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A gyógynövényekről.
A gyógynövények termelésével hazánk

ban alig foglalkoznak, dacára annak, hogy 
termelésük igen jövedelmező, mint azt Né
metország és Anglia példája bizonyítja, hol 
a gyógynövények termelése annyira elterjedt, 
hogy valóságos mellékfoglalkozássá nőtte ki 
magát. Németországban, különösen Thürin- 
giában, Erfurtban, Jena, Lipcse és Berlin 
környékén igen nagy arányokban termelik a 
gyógynövényeket s termelésükkel nagy jö
vedelmet állítanak elő.

Hazánk is rendelkezik olyan talaj- és 
klimatikus viszonyokkal, a melyek a gyógy
növények termelését ép oly lehetővé és si
keressé tenné, mint Német- és Angolország
ban, vagy Észak-Amerikában. Termelésük 
könnyű, mivel többnyire igénytelen növé
nyek, úgy, hogy termelésükkel egyes érték
telenebb helyeket is igen jól lehetne értéke
síteni. Vannak azonban igényesebb féleségek 
is, melyek jó talajokat s rendszeres talajmi- 
velést és trágyázást kívánnak. A trágyázást 
csakis műtrágyákkal eszközölhetjük, mert az 
istállófrágya károsan hat minőségére. Azon
ban nagy részük kevés igénynyel bir, mint 
azt már azon körülmény is bizonyítja, hogy 
sok vadon élő gyógynövényünk a legrosz- 
szabb talajokon is megél és szépen fejlődik

A vadon élő gyógynövények is már 
összegyűjtve szép kereset íorrást nyújta
nak Rendszeres mezőgazdasági termelésük
höz nem kell más, mint ép jól kifejlett mag
vak vagy dugványok, esetleg gyökérsarjak
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A pályanyertes rigó.
— Léni nem hallasz semmit? kérdé Brand 

slátter Ádám ur legédesebb hajnali álmából fel- 
ijeűő párját, mialatt ő maga felegyenesedék ágyá
ban, hogy tisztábban haliján.

— . . Szus ! hány óra van már ? kérdé
viszont nyughatatlan gazdasszonyi lelkiismerettel a 
felriasztott.

— Pszt! légy csendesen, csak négy óra van 
még! Vigyázz csak, micsoda spektákulum van 
odakinn.

Néhány perc múlva éles fütty süvöltött a 
folyosón keresztül, mintha néhány megbomlott 
lóvasúti konduktor rendezne kvartettet jelző síp
jával. Néhány fütty után ugyanaz az éles torok 
ama ismert és közkedvelt nemzeti dal első taktu 
suit hallatá :

Zikcene, zakcene . . . .
Néhány őrült trilla követte ezt. minőre csak 

egy eszeveszett opera primadonna képes valame
lyik wágneri operában, végre olyas zörej, mintha 
egy nagy madár rázná össze íell>orzolt tollazatát.

— Ojjé, egy rigó, mondá az asszony az á- 
gyából dühösen kiugró férjéhez. »Csak nem kelsz 
lel ezért, hisz majd elhallgat. Ördög tudja, hogy 
jutottak már megint Huberék ehhez a madárhoz.;

gyűjtése, lehetőleg figyelemmel kisérve sze
dés alkalmával azt, hogy a vadon előforduló 
gyógynövény milyen viszonyok között él, 
évelő vagy se, hogyan szaporodik és milyen 
fejlődési állapotban legalkalmasabb orvosi 
célokhoz s a növény mely része képez gyó
gyászati cikket. Ezek legtöbbjéről már sze
dés alkalmával tájékozódást szerezhetünk s 
egy ide vonatkozó szakmunka beszerzésével 
könnyen kiegészítjük ismereteinket, a többit 
pedig a gyakorlat adja meg.

A gyógynövények hatásos részei szárí
tott állapotban kerülnek forgalomba s ezért 
nagy gondot kell fordítani azok szárítására 
és aratás utáni eltartására, mivel a gyógy
növény értéke jelentékenyen ettől függ. A 
hatásos alkotórész nincs egyenletesen el
osztva a növény egész szervezetében, ha
nem némelyiknél a gyöké.-zetben, másoknál 
a levelekben van elhelyezve stb. s vannak 
a növénynek olyan ré3zei is, melyek ezen 
hatóanyagnak egész hijjával vannak.

A gyógynövények közül a legtöbb gyö
kérzete miatt 1егтеу$Цк, s ezért ezek ter
melésénél fő a talaj rpély megmunkálása, 
hogy a gyökérzet erőteljesen fejlődhessen ki 
Mélyen miveit s rendszeresen trágyázott ta
lajon kevesebbet is szenvednek a szárazság
tól, nagyobb és jobb minőségű terméseket 
adnak s egyesek jobban telelnek ki. Rend
szeres termeléssel igen lehet fokozni az á- 
rakat, mivel így a legjobb minőség állítható 
elő. Túltermeléstől pedig egyáltalán nem kell 
tartanunk, mivel hazánkban sajnos nem fog
lalkoznak ezen magas jövedelmet hajtó nö
vények termelésével.

— Ez a rigó legalább olyan kell hogy le
gyen, mint egy vén holló, mormogott Brandslei
ter ur öltözködve. »Ilyen lármát ülni ! Úgy fütyöl 
ez, mint egy lokomotív Már csak megnézem !«

Pár perc múlva, mely alatt az ismert dal 
taktusai ismét felhangzottak kíméletlen füttyök kí
séretében, visszatért Brandstetter ur néhány e 
korai reggelhez elég jelentékeny káromkodásba 
törve ki.

— Ma allhatunk ezután, ha vattát dugunk a 
fülünkbe. Ott függ a folyosón Huberéknél a rigó; 
olyan, mint egy fogoly, rettenetes felfújt torokkal. 
A nap épen odasüt, hát fütyöl, mint a veszeke
dett. Minél korábban fog felkelni a nap, annál 
előbb fogja kezdeni a koncertet Éppen velem kell 
az ilyesminek megtörténni, aki a nélkül is ideges 
vagyok.

— Na, na, vígasztalé a jó asszony, ne iz
gasd fel magadat. Majd átmegyek hozzájuk még 
ma, hátha meg tudnám venni tőlük ezt az átko
zott madarat.

— Hanem akkor ügyesen intézd a dolgot, 
oktatá őt a reményében újra föllélegző férj. »Ne 
hogy ajtóstul ronts be a házba, mert különben 
egész vagyont elkér érte a szomszédasszony. Előbb 
beszélj össze vissza, mielőtt a rigóra térnél. Hej 
fifikus egy teremtés ez a Huberné«.

— Csak bizd rám; majd csak nyélbeütöm 
én a dolgot.

Huberné, a fitikus, ott állott tiz óra felé az
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Az ugarolüsról.
Az ugartartás célja nem más, mint a 

talajt egy évig pihentetni, hogy ezen idő 
alatt a talajban az elmállásí processusok a 
lehető legtökéletesebben mehessenek végbe s 
igy a talaj felvehető tápanyagtartalma foko
zódjék. Természetesen ezen hatás csak azon 
esetben fog mutatkozni, ha az ugarolás tar
tama alatt a talaj megíelelő mivelésben ré
szesül, mert az elmállásí tényezők csak e- 
zen esetben képesek kedvező vegyi és fizi
kai változásokat előidézni. Ezérl tehát ugart 
tartani részint azon célból, hogy ezáltal az 
igás erőn takarékoskodjunk, céltalan eljárás, 
mert az ugartartás tulajdonképeni, a talaj
erőt fokozó hatása kelló mértékben csak 
azon esetben fog mutatkozni, ha az kellő és 
rendszeres talajmivelésben részesül.

