktornya 
nagyközség területén a takonykór megszűn
vén, a negyvennapi határ zárlat iolyó hó 
19-én feloldatott, minélfogva az egész Csák
tornyái járás területéről ismét szállíthatók 
külföldre az egy egypatás állatok.

— Katonai rozskorpa a kisgazdáknak.
A töldmivelésügyi miniszter értesítette az 
érdekelt gazdasági egyesületeket, hogy a 
közös hadügyminiszter az ország 12 katonai 
élelmezési raktáránál termelt 11600 méter- 
mázsa rozskorpát métermázsánkint 7 korona 
50 fillérért a földmivelési miniszter rendel
kezésére bocsájtja. A földmivelési kormány 
egyben felhívta a gazdasági egyesületeket, 
hogy a katonai rozskorpa kiosztásánál jár
janak kezére a kisgazdáknak.

— Az ittasság áldozata. Tamás János 
felsősármelléki lakos, a múlt hétfőn Keszt
helyen volt. Ittasan igyekezett haza. Útköz
ben felült ismerősének kocsijára Mikor a 
sármelléki berekhez értek, leszáll, mert a 
berken keresztül vezető gyalogút a kocsi- 
ulnál rövidebb, ezért amazon akart haza 
jutni. Tamás beleesett a befagyott vízzel telt 
árokba. A jég leszakadt alatta, s ő nyakig 
ült a vízben. Ittasságában lehetetlen volt 
magával. Egy arra járó szentpéteruri ember 
rá akadt a még élő Tamásra, akit a mélyebb 
árokból egymaga kihúzni nem tudott. Segít
ségért ment tehát a legközelebbi majorba. 
Mire innen d. u. 5 óra felé a helyszínére 
értek, Tamás a vízben megfagyott.

— 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 
nyereménynyel. A két főnyereményt már kisze
melte a Kämmerer Ernő miniszteri tanácsos veze
tése alatt álló bizottság és e 30000 korona illetó- 
lőleg 10000 korona értékű díszes ékszerek egyelőre 
közszemlére tétettek ki Lipp Gyula ékszerésznél 
(Budapest, IV. Koronaherczeg-u. 18. sz.) A nyere
mény tárgyak sorában a Franklin-Társulat értékes 
könyvkiadványai is szerepelnek, s azokról a társu
lat Budapest, IV., Egyetem-u. 4. sz. alatt rendez 
kiállítást.

— Vasúti szállítmány kirakása a vasúti 
kocsikból munkaszüneti napokon meg van 
engedve, a kirakás czéljára szükséges rakhely 
előkészítése azonban ép úgy tilos, mint a 
vaggonból kidobott famennyiség ölbe rakása. 
(Belügyminiszteri elvi jelentőségű határozat)

A közönség köréből.
A helybeli zenekar egyik jóakarója a 

következő sorokat küldötte be:
f e l h ív á s .

A magyar dal híveihez fordulunk egy
kéréssel.

Nincs semmi, a mi érzelmeinket hiveb- 
ben, szebben íejezné ki, mint a magyar nóta. 
Belopódzik szivünkbe, magával ragadja lel
künket, megsokszorozza örömeinket. Fokozza 
lelkesedésünket, enyhíti fájdalmunkat, vigaszt 
nyújt bánatunkban.

Kinek húrjain mindig oly szépen szólalt 
meg a magyar nóta, a mi derék czigány 
prímásunk: Sárközi Sándor most már 
hosszabb idő óta hallgat Hegedűje elnémult, 
ő maga súlyos beteg.

Hogy az a húr, melyből kicsafta azokat 
a végtelenül hús s mégis oly édes dallamo
kat, el ne némuljon örökre, hogy a mi ked
ves prímásunk uj erőre kapjon, betegségéből 
felgyógyuljon, hogy azok, kiknek mások 
mulaltatásával ő szerzi a mindennapi kenye
ret, szükséget ne szenvedjenek, azért fordu
lunk Csáktornya városának nemes szivü 
közönségéhez s kérjük, hogy adományaikkal 
a nemes czél kiviteléhez kegyeskedjenek 
hozzájárulni.

