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A tavaszi búza.
A mezőgazdasági munkák jobb meg

oszlása, a vetéslorgók megfelelő változatossá 
tétele céljából a legritkább, mondhatjuk e- 
gyik gazdaság sem nélkülözheti tavaszi ka
lászosokat. Ezek közül legáltalánosabban ter
melik gazdáink a zabol, árpát, ellenben leg
kisebb térre szorul a rozs A búza volna 
azon kalászos növény, amely tavaszi válto
zatának termesztése bizonyos körülmények 
között jövedelmezőbb lenne, mint az előbb 
ernlilett kalászosoké, miért is kiterjedtebb 
termelése egyes gazdaságokban kívánatos 
volna, holott nálunk e növényt nem méltá
nyolják kellően.

Franciaországnak bizonyos részein a 
mezőgazdaság természeti viszonyai hasonlí
tanak nagyon Magyarországéhoz, igy nem 
érdektelen talán ez okból tudomást szerezni 
a tavaszi búza termelésére nézve otlan ural
kodó nézetekről.

Akadnak az ország gabonanemüeket 
termelő vidékein gazdák, akik még most 
sem akarják a búzának mint tavaszi kalá
szosnak azon előnyei! elismerni, a melyek 
számos kísérlet alapján fennállanak.

Azon gazdák, akik ezen kalászosnak 
tényleg meglevő előnyeit tagadják, vagy nem 
termelték a tavaszi búzái, vagy olyan földbe 
vetették, a mely az előző évben már kalá

szos növényt termelt, tehát olyan földre, a 
mely nem áll a termékenység olyan fokán, 
mely a tavaszi búza sikerülésének löllétele. 
Ez okból következik a háromnyomásu gaz
daságokban az őszi kalászos után árpa, 
vagy zab, a melyek nem adnak ugyan nagy 
terméseket, de a mely növények hozama, a 
talaj csekély termékenységét tekintve, ki
elégítő.

A talaj kihasználása tekintetében kö
vetett egyéb eljárások eltérők lehetnek. A 
legtöbb esetben a tavaszi kalászosok azon 
területre kerülnek, melyen a trágyázásban 
részesülő növény állott. Úgy a négyes, mint 
a hetes forgóban, melyet Grignonban TO 
éven át betartottak,v a tavaszi búza és a zab 
második helyre került, míg elöltük erős Trá
gyába vetett kapás (gyök vagy gumós) nö
vény állott.

Ilyen körülmények között a tavaszi 
biiza igen hasznosnak mutatkozik, nagyon 
bő termő és fükeverékekre előnyös védő
növényül szolgál 4

Grignonban a tavaszi búza átlagos ter
mése hektáronként mindig kitesz 25 — 30 
Hl-t, mert a megelőző növénynek adott trá
gya (hektáronként H00 qu.) jó része, majd
nem fele a talajban visszamarad és mivel 
a gondosan megmivelt talajban jól diszlik. 
A tavaszi búzához hasonlóan második helyre 
kerülő zab szintén nagy terméseket ad, a 
mely átlag 40— 50 Hl.

Ezen termések a háromnyomásu gaz
daságnál elérhető eredményekkel öseiebft- 
sonlitva, sok gazda előtt nagynak tűnhetné
nek fel; nem szabad azonban figyelmen kí
vül hagyni, hogy a vetésvállásnál sohasem 
következik két kalászos egymás után, hanem 
a talajt zsaroló és gyomositó növények ta
lajt kímélő és tisztító növényekkel válta
koznak. A háromnyomásu rendszernél az 
őszi kalászosok után a trágyázás hatásából 
nem sok marad és nem remélhető 25— 30 
Hl. zabtermésnél több.

A legfontosabb az, hogy a tavaszi búza, 
megfelelő helyet juttatva neki a vetésforgó
ban, termékeny talajon nagyobb jövedelmet 
haji, mert értékesebb terményt nyújt, mint 
hasonló iöltételek mellett a zab es árpa.

Azonban ki kell emelnem azt, hogy a 
tavaszi búza sohasem oly bő termő, mint 
az őszi, mert később vettetvén nem bokro- 
sodhatik meg annyira és kalászai mindig 
kisebbek maradnak. Ennek dacára azonban 
átlagos hozama mind szem mind szalmába 
jó, ha kellő időben jól előkészített földbe 
vetik és tenyészete alatt megfelelő ápolás
ban részesítik. A mi a kereskedelmi értékét 
illeti pedig, mindenkor értékesebb a zab 
vagy árpáénál, (ha az utóbbi sörárpának 
alkalmatlan.)

S a e n te b  D e a a ő ,
gasd. szaktanár.

T  Á R C Z A.

K o r f u i g  é s  v i s s z a .
Ir ta . dr. Ceury Jenő.

VIII.
A mikor a hajó, megkerülve a Lapad fél

szigetet, maga mögött hagyja Lacroma szigetét, a 
szigetvilág birodalma véget ér; nyűgöt felé a sik- 
•enger végtelenségét Korfuig mi sem zavarja töb
bé. Járművünk azonban továbbra is állandóan 
psrtmentén haladva, abba a kellemes helyzetbe 
hoz bennünket, hogy kedvünk szerint, — a mint 
a hajó egyik vagy másik oldalára telepedtünk — 
vagy a tenger végtelenségében, vagy a partvidék 
szépségeiben gyönyörködhetünk.

A partmenti vidék nagyszerűsége folyton nö
vekszik, inig Punta d' Oslronál a kattarói öböl 
bejáratánál eléri tetőpontját. Mint valami óriások 
harcra készülőben, úgy nyomulnak egymás ellen 
északról a hercegovinál, délről a montenegrói ha
vasok és Kallaró körül olyan gyűrűt alkotnak, 
melynek szépsége talán verseny nélkül áll. Katta- 
róig a »Bcrche«-ken, a páratlan szépségű öblökön 
át jutunk. Miután Punla d’ Oslronál a siktenger- 
ról a Roceheba vezető kél oldalt vámosokkal meg
erősített bejárón keresztül bejutottunk a Topla és 
innen a Gainbur szoroson a Teodoi öbölbe, mely 
litóbbi valóságos kis tenger, déli végénél az oszt
rák-magyar hajóhad állomásával, a hajó Gatene 
nevű szorosba fordul. E szorosnak, mely oly kes
keny, hogy valamikor egyik partról a másikra át

húzott vaslánccal védekezett a vidék lakossága 
idegen hajók betörése ellen (innen a neve Cate
na-lánc), keleti torkolatával szemben hófedte hegy 
áll, mint valami felkiálltó jel: idáig s ne tovább! 
De hajónk bátran folytatja útját, s a mint a szo
ros végére ér, mintha tündér kezek függönyt von
nának fel előttünk, jobb és b;»lkéz felöl egy egy 
gyönyörű öböl tárui elénk: északfelöl a risanói, 
délre a kattarói öböl. Folyton idili fekvésű fal- 
vacskák közt haladva, a minden oldalról óriási, 
de teljesen kopár hegyekkel körülvett kattarói 
öböl h >sszú, de keskeny csendes tó benyomását 
kelti. A csendesség azonban csalékony; néha, mi
kor a bora leront a sziklaormokról, a felkorbá
csolt vizet messze lehajtja a partokra és a kis
falvaknak nem ritkán súlyos károkat okoz.

Mikor Kattaróba érünk, nem tudjuk elkép
zelni, hogy itt város lenne, mert a hajóról nem 
látunk egyebet, egy, helyenként ablakokkal ellátott 
nagy falnál. C.sak ha a nagy kapun bejutottunk, 
vesszük észre, hogy városban vagyunk, melynek 
hátterét hatalmas hegy illetve ebből kinőtt, a vá
rod teljesen körülvevő falak folytatását képező 
falakkal bekerített olly meredek hegyorom alkotja, 
hogy alig tudjuk elhinni, miként lehet az ennek 
tetejére elhelyezett fellegvárba feljutni. Ily felleg
vár még nagyon sok van Kattaró körül, némelyik 
1700— 1800 méter magasságban. Az ott elhelye
zett katonaságot hetenként egyszer látják el élei 
mi szerrel és fris ivóvízzel, a mit csak nagy fá
radsággal lehel oda felszállitani. A legénységet 
pedig egy-két havonként váltják fel, a mikor a 
fenni levő tisztek is le le jönnek hajtársaik közé 
egy kicsit szórakozni. Az élet fenn persze nagyon 
únalmas, de vannak eladósodott tisztek, kik egye

nesen kérik odavaló helyeztetésüket 1 — 2 évre, 
hogy kényszerűségből megspórolt fizetésükből hi
telezőiket kielégíthessék.

A szűk roszszagú, bár különben tiszta vá
roska tele van magyar bakákkal, érdekes látni 
valója nincs, habár szintén a római időkből szár
mazik. Egyetlen középkorú érdekessége as egykori 
lelencház, melynek egyik ablakában most is ben
ne van a forgó fakosár, melybe a gyermeket he
lyezték, és a mely mikor befelé (ordították a vele 
összeköttetésben álló dobbal jelet adót az nj ven
dég érkeztéről. Három kapu vezet a városba, me
lyik közül kettőt este 9 órakor, a harmadikat pe
dig 1 0 -kor bezárják és aztán reggelig senki többé 
se be, se ki. Habár a város két végén egy-egy, a 
szikla alól felbugygyanó lorrás van, nyáron nem 
ritkán vizszükséget szenvednek a lakók, mert a 
források vize élvezhetetlenül sóssá lesz. E tüne
mény oka ismeretlen; valószínű, hogy a nagyobb 
hó olvadás vizei valahol sóielepeken mennek á t  
Nyáron tehát cisterna vizet iszik a lakosság, a mi 
számos betegség okozója. Egyebekben a város 
csak mint Montenegróval határos katonai végvár 
bír jelentőséggel és remek fekvésén kívül a gyö
nyörű, a város felett emelkedő meredek hegybe 
vágott Cettinjébe vezető katonai út kölcsönöz ér
dekességet.