Másik előnye az ugartartásnak az, hogy 
általa a talaj fizikai tulajdonságai lényegesen 
javulnak, mivel növényzet a talajon nincsen 
s az többszöri szántáénak van alávetve s 
különösen, mert őszi mély szántásban ré
szesítjük azt. Az őszi mély szántással a ta
laj felülete nagyobb területen lesz kitéve a 
tél jelentékeny porlasztó hatásának.

Harmadik célja az ugarolásnak az, hogy 
a talajt az előző években felhalmozódott 
gyomoktól megtisztítsa, a mi azonban megint 
csak azon esetben éi hető el, ha az rendsze
res talajmivelésben részesittetik, mert más
különben nemcsak hogy ezen célt el ne ér
hetjük általa, de határozottan állítható az, 
hogy a talajt még sokkal nagyobb mérvben

ajlóban, kezében tekintélyes nagyságú vajaskenyér, 
midőn Brandstütterné, csak úgy »véletlenségből« 
a vízvezetékhez indult. Máskor sem állották vol
na meg egy kis szivneinesitő lerefere nélkül.

— Szép időnk van, veié ki Brandstetlerné 
diplomatikus missiója hálóját.

De még milyen ! erósité Huberné teli szájjal.
— Kivált reggelenként, hogy már olyan ko

rán világos van я a madarak is énekelnek.
Nem is lehet sokáig az ágyban maradni. De 

kivált már kora hajnalban olyan szépen énekelt 
egy rigó.

— Igen, a miénk, az uj. Meghiszem azt, hogy 
szépen énekel, hiszen azért »nyertes madár«.

— Szépen vagyunk, gondola magában Brand- 
stetterné, de mondani persze azt mondta egészen 
ártatlanul: »Ne mondja szomszédasszony, nyertes 
madár ! Hát az mi ?

— Na hát Gandenzdorfban nyolc rigó közt 
ő lett a nyertes . . . ké* forintot meg egy zászlót 
nyert. Az uram cserébe odaadta érte két fehér 
egerünket.

— Hallja-e szomszédasszony, miért nem 
tartják reggelenként benn a szobában a rigójukat. 
Még meg talál hülni a cúgos gangon. Gyönge at
tak volt. Huberné egész gyanutlanal is parírozta.

— Oh a rigók nem olyan kényesek édesem. 
Épen ezért tesszük ki lelkem, mert nap felkelte
kor énekel legszebben, a két néma rigó odabenn 
lassanként megtanul tőle énekelni.



elgyomositjuk, mivel a különböző gyomok 
magba mennek, magvaikat elhullatják s a 
következő évben azt fogjuk tapasztalni, hogy 
azon sokkal több a gyom, mint az ugaro
lás előtt.

Nézzük már most, hogy és mily mó
don érhető el mindezen előny ugartartás 
nélkül. A talaj kedvező fizikai tulajdonsá
gainak fokozása, mint láttuk, nem annyira 
az ugartartásban, mint a többszörös talaj- 
mivelésben leli magyarázatát, amit ugartar- 
lás nélkül is ép úgy elérhetjünk. A talaj táp
erejének fókozása pedig műtrágyák haszná
latával is elérhető istállótrágya hiányában 
A gyom irtása az legfeljebb, ami némely 
esetben szükségessé teszi az ugarolás!, de 
erre nézve is vannak más eszközeink, mint 
pl. a tarlóhántás, gyomirtó növények vetése 
stb. Így tehát az ugarolás a legtöbb esetben 
mellőzendő, mert jelentékeny kárral jár, 
mivel sokszor igen nagy földterületek vo
natnak ki általa a termelés köréből. Rend
szeres ugarolásnál pedig a költségek mind 
ugyanazok, mint termelés esetén.

Kereszt szentelés.
Múlt vasárnap, folyó hó 3-án szép és 

lélekemelő ünnepély szünhelye volt Podbreszt 
község határa. Ugyanis ekkor szentelték íöl 
ünnepélyesen Krályics Mihály jómódú föld- 
mives és malom tulajdonos által Podbreszt 
község határában állított uj kőkeresztet, me
lyet nevezett abból az alkalomból állíttatott 
tel saját költségén, hogy az idei tavasszal 
vizbefult fiának a holttestét megtalálták

Magát a keresztszentelést délelőtt 9 ó- 
rakor ünnepélyes istentisztelet előzött meg, 
melyet főt. Hergár István alsómuraközi es
peres plébános mondott a szentkereszti ká
polnában. Mise után 10 órakor proczesszió- 
val mentek a hivek — a kereszthez. 
A körmenetben részt vett a kisszabadkai s 
benkoveczi ö. tűzoltóság. Novák Mihály pa
rancsnokkal. A hosszú körmenet közepében 
fehérruhás lánykák mentek, kik koszorúval; 
s gyertyákkal jöttek kisszabadkáról szent- 
keresztre s a szentélyben foglaltak állást. A 
körmenetett a kerületi esperes pléb. vezette 
Imrey Ferencz kisszabadkai plébános s Zrí
nyi Miklós, kisszabadkai s lelkész urak se
gédletével ezek előtt ment a meghívott pap
ság és környékbeli intelligenczia: Habus Mi

hály perlaki plébános, Kákosy Árpád E., Ro- 
dy Ignátz, egyelemi hittanhallgatók, Hajnaly 
N., orehovicai tanitó az, orehoviczai jegyző, 
a tűzoltóság, a koszorús leányok, az isko
lás gyermekek s férfiak A menetet vezető 
papság után haladott az énekkar, mely 
Koósz János, kántor s áll. iskolai tanitó ve
zetésével szép egyházi énekeket énekelt.

Azénekesek mögött a menetet bezárta az 
asszonyok serege. A keresztet melyet tulaj
donosa Ízlésesen virágokkal, állványait pe
dig nemzeti szinü zászlókkal s virággal fel
díszített az esperes megáldotta rövid ima 
mellett, mely után szép beszéd kíséretében 
ecsetelte az á^tatos muraközi népnek a ke
reszt jelentőségét. Beszéde után felállolt a 
tulajdonos Krályics Mihály és válogatott sza
vakkal megköszönte a közreműködők szives 
fáradságát, kiemelve különösen a kereszt 
felállításának főczélját: azért állítottam fel e 
keresztet, mondá Krályics, hogy midőn csont
jaink már a fekete anyaföldben fognak pi
henni s háládatlan gyermekeink megfeled
keznének rólunk: legyen bár valaki, pl. utas 
ki elhaladva e szent jel előtt, leveszi sü
vegjét s rövidke imát rebeg talán annak 
felá.1 Utójáért! —

Az, áldás s beszéd után a papságot a 
kisszabadkai pléb. vendégelte meg vendég- 
szerető házánál a többi meghívottakat pedig 
a tulajdonos.

K Ü L Ö N F É L É K .
—

—  Justh Gyula, a képviselőház elnöke 
f. hó 8-án, kisasszony napján Csáktornyán 
keresztül Jalkoveczre. Josipovics Imre volt 
horvát miniszter látogatása utazott, honnan 
tegnap Josipovics Imrével együtt Zágrábba 
ment. Csáktornyán a vasúti állomáson 20 
perczig tartózkodott a képviselőház elnöke, 
és a gyorsvonat beérkezésekor a tiszteletére 
és üdvözlésére megjelent Csáktornyaiak ne
vében Schvarcz Lajos dr. ügyvéd üdvözölte Őt. 
A képviselőház elnöke megköszönte az üd
vözlést. és lelkes ovátiót, melyben részesí
tették, és szalonkocsijának az átcsatolásáig, 
illetőleg a varazsdi vonal indulásáig a tisz
teletére megjelentekkel szívélyesen elbeszél
getett.