A gyűjtő iv f. hó 26-tól márczius 1-ig 
bezárólag Strausz Sándor könyvkereskedő 
ur üzletében van kitéve s a gyűjtés ered
ményét a helyi lapban közöljük.

Lapunk zártáig a következők adakoztak: 
Kayser Lajos 5 k., Mayersberg Frida 2 к, 
Kende Róbert 2 k, Strausz Sándor 4 k., 
Schwarcz Lajos dr. 4 k., L. R. J. 2 k., Nagy 
Elemér 2 k., Neumann Róbert 6 k., Zrínyi 
Károly 2 k.

Felelőt s z e rk e u tö :

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó ét Itptulajdonot:

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Sluibeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénzlár» it. d.

Obiraj te gusenice.
Veliju, da gazda po zimi nikakovo delo 

neima. Veliju, da ako nebi bil veliki post, 
koj öeterdeset dnevov traja, da onda gazda, 
sa svojom familijom si nigdar nikaj nebi 
mogel priskrbeti, jer ako bi samo jel a de- 
lal pák nikaj, to se mu bormeá nebi spla- 
tilo. Так veliju to oni, koji опак samo gle- 
dyu svako delo. Jer najte veruvati, da púk 
nebi delal po zimi. Dela bormeá i tak ono, 
kaj poje si dobro zasluZi. On koj vu zimi 
nedela, on niti po letu nedela. Jer koj je 
vzimi leni zato jer je zima, как on nebi 
bil leni po letu kada mu je vruóe. Ali pus- 
timo to, glavno je ako reóemo, da gazda 
ima delo i vu zimi. Vnogo i vnogo dela 
vnogo gospodarstvene skrbi ima.

Gda je ne moói vuni delati, onda do- 
ber gazda ima doma delo vu hizi ili vu 
komori. Lepő si nared zeme oruZje, na mo- 
tike átile napravi, za kosu kosiáóe, koáare 
plete pák zubaóiáóe dela.

Zubaóiáóe? Kaj ne da se to smeáno 
vidi! Smeáno se vidi samo onda, dók si ne- 
premislimo, da ako zubaáóice kupímo onda 
nas peneze koála, ako pák ga mi sami 
napravimo, onda nas drugo nekoáta как 
ono drevo, kője smo zabadav vsekali vu 
fiumi, pák onda ono vreme, koji bi oköli 
peói puáeó sprevodili drugaó.

Ali od toga smo veó vnogoput govorili 
i vu lanjskim letu, vezda od one stvari ho- 
Cemo govoriti, kaj tak siromak, как bogataá 
yőiniti mora, kaj zvráili moru on koj samo 
jedno sadovno drevo ima, как i on, koj ima 
celi sadovnjak. Gusenice iz svojih drevah 
svaki mora obrati, jer drugaé nebude imel 
sada. Zato ga nebude imel, jer mu ga gu
senice pojeju.

Za obiranje gusenicah je vezda najpri- 
lióneáe vreme. Jer je po dnevu veó ne tak 
zima, da bi nas vuni zeblo za prste, kada 
gusenice obiramo. Pák do vezda je zato 
bilo dobro gori ostaviti na drevju guseniói- 
ne jajci, jer vnogo hasnovitih ptióicah se je 
hranilo iz njih. Na potli ne ostavimo obi
ranje gusenióinih puálekov, jer onda se veó 
gusenice zvaliju. A kada se veó zvaliju on
da nje je teíko fondati. Rezplaziju se po 
drevju i batke zgrizeju, tak da joá vu batki 
uniátiju cveta. A to рак je najpogibelneáe. 
Jer ako njih ga je malo na drevju i samo 
nekaj kitja obsedneju, onda tuliko nije kvar 
na drevi, ali ako njih ga vnogo i svakoga 
bubka nasedneju, onda si moremo n.islili 
kakov je to kvar.