IX.
Kattarón túl még csak rövid darabon kísér

nek bennünket Dalmátia partjai. Innen már az 
utasok száma is nagyon megcsökkent. Egy porosz 
kereskedelmi tanácsos a feleségével; egy piros ké
pű jezsuita provinciális hosszú, sovány, szemeit 
soha fel nem emelő titkárjával; egy,civilbe ntazó 
katonatiszt és néhány más úr képezte az I.-SŐ



Rendkívüli megyei közgyűlés.
♦ Folyó hó 12-én d. e. 10 órakor Zala- 

vArmegye törvényhatósági bízol tsága rend 
'kívüli közgyűlést tartott Hertelendy Ferenc 
főispán elnök lésével, melyen a bizottsági ta
gok rendkívüli nagyszámban jelentek meg.

A főispán-elnök fájdalmasan emlékezik 
meg József főhercegről, akit elvesztettünk, 
aki minden izében magyar volt. Halálát s 
miatti bánatunkat jegyzőkönybe iktatjuk. A 
tagok felállva hallgatják végig a búcsúztatót.

Hertelendy főispán : Több bizottsági tag 
felkérésére, de ha ez nem történik, magam 
is egybehívtam volna törvényadla jogomnál 
fogva ezt a rendkívüli közgyűlést, hogy sza
badon megnyilatkozzunk, s hogy magam is 
bejelenthessem, hogy lemondtam s ragasz
kodom is hozzá, legközelebb reményiem fel
mentésemet. (Nagy éljenzés.) Hálával köszöni 
a tagoknak, kikkel együtt működött, a jó
indulatot, a támogatási, ámbár e béna idő
ben nem érhetett el több s jobb eredményt. 
Székfoglalójában fogadást tett, hogy egyik 
kezében a törvénykönyvet, másik kezében a 
végrehajtás igazságának a mértegét tartja, 
ezt a két fegyvert nem engedi ki kezéből, 
igy távozik a közkatonák közé.

Árvay Lajos főjegyző felolvassa a Jó
zsef Ágosthoz intézet részvétiratot s az arra 
érkezett választ, melyben legforróbb hálatelt 
köszönetéi fejezi ki a főherceg.

Czukelter Lajos I aljegyző jelenti hogy 
a vármegye nevében koszorút vittek a ra
vatalra. (Helyeslőleg tudomásul veszik.)

Ziegler Kálmán bizottsági tag indítvá
nyára Cserián Károly alispán kimondotta, 
hogy a lemondó főispán iránti nagyrabecsü 
lést és ragaszkodást jegyzőkönyvbe veszik 

Ezután Árvay főjegyző előadta Pesl-Pi- 
lis-Kis-Kun és Zemplén vármegyék átiratá
val kapcsolatosan Eitner Zsigmondnak —  
már ismeretes javaslati indítványát, melyei l 
Eitner Zsigmond orsz. képviselő bizottsági < 
tag indokolása után egyhangúlag elfógadott I 
a törvényhatóság i

Szentmihályi Dezső bizottsági tag fel- I 
olvasta a javasolt 60 tagú jóléti bizottság |s

tagjainak a neveit, kik a következők : Viz- 
lendvai Sándor, Koller István, Sily Dezső, 

• gr. Batthyány Ernő, Hertelendy József, Ziegler 
Kálmán, Bosnyák Géza, Barcza László, 

: Batthyány József, Szentmihályi Dezső, Oltay 
Guidó, Baronyi Ede, Dervarica Imre, Jerffy 
Adolf. Dr. Obersohn Mór, Deák Mihály, Dr. 
Gyömörey Vince, Ids. Thassy Imre, Farkas 
József, Dr. Tarányi Ferenc, gr. Batthyány 
Pál, Kőnigmayer János, Nagy László, Beze- 
rédy Lajos, Eitner Zsigmond, Németh János, 
Skublics Károly, Forster Elek, Dr. Kele An
tal, Záthureczky Márton, Bakó Gyula, Tán- 
czos Lajos, Bogyay János, VinhofTer Dezső, 
Ifj. Eitner Sándor, Ifj. Thassy Imre, Békeffy 
István, Vastagh János, Dr. Bárdió Ferencz, 
Hayden Sándor, Kaffka László, László De
zső, Dervarics Ákos, Keresztury György, Ifj. 
Molnár István, Szupits Farkas, Antal Gábor, 
Táncsics József, Csempész Kálmán, Háry 
Dezső, Veledics Lajos, Dr. Darányi Ferencz, 
Petri к Gyula, Zakál Henrik, Illés Rafael, 
Malütinszky Ferencz. Bogyay Máté, Handléry 
Gusztáv, Puttheány Géza, Gaal István.

E bizottságnak az alispán és főjegyző 
hivatalból tagjai. — Helyben hagyja a köz
gyűlés.

Elnöklő főispán élénk éljenzés közt be- 
végzi a gyűlést. A jóléti bizottság önállóan 
egybeül s megalakítja a tisztikart a követ
kezőleg: Thassy Imre Korelnöksége és Szent
mihályi Dezső körjegyzősége mellett meg
választják elnöknek Gróf Batthyány Pált, 
alelnöknek Dr. Gyömörey Vincét és Bosnyák 
Gézát, jegyzőnek Ziegler Kálmánt és Nagy 
Lászlót.

Közben a megyei tisztviselők Csertán 
Károly alispán vezetésével őszinte érzéssel 
bucsútisztelgést tettek Hertelendy főispánnál.

— A szőlőkről a földmivelésügyi mi
niszterhez a m. kir szőlőszeti- és borászati 
felügyelőktől a következő jelentések érkez
tek : »A Csáktornyái kerületben a szőlőmoly 
óriási mennyiségben lépett fel, és veszélyez
teti a termést. A tapolcai kerületben jó szü
retre van kilátás, habár a szőlőmoly helyen- 
kint fellépett. A perenospora helyenkint, 
szintén mutatkozik r

osztályú kis társaságot; inig a fedélzeten boszniai 
törökök lefátyolozott feleségeikkel, montenegrói 
benszülöttek festői öltözékben és munkásoknak 
látszó egyének tanyáztak többnyire maguk készí
tette szellős sátrak alatt.

Kattaron alul a vidék Santi-Quarantáig foly
ton vészit szépségben, de nyer érdekességben azon 
idegen országok és népek folytán, melyekkel to
vábbi útunk érintkezésbe hoz. A montenegrói és 
albán part kikötői általában a legnagyobb fokú 
elhanyagollatás jellegét viselik magukon; egyiknek 
sincs mólója; a partról a tengerbe hányt szenny 
folytán a tenger fenék folyton emelkedik s miu
tán sohasem kotorják, egyfelől mindeme kikötők, 
főleg nyáron a legnagyobb mértékben egészségte
lenek másfelöl vizők sekélysége következtében az 
oda érkező hajók messze a nyilttengerben kénv- 
telenitetvén kikötni, igazi kereskedés lebonyolítá
sára annál kevésbé alkalmasak, mert viharós idő
ben egyik másikban egyáltalában nem lehet ki
kötni.

A Galatea is úgy a montenegrói, mint az 
albán partok mentén mindenütt l/t — */4 órányi 
távolságban vetett horgonyt. Minden alkalommal 
mielőtt az utasok és áruk ki és beszállítása meg
kezdődött, a hajó egyik csolnakján valamelyik 
hajóstiszt a partra ment és csak miután az előírt 
egészségügyi és a hajó tartalmára vonatkozó bi
zonyítványokat láttomoztatta, a kikötői kapitány
ság épületéről (mely legtöbbször egy nyomorúsá
gos pútri) adott jelre indultak csak meg a kikö
tőben levő otromba bárkák a hajóhoz, összeköt
tetéseim folytán abban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy a hivatalos csolnak mindig kivitt 
engem is a partra, mig az esetleg kíszállani óhajtó 
többi utasok, különösen ott, a hol a hajó csak

, rövidebb ideig tartózkodott vagy egyáltalán nem 
I vagy csak igen rövid időre és rendszerint drága 
pénzért juthattak szárazföldre.

llv módon sikerült Montenegro két kikötőjé
ben, Anti variban és Dulcignoban szárazra kerül
nöm. Antivari kikötője csak pár ház egy hegy
övezte lankáson, hol a Lloyd agenlúráján kívül 
az osztrák-magyar alkonsulnak, továbbá a posta- 
hivatalnak, melyet egy montenegrói nemzeti öltö
zetű hivatalnok lát el ügyesen, végül néhány pa
rasztnak van épülete. Maga a régebben török 
uralom alatt állott, 1876-ban a montenegróiak ál
tal rommá lőtt és elfoglalt város egy órányira 
fekszik a kikötőtől; mohamedán lakossága majd
nem teljesen kivándorolt Albániába. A kikötő 
Montenegróra nézve annyiban nevezetes, hogy nem 
túlságosan viharos időben kiköthetnek bent a ha
jók és Olaszországgal való érintkezés céljából 
marconi-féle telegráffal el van látva. Daniló trón 
örökösnek úgyanitt van nyaralója, melyet azon
ban a vidék egészségtelen volta miatt ritkán ke
res fel.

Antivariból l 1/, óra alatt Dulcignóba érünk. 
E város valamikor a tengerpartból kiemelkedő 
hegyen feküdt, de a török montenegrói háborús
kodás idején lakossága majdnem teljesen kipusz
tult és most az egész üresen álló város ablakta
lan és lakatlan házaival halotti koponyaként ko
moran tekint le a magasból az olajfákkal beültetett 
völgybe, hová a megmaradt lakosság behúzódott. 
A parton napbarnitotla piszkos gyerkőcök néze
getik ellenséges szemekkel az idegen útast.

(Folytatása köve tkezik .)

K Ü L Ö N F É L É K .