— Lóvizsgalat A perlaki járásban a 
ten у észbénaság betegség lépett fel. a mely-

— Oh, hogy az . . . akárhová tegye azt a 
két néma rigót. Egyéb sem kell, mert hogy csak 
is rákezdjék Hanem persze fennhangon : »Szép 
dolog egy ilyen kitanult madár. Az én uram is 
szereti a rigókat nagyon. Már rég óhajtott egy 
ilyent. Ha ideadná szomszédasszony lelkem s nem 
kérne nagyon sokat érte, meglepetést csinálnék az 
öregemnek. Nem kérdezné meg az urát, mit kiván 
érte ?

— Szívesen, felelt Huberné, besielve a szo
bába élete párjához, ki épen abban buzgólkodoft, 
hogy jó »kékké* tegye a hétfői szent napot. Né
hány percnyi meglehetős hangos tárgyalás után 
azzal jött vissza, hogy mert Brandstetterné a ve
vő, odaadják 15 írtért. Testvérek között is többet 
ér. —

Szegény Brandstetterné ijedtében majd le
esett s alig tudott hebegve gondolkodási időt kér
ni. Otthon szomorúan referált azután férjének 
machiavelisztikus üzelmei hajótöréséről. Mentségül 
hozzátette:

— Tudod fiam. pechünk van, hogy éppen 
egy nyertes madár ez ! . . .

— Bizony, még pedig szemtelen nyertes. Ti
zenöt forint! Ennyi pénzért majdnem tehenet ve
hetünk ! Tömjék ki a madarukat! Inkább be sem 
csukom a szemeimet.

Hanem Brandstetter ur túlbecsülte idegei 
erejét. Három napig ugyan kiáltotta a kwartettet, 
meg a nemzeti dalt, rettenetes kinok között Ha- j

nem negyednapra testben, lélekben megtörve oda
adta feleségének a 16 forintot, hogy vegye meg a 
nyertes madarat és tekerje ki, de mindjárt, csönd- 
háboritó nyakát. Hanem Brandsteterné azért volt 
asszony, hogy csak félig tegye meg, amit az ura 
mondott. Hogy is tekerje ki a nyakát egy nyertes 
madárnak ? A kertben szabadon eresztette a ri
gót s ez istenes cselekedet által biztosítva hitte 
magát a koncertek ismétlődése ellen . . .

De bezzeg másnap megint csak arra riadt 
fel. »Nem hallasz semmit Léni?«

Minden szenteket hitta volna segítségül sze
gény asszony. Csattogott a kvartett meg a zikce- 
ne odakün. Meg kellett köszönni a szabadságot, 
de a megszokott helyet sem volt oly könnyű el
hagyni . . .

Brandsletter ur megrémült nejére egy meg
semmisítő pillautást vetve, ragadt föl egy nagy 
papucsot s rontott ki magánkívül dühében. Néhány 
perc múlva véres kezekkel került vissza.

— Szegény nyertes madár! — rebegé az 
asszony meghatcttan.

— Nyertes madár ? ! Veszett madár ! mor
mogott Brandstetter ur, mosogatva egy kis sebet 
jobb kezén. »Olyat vágott az átkozott vagy há
romszor a kezemre, mint egy saskeselyü; még 
fütyölt is hozzá örömében. Azután elrepült. De 
tudom, visszajön holnap megint. Hiába, hosszú 
haj, rövid ész !«

re való tekintettel a kereskedelmi miniszter 
elrendelte, hogy a Csáktornyái, perlaki és 
letenyei járások egész területén, a nagyka
nizsai járásban pedig a Principális csatornáig 
terjedő részben az összes lóállomány meg
vizsgáltassák. A vizsgálat íolyó hó második 
felében lesz megtartva s a vizsgálatot min
denütt az illető járási állatorvos fogja telje
síteni.

—  Sertésvész. Murasiklós községben 7 
udvarbau a sertésvész állapíttatott meg, Fűi
ért is onnan további intézkedésig sertések 
nem szállíthatók.

—  Az első Csáktornyái iparos teke
egyesület ma, vasárnap este a Hencsey-féle 
kerthelyiségben tekeversenyt rendez.

— Tüzek keletkezésének megakadályo 
zása érdekében. A tüzek keletkezésének 
számtalan okuk van, de úgyszólván leggya
koribb a szülők ebbeli gondatlansága, hogy 
nem fordítanak kellő vigyázatot a gyufa és 
más tüzelő anyagok használatára s igy a 
gyufa a gyermekeik kezébe kerülvén, a leg
nagyobb szerencsétlenségeket idézik elő. Az 
őszi hónapokban például az szokott előfor
dulni, hogy a gyermekek magukra hagyatva, 
krumplit, kukoricát sütni óhajtván, a gond
dal el nem helyezett gyufához jutván oly 
helyeken raknak tüzet, melyek folytán je
lentékeny károkat okoznak A gondatlan házi 
asszonyok figyelmen kívül hagyják a tűzi 
veszedelem hátrányát, nem járnak el gond
dal, különösen a kemencék elején felhalmo
zott tüzekre, gyümölcsszárogatás céljaira na
gyobb tüzelést foganatosítanak, de különösen 
sok bajnak okozója az, hogy kendereiket a 
könnyebb felmunkálhatást biztosítandó, szá 
rogatás végett a kemencékbe teszik. Vannak 
oly könnyelmű egyének is, kik nem vizs
gálják meg konyhájukat és igy nem veszik 
észre a padláson levő nyílásokat sem, a mi 
szintén sok bajnak szokott a kulforrása len
ni. Hogy az ily gondatlanságok folytán elő- 
állható szerencsétlenségek megakadályoztas
sanak. magának a lakosságnak kell mindent 
elkövetnie, és a legnagyobb gondol, körülte
kintést és egymásiránti ellenőrzést kell fo 
ganatositani. Ily szempontoktól vezéreltetve, 
alispánunk egy körrendeletét adott ki, mely
ben elrendelte, hogy a községek elöljárói 
a községi képviselőkkel együttesen a saját 
és a község érdekében, a községük terüle
tét maguk között osszák be és a konyhá
kat, a gyufa kezelést minél többször vizs
gálják át s mulasztás esetén tegyenek jelen
tést a főszolgabiráknak, kik a tűzrend ellen 
való kihágásokat szigorúan fogják megbün
tetni. —

—  Tűz. Polonies György farkashegyi 
(Viziszentgvörgy) lakosnál folyó hó 1-én 
nagymosás volt, a mikor a ruhát a pálinka
főző helyiségben főzték ki. Este a mosás il
lán nagyobb tüzel hagylak bátra, mely tűz- 
tól a tűz mellett volt tűzifa meggyulladt s 
mire és; re vették, már a ház szalmafedele 
is tüzet fogott. A tűzet azután nem is le
hetett eloltani, mert a rendkívül száraz szál 
mafedél pár perc alatt egész terjedelmében 
lángokban állott s rövid félóra alatt elham
vasztotta a tetőzetet, valamint a padláson 
volt szemesgahonát és gazdasági eszközöket 
A kár értéke mintegy 750 kor., a melyből 
540 kor. biztosítás révén megtérül.