Zato je naiboláe, da guseuióne puáleke 
(gnjezde), za vremena poberemo. A to vre
me je sada.

Trsimo se pazljivo obrati gusenióne 
gnjezde. Cim menje njih gori ostane, stem 
menje bude gusenicah na naáim drevju.

Gnjezde gusenióine neostavimo vuni 
na zemlji jer se onda lehko zvaliju, nego 
je na ogenj hitimo ili pák zakopamo.

Samo ako budemo gusenióine gnjezde 
obrali i po leti óim viáe matuljov zatukli, 
samo onda budemo imali vnogo sada, kaj 
pák je veliki i veliki hasén osobito za me- 
djimurske gazde.

Politiéki ) »regied.
Ovoga meseca 21-ga je bilo prvo redo 

vito orsaóko spraviáóe Najrne na táj den 
je bilo odredjeno zbiranje predsedmka or- 
sacke hiZe i zbiranje drugih óinovnikov.

Leve stranke su za predsednika Juslli 
Gyula Kossuthove stranke ablegata kandidi- 
rali a s desne stranke pák Tallian Béla biv- 
áega poljodelskih poslov ministra. Zebrani 
je za predsednika Justh Gyula, koj je 230 
votumov dobil a Tallian Béla je samo lti8 
votumov dobil. Za podpredsednika je zebra
ni Bolgár Ferencz, A-udrássy-ove stranke i 
Rákovsky István puóke stranke ablegat.

Ovoga meseca 22-ga je takajáe bilo 
spraviáóe, gda su najrne odluódi. da do 
nfiarciuáa 8-ga se nebude orsaóko spraviáóe 
drZalo dók se növi kormán ne postavi, ako 
pák do onda nebi se postavil növi kormán 
tak se orsaóko spraviáóe skup sede i sed- 
níce bude drZalo.

Andrássy je opel bil vu Becu. Vu Been 
bi lo radi, da bi sada inesto Tisza grofa 
jeden takov kormán doáel, kojega svaké 
stranke átujeju on bi lak dugó bil kormán 
dók bi se stvari vredile a zatem pák bi se 
zahvaljil. Leve stranke osobito pák Kossu- 
thova stranka niti óuli neóeju od toga. Ve
liju da bi sa tern vu Beóu radi samo od- 
daljiti stvar a onda, gda bi veó porciu i 
soldate dobili, bi se opet smejali magjarom.

Tábor vu Aáiji.

Veó pred tjedni govoriju, od toga, da 
bude se mir ?klopil, jer ruski car previdi 
da duZe tirati toga tabora je delo bez sva
koga cilja i samo na kvar rusom bi bilo 
Piáeju novine da je i naá kralj Ferencz Jó
zsef viáe listov pisai pod zadnje vreme, vu 
kojih je opominjal ruskoga cara, da naj 
sklopi mira sa japanci, jer dalje tirati tabo
ra to bi bezzahman delo bilo.

A glasi koji iz Ruske dojdeju, joá viáe 
govoriju. Ovi narn poveju da su veó i po- 
godbe bile med rusi i japanci i lo se je 
zeznalo da na kakvim temelju idejű te po- 
godbe.

Ako ruski car japanska zahtevanja pri
me, tak bude zanavek kraj, ruskoj oblasti 
vu AZiji.

Poljeg ovih как jedne londonske no
vine piáeju, bi se poljeg sledeókih toókah 
sklopii mir.