I f  Orsini — Rosenberg Felix gróf |

a zágrábi hadtest parancsnoka folyó 
hó 14-én Csáktornyára érkezeti az uhla- 
nosok ezredgyakorlataira. 15-én délelőtt 10 
órakor visszatérőben volt kíséretével Csák
tornyára, mikor Zalaujvár mellett szívszél- 
hűdés érte, a lóról lefordult S azonnal meg
halt. A holt tetemet beszállították Csáktor
nyára, hol az uhlánus laktanyában helyezlek 
ravatalra. Az ünnepélyes beszentelés hétfőn 
lesz, mely után Klagenfurtba viszik a ha
lottat. hol a családi sírboltban helyezik örök 
nyugalomra.

— A zalai szövetkezett ellenzék folyó
hó 11-én délután 6 órakor Zalaegerszegen, 
a Korona vendéglő nagytermében Bosnyák 
Géza elnöklésével alakuló értekezletet taetott. 
A szövetkezett ellenzék szervezett egyesültre 
leendő alakulását még május hóban kimon
dották. Az értekezleten Farkas József, dr. 
Darányi Ferenc, Gróf Batthyány József, és 
Eitner Zsigmond országgyűlési képviselőkön 
kívül a törvényhatósági bizottságok nagy
számban jelentek meg a megye minden ré
széről. Bosnyák Géza megnyitója után Ne- 
deczky Jenő korelnöklete alatt a következő- 
képen történt meg az alakulás: Elnöknek 
választották közfelkiáltással Nedeczky Jenőt, 
alelnöknek Bosnyák Gézát, Farkas József 
orsz. képviselőt és Viziendvay Sándort Jegy
zők: Eitner Sándor és Háry Dezső Tiszte
letbeli elnök Gróf Batthyány Ernő. Járáson- 
kint 2— 2 bizottsági tagot választottak A 
Csáktornyái járásban bizottsági tagok lettek: 
Ziegler Kálmán és Zakál Henrik; a perlaki 
járásban: Habus Mihály és Tamás János. A 
12-iki megyegyülés elé terjesztett javaslati 
indítványt egyhangúlag elfogatták. A külön
böző teendők megvitatása közben Kele An
tal és Bosnyák Géza indítványára kimon
dotta az értekezlet, hogy augusztus első fe
lében Letenyén és Csáktornyán népgyülést 
tartanak.

— Házasság. Buchwald Ernő Csáktor
nyái déli vasúti hivatalnok tolyó hó 18-án 
délután 4 és */* órakor tarlja esküvőjét a 
varazsdi izr. templomban Kohn Adél kisasz- 
szonynyal, Kohn Albert vinicai birtokos 
kedves leányával

— A »Muraközi Muzeum« számára 
Tóth Istvánná, szül. Farkas Anna úrnő egy 
értékes iratot, nevezetesen a zalavármegyei 
nemességnek 1845-ben az önkéntes adózást 
kimondó kötelező iratát és az önkéntes adó
zást kimondó 130 zalamegyei nemesnek a 
névsorát tartalmazó díszes lapot ajándé
kozott.

—  A felsökirályfalvi tűz. A múlt szá
munkban megemlékeztünk már a felsöki
rályfalvi nagy tűzről, mely alkalommal 18 
gazda vagyona semmisült meg részben vagy 
egészben. A szenvedett kár nagyságáról 
azonban csak most van módunkban beszá
molni. Az összes kár közel 23000 korona. 
Károsultak: Szaboksecz Pál 1505 K., Gusz- 
ták Péter 1140 K, Tukszar Ferenc 1075 K, 
Tukszar József 980 К . Malekoci András 850 
K, Malekoci Pál 150 K, Fodor György 1015 
K., Malekoci Imre 730 K, Rasperger Bálint 
1010 K, Guszták István 1450 K., Vargha 
Mátyás 1860 K., Turk Mihály 740 K, No- 
vák Lukács 2900 K, Jambrosics Mátyás 
1190 K., Juricsán János 1380 K,özv Zerna 
Anna 1920 K., Tukszar András 650 K., 
Vargha Mihály 1050 K. A kár annál érzé-



kenyebben sújtja a károsultakat, mivel csak 
az utolsó háromnál volt biztosítás. A tűz 
özv. Zerna Annánál támadt.

— Jegyzői értekezlet. A Csáktornyái 
járás jegyzői kara f. hó 6-án Stridón tar
tolta meg értekezletet. Az értekezleten a 
kormány intézkedéseivel szemben a legsür
gősebb tennivalókat és állásfoglalást beszél
ték meg. Az értékezlét ulán Ulicsny Károly 
szől. és bor. felügyelő tartott gazdag tartal
mú előadást a szőlőcsonkitásról és a filok- 
szerát irtó ujjonnan feltalált porról Ezt tár
sas ebéd követte.

—  Adományok a tűzkárooultaknak. A
felsők irályfal vi tűzkárosultak részére újab
ban Csáktornya nagyközség 10 K., özv. Ko- 
vácsics Ferencné 1 K. és Zrínyi Viktor 1 K. 
adományoztak.

— Háziipari tanfolyam. A föídmivelés- 
ügyi minisztérium néptanítóknak a háziipari 
gyakorlati ismeretek elsajátítására gyakorlati 
kurzus rendezését határozta el. A kurzust 
Kecskeméten rendezik, augusztus 1-én kez
dődik és egy hónapig tart. A tanfolyamon 
a kosárkötést, gyékényfonást, seprűkötést és 
faragó munkát tanítják gyakorlatilag. A tan
folyam igazgatását Guttenbérg Pálra a kézi
munkára nevelő egyesület igazgatójára bizták. 
A kurzusra a miniszter 20 tanítót ve't fel 
állami támogatással, köztük Danicz Sándor 
stridói áll. elemi iskolai igazgató tanilót.

— Varazsdon a lovakon takonykor ál
lapíttatott meg.

— A Csáktornyái m. kir. áll polg. tilt
ás leányiskolában a tanulók szabályszerű 
felvétele a lefolyt iskolai évben is szeptem
ber hó három első napján tartatott. Ugyan
azon napokon voltak a felvételi- és javító 
vizsgálatok is. Az első osztályba felvett ta
nulók közül, úgy a fiú-, mint a leányisko
lában, a vidékről jött tanulók felvételi vizs
gálatnak voltak alávetve. A fiúiskolába be
iratkozott 135 tanuló; a leányiskolába 76 
tanuló. Még pedig: a 1-ső fiúosztályba 43, a
II- ba 29, a III-ba 29, a IV-be 22, s az V-be 
12 ; az I-ső leányiskolába 25, a II-ba 25, a
III- ba 12 a IV-be 14 Évközben kimaradt a 
fiúiskolából 8, a leányiskolából 4 tanuló. A 
beirt tanulók közül Csáktornyái volt 75 fiú 
és 53 leány, vidéki 60 fiú és 23 leány. 
Szeptember 5-én a róm. kath. templomban 
tartott ünnepélyes »Veni Sanclé«-val az uj 
iskolaév megkezdődött. A fiúiskolában a la
tin nyelv, mint rendkívüli tantárgy, a lefolyt 
iskolaévben is taníttatott A fiúiskolánál mű
ködött 5 rendes és 3 óraadó, a leányisko
lánál 5 rendes tanerő. A jövő 1905— 1906. 
iskolaévre a beiratkozások szeptember hó 
1— 4. napján tartatnak és pedig d. e. 8 — 12 
óráig, úgy a fiú- mint a leányiskolában. 
Szeptember hó 1-én vannak a pót- és javító 
vizsgálatok mindkét intézetben. A vizsgála
tok engedélyezéseért a folyamodványok aug. 
15-éig az igazgatónál okvetlenül benyújtan
dók, a később érkező folyamodványok visz- 
szautasittatnak. Beiratásri a tanulók kötele
sek szüleik, vagy ezek helyettesei kíséretében 
megjelenni A polg. fiúiskola I-ső osztályába 
kilencedik, a leányiskola I-ső osztályába pe
dig csak tizedik évüket betöltött tanulók 
vehetők fel, ha az elemi iskola IV. osztályát 
legalább is elégséges eredménynyel elvé
gezték

— A perlaki áll elemi és gazdasági 
ism étli iskolában és kisdedovodákban az
1904— 906 tanévi beírások szepl. 1— 4-éig 
voltak, 6-én a »Veni Sancte« és ti-án a 
rendes tanítás kezdetét vette. Beiratkozott: 
az állami fiúiskolába 288, a leányiskolába 
280, összesen 668 tanuld; áz áll. gazdasági

ismétlő iskolába 89 fiú, 88 leány, összesen 
177 ismétlő iskolai tanköteles. Az 1. állami 
kisdedovódába 49 fiú, 41 leány ; a ll-ba o5 
fiú, 28 leány; a lll-ba 54 fiú, 53 leány, 
összesen 260 óvóköteles. A községi iparos
tanonc-iskolába felvétetett 53 tanuló. Az ösz- 
szes tankötelesek be volíak iskolázva, kivé
ve az elemi tankötelesek közül 10- t, kik 
súlyos testi és szellemi fogyatkozásuk miatt 
felvehetők nem voltak. Az iskolalátogitás 
különösen az elemi iskolában kifogástalan 
volt. A tanulók egészségi állapota általában 
kielégítő volt: meghalt 4 tanuló. Az egész
ségügyi- és trachoma-vizsgálatokat, valamint 
az ujraoltást dr. Szabó Zsigmond körorvos 
teljesítette. A szegény tanulókat segélyző 
egyesület á tanév őszén 100 pár csizmával 
segélyezte az iskola szegénysorsu tanulóit. 
Az egyesület fennállása, 1886 óta 437206 
koronát fordított segélyezésre és van 948 86 
kor. tőkéje. Az »Alsómuraközi Takarékpénz
tár« 50 kor., a község 100 kor., a »Társas
kör« 20 kor. segélyt ad. Az egyesület többi 
kiadását mulatságok rendezése és jótékony 
adakozásukból fedezi. Elnöke: Tóth Sándor 
igazgató; jegyzője: Hild László ; gondnoka : 
Molnár Béla áll. isk. tanítók. A »Jókai alap« 
31509 korona. A tandijfizetés alól felmen
tetett 205 tanuló. Segélyeztetetl 146 tanuló 
346 tankönyvvel. A tanévet »Te Deummal«, 
az értesítők kiosztásával, a tanulók részére 
rendezett nyári mulatsággal junius hó 25-én 
zárták be. A jövő 1905— 906. tanév szep
tember 6-án kezdődik. A beírások szeptem
ber 1— 4-ig mindig d. e. 8 — 12-ig a IL-ik 
fiúosztály helyiségében eszközöltetnek. A 
»Veni Sancte« 5-én tartatik.