—  Csavargó tolvaj. Csataris József zrí
nyifalusi születésű közveszélyes csavargó na
gyon ismert alak már a magyar, steier és 
horvát határszéli községekben, hol gyakran 
megszokott fordulni s pedig nem épen a 
legjobb szándékokból. Augusztus 80-án Vég
falu határában bujkált egy batyuval, a mi



Reich Lőrinc glohokai lakosnak feltűnt és 
elfogta Csataricsot, majd pedig bekísérte a 
glohokai bíróhoz. Innen azonban egy őrizet
len pillanatban megugrott s azóta nem le
hetett kézre keríteni, valószínűleg Steieror- 
szágba szökött. Úgy látszik volt oka a szö
késre, mert sok minden félét visszahagyott 
ínaga után: csizmát, kabátokat, mellényeket, 
kalapokat, ernyőket, térti ingeket, egy dupla 
fedelű ezüst órát lánccal s több apró tár
gyat, a mik aligha egyenes utón kerültek 
hozzá

—  Az idén nem lesznek ellenőrzési 
szemlék. Л napi lapok már hirt adtak róla, 
a községek pedig most mégis kapták a hon
védelmi miniszternek azon közrendeletét, 
melyben fudtul adja, hogy a folyó évben a 
közöshadsereg, a honvédség és népfölkelők 
részére ellenőrzési szemlék nem lesznek, a 
tiszti jelentkezések azonban az eddigi módon 
teljesitendők

—  Beiratások A Csáktornyái áll.elemi 
fiú és leányiskolába a folyó iskolai évre beí
ratott 481 tanuló, még pedig 270 fiú és 211 
leány; nevezetesen: az I. fiú osztályba 75, a 
II. fiú osztályba 81, a III fiú osztályba 66, 
«I IV. fiúosztályba 48; az I. leányosztályba 
41, a II leányosztályba 05, a lll-ik lány
osztályba 40, a IV-ik lányosztályba 59.

Állami ménló vásárlás Mindazon 
ménló tulajdonosok, kik eladó ménlovaikat 
megvétel végett az állami lótenyész intéze
tek részére felajánlották, ezennel értesitlet- 
nek, miszerint a bejelentett teljes korú mé
nek bizottsági megszemlélése és esetleg meg
vásárlása a következő helyeken és napokon

és végre Budapesten a folyó évi október hó 
13-án a Taltersal helyiségében tartandó mén-1 
ló vásárlás alkalmával. Ezzel kapcsolatban 
figyelmeztetnek a méntulajdonosok arra is, 
miszetinl szabadságukban áll ménlovaikat a 
fent irt vásárhelyek bármelyikén elővezettet
ni Az elővezetés helye és ideje iránt kellő 
tájékozást a vásár napján az illető vásár
hely hatósága fogja a kérdezösködőknek 
megadni. A megvizsgált ménlovak a hely
színen fognak azonnal átvetetni, viteláruk 
pedig az eladó által megnevezendő m. kir 
adóhivatalnál esetleg csak 1906. évi január 
hó folyamán fog fofyóvá tétetni.

—  Verekedő péklegények Úgy látszik, 
a Csáktornyái péklegények nagyon örültek 
az ezutáni vasárnapi munka szüneteknek s 
ebbéli örömökben néhányau az első vasár
nap előtti szombaton, f. hó 2-án jól fel is 
öntöttek a garatra. így Govedics Ferenc hor
vátországi születésű péklegény is egyik tár
sával, a kik azután egy kis nézeteltérés! 
fölött úgy összeverekedtek az utcán, hogy j

csak épültek bele a járókelők Végre is a 
csendőrök vették pártfogásukba a két jó ma
darat és bekísérték őket a hűvösre, ami nem 
ment egészen simán, mert Govedics széles 
jó kedvében, nemcsak hogy nem akart en
gedelmeskedni, hanem ugyancsak össze te- 
remtézte és felcimezte a magyarokat

— Szép ée biztos mellékkereset. Tanítók, 
jegyzők, papok vagy oly egyének, kik a szőlészet
hez csak némileg is értenek és oly vidéken lak
nak, hol a szőlő megérik vagy a hol a filoxera a 
szőlőket már elpusztitotta és ennek következtében 
azok újból lennének beültetendők, tehát a hol szó- 
lómiveléssel foglalkoznak: szép, állandó és biztos 
mellékkeresetre tehetnek szert, ha címüket bekül
dik: »Hirdetési iroda« Budapest, váci-utca 20/h.

—  Zalavármegye törvényhatósági bi 
ZOttságának a holnapi napon tartandó ren
des közgyűlésén a következő muraközi ü- 
gyek kerülnek elintézés alá: Dráskovecz He
rn usovecz, Csukovecz, Opporovecz, Murák i- 
rály és Drávaegyház községek kérvénye a 
perlaki törvh. bizottsági választókerület ketté 
választása iránt. Hemusovecz község ingatlan 
vásárlási ügye. A perlaki főszolgabíró elő
terjesztése a járási borellenőrző bizottság 
kiegészítése iránt. A perlaki járás főszolga- 
birájának előterjesztése a járási mezőgazda
sági bizottság kiegészítése iránt A viziszent- 
györgyi iskola államosítására vonatkozó kép
viselőtestületi határozat jóváhagyás véget 
íellerjesztetik Csáktornya község képviselő
testületének a község tulajdonát képező és 
a Csáktornyái 10. sz tjkben 13. hrsz. ingat
lan eladása tárgyában hozott határozata. Ko
tor községnek a dűlők felár к olása tárgyában 
hozott szabályrendeletnek módosítása tár
gyában hozott határozata. Turcsi sose község 
pótadö ügye. Murakirály község ingatlan 
vásárlása.

— Argentinja fejlődése. Bennünket, mint ag
rárországot, Írja a »Közgazdasági Híradó«, közel
ről érdekel, hogy mely államokban fejlődik a me
zőgazdasági termelés leginkább. Az euró|>ai pia- j 
cokon nemsokára veszedelmes versenytársunk lesz' 
a délamerikai Argentinia állam, melynek földmű-1 
velése bámulatos haladást mutat. Lvről-évre na
gyobb területet vesznek művelés alá s különö 
sen búzát, kukoricát és lent termelnek. Az egyik 
legjobban fejlődő tartomány Cordoba, hol tavaly I
I, 900.000 hektár, az idén 2.1Ö0.00 hektár volt 
megművelve. A már megnyílt és a még építésben 
lévő vasútvonalak kétségkivől a földmivelés fejlő
déséhez fognak hozzájárulni A gyarmatok száma 
jelenleg 500, körülbelül 3 millió hektár földdel. A 
gyarmatosok közül 4 ezer a saját birtokán gaz
dálkodik. A 10.000 családból, mely a gyarmatokon 
él. 15(Ю a benszülött. Miután az országnak még 
csak egy negyede sincs művelés alatt, előrelátha
tó, hogy Argentinia mezőgazdasága óiási dimen- 
siókat fog ölteni, ha elegendő munkaerővel ren
delkezik. A folyton fejlődő délamerikai állam egy
re nagyobb tért foglal el az export terén is. Má
jus havában például a buenos-ayresi kikötőből 
külföldre szállítottak: 714,5ГЮ méterniázsa búzát. 
14S.GO mm. kukoricát, 284,Oö(> mm. lenmagot, 
97.880 mm. korpát 830 mm. árpát, 0330 min. ré
pát, 9140 mm. olajpogácsát, 8240 mm. zabot, 
105.210 mm lisztet. 9080 mm. maria* magvakat,
I I ,  390 mm guanót, 116.390 mm. gyapjút, 28.380 
mm. juhbőrt, 13.590 mm. szárított és 26.290 mm 
sózott ökörbői t 2330 mm. vajat, 61.260 quebra- 
chot, 07.880 drb. fagyasztott ökörnegyedet, ;J077 
élő juhot, 481 élő ökröt, 089 élő öszvért és 589 
élő szamarat. Jellemző, hogy Olaszországból éven
ként mintegy százezer ember megy 6 hónapi me
zei munkára Argentinjába, kik a munka befejezé
se után visszatérnek hazájukba.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
A holnapi közgyűlés elő terjesztendő 

alispáni jelentés Zalavármegyc közgazdasá
gára nézve a következőket mondja :

Az elmúlt íélév időjárása általában vé
ve kedvezőnek jelezhető a mezőgazdasági 
termelésre nézve.