1. Korea pod japansku vrhovnost 
dojde.

2. Porth-Arthur i Liaotung polustog 
bude óisto japanski.

3. Vladivostok bude se odprl za trgo- 
vinu svih narodah.

4. Kinezerska iztoóna Zeleznica bude 
pod oblast jedne europejske vlade doála.

5. MandZuriju nazad dobi Kina.

Sergiusa su vmorili.
Sergius veliki herceg t. meseca 17 dne- 

va poslie podne vu Moskvi po bűmbe na- 
padnosti postai je aldovom. Velikoga hercega 
pod njegovu kuóiju bombu hilili jesu, búm
ba se izprsnula i na komádé je razlrgala 
velikoga hercega.

Ovo celo pripeóenje tak piáeju, da sveta 
óisto nikaj nije iznenadilo. Sergius veliki 
herceg, je jedna poznata práona, koj iz rus- 
kom kamarilom je jako bil drZal. Odurjaval 
je siromaákoga ruskoga puka, koj za prava 
za óloveóanske zastupanosti naóin nastavla 
borbu proti ruskoj reakciji.

— Zato opetuvano javiju, da napad- 
nosti njen glas, nil najmenje nije iznenadil 
nas. Ar se veó ktornu privóili jesmo, da 
ruski cári reakcionariuái, veliki hercegi, nu- 
tarnih poslov minislri, vladari jako redko 
kral premineiu iz naturalskom srnrtju. Búm
ba, sulica, revolverska kuglja je zadnji ar
gumentum, s kojem razZaloslóenoga puka 
njegovi fanalikuáki buntovniki opominati 
navadni jesu na viáeáoj óasti stojeée nato 
da iz svojom oblasljom, nit vu imenu Boga. 
nit vu imenu cara bez к a ál ige nemreju 
oslati.

— Sergius Aleksandrovió je cara nje- 
gov stric, 1857 Ijeta se na rodil, daklie ko
ma, da je 48 Ijet starosti imel. Moskve kakli 
njeni nadvladar, ruska reakcionariuáka stran
ka je njega za svetsko glavu prcslimavala 
Sergius veliki herceg, békés-csabaiskoga 101 
austrijanskog magjarskog peáiókoga regimenta 
je njegov vlastnik bil.

Slo se tióe napadnosli sledeóe lelegra- 
íiáko obznanivanje davaju:

P é  terv ár, februárи 17-gn.

Poslie podne ob 4 vuri i petoj minuti. 
íz Moskve telefoniraju. Kad se Sergius ve
liki herceg iz múzeuma prama Kreml naka- 
nil peljati, na njegovu kuóiju pri jednoj pa
laói, na jednili kolah su dve osobe na nje
ga bile óekale. Kad se veliki herceg mimo 
öve palaóe bil odpeljal, ovi su njega nasle- 
duvali. Jednu bumbo su hitili pod kuóiju. 
Straáno prsnuóe se pripetilo. Kuóiju se ráz-









6 leő pécsi rubafestő és vegyi tisz
tító intézet fiókja Csáktornyán.

ДТ^ап szerencsém a n. é. közönség 
b. tudomására adni, hogy Csák

tornyán a Wlassies Gyula u tcza  
95'szám ú Stöger Józsei féle házban

fiókm űhelyt
nyitottam.

Mindennemű férfi-, női-, és gyer
mekruhát, függönyöket, bútor
szövetet, dísztárgyat a legnagyobb 
gonddal és szakavalottsággal tisztitok 
és festek.

O lcsó  á ra k !
Gyors és pontos kiszolgálás.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve 
maradok

teljes tisztelettel

Sietsz Ignácz
ruhafestő ев vegyítísztító

873 6—10 f i  intézet tulajdonos, f i

Széthajtó ев fájdalomcsillapító

bódanycsőppek
étvágygerjesztő és az emésztést elő- 
M»314-34 mozdító háziszer.