—  Tanulmányút Olaszországba. A val
lás- és közoktatásügyi miniszter az idei nyári 
szünidőre állami támogatással P ál inkás  Béla 
és Zoltán Dénes fiumei állami népiskolai 
tanítókat az olasz nyelv tökéletesbitése vé
gett Firenzébe és Sienába küldte. Az emlí
tettek Csáktornyái fiuk és a Csáktornyái ál
lami tanilóképezdet végezték.

— Daruvár fürdőből a következőket ír já k :
A fóidény nálunk már teljes folyamatban van és 
a remek fekvésű fürdő látogatottsága örvendetes 
gyarapodást mutat; különösen a a kitűnő hatású 
iszapfürdők nagyszámú csúzos és köszvényes be
teget vonzottak fürdőnkbe és bámulatos gyógy- 
eredmények úgynevezett »csodakúrák« érettek el. 
— Tekintettel a nagyszámú látogatottságra és a 
sűrű kérdezősködésre, ajánlatos, hogy azon bete
gek, kik Daruvárra óhajtanak jönni, ebbeli szán
dékukat a fürdőigazgatósággal 5—6 nappal előbb, 
lakásról való gondoskodás végett közöljék.

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
1905. évi útadó kivetési lajstroma folyó évi 
julius hó 8-lól 23-ig bezárólag a községhá
zánál 3 szám alatt nyilvánosan közszemlére 
kitéve van, az érdekeltek által a hivatalos 
órák alatt ezen idő alatt betekinthető. Az 
elöljáróság.

— Érdekes magyar történeti ereklye. A Dó
zsa-féle magyar pórlázadásról egy érdekes levél 
került most napvilágra, a mehet ajászóváii pre
montrei könyvtárban Oláh Miklós leveles köny
vében őriznek. A levelet II. Ulászló küldte X. Leó 
pápának, pénzbeli segítséget kérvén tőle ; az egész 
a Balbi Jeromos fogalmazása. A levél elmondja a 
parasztság dulását. »Mindenfelé kegyetlenül meg
rohanják az előre nem készült, mitől sem tartó 
és védelemről nem gondoskodó nemeseket, házu
kat, majorságukat és jószágukat válogatás nélkül 
szerte-széjjel pusztítván. A kik pedig hatalmukba 
jutottak, azok nyomorult kínzással, kegyetlen ha
lállal vesztek. Szégyenlem elmondani ezt a rop
pant vadságot és mészárlást, mert ennél rútabbat, 
erőszakosabbat és undokabbat a török sem kö
vethetett volna el. Azt hiszem, sem a történetek
ben, sem a rigi analesek emlékeiben, de még a 
tragédiákban sincs szó ily borzasztó és rettenetes 
gazságról. Minek beszéljek a nők rablásáról, a

legpiszkosabb fajtalanságról, melyet a beszéd dur
vaság nélkül említeni sem lehet. Mintha a pokol
ból kerültek volna elő, olyanokat vittek véghez, 
hogy elretten rajtuk minden késő nemzedék Mi
után a nemesség nagy részét hallatlan kínzások 
közt kivégezték, a hajadonokkal és nőkkel ronda 
fajtalanságot űztek és a legelőkelőbb hölgyeket 
arra kényszeritették, még férjeik jelenlétében is, 
kiket odanézésre szorítottak, hogy az ö bujasá
guknak alávessék magukat. Ez az őrjöngö düh ép 
oly kegyetlenül nyilvánult a papsággal szemben is. 
A Csanádi püspököt, régi dicső nemzetiség ivadé
kát, ki egészen távol tartotta magát a tusakodás
tól, ezek a gonosz orgyilkosok csellel elfogták és 
őt válogatott kínzások után karóba huzva kegyet
lenül megölték. Ép úgy jártak el több szerzetessel 
is, nem törődve sem vallással, sem tisztességgel, 
minden emberségből kivetköződve, csak a nemes
ségnek és minden előkelőnek pusztulására, vesz
tére törnek.«

Az érdekes okirat a Nagy Képes Világtör
ténet füzeteiben foglaltatik, melyekből most jelent 
meg a 228. füzet

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Mar- 
czali Henrik, egyetemi tanár. Egy-egy gazdagon 
illusztrált kötet ára díszes félbőrkötésben 16 ko
rona ; füzetenként is kapható 60 fillérjével. Meg
jelen mindén héten egy füzet. Kapható a kiadók
nál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvény- 
társaság Budapest, VIII., Üllői-út 18. sz.) s minden 
hazai könyvkereskedés utján, havi részletfizetésre is.

— Névmagyarosítás alatt múlt szá
munkban közöltük, hogy Lakenbak Jenő ko- 
tori kereskedő úgy a maga, mint két kis
korú gyermekének a nevét belügyminiszteri 
engedélylyel megváltoztatta. Közöltük pedig 
e hirt egy Kotorból küldött levél alapján. 
E hírünkre Lakenbak ur bejött Csáktornyára 
és azt mondotta, hogy ö nem magyarosí
totta meg a nevét, ilyen nincs is szándéká
ban s kérdi, hogy honnan vettük e hirt. Mi 
megmutattuk neki a levelet, sőt oda is ad
tuk, hogy kutassa ki a rossz vicc gyártó
nak a kilétét, ki ugylálszik ismeretlen név
a lá  rajUSav© oboUo U gycrW öoködni, éa s ü le t
lenségeket faragni. Elvégre, nekünk különö
sen Csáktornyától távollevő dolgok igaz 
vagy nem igaz voltáról mindig teljes lehe
tetlen meggyőződnünk s eddig bíztunk, még 
ha ismeretlen nevű volt is előttünk a be
küldő, a beküldők komoly és tisztességes 
voltában, ki sem minket, sem az olvasó 
publikumot nem akarja félre vezetni hamis 
hírekkel. Ezentúl másképen fogunk gon
dolkodni.

— Villámcsapás Folyó hó 13-án este
felé 6 órakor óriási vihar vonult el Csák
tornya tölött, melyből Csáktornyának magá
nak szerencsére csuk jótékony eső jutott, 
mely késő éjjelig eltartott, a környéken a- 
zonban hatalmas villámlás és menydörgés 
is volt. Urávaszentivánon egy házba beütött 
a villám, a mely emberéletben ugyan nem 
tett kárt, de egy csibés tyúkot néhány csi
béjével agyonütött.

— Táncmulatság. Ráckanizsán Kozma 
György a «Szőlőfürt« nagyvendéglőse sike
rült nyári vigalmat rendezett vasárnap a
környékbeli intelligencia számára.

— „A perlaki takarékpénztár г. t "  heti be
fizetéseken alapuló önsegélyző és előlegező osztályt 
létesít három évig terjedő időre, melyre a befize
tések már f. évi augusztus l-én megkezdődnék. 
Legkisebb befizető hetenkint 1 korona. 156 k. el
lenében 168 koronát fizet vissza. — Minden ko
rona után 168 korona kölcsönt nyújt 71/,  •/, ka
matláb mellett.

Felelő« szerkeestó:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó é« laptulajdono«:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SAN00R)



Csáktornya, 1905. juliuáa 16-ga 29 BrojXXII. teöaj.
Sve poáiljke se tiéué zadríaja 
novinah, naj se poäiljaju na 
iine, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izd a te lja tvo :
knjiiara Fischel Filipora, 
kam se predplate i obznane 

poéijajn.

MEDJIMURJE
horvatakom i magjartkom jeziku izlazeói druítveni, znaatveni i povudijivi liat za púk 

Izlazi sv a k i t je d e n  J e d e n k r a t  i to :  vu  s v a k u  n e d e iju .

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

Pojedíni broji koőtaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i ft.1 raőunaju.

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

Zitni kukec.
Na kojoj zemlji za jeCmenom odn.ah 

pflenicu povaju, ili gde blizu jeCmenoga str- 
niéCa pöeniCnu silje dojde, tam páeniCna 
setva v jesen po Cudnim naCinom ide dőli. 
Po mladi setvi od kraja se saino to vidi, 
da vun ziti listekov broj pod jednim name- 
oje ide; pollam, ali bolje na protuletje, gda 
se setva bolje razraste, klica od zemlje ne 
zgine, na mesti ostane, ali üstje je do zem
lje doli potegnjeno, bolje rekuC oguljeno, v 
jeden puálek skup zdruZdjeno i ravno lak 
ztrebljeno, как da miá razkofle v svoju gnje- 
zdu nanoflenu slamu. íz takvoga grmiCa, ako 
ga óva nevolja v esen iii v protuletju prije 
nego bi steblo pocelo rasti, dostigne, onda 
iz takvoga silja redovito nikaj nebude, jer 
Cisto zgine; ali ako samo po iztiranju slebla 
ga dostigne, onda joá ztira nekakovo steblo 
i moZe nekakovoga klasa donesti.

То se viáekrat i po vide mestah moZe 
opuaiU í xrntr tnmu je tako zvani Zitni ku
kec. Táj kukec ravno i drugib kukcov menj- 
áe i vekdne Crve poje, ali rajdi ima rastvm- 
sku hranu, к tomu v kukeóni svoji dobi 
zreloga jeCmenskoga klasa puno zrnu a vu 
dobi Crvni kojega gud siija miado Üstje.