A száraz, hideg téli hónapok a mun 
kálatokat elősegítették, az őszi vetések pe 
dig jól teleltek át; csupán a kevésbé fagy 
álló nyugati fajta búzák szenvedtek tetemes 
károkat. A tavaszi vetés elég korán volt 
eszközölhető, a május és júniusi csapadékok 
az elmaradt kései vetéseket és takarmány- 
félékéi oly kedvezőleg mozdították elő fej
lődésükben, hogy a kilátások általánosan 
javultak egészen junius hó vége felé. Az ez 
időtájt beköszöntött száraz, rendkívül forró 
időszak azonban a gabona érésére nézve 
nagy hátránnyal járl és a kilátásokat csök
kentette, az aratási munkákat pedig meg
nehezítette.

Jégverések voltak vármegyénkben már 
májusban, de ezet^ kisebb területekre szo
rítkoztak; jelentős jégkárok voltak junius és 
julius hónapokban, a midőn vármegyénk 
különféle vidékein különösen a Balaton mel
lékén és a vármegye közép járásainak he
gyes vidékein okoztak jelentékeny károkat, 
de ezek a károk korántsem hasonlítanak a 
múlt évi súlyos jégverésekhez. Kései fagyok 
vagy vizáradások ezidén elkerülték várme
gyénket.

Az aratás junius végével kezdődött 
rendkívül forró időszakban és a munkások 
nagy megerőltetésével folyt le, melyhez a 
sok megdőlt búza velés is járult.

Általában véve az aratás eredménye 
menyiségre nézve jó közép termést mutat, 
mely végeredményébe n elérni fogja az 1903 
termésünket.

Minőség dolgában a búza és zabnál te
temesebben silány minőséggel találkozunk 
mint a múlt évben; ellenben a rozs és ár
pa jobb mint tavaly.

Az időközben beállt nyári esőzések foly
tán terméskilátásaink a tengeri, burgonya, 
ezukor és takarmányrépára nézve tetemesen 
javultak, úgy hogy ez3ii terményeken is 
türhelös jó eredmény várható.

Gyümölcstermésünk a gyümölcs virág
zása idején uralkodott kedvezőtlen idő és a 
múlt évi tultermés folytán is — éppen a fő 
gyümölcsterményekben silány leend: egye
dül a szilva biztat jő terméssel.

A jég által meg nem rongált termés
kilátások a szőlőkre vonatkozólag még min
dig türhetős jók a vármegye nagyobb részé
ben; az alsóvidéken a szőlőmoly pusztítóit 
a peronospora pedig nagy mérvben is fellé
pett. A nagy hőség és szárazság miatt a 
szőlő napszurást is szenvedett és végered
ményében az antraknozis és a fakórodhadás 
által vidékenként befolyásoltatok

A mesterséges takarmányok első ka
szálása, különösen a szárazabb rétek első 
szénája az elmúlt félévben igen kielégítő 
termést adott, a nyári hőség alatt azonban 
sokat szenvedett a sarjutermés és az őszi 
takarmányok fejlődése; mindezek daczára és 
tekintettel a jó szaltnalermésre, a répa és 
tengerinek; továbbá a tarlöheresek jobb 
állapotára, ezidén oly takarmányszükséglettel 
nem állunk szemben, mint a mull éviién.

A legelők állapota az utolsó hónapok
ban nem jelezhető kielégítőnek és ezek ha
nyatlásával romlott a legelömarha állapota is.

Felelő« szerkesztő:

H A R G I T A I  JÓZSEF.
Kiadó ém laptulajdonoe:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Csáktornya, 1905. septembra 10-ga 35 BrojXII. teöaj.
Sve poSiljkese tiéué zadrZaja 
novinah, naj se poäiljaju na 
íme, Margitai Joiefa urednikn 

Csáktornya,

Izdateljstvo;
knjiZara Fisc he I Filipova, 
kam se predplate i obznaru1 

poőljaju.

na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeői druítveni, znastveni i povuöljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden je d e n k ra t i to : vu  sva k u  nedelju.

Predplatna cent je:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 ^ог
Na éetvert leta . . 2 kor

Pojedini broji koőtaju 2ü fii

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

SluZbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár* «Muraköz takarékpénztár* «Csáktornya Vidéki takarékpénztár* i t. d.

Kuliko je Zita zvaslo na svétu?
Vu zapadnih orsagih Europe je Zetva 

dosta dobra bila, ali na iztoénih stranah, o- 
sobito vu Ruskoj je ne bil takov plod, как 
bi to mogli éekati. Vu juZnih orsagah je 
srednja Zetva bila. Так vrerne, как i Zetva 
je dobra bila vu Amerikanskih Unio drZavah, 
vu Kanadi i Argentini, a hujsi je bil plod 
vu Ausztraliji vu Iztoénoj Indiji, i osobito 
vu vise orsagov Afriké, i to vu Algiru, Tu- 
nisu i Tripolisu. Sa jednoin reéjom morerno 
reéi, da pojedinih orsagov letoSnji plod je 
jako razliéni, ali po celim svetu se letoSnja 
Zetva vu malim razliéuje od lanjáe. Véé pri 
hrZi je velika razlika, 10 procentov je mé
nje zraslo Ijetos po celim svetu, как Iani, 
to je zbog toga, da je vu Ruskoj, gde naj- 
viSe hrZi povaju, slaba bila hrZ Jeémena je 
malo menje, a zobi pák je véé éuda mé
nje zraslo как tani Kuruze bude po celim 
svetu véé как lani, jer vu Ameriki vnogo 
zraste, prinas je i Ijetos slaba kuruza, tak 
jako ne как lani, ali tuliko je nebude как 
predlani.

Jako je vnogo kuruze zraslo vu JuZ- 
noj Ameriki, od kud budu i Ijetos vnogo 
vu Europu dopeljali Za krumper moremo 
reéi, da bude dober plod donesel, akoprem 
saSa vu juliuSu mu je Skodila. Ravno to 
moremo reéi i za drugo silje, kője se joS 
more popraviti, ako bude mu vezda vreme 
sluZilo. K rm e, osobito sena i slame je Ije
tos dosta zraslo samo na nekoji mesta bu
de potreboca vu tem za kupiti, gde je suSa 
bila. —

Orsage, gde Zito plodiju i gde Zito po- 
troSujeju je na dva dele moéi razdeliti. 0- 
nim, kojim je potrebno zvun svojega joS 
kupiti, i onim, koji preveé imaju kaj mo- 
raju prodati. Kupiti moraju: Englezka, Fran- 
cuska, NemSka, Austria, Taljanska, NorveZka 
Hollandia, Svájc, Belgium, Dania, Svedska 
Spanjolska Portugália, Gréka i Egiptom.