Egy üveg á ra  1 korona.
2 üvegnél kevesebb (2 kor. 50 fili. 
utánvét) postán nem küldetik. Kapható:
Bittner Gyula gyógyszertárában ^

a  Gloggnitz (A lsó-Ausztria.) 2

Kiadó lakás.
Csáktornyád az Árpád-utczá- 
ban egy emeleti 3 szobából, 
konyha stb. hozzátartozóból 
álló utczai lakás kiádó. Bőveb

bet e lap kiadóhivatalában.

Я műtrágyák 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 a hazáét.

Tisztelt s zM irto k o s o k  és
íl9 7 ftó ÍlII  f A tavasz az ajtó küszöbön 
yU L llflllll I van. A munkálatok nemso
kára megkezdődnek, Törekedjünk a mull évi 
rósz termést ez évben dús termessel pótolni, 
ami a műtrágyák használata által köny- 
nyen elérhető.

Ajánlom tehát mindenkinek, hogy trá
gyázza rétjeit, földjeit, szoléit és kertjét 
az én „ G l ó b u s ” műtrágya-keverékeimmel, 
melyek 20 évi gyakorlati kísérletek alapján 
vannak összeállítva, és a melynek tényleges 
nagy haszonhozataláról már a 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 fajta fii, fehér árpa, nehéz zab, bácskai búza, 
muraközi és amerikai kukorícza stb. gazdasági és kerti 
magvak kitűnő minőségben és olcsó árak mellett kaphatók 

1 ^ *  Műtrágya-keverékeim árai a következők:
„GLOBUS” réttrágya В. В. B. R в. B.

I I . -  10 50 9̂ -
„ lóhere L. T. L._ _  9—
„ búza-, rozs- és zabtrágya M N 9 50
„ kukorícza és burgonyatrágya A. K. S А К

1 8 .-  1 4 -
x ilx ь Ä wtpa0ya E. 0 11.50. Házikertek, gyümölcsfák
ét virágok trágya H К. I kg. 20 fillér.

Teljes tisztelettel
hraavhnvctzt/d zee /,

Protulelje se prebliíava a polsko delo 
oée na skorom poCeli, dajle Gospodari trsi- 
mo se, da si proSlo zloóeslo lelő z jednom 
dobrom í rodnom godinom na mirimo, a 
to lehko modern о dospeti ako budemo po- 
trebuvali umjetnoga gnoja (praha).

Ja dák le svakomu na najtoplije prepo- 
rncam da si zemlje, senokose, goríce í 
domace vrte s mojim glasovitiin „G ló 
b u s ” prahom pognoji od kojegi velíke 
kőrist! su veó u prodloj godini blizo 
700 gospodari iz Medjimurja pa iz Hr- 

se osvedoöili.
ij vám dajern na znanje, da se kod mene síeme 
vrsli detelíce, dobre trave, banatske péeníce, te$ke 
bieloga jecmena, medjimurske i amerikanske ku 
t. dalje za íal peneze dobiti тойе.

Ciene mojlh mjesavine praha je ta: ~ ű |
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138 tk. 905.
Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy özv. 
Vulsák Miksáné hagyatéka végrehajtatnak 
Kovácsics Ignáczné szül. Hanzsics Francziska 
és Kovácsics György beliczai lakosok elleni 
végrehajtási ügyében a kél elem következ
tében a kielégítési árverés 220 korona tőke, 
annak 1903. évi augusztus hó 14-től járó 8% 
folyó, 8°/o késedelmi kamatai, 48 kor. 70 
fill, előbbi, 10 kor. 50 fill, jelenlegi és még 
felmerülendő költségek kielégítése végntl a 
végrehajtási törvény 144. és 140. §-ai értel
mében elrendeltetvén a nagykanizsai kir 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területén levő a beliczai 16 sz. tkvben felvett 
egész legelő illetmény 204 kor., a beliczai 
408 tkv. 545/c hrz. sz. a. 833 ‘/, П -öl terü
letű szántó 104 kor, 366/c hrz sz. a. 408 
П-öl szántó 65 kor., 411/c hrz sz. 164 2/a
П -öl szántó 32 kor, 472/c hrz. sz. 303 "/■
П -öl szántó 48 kor, 499/a hrz sz. a. 321
Vs D-öl szántó 51 kor., 546/c hrz. sz. a
651 V * П -öl szántó 104 kor, 984/c hrz. 
sz. a. 434 */• П -öl szántó 69 kor, 1025/c 
hrz. sz. a. 112 П -öl szántó 17 kor. kikiál
tási árban a végrahajtási törv. 156 § a értel
mében egészben, a beliczai 472 tkv 22 hrz. 
sz. a. 1080 □  öl területű belsőségből és tar
tozékaiból végrehajtást szenvedetteket illető 
7,5 része 278 kor. 93 Vie fill, a 807 tkv 
130/c hrz. sz. a. 1542 */• П -öl rét erdő 246 
kor, 294/a hrz. sz a. 240 П -öl rét 54 kor 
becsárban a végrehajtási törv. 156 §-a értel
mében egészben