Táj dkodljivi kukec se veC onda javi, 
gda se jeómen stopram zoriti poCme. Как ti 
pravi zloCinec samo ponoCi poidCe jeCmeno- 
voga klasa, da vun spoZere zrno; nekoje 
do Cistoga spojede, najveC pák samo zgrtze, 
ali sa tem lak spokvari, da iz takvoga sé- 
mena sam tudek naztane.

Táj dkodljivi kukec nije veliki, samo

takov, как jeden sredinski Crni grah Crni, 
svétel, odspodnja stran mu je barnasta, gla- 
vu ima navek dőli obedenu.

Táj kukec se more vnogokrat videti, 
ako mehko zrnje veC prejde, gusenice i dru- 
ge kukce jede. Po danu se v zemlju poteg- 
ne ili pod grude se skrije.

Ako se jeCmen iz zemlje dőli pospravi 
i strnidCe se ozeleni, ili ako vu blizini dru- 
gu faj tu strnidCe najde, onda se táj kukec 
tam potegne i svoje jajé plitvu pod zemlju 
kre betve nanese. Ali jedna st an ovih kuk
cov ni vezda, dák le v leti, ili v poCetku je- 
seni nese, nego poCeka do zhajanja jesenske 
setve, vnogiput i do poóetka novembra, jer 
jód i ov Cas se najdeju njegove jajé. VeC 
jajce znese pák jer kukec svaku betvu po
idCe, redovito kre svaké jedne jejce poloZi, 
iz ovoga sledi, da kvar ovoga kukca kojega 
iz jajeta zvaljeni érv naCini, potlam se bú
dé po krpah kazal.

Iz vu zemlju nunedenoga jajeta nedugo 
vun zide Crv mali, koj se к njemu tiajbliZ- 
njedi betvi nastani i poleg nje, da se ima 
kam skriti, v zemlju jednu ljuknju si sko- 
pa. Vu ovi luknji po danu stanuje Crv i 
po noCi dojde na zemlju, da jednoga liste- 
ka si dőli potegne i da se hrani s njim. 
Ali je lislek jód slab, onda kornaj da nekaj 
pusli od njega, ali ako je veC jakdi, trdedi, 
onda samo med Zilami bivdu mehkinju zpo- 
bere vun, ovo drugo pák skup zdruZdjeno 
oslavi. Ako je s dőli potegnjenim lislom tak 
zvrsil, onda jeden za drugim s drugimi listi 
vCini. Ako pák veC sve listeke na nikaj 
spravi, onda ide к drugomu korenu.

Так Zivi táj Crv z poCelka na strnidCu. 
Ako strnidCe gori ztrgaju, onda tak dugó 
doklam zelenu setvu nedobi, s kukci i s 
drugim Zivi, ali ako ili v gori z oranu str
nidCe, ili na poleg strnidCa bivdoj zemlji pde- 
nica vun zide, onda Crv tamo »de da tam 
poCme «voj posel, как smo to veC vidli

Po jeCmenskim strnidCu posejanoj páe- 
nici bude se na falaté kazalo; a po poleg 
jeCmenoga strnidCa bivdoj pdenici zvekdinom 
po к jeCmenomu strnidCu leZeCoj strani se 
bude vidlo Crvovo delo. To je anda razloga 
onoga, da v jeCmeno strnidCe ili poleg se- 
jana pdeniCna sétva zakaj zgine.

Cisto vun zradCení Crv je skorom dva- 
put dugdi od kukca, ali na pol tendedi. Gla- 
va mu je barnasta, a po hrbtu pako pov- 
dud 12 jajCeno formu barnaste luskve ima 
Zadnji kraj je dpiCasti i belkasti.

Posel toga Crva samo po veliki zimi 
henja, gda je zemlja zamrZjena. Ali po top- 
limi dnevi i po danu grize setvu. Na pro
tuletje, gda je veC i on sam vekdni, jód s 
vekdom merőm i jód bolje videCe dela kva- 
ra i dela ga do poCetka majuda. Njegov 
kvar samo tak dugó drZi, doklam setva 
steblo ne tira, daklem doklam se setva tak 
neobjaCi, da liste Crv nemoZe dostiCi ili veC 
nemore ladaü. Onda je zadovoljen s onim 
listjom, kője blizu zemlje more dostiCi; ali 
s zotim veC neCini vekdega к vara.

OdradCeni Crv se v zemlju potegne i 
tam se zaprede i kad veC zrnje Zitka se 
mleCiti poCme, onda veC как gotov kukec

Z А В А V A.

Oudnovati dogodjaj.
Toga dogodjaja je opisal piesnik Schef

fel, a njemu ga je pripoviedal jedan prija- 
telj, niemaCki ofTicir, za kojega Scheffel tvr- 
di, da je skroz vierodostojan Coviek, koj 
niti u dali niti iz istine nelaZe. Dogodjaj je 
anda istiniti.

Piesnik Scheffel to pripovieda na slie- 
deCi naCin:

*Moj prijatelj S. bil je za vrieme rata 
sa Francezkom god. 1870— 71 konjaniCki 
kapetan te je bil u to vrieme osobito ko- 
mandira'n »iranktireurse» (to su slobod- 
njaCke Cele) proganjati. Svojom previdlji- 
vostju, hladnokrvnostju i odvaZnostju, bil je 
bad sposoban za taj pogibeljni posel. Iz o- 
vog vriemena mi S. pripovieda dogodjaj, 
kaj je, iz prije spomenutog istinoljubja offi- 
cira, vierodoetojan.

Bilo je jedne tople svietle noCi, kad sam 
ja jod nekoliko mojih zaufanijih ljudih po-

duzel vratolomno dielo, da saznam neprija- 
telja mnoZinu i daljinu. Okolica mi je bila 
priliCno poznata. Mi smo znali, da pred na- 
mi leZi srednje velicine duma, za njom sie- 
nokode i polja a odmah iza polja, da se 
nahadja jedan dvorac, za kojega smo mi 
punim pravorn sumnjali, da se tamo naha
dja »franktireurska» zaliha oruZja i muni- 
cije. Tu okolicu zajedno sa dvorcom smo 
kanili zaposednuti i tako ga za nadu vojsku 
nepogibeljnim uCinili. Medjutim se je izpos- 
tavilo, da je duma veCa i dublja nego smo 
mi mislili, pak akoprem smo mi sve oprez- 
nosti upotriebili, to smo ipak raznim Sum- 
skim dvastenjem i nenadanimi glasi iz dub- 
Ijine flume bili Cesto uznemiravani, как da 
smo u blizini neprijatelja te da nas opaziva 
i obkoliti hore Mi smo veC promiflljali, jeli 
pod takovimi okolnostjami nebi bolje bilo 
Sumu ostaviti, koja nam uslied reCenih pri- 
likah skoro nikakovo skroviflCe niie pruZala 
kad se na jedankrat nebo neoblaCi i cielu 
okolicu u tminu zavine. Mi sino doflli na 
kraj flume te smo jedno vrieme mirnostali 
i u daleku grobnu tiflinu preko polja i li-

v.-̂ dah gledali. Vietar je kroz Sumu tulil, de- 
bele kaplje deZdja su priCele tu i tam po 
jedna padati, a noCne ptice su nas kredCec 
obletavale. Tako se ie zakmiCilo, da veC 
niti na pedenj daleko nismo niflta videli te 
je bilo nemoguCe, da mi put do prije reCe- 
nog dvorca najdemo. Ja sam veC hotel na 
povratak komandirali, kad se na jedankrat, 
u prilicuoj daljini nieka svietlost zablisne i 
onda mirna ostane.

>Dvorac! — Hurrah — tamo lefli dvo
rac!» — pridaptne mi jedan straZmefltar a 
ja vzemem dalekozor te luCem kroz njega 
prama svietlosti. I zbilja. Svietlost je prodi- 
rala kroz slaklo te je na Case izginjavala, 
как da ju netko simo tamo hodeC zastira. 
U sobi je anda sigurno bil neprijatelj. Mi 
smo se obradovali. OblaCno vrieme nam je, 
za pribliZiti se, bafl dobro sluZilo. DeZdj i 
vietar su preglasali Stropot naflih konjab te 
je bila sva sloga za neopaZeno se kuCi pri
bliZiti. Anda priCeli smo proli toj sviellosti 
jahati, iz poCetka pazljivo, a kad smo po- 
Cutili, da kopita konjska po mehkoj travi 
gaze, onda sigurnije i hitrije. Na jedankrat



dojde na zemlju, da ovdi svojega kvara 
opet tak росте, как smo mi to vidli

Kvar ovoga kukca po mestah veliki 
more biti. Gde je to navada, da pdenicu za 
jeCmenom sejaju, iii gde pdenica poleg jeC- 
mena dojde, tarn ni samo sto, nego i za 
jeoero oraji pdeniCnoga setva mora na ni- 
kaj dojti. Tomu это ravno vu nádim orsa- 
gu po takvih mestah bili nazoCni, gde vu 
najnovedim jeCmena su vnogo poCeli povati. 
Po takvih mestah vnogo kvara vCini taj ku- 
kec vu jeCmenu, ali i vu zanjim sledeCuj 
jesenski sétvi.

Zploditi se more, ako veC kvara dela 
i to vu vremenu v jesen v pamet zemenu 
ar preporuCano je, po sduhanjskim lúgom 
dpricanju. Znamo.vda odkraja po falatih рос
т е  svojega kvarnoga posla; poleg toga dru- 
go ni treba vőiniti, nego po jednim ICpim 
vedrim dnevu na tri procente napravljenim 
lúgom betve podpricati. Мойето toga luga 
objaCiti, ako s jednakom merőm, tojest ku- 
liko luga, tuliko ogadenog vapna zmeäamo 
Ako Crv tako podpricano i tak og ftano listje 
jede pogine.