Prodati budu mogle: Magjarska (sa Hr- 
vatskom i Slavoniom) Ruska, Rumunjska 
Bulgarska i Rumélska. Turska, Srbska, Iz- 
loéna Indija, Amerikansko Unio, Kanada, Ar
gentina, Cile, Urugaj, Australia, Algír, Tri
polis. Tunis, Meksika, Japanska, PerZia, Ci
prus, i juZna englezka Afrika.

Englezka.

LetoSnja Zetva jf vu Englezkoj dobra 
bila, tak da veliju, da je véé 25 Ijet takva 
Zetva ne bila как letos. Najveé je zraslo, 
pSenice, ali i jeémen i zob je dobra. Как 
je moéi preSacati 17 millionov metercentov 
je zraslo Ijetos pSenice a lani je samo de- 
set i fertalj metercentov zraslo. Ali te sé
dem millionov je zato i sada premalo da 
bi menje trebalo Englezkoj kupiti zbog to
ga. Kaj budemo videli kuliko je trebalo En
glezkoj kupiti proSla Ijeta iz pSenice i pSe- 
niéne mele, vu broji je tu sledeée:

1902. 1903. 1904. Ijeta.
million metercentov. 

pSenica . 40 44 49
pSeniéna méla 13 10 10

Íz toga si moremo misliti kuliko bude

treba joS kupiti Englezkoj i Ijetos. Как lon- 
donski konzul javi bude treba vu Englezkoj:
pSenice i pSen. mele 56—58 million mire
h r Z i ..........................  pol * »
jeém ena.....................14— 15 » »
z o b i ..........................8 * »
k u r u z e .....................25 * >

Franc ez ka.
Vu Francezkoj je Ijetos viáe pSenice 

zraslo как lani. Ljetos je zraslo do 82 i 
pol million metercentov a proSlo lieto pák 
samo 79 million metercentov. Ovo drugo 
silje je jednako sa lanjskom. Vu Francuzkoj 
je lani bilo potroSeno:

Z А В A V A.

Sretna sanja.
To je joS onda bilo, kad je amerikan- 

ska intelligencija do znamenovanja sanjah 
nekaj drZala, как u staro vrieme, kada si 
je Farao dal svoju sanju о tustih 1 mrSa- 
vih kravah po JoZefu tolnaéiti.

Neki gospooin imenom Jósán Creel iz 
Virginie u Ameriki bil je godine 1816. na 
smrt obsudjen, jer je na njega pala sumnja, 
da je niekog putnika, skojim je u istoj sobi 
prenoéil, ubil i porobil. On je doduSe svoju 
neduZnost uviek pred sudom i izvan suda 
tvrdil te izkazuval, da je umorstvo moral I 
netko drugi poéiniti, dok je on spaval, ali 
svi dokazi su proli njemu takovom sigur- 
nostju govorili, da ak .prem se pri njem 
nije moglo nikaj umorenoga najti, niti nov-i 
ci niti zlatina, on je ipák bil odsudjen.

Jedan dan prije pogubljenja se je doz- 
volilo njegovoj Zeni ga posietiti u tamnici 1 
zadnji »Zbogorn* mu reéi. Ona je i doSla. j 
pak poftto u takovih prilikah, ili bi rekel]

neprilikah mora takov zadnji sastanak uvi
ek u prisutju straZe se obavljati, to se je 
osudjeni sa svojom Zenom francezki spomi- 

; njal. najme n jeziku. kojega straZari nisu 
razumieli, poSto je u Ameriki drZavni jezik 

j engleski.
Anda je doSla i ura. kad je osudjeni 

imái se na stratiSte odpravljati. Sudbena co- 
missija je doSla u njegovu celicu, da ga na 
pogubljenje odvede; oni su ga naSli u du- 
bokom snu te su ga morali probuditi. Kad 

Ise je ustal, éinilo se je, da uije mkaj uzru- 
jan niti Zalostan, pak im je rekel. da je 
spavajué éudnovatu sanju imái

PoSto se je za onda joS na sanje puno 
drZalo. zapita ga predsiednik commisije zna- 
tiZeljno, kaj mu se je takovog sanjalo. Na 
to Creel priérne pripoviedati: »Sanjalo mi 
se je» — reée — »da dok ste mi vi gos- 
podine predsiedniée pod veSalami moju smrt- 
nu osudu joS jedankrat éitali, se je na je
dan krat nieki muZ kroz mnoZinu do nas 
protural, isti je imái bieli Sivríjak na glavi, 
sivi kaput te mu je lice bilo jakom sied- 
kastom bradom zaraSéeno, a nad njogovom

glavom je prhental mali ptiéek, koj je kri- 
éal: to je Levis umoritelj putnika

Predsiednik i ostali éinovnici od ko- 
missije su se zaéudjeno jedan drugoga po- 
glednuli, nekaj su se po tiho spominjali, как 
da medjusobno nekaj zakljuéuju pak su do- 
Sli do zakljuéka, na stratiStu okolo se zgle- 
davati i paziti, nebili sn onde takav éoviek 
nahadjal, jer su toj sanji nieku vaZnost pri- 
pisivali.

Vrata od tamnice su se otvorila i Creel 
je stupal blied, ali posve pri sebi na stra
tiSte. Komaj da je na Stengu pod galgami 
stupil i svoj pogled preko mnoZine, koji su 
táj prizor doSli gledat, hitil, a predsiednik je 
joS jedankrat éital osudu, strah pako i zdvoj- 
nost osudjenoga je sve vrSe i viSe rasla, za- 
kriéi na jedan krat sam delikvent jakim 
glasom: *Eno, tamo je Levis, umoritelj put
nika!» — te pokaZe rukom u mnoZinu na 
jednoga staroviénoga gospona, siedom bra
dom. u sivom kaputu i bielim Skrljakom 
na glavi.

Ovaj, kad se je videl odkritoga, je ho
tel pobieéi, ali ga je mnoZina odmah pri- 
jela i kad je videl, da nikak vujti nemre.



Akoprem je vreme hudo bilo, zato ipak 
morerno reCi, da je Zetva vu Nemákoj dobra 
bila. Ali Ijetos bude znam viáe treba kupiti, 
jer je IjetoSnje Zito slabeáe как je lanjáe 
bilo, a staro Zito je veC potroáeno. Zrasloje:

Mir na bojnira polju.
Na bojnim polju je mir. Joá nepozna- 

mo kondicije mira, pa i to javiju, da je 
pogodba joä ne podpisana. Так piáeju no-

vine, da su japanci nezadovoljni sa mirom.
Japanci bi sigurno i dve Ijeta se radi 

vojuvali, da tak uniátiju na iztoku ruse.
Baron Komura, japanski poslanik bude 

na kraju ovoga meseca iáéi dimo vu Ja- 
pansku, ali prije pogledne Kanadu.

Politiöki pregled.
Justh Gyula predsednik orsaCkoga spra- 

viáCa je ovoga meseca 8-ga nad Cakovec vu 
Hrvatsku putoval. Najprije bude iáéi к Jo- 
sipovich Imri ablegatu vu Jalkovce a od 
ovud bude vu subolu skup sa JosipoviCom 
vu Zagreb iáéi, gde bude viáe ablegatov po- 
hodil. V nedelju bude veCer vu Budapeátu 
odputuval.

Vu politick im staliáu je lo znainenilo, 
da je odbor levih strankah sednicu imel na 
kojim su odluCili, da budu sadaánju vladu 
pod obtuZbu prijeli.

Kaj je novoga!
Zdnvnnjn éudnn preóka.