1905. évi nárczius hó 22-én délelőtt 10 órakor
a beliczai községházánál Zakál Henrik ügyvéd 
vagy helyettese közbenjöttével megtartandó 
nyilvános árverésen eladatni fog, megjegyez
tetik, hogy a beliczai 16 tkv. C. 2 sor sz. 
a Kovácsics Ignácz és neje Hanzsics Fran
cziska javára, C. 12 sor sz. a. özv. Hanzsics 
Gáspárné javára, ugyancsak javára a beliczai 
307 tkv. C. 1. 3. 6. sor sz. a, ugyan annak 
javára á beliczai 479 tkv. С. 1 2. 6. ugyan 
annak javára a beliczai 480 tkv. C. 1. 2. 6 
sor sz. a. a beliczai 489 tkv. C. 8 sor sz. 
és 470 tkv C. 8 sor sz. a. özv. Czirkovics 
Józsefné javára bekebelezett szolgalmi jogok 
ezen árveréssel nem érintetnek.

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

10% -át készpénzben vagy óvadékképp pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni. 893

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1905. évi január hó 14.

Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, a ki ingyen kéri a Magyar- 
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegyzékét, 
amely szőllőiskola állami segélyIyel és állami 

felügyelet alatt létesült.

829 17—20

Sok ezer emőer egészségé
louia me védeni a leguabb, szabadalmazott

„Japán“ kloset-tllés.
M in d e n  á r n y é k é é  é h r e  a lk a l m a z h a t ó .

Vüöhlités nélküli 
Teljeses szagtalan!
A legnagyobb tisztaság! 
Keni fagyhat be!
Kein dugulhat be! 
Légliuzat mentest

e t e g á p o ia s i  c ik k e k .  S z o b a k lo n c t t c k .  
B e te g to lo  k o c á i k .

МГ »‘'ре* Пг,в*у*еа uiTauMtr« <»,?•■.
S u itm a n n  1«. kloset gyár
B U D A P E S T , IV  . V á ro s h á z  u to a  3. s zám .

* k u .« n lli l.n |ttM nt«-« attrkAit.)

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

arezbőrt és üde rózsás a re zsz in t?

Az mossa magát naponta a híres, orvosi
lag jónak talált

B ergm ann-fé le
L1LIOMTEJSZAPPANNAL

(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
vérek íüszerkereskedésében.

Darabja 8o fillér. 8a, ,e_so

Dunántúli Közművelődési Egyesület

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

60.000 kor.
867 7 ' 8 1 főnyerenénif 3 0 .0 0 0  korona értél.

2 fönyerenééi 1 0 .0 0 0  lortu értél.

1 drb. éra 1 lor. II irt , éra tü tor,

Húzás 1905. márczius hó 11-én
Kapható mindenütt és a Cultur-egylet irodájában, Rökk Szilárd-u 2. 

Vidékre viszonteladók kerestetnek.
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