Da dpricanje uspjehno bude, treba, da 
se to po vedrim i suhim vremenu naCini 
po deZdjovnim vremenu nedostignemu svo- 
ga cilja, jer de2dj luga odmah doli upere Mo- 
remo se obrinuti da material obilno, ali ne 
pofratjeno dojde na spokvarjeno mesto. Po 
menjdah mestah dobra je za ov posel i 
mala dpricalka.

Lug se more vu svakoj veliki trafiki 
dobiti i vu Budape&ti. Pet kilnomu paklecu 
je cena 6 korun. Na sto litrov vode se ra- 
Cuna 3 kg. lug i 3 kg. vgadenoga vapna. 
Na jedan oral spokvarjenoga setva treba 3 
— 400 litrov. Ako se ranede poCnemu bra- 
niti, onda menje bude trebalo toga sredstva.

T a n ta lu s .

Tabor vu A2iji.

Kak se vidi ipak se bude sklopil mir. 
Так rusi как japanci komaj Cekaju to. Rusi 
zato jer vidiju da njim je veC sve zabada- 
va vu AZiji oni veC nemreju preobladati ja- 
pance, a japanci pak zato, da Cim prije vZi-

poCutimo da kopita gaze nekakovo tvrdo 
tlo, как da je poprudjeno, medjutim smo 
ipák zato u srednjem trabu dalje jahali, jer 
svietlost je sve bliZe i bliZe poslajila i mi 
smo zraCunali, da smo za deset minutah 
na miestu. Samo nam se je Cudno videlo, 
da oiti polja niti nikakvi vrtovi nam nisu 
blizinu dvorca oznaCivali. Svietlost je nepo- 
miCno na istom miestu stala te je gorela 
mimo na obloku te mirne kolibe. Ja sam 
pred ojemi soldati prvi jahal te sam imal 
moje oCi nepomiCno uprte u svietlost, koja 
svietlost je bila tim Zarnija, Cim sn.o joj se 
vide pribliZavali.

Na jedankrat se prestradim i io tak 
naglo, da sam i neholice vuzde potegnul i 
tim moje sliedeCe konjaniko zauslavil. Da- 
leko odprtemi oCi i nakudlrenemi lasi od 
straha, Zuril sam u nieku bielu Zensku spo- 
dobu, koja se je iz tmine na jedankrat pred 
menőm stvorila te mi kakti u strahu svoje 
ruke pruZila, как da me ho<v» zaustaviti, da 
nejadem dalje —  moja mali! U istinu pra- 
va pravcata moja mati, koja je veC doma 
u Pruskoj tri godine пн groblju mrtva le-

vaju sad njihovog viteZtva. Zato su se tr- 
sili, da bude trgovina vu njihovih rukah vu 
Aziji, i как se vidi, to budu i postigli.

Kak se iz novinah Cita, na bojnim po- 
lju je veC mir med rusi i japanci samo to 
nedaju vun jod, tak se veli, da bude se 
oruZni mir na bojnim polju sluZbeno onda 
sklopil, kada se razpravljanje о miru za- 
poCne vu Ameriki.

Med tem japanci se trsiju, da onu zem- 
Iju kaj su osvojili, na svoj kip preobrneju. 
Vu MandZuriju veC redovite ladje podilaju, 
podtarske urede nastavljaju, trsiju se svoju 
trgovinu nutri vpeljati sa jednom reCjom 
oni postaneju gospodari.

A vu Ruskoj? Tarn jod sada traja bu
na. Istina je da su se pobunjene ladje pre- 
dale, jer su ne dobile od nikud lapora i 
hranu, ali zato po celim orsagu vri buna, 
рак ako nebude ruska vlada napravila mi
ni, lehko se pripeti, kaj javno vudri vun 
buna.

Kaj je novoga!
— P r o a ir n o  n a é e  p o á t u v a n e  p r e d - 

p l a t n ik e ,  п а /  n a m  v u  n o v im  t e r t a l j u  

p r e d p l a t n e  z a o a t a t k e  c im  p r e d i  p o a le ju  

i  p r e d p l a t e  p o n o v i ju .

O a v e ta .
Ove dneve vu beCkim Neuermarku 

gredni Cin bil na Cinjén. Ravno vu onim 
hipu, kad j ; najvekdi promet bil, veliki kriC 
je nastal med simo tamo hodeCem puku. 
Jeden mladi Clovek je s vitriolom podkropil 
jedne puce njenoga obraza, i jedno dve 
onud iduCe Zenske su takaj teZko ranjene 
naslale. Vitriolne drame Zrtva je 26 Ijetod- 
na Schmidt Terezia zvana dvetja, koja do 
sadanjega vremena iz Randei Lajod medter- 
skim Cloveka vu za ljublenim poznanstvu 
bila, nego vezda ga ostavila. Randei je vsa 
vCinil, da nazaj dobi puci njenu ljubav, ona 
medjutim как je druglm bila rekla, da se 
boji od strastvenoga mladoga Cloveka. Ove 
dneve kad je Schmidt Terezia vu Galdevu 
bila idla, hitro je knjoj stal Randei, i sva- 
diti se poCel Znjom. Puca je redara dozvala,

Zala. Ja sam ju videl posve jasno — svaki 
potez njezinoga ljubeznoga, prijaznoga lica, 
njezine vierne oCi, njezina usta, ciela njezi- 
na spodoba u mrtvaCkoj odori, bad опак, 
как sam ju ves u lugi i Zalosti posliednji 
krat na skolkah mrtvu videl prije nego su 
ju u lies za uviek poloZili.

I nut, na jedan krat je tu pred menőm 
stala, u tamnoj noCi — daleko od doma u 
neprijateljskoj zemlji na samotnoj pustari. 
—  »Mama!» —  zakriCim —  »Mama!» —  
StraZmedter me osupnjen prime za ruku: 
»Za Boga gospodin kapetan!» — I u torn 
znikne prikaza izpred mojih oCih. Jod jedan 
krat prije nego je je nestalo. mahne mi ru- 
kami: »Natrag! Natrag!» i onda nas Opel 
obkoli erna uoC.

NemoguCi rieC progovoriti, sedel sam 
tu na konju. Ja sam Cutil как konj pod 
menőm drhCe te iz nosnic puhajuC se na
trag vleCe.

»Gospodin kapetan . . . . » — hoCe 
mi nekaj straZmedter reCi, a ja ga pretrg- 
nem: »StraZmedter, jeli sie kaj videli? » —  
izpredam komaj iz grla.

nngo onda mlad Clovek se к njoj obrne, is 
svojega Zepa vzeme van jednu malu fladicu 
i nju hiti svoje bivde drage vu njeni obraz. 
Fladica se potrla i razlejani vitriol stradno 
zeZgal je Schmidt Terezije njena prsa, obra
za i dve njene ruke. Vide od onud hodeCih 
takaj su teZko ranjeni postali. Razluteni si
mo tamo hodeCi su ga hotel i zatuCi, kojega 
onda redarstvo vzelo je vu svoju obrambu.

P r a k t ld n i  a m e rik a n e c ,
Blizu Elkbarta redarstvo zbog pijanstva 

za drZalo je jednoga Willard zvanoga far
méra. Redarstvo vu Linkolnu moralo bi 
njega gnati pred ono redarstvo, nego Willard 
je bil rekel, da vu vezdadnjem vremenu 
pod nikakov naCin nemre ostaviti poljsko 
svoje gospodarstvo, nit samo za jeden den 
i to je rekel onomu redaru koj ga bil pri- 
jel, da naj zvrdiju celoga posla po telefonu. 
Redar je privolil. Nuter su bili idli vu far- 
merov stan, koj je tamo telefona bil imal i 
pokehdob zaveza iz Rudolf sudeum je bil 
imal. Willard se po telefonu za krivoga 
spoznal. Nato sudec je na 14 dollarov kad- 
tigu odredil i tim je cell posel dovrdeni na
stal. Willard jod on isti dan po podti poslal 
je na njega na vrZenu kadtigu.

S m r in a  п е а ге дн .

Vu Kisbrestovan obCini se smrtna nes- 
reCa pripetila Sipkorski Mihály pred polda- 
nednemi vurami je obCinska drva bil vozil, 
kad je na dől bil idei, konji se jesu pres- 
tradili za sobom su potegnuli njega i kola su 
ga tak zgazila, da nekuliko vur siromak je 
preminul. Vdovicu i dvoje sirotice ostavil je 
za sobom.

A « p o b o á n l p u t  id u ö i vu a la p ú im  
, ffrobu.

Trideset salvatierraiskih stanovnikov
muZkarci, Zenske, delca pomendena self se 
jesu na jednu ladju, da se prek odpeljaju 
vu Simho portugalskog njegovoga varadinca 
gde lelovo nakanili su svetiti. Zastave, svete 
kipe i druga cirkvena znamenja takaj nesli 
su sobom. Svete popevke popevajuC peljali 
se jesu, kad samo na naglo se nagnula 
ladja i zatim prevrnula. Vsih trideset se je 
vu morju vtopilo.

O g ttta u a  dec a .
Vu Héderváru ove dneve 6 mali decah

»Nikaj nismo videli» — odgovore po 
tiho nekoliko ih.

Ja se sad na konju po sold&Cki jed- 
nako izpravim i zakomandiram: »Halt!» —  
a zatim prijateljski velim: »Niti korák da
lje! —  Nekakva pogibelj nam prieti! —  
StraZmedtar, drzite mojega konja!» —  Ja 
skoCim na zemlju te idem nekoliko kontkah 
sam napred.