Angleskoga orsaga vu Kalemaford va- 
raáu iz Cudnovitim naCinom na stran puá- 
Ceno minuCu sredu ostalo je jednoga za- 
Ijubljenoga para njihovo zdavanje. Zdavanje 
na po podne ob pol tretjoj vuri bilo odlu- 
Ceno, nego mladoZenja, koj je od putovanja 
doáel, radi za kesnenja Zeleznico, samo pred 
tretjom vurom sedmimi minutami mogel je 
dospeli vu cirkvu, gde ga vei nemirno Ce- 
kala skup spravlena svadba. SveCenik je ta- 
ki poCel zdavati misleCi, da do tretje vure 
bude svráil zdavanje. Vu angleskom najmre 
po podne preko tretje vure oátro je prepo- 
vedano zdavati, i po ovoj prepovedanoj vuri 
vCinjeno zdavanje je nevaljano. SveCenik 
predloZi njim navadna pitanja i mladoZenja 
je vei i bil геке! da ljubi, — kad poCne 
vura vu tumo biti tri SveCenik je taki pre- 
stal iz venCanjem i rekel je skup spravle- 
nim,da pokehdob vre tri vure jesu. nemre 
dalje nastavljati venCanje. Mirovno otiáel je 
od svadbe i tarn je ostavil nje vu cirkvi. 
Morerno si misliti Ijepe zaruCnice i vuZgane 
krvi mladoZenja kakva je bila njihova po-

parjenost Nego badava bila je svaka mólba 
i proänja sveCenik nije doáel nazat i po 
takvim nisu znali kaj drugo vCiniti, dimo 
su otiäli i vre napre su potroáili kaj je bilo 
pripravleno za gostuvanjc i drugi dan se 
opet jesu odpravili na zdavanje vu cirkvu. 
Nego onda su se veC bolje po paáCili.

Zu (in Sen i bläk up.

Ossi Janoá malagajski biákup, kak iz 
Genfa telegrafiraju, ove dneve je tarn doáel 
i karmelitov njihov kloáter se nastanil. Ve- 
Cer prvlje neg bi si legel, jeden Cas je joá 
svojc posle zgotovlal vu svojoj hiZi, zatim 
vgasil je plina i zaspal je. Vjutro badava 
su Cekali biákupa iz Znjegove hiZe i doklam 
su gori doáli knjenui, vre su ga mrlvoga 
naáli vu postelji. Podignjena iztraga je raz- 
vedrila, da biákup je zlo za árajfal od plina 
njegove cevi i van izhadjajuCi plin ga — 
vmoril

hapiiann kéi.

Vu Perginevi na soldaCkem vjeZbaliäCu 
jeden oberleitinand kak iz Trientbe javiju, 
od ranoga jutra tijam do pol dneva ekze- 
ciral je jednu celo kompaniju soldatov. Vu 
velikoj vruCini vnogo ljudi gledalo je bez 
CloveCe ekzeciranje, dok na zadnje jedna 
elegantno opravlena gospodiCina zakriCi na 
oberleitinanda:

— To se nedopuáCa, nije slobodno si- 
romaáke soldate muCiti. Moj otec je kapitan 
daklie ja znam kak se ima za soldati pos- 
tupati. — Tamo bivajuCi ljudi su pobvalili 
gospodiCno, oberleitinand je prestal iz vez- 
baujem, gospodCini pako veli, da neg ide 
Znjim na varaáke hize. GospodiCina ni se 
suprotivila tarn je rekla, da se razlutila nad 
tim bez CloveCtvom, za relzi Lehel Eugeniju 
zoveju mene, vu mojoj familiji tri geneialov 
imade. SoldaCko zapovedniCtvo j iztragu 
podiglo, gde se bilo sasnalo, da na smrt 
zmuCeni soldati ranoga jut a od tretje vure 
muálrali se jesu.

О ff соJ вл deéinjom smrljom.

Bubek István szászköiskoga stanovnika 
augustuáa 27-ga dneva po podne ob dve- 
ma vurah vuZgal se je njegov ákeden, od 
Cesa onda zgorela je njegova átala i kotec

priznal je, da je on umoril putnika te je 
i sve okolnosti pri tom umorstvu toCno iz- 
pripoviedal tak, da se je sve sa veC prije 
povedenom iztragom slagalo, na áto je bil 
prédán sudu a Creel je odmah bil puáCen 
na slobodu te se je i odmah odnesel za na- 
vieke iz tog pogibelnog miesta.

Tri dana kasnije, Creel je veC Bogzna 
kamo zniknul, su sudci osupnjeni tu stali, 
jer kad im je ulovljeni muZ sa siedkastom 
bradom, sivim kaputom i bielim ákrljakom 
bil iz tamnice predveden, uzel je ov iz lica 
siedu bradu, koja je bila vrlo umietno ta
mo priCvráCena tako, da nije bilo moguCe 
razpoznati, da to nije prava brada, veC u- 
mietno naCinjena, pak im je odkril, da on 
nije nitko drugi nego osudjenoga Creelá — 
Zena.

Plan za njegovo osobodjenje bil je 
onda na zadnjem raztanku u tamnici de- 
govoren i kako je videti, sa uspiehóm

2enu su poslie nekoliko mieseeih tam- 
niCevanja morali, kakti nekrivu na umorst
vu, na 9lobodu pustiti.

Oni su se veC negde, Bog zna gde, 
naöli. —

Oátra seljakinja.

Misker se je jednoC, joá ledicen, svo- 
jom sadanjom Zenom spoznal, koja mu se 
je s jedne strane Cinila preoátra a s druge 
strane mu se je vrlo dopala. Ali, evo je do- 
äla sama te se vriednim Citateljem u osobi 
predstavlja. Anda samo sluáajte!

»Ja sam Miäka Ozega Zena, pózna me 
svako diele u fari. Nekoji me hvale te doj- 
du viáekrat k meni po saviét, ako im gde 
kaj zapinja, drugi opet о meni govorr, da 
hlaCe nosim. No, lo je i istina! Ako Coviek 
ima niuZa, koj za pravo nije muZ, onda 
mora Zena muZem postati Prije nego sam 
za muZa poála bila sam siromaáko druZin- 
Ce, ali uviek zdrava i vesela. Ja za ÖZegom 
nisam nikada hodila kak druge hode, veC je 
on kmeni doáel Ja sam mu odmah rekla, 
da nemam nikaj izvan dvie zdrave ruke i 
volju za dielo. On ie tim bil zadovoljan i 
tako smo se oZenili. Nepitajte me kak je za 
onda na njegovom dvorcu izgledalo. Ja vam 
samo velim, da je straáno izgledalo Ali ja 
sam priCela reda delati. Svekrvi se to nije

dopadalo, pak je mojega muZa nagovarala, 
da mi to nedopuáCa, jer, rekla je, da Cu ja 
cielu kuCu na opak preobrnuti, — nu moj 
muZ je rekel, da neka mi samo dade mira, 
jer Cu se veC zadovoljili i sama prestati. 
Ali i on se je zaraCunal, jer kad sam opa- 
zila, da obodva na to Cekaju kada Cu opet 
staroga nereda vpeljati, onda sam stoprv 
prav sve redila. Ja nemogu trpiti, da se 
oprava nedeljnn do sredine ponedeljka okolo 
povlaCi, a joá menje ako se svakdaánja o- 
dieCa po nedeljah od jedne klupi na drugu 
nahitava. Seljakinja, koja do poldan hodi 
nepoCeáljana okolo i takova dojde u kuhi- 
nju, mi se Cini kak coprnica. »Stani se u 
pet sati ili u Cetiri,» — mislim si — »i 
onda imas dosta vriemena za umivati i Ceá- 
Ijati se!» S tnojotn druZinom se puno ne 
prepiram, radje posel sama uCinim, nego da 
bi im pol vure prodeCtvo drZala, ona se 
nad tim zasrame i drugi krat sami ob sebi 
posel obave. A koj pak nema srama te je 
lien, njega odtieram od kuCe, a nesrdim se, 
jer dvostruko dielo neákodi toliko, koliko 
jedan put se razsrditi. Red je u kuCi glav- 
na stvar Bez reda nije moguCe napred. Tko