Pod mojemi nogami je dkripalo kame- 
nje te je bilo Cuti, как tu i tarn kamen ko- 
turajnC se u ponor pada. Kaj je sad to? 
Tmina je, da se nevidi niti ruka pred oCi- 
ma i ja sad stanem te promidljavam, kamo 
se to kamenje kotura, dto svaki Cas Cujem. 
I dok ja tu tako neodlutno stojim, pokaZe 
se miesec izmed oblakah i sad vidim pred 
sobom straden ponor kamenoloma (kőbánya) 
a preko toga na drugoj strani je bit veliki 
lámpád postavljeni. To je bila samka, koju 
su nam »franktireurci» podlekli misleCi, da 
Cemo mi nje proganjajuC za svieUostju iti 
te u tmini u kamenolom popadati —  ido- 
bro su izraCunali, jer po svoj prilici da bi 
se tako i dogodilo bilo. Jedan Cas se me



med igranjem na vulicu hitőene makove 
glavice doőli jesu. Jeden iz med njih po 
kudal je zelenoga maka i pokehdob ga za 
dobroga spoznal, da je dobro eladek, ovi 
drugi takaj su poőeli jesti ovoga redkoga 
sada. Jeli je medjutim áalosten konec nas- 
(al, jer od zelenih maaovih glavic vsa detca 
su beteina postala. Na hilro pozvma dok- 
torska pomoő je najmre oslobodila nje, sa- 
mo maii Horvat Anton i Andris hédervar- 
skoga gospodara sini postali su aldovom 
maku, koji po nekuliko vur trpeőoj muki 
su preminuli. Nesreőnu dvoju decu su dru
gi dán parali i uslanovili jesu, da njihovo 
smrt makova otrovnosl je zrokuvala. Győr- 
ski kraljevski fidkaliat je odredil izt^aZivanje

Prebudil se  vu ráki.
íz Lőcse javiju: na Lipkó Janodovog 

sina sprevod se vnogo ljudi skup zidlo, kad 
iz rake se samo na jedenkrat javkanja glas 
za óul, koj je velikoga straha naőinil. Od- 
mah su raku odbili i velika őuda nastane 
med tugujmem puku, kad videői za mrlvo- 
ga misleői sínek se prebudil vu ráki, ksebi 
je dodel i vre sada, veő dobro őuti sebe. 
Vnógi vei sada na őudu hodiju obumrlomu 
i vu coprije verujuői púk, svakojaőko pro- 
roőanstvo prídaje к ovomo osobitomu do- 
godjenju.
Jednoga razbojnika sam oubojstvo.

Nyíri Lajos segedinski uőitelj je na po- 
hadjanje idei к svojemo slaromu otcu, Dégi 
Imriju vu Makó varad. Minuőe nedelje po 
podne su vu jednoj odtariji pivo pili, od- 
kud njegov dedek veőer okolo osme vure 
na starost njegovu gledeő, je dirno otidel. 
Njegov prihodnik medjutim je tarn ostal do 
pol noői i onda se orr takaj odpravil dimo 
nego pokehdob vubce nje bil póznál vu,

po svih kotrigah zoni obhadjali: jód dva 
koraka dalje i mi svi bi u ponoru razmrs- 
kani leZali. Ja skoőim opet na mojega ko- 
nja i komnndiram :>Natrag!>

»Ajdemo natrag mi smo na kamen 
lomé dodli!* — velim mojim soldatom, koji 
su tu strahotu skupa s menőm gledali. Svi 
okrenemo konje i u tóm hipu priőmu s on- 
kraj kamenoloma pudke pucati, kugle fuő- 
kaju nad nademi glavamí i jedna zahvati 
bad kundak karabma mojega straZmedtra, 
ali veC mu je bil na lieu i on pukne как 
i mi ostali. Deakrat smo dali vatru u tmi- 
nu, jer miesec je opet zaSel za obiak, ne- 
prijatelja vide nevidimo i mi se poZurimo 
natrag do nade zadtitne dume.

Poslie stoprv, kad smo knadim prispi- 
eli, obidia me je misei na dozivljene stvari 
sa elementarnom silóm. Ja vzemern iz Zepa 
kip moje pokojne matere, promidljavam ga, 
pritisnem ga na usla te se razplaőem как 
malo diete. Raztolnaőiti si njezino zkazanje 
nisam nikad mogel niti znal. samo to znam, 
da sam za Zivota moje matere, med svum 
svojom braőom bil uviek njezin miljenik, 
na kojega je uviek najvide pazila i ga naj- 
radje imala.

*Ovak to pripovieda, moj pnjatelj» — 
zakljuőuje Scheffel — *muZ, koj nikada ne- 
laZe i kojemu je táj dogodjaj od rieői do 
rieői vierujem. Videkrat sam tu stvar pro- 
midljaval i promozgaval, te sam dodel do 
tog ugodnog zakljuőka, da materinskoj Iju- 
bavi niti on kraj groba néma granicah; ali 
med jezerami i jezerami valjda je jedini 
jeden, kojemu se u riemenu najveőe pogi- 
belji i nevolie na táj zadtitujuói naőin ob- 
j»v b  E m . K o t t á i .

vu Makóju, oprosil je jednoga mladoga Clo. 
véka, da naj ga odpelja do Dégi Imrija hi- 
Ze. Mladi ólovek mu je zvrdil njegovu pro- 
dnju, «amo da segedinskoga Cloveka nije 
prama reőenoj hiZi peljal nego vu jednu 
drugu vulicu, gde nigdo hodil nije. Na sre- 
dini vulice zatim pograbi Nyiriia, na zem- 
Iju ga hiti i po silnim naőinom vzel je 100 
korun vu sebi za drZavajuőu njegovu kesu 
Drzjviti tolvaj jód on dan je vu ruke dos- 
pel po imenu Kocka JoZef 21 Ijeti star ma- 
kóiski mlad őlovek, koj je pripoznal svojega 
őina i od penez vekda stran je takaj na 
prvo doála. Razbojnoga mladoga őloveke po 
izpitavanju slobodnoga pustil je redarski ka- 
pitan.

— Как se vidi medjutim, da Kocku 
bantu való je njegovo dudno spoznanje, jerbo 
vpondeljek na svojega otca stanu je samo- 
ubojstvo naőinil, obesil je sebe. Dók su nje- 
govoga őina bili spazili, veő je mrtev bil

B orba sa medvedom.
Iz Gyergyószentmiklóda pideju: pogi- 

beljnu borbu imái je öve dneve Andrad 
Alajos dolnje magyarske zemlje jeden lovac, 
koj iz nekulikimi vojemi pajdadi vu Nyí
red zvanoj dumi na medvede vadasili jesu. 
Lovac med obedom je malo dalje nuter vu 
Sumu idei, da vrganje here. Kak je vrganje 
bil bral, na jedenkrat samo na hitroma je
den silen medved stane pred njega. Koma 
da je imái tuliku vremena, da na medveda 
cilja dto je zaruőal medved. Vu sledeőem 
hipu vre je medved od pudke njenu cev 
pograbil vadasa je na zemlju hitil i drapati 
ga poőel. Lovac vu dvojnost padajuői se 
brand iz svojimi zubmi, iz nenada tak jako 
je vgrizel medveda njegovo dolnju őobu, da 
ona mu je med ziibmi ostala, vjerojatno tó
mű more zahvaliti, da medved vekdega kva- 
ra dije vőinil na njem. Na strelbeni glas i 
na medveda njegovo tulenje odmah su po- 
grabili pudke poleg ognja sedeői njegovi 
pajdadi i medveda, koj je bil dőli hitil An
drad Alajoda, őisto sblizoma su ga slrelili.

A «  sva kojndki nádin vu Ameriku.

íz Fiume javiju: da 18 Ijelodnji koloZ* 
varski Ditridtein Jenő minuőeg Ijeta decem- 
bra 14 dneva kakti tak zvani slép putriik 
dospel je vu Nevjork iz Fiúm* na put se 
génül na Slavonia zvanim parobrodu. Ta- 
kove putriiké zoveju tak, koji pred parobro- 
da genutjem po nekakvim naőmom bez kar
te iliti znarnenja vkradneju se na ladju i 
kad nje na odprtirn morju spaziju, onda se 
vre nemreju od njih osloboditi. Poleg ame- 
rikanskog putmőkoga zakona njegovem ra- 
zumlenju, takove putriiké odmah po svako- 
jackim naőinom nazaj pretiraju i tak Dit- 
ridteina takaj je lepő dimo dopeljala za je
den tjeden Slavonija vu Fiumu. Mladi i 
vsakojaőko poduzelnoga duha Clovek bez 
fiilíra pedica je dodel gori Budimpedtu i kad 
je tarn tuliko penez bil na dodel, da si je 
vre mogel bil kupiti kartu, iz jednom dru- 
gom ladjum opet dospel je vu Nevjork, sa
da vre как redoviti putnik. Nego vu Ellis- 
Isladonu su opet falingu nadli prinjem, ar 
nije imái vide od dvadeset centijov. Redar 
ga pred iztraZni odbor bil odegnal i ovaj 
se smiluval nad drugaő őil zdravim jakim 
urarskim detiőom i dopustili su njemu da 
slobodno na suho stupi. Prama Ameriki tak 
jako veliko Zelju imajuői madiő pred odbo-j 
ru je to bil rekel, ako bi ga bili i nazat j 
pretirali i tretió bi bil takaj naőinil ovoga 
velikoga puta.

Diád ka sm rt.

Od gliboko popladene tragedije dodel je 
glas iz Szabadke. Jeden nesreőni diák koj 
preko osem Ijet navek izvrstan uőenik bil 
je, vmoril je sebe, ar jeden njegov profeser 
falinge na del je vu latinskim predmetu i 
zato je njemu samo dovolnoga kalkulada 
bil dal. Tragiőko dogodjenje je ovo: tírediő 
Kostiő Miklod iz odliőnim uspjehom svrdil 
je sabadkaiskoga gimnáziuma njegovih osem 
razredov. Platz Bonifác naddirektor rnedju- 
tim mu ipák propadnoga kalkuluda dal iz 
latinskog predmeta. Bredió na tuliko na svoje 
srdce vzel si je ovo delo, da pred nekuli
kimi dnevi prije toga izniknul je iz svojili 
roditeljev stana i od onoga vremena nemo 
vide őuti glasa. Za segurno da je samouboj- 
nikom postai.

Vtunjcni oiok .

Pred nekulikimi meseci prije toga Ja- 
pancov blizo njihovoga brega samo na je
denkrat brzoma növi olok zrasel je van iz 
mórja. Japanci su odmah svoju zastavu na 
otoka naj videdi verhunec gori postavili i 
nazvali su njega za Nusimana. Sad iz Kö
bébe to javi Daily Ekspresa njegov dopisnik 
da Nusima otok je opet vlunul. Na tri mill 
daleko i ober mórja őetiri sto osemdeset vi- 
sini leZeői otok do jedne mile se skup stis- 
nul i samo do deset stopah visine stojivan 
ober vode. Jeden japanski uőenjak kojega 
je vlada rád« uőenosti otoka van odposlala 
bila, to misli, da se olok za kratko vreme 
zevsema vtopi.

H azh ojstxo .

Öve dneve kad je Orbán Iván zrinvi- 
falvaiski stanovnik po orsaőkirn pulu prama 
domu bil idei, zestal se iz jednim nepozna- 
nim őlovekom. Tudjinac se v i spornenek 
pustil Znjim i skupa su nastavljali svojega 
puta. Poljeg jedne Äitue table na hitro ŝe 
dole prigne tudjinac i jedno dobro naphanu 
kesu zdigue gori od z * * *rnlje. Odprenju med
jutim njemu ne pokafce, kaj je vu njuj bilo 
samo toliko mu dade na znanje, da vnogo 
penez imádé vu kési. Véli Orbánu, da neg 
idejű nuter vu fcito i tani se budu razdelili 
spenezi. Orbán je dragovoljno privolil i nu
ter su otidli med íito, ovdi medjutim je je
den tretji őlovek őekal nauje, onoga pajdad, 
koj je Jcesu bil nasel. Táj tretji, koj je vre 
bil őekal nanje, to je bil rekel, da . je on 
zgubii svoju kesu, za segurno da Orbán i 
njegov pajdad nasli su nju. Orbán se odgo- 
varjal proli tomu, dap iőe tudjinca na nje
govu reő naprvo vzeme i pokaie svoju ke
su, vu kojoj je 80 korun gotovih penez 
bilo nuter. Koma da je Orbán van vzel 
svoju kesu, tudjinac nju cukne iz njegovih 
ruk, i odbedali su. Pr< vzetne nevaljane Iju- 
di sad tra£i 2andarslvo.
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Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Mayer testvérek végrehajtóknak Prgár Fe- ! 
renc és neje Necsemer Gertrud bányahegyi 
lakosok elleni végrehajtási ügyében a kére
lem következtében a kielégítési árverés 231 
k. 20 f. tőke, annak 1904*. évi december hó 
15-töl járó 6%  kamatai, 7 k. 36 f. óvási, 
V« %  váltódij, 56 k. 95 í. per, 26 k. 35 f. 
végrehajtás kérelmi, 16 k. jelenlegi és még 
felmerülendő költségek kielégítése végett a 
végrehajtási törvény 144 és 146 §-a értel
mében elrendeltetvén a nagykanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíró
ság területén levő viziszentgyörgyi 936 tkv. 
507 /a /2 hrz. sz. a. 2 hold 128 nöl te
rületű szántó, erdő, gyümölcsös és szőlő 
402 k. kikiáltási árban, és 1070 tkv, 612/b 
hrz. sz. a. 717 (jö l területű belsőség, gyü
mölcsös, rét, legelő, szőlő 26 népsor sz. a. 
házzal és tartozékaival 512 k. kikiáltási ár
ban 1905. évi augusztus hé 8-áa i e. 10 érakor 
a viziszentgyörgyi községházánál Wollák 
Rezső ügyvéd vagy helyettessé közbejötté
vel megtartandó nyilvános árverésen ela
datni fog.

Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
30 к 20 f. 51 k. 20 f.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőré emelkedésétől számított 30 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 60 nap alatt a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt, minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 5%  kamattal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni 965

Csáktornyán, 1905. évi május hó 28.

1905. V. 326/2 végrh. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1905. évi fh. 292 és 293 számú végzése 
kövsetkéztében Dr. Zakál Lajos perlaki ügy
véd által képviselt Mikecz Balázs javára 
Patafta István és Margyetkó István dráva- 
egyházi lakosok ellen 107 k. 22 f. és 84 k. 
40 f. s jár. erejéig 1905. évi május hó 13-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 800 kor. becsült követ
kező ingóságok, u. m. 1 hajómalom és ma
lom kunyhó nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 1905. évi V. 226/2. sz. végzése foly
tán 107 k. 22 f. és 84 k. 40 f. tőkekövete
lés, és eddig összesen 36 k. 36 f. biróilag 
már megállapított költségek erejéig a hely
színen a Drávaparton leendő megtartására 

1905. ü l jullus I« 24. Mpjáaik délutáni 2 érája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 956

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le* és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120 § értel
mében ezek javára, is elrendeltetik.

Kelt Perlakon, 1905. julius hó 13.

Árlejtési hirdetmény.
A szelenczei róm. kath. iskolaszék ezennnel közhírré teszi,

hogy az

újonnan építendő isknla munkálatainak
kiadására /.  h ó  2 3 -á n  d é le lő t t  a helyszínen megtartandó á r 
le jt é s t  tűz ki.

A feltételek és tervrajz a szelenczei plébánia hivatalban 
(utolsó posta Muraszerdahely) megtekinthetők.

Krályics Bálint,
964 2— 2 iskolaszéki elnök.

962 2 -2 0 l f A , Á * e 7 A '  Minden darab szappan a Schicht névvel, 
V C Z C í S Z U  • tiszta és ment káros alkatrészektől. ■—

W^Schicht-szappan!
(„Szarvas" vagy kulcsszappant)

a legjobb és használatban a legolcsóbb, min

den ruhanemű és m osási módszer részére.

25*o.o kor n it  fizet Schicht György cég Ausaigban bárkinek, a ki bizonyítja, hogy szappana a
J ОХЭ1 I d O .  ---------------------------- „ S ch ich t“ névvel, valamely káros keveréket tartalmaz. ■

8 к 97 683/905 Hirdetmény.
Muravid község tulajdonát képező

11006/1905. ____  _

Hirdetmény.
Perlak község elöljárósága részéről köz

hírré tétetik, hogy a  k ö z s é g  t u l a j d o n á t  

k é p e z ő  é p ü le t e k n é l  t ö b b r e n d b e l i  é s  а  

k ö lt s é g  e lő i r á n y z a t  s z e r in t  1 4 1 7  K .  2 0  

f i l l é r t  t e v ő  a s z t a lo s -, k ö m iv e s -  é s  l a 

k a t o s  m u n k á b ó l  á l ló  j a v í t á s t  e s z k ö 

z ö l t e t ,  melynek szóbeli árlejtés utájni biz
tosítására 1 9 0 0 . é v i  J u l i u s  h ó  2 8 - l k  

n a p já n a k  d é le lő t t i  9  ó r á j á t  a köz
ségi tanácsterembe tűzi ki.

A teltételek a községi jegyzői irodában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

nagykorcsnia Perlakon, 1905. julius 10-én.

1905. évi augusztus hó 6-ik napján délután 
2 órakor a községházánál nyilvános árve
résen 1906. évi január hó I napjától
kezdődő 6 évre haszonbérbe adatik.

Bánatpénz 100 korona. — Az árverési 
feltételek a jegyzői irodában bármikor meg
tekinthetők.

Muravid, 1905. julius 10

Babies Gábor, jegyző. 

Subosa István, bíró.
960 1— 3

Zala József, jegyző. 

Glavina András, biró.
968 1— 1

Egy jó erkölcsű fiú

t a n u l ó n a k
ffllvétAtilz

fischcl fü li)  ( J t r u jz  Staler)
HwyVnjrotndájába«

C S Á K T O R N Y Á N .



n yom ato tt r isc lie l bü lop  (S trausz S án dor) k ö n yv n yo m d á já b an  C sáktornyán .

Szőlő - sajtók, Gyümölcs - sajtók
„HERKULES” kettős nyomószerkezettel kézi hajtásra

Hidraulikus sajtók ;« re Ä .  -
Gyümölcs-zúzók, szőlő-malmok, bogyozó gépek 

Celjesen fölszerelt szüretelő készülékek ál-
------- landóan és kocsira szerelve--------

L é - s a j t o l ó k ,  b o g y ó  ő r l ő k .
Hszaló heezQlehcb gyömölce«8főzel«h ezámára.gyömőlce-bamozo te vágó gepeh.

S z n b a d . ö n m ű k ö d ő ,  hordozható és száiiitható 
„ S Y P H O N I A  “ -permetezők .* szőlők, gyümölcsfák, komló- és szegecs

permetezésére.
í \  g y á rt a tn ak  ée s z í  H it ta tn ak  jót á llás  m el le tt  k ü -

Щ  Ij/ il / 1 A / " I j IV I j IY l ő n i e  g e s s é g k é n t  le g ú ja b b  sz erkeszt és  s z e r in t

MAYFARTH PH. és TÁRSA
— ■ ■ gazdasági gépgyárai» vasöntödéje és gőzhámorai által 1

WI EN,  ll|i Taborstrasse 71.
Kitüntetve 550 arany, ezüst éremmel stb.

íY r iY i^  i f r y .r t ;  j ű  dc> &  dű дс. .у . .v r1v r a

Vizsgázott p u ik o lő -ú s
k o v á c s  (a német és horvát 
nyelvet bírja) önnálló munkára 
uradalomhoz vagy magánoshoz

-------ajánlkozik.-------  , ,
Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
db dft dft<dft dftbfrdft ú ft jf t  dfcilft dft i t t  äfe B t  ú&úfr
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