i vu njim bivajuóom krmom skupa. Vu 
Skednju nuler zgorela je Bubeka 4 IjetoSna 
Erfcébet zvana kóerka takaj. Da irota mala 
pucka, как se nije mogla osloboditi ognja, 
to se nezna. Так sudiju, da ognja nesreóno 
obhodeóa pucka je mogla vöiniti iz áibicami. 
Drugi dán su pokopali zevsema zgoreto de- 
te, celoga sela poleg najvekáega suóuta. — 
Od Bubeka njegove goreóe Stale vuSgala i 
zgorela je Rajner Eleka njegova Stala, Ske- 
den kotec i TiSlarics Barbare njeni dva áke- 
dnji dve Stale i dva kotci takaj. Skupni 
kvar do 1000 korun ceniju, od kojega sa- 
mo Rajner Elek i TiSlarics Barbare njihov 
kvar bude povrnjeni, ar su stanja áss ekuli- 
rana bila.

Preatanek avíttaké kuge.
Csáktornya velike obóine na njenoj kra- 

jini do sada vladajuóa svinska kuga je zev
sema prestala. Radi toga od 1. septembra 
poóemái navadni po sredah obdríavajuói tje- 
denski sejmi se opet budu obdriavali

Zginute jex era ée
Lendvay Mihály szabadkaiski svinski 

tergovec je za 12 jezer korun svinj kupil 
vu BudimpeStu. Öve dneve jednoga svojega 
za ufanoga Rományi Mihály mesarskoga de- 
tióa poslal je vu Budapest iz penezi, da nek 
svinje izplati i poSle nje vu Szabadku. Ro- 
zsányi je vu glavni grad bil doSel i tak je 
rekel, da na putu od dvanajst jezer korun 
9900 korun je zgubil. Na vlaku najmre rnu 
je zlo dospelo i gde je samo moguóe bilo, 
med putovanjem doli je sei pri kolodvorih 
Po takvim naóinom se moglo pripetiti, da 
je one peneze kője faliju bil zgubil Redar- 
stvo medjutim, nije veruvalo njegovoj pri- 
povesti i Roínyaija zbog sumnjive kradlji- 
vosti je zadr2alo.

Pleálvoatl vraóenje.
Do vezda samo po plakatah glasili |e- 

su, da néma vise pleSivosti. Vezda medju
tim iz Berlina doSavSi telegram javi, da je
den vuóeni doktor znaSe! je za isti no jedno 
takvo vraótvo, kojega vraótva pomoójum 
vsikak nazat dobije glava, svoju najglavniju 
kinőenost. Po takvim dr. Kromayer berlinski 
vraóitelj, med trideset dverni, koji su pov- 
sema golo glavu imali, dvadeset sedmim su

óisto növi lasi zrasli na lubanji. Ovo pako 
po jednoj fioliöne farbe mazili postigel je 
Bog zna ni li je i ovo, samo jeden reklám 
ni glas takaj.
Puntanje prigodom púd ke akupátlne.

Vu Cakovcu augustuSa 27 dneva pri
godom obdrSavajuóe skupStine jedna mala 
socialiSka puntanja bila jesu takaj. Na sreóu 
samo vu maloj meri, tak da vnogi samo 
drugi dán óuli jesu od njih. Najmre po do- 
konóanju govorah, jeden sabolski delió je 
zakrióal, da Abcug Kossuth! Nego ovo ab- 
cugovanje je jako kratko vreme trpelo, ar 
su ga napali i pri njem bivSom marelom 
skojom se bil brand, su njemu iz ruk vzeli 
i na lastoviti njegovi pleói su spotrli. Na 
njegovu sreóu poleg bivSi redari su ga os- 
lobodili od vekSe pogibelji, odegnali su ga 
vu Zrinvi zvano veliku oátariju, odkud sa
mo po noői rnogel je oditi pokehdob se tak 
bil izkazal. Drugo prikazivanje na veóer oh 
devetoj vuri vu kaíani se pripetilo. Uredili 
su pako troje varaSdinska gospoda. koji vu 
pijanosti, Magjarskoga orsaga i Kossutha su 
abcugirali, öve takaj jedino samo redarstvo 
je oslobodilo, odegnjalo je nje к sudu, gde 
kotarski veliki sudec na peneznu kaátigu od- 
sudil je magjarske neprijatelje

Clganskl konj.

Do vezda se naveke tak pripeóalo, da 
cigan je bil táj, koj je iz naj faleáem naói- 
nom doéel do korija Danas pako vre i na 
cigane su doála zla vremena Так se jesu 
tu2ili Kalányos JoSef i Bogdan JoSef dráva- 
csánjski koritarski cigani áandarom Pripo- 
vedaü su njim, da augustuSa 22. dneva v 
zorju vu drávacsánski Sumi na paéi bivaju- 
óe Kalányos i Bogdan Jo2efa njihove konje 
nekakov nevaljani ólovek po noói je odeg- 
nal. Velikoga kvara je njim vóinil. ar jeden 
je vreden 70. drugi pako 40 korun 2an- 
darstvo na temelju ovem je poóelo iskati, 
nego samo tuliko su bili za zvedili. da ko
nje med kuruzami do varafcdinskoga mosta, 
odonut pako prek mosta vu Horvatski or- 
sag otiSel je Snjimi tolvaj.

Jeden able gat я я glad я trpeőe.

Vu békesvármegjinskem Gyula varaSu 
je velika nevolja. radi toga varaéa njihov

ablegat K. Sehiffert Jofcef za glada trpeóe po
rnóé, je proénju podigel i varaéko tanaónió- 
tvo je na to vzel, da naj Sest vagon kuru- 
ze kupi i med siromake razdeli. Váróé po
kehdob se porcija ne plaóá néma penez. pj- 
tanje su sada ovak odreéili, da za kuruzu 
potrebne peneze Sehiffert posudi váráén

íx  devojélcatnl trgovinn tér aj и 
redari.

Na glasovite nevjorske redare, odurna 
njihova dela dohadjaju na svetlo, sada ovo 
zadnje vreme. Zeznalo se, da od redarov 
vekáa stran, s neduátaimi d ívojóicami trgo- 
vinu teraju Vu minuóem mesecu vnogo 
dvanajst i trinajst Ijet stari devojóic zginulo 
je vu Nevjorku. Vu dvojnosti bivajuói rodi- 
teljev na njihovu tu2bu, iztragu je podiglo 
redarstvo i iztraga se strahovitim uzpjehom 
dokonóala. Na to su doéli, da zginutu doni 
redari vu svoju greánu hi£u к sebi su pri- 
vabili i onda su nju tam prodali. Devojóic 
trgovec je redarski glavar. Masterson jeden 
naj vjeátneái redar, koj vre od deset Ijot 
nosi mudroga kaputa. Ovaj ólovek si je vre 
imetka spravil iz onih penez kője po zlo- 
Cestim putu, iz deóinjega dohodka si je spra
vil. Vre viáekrat je bil zbog toga zatuSeni, 
nego njegovi predpostavleni, su ga tak radi 
imeli, da nisu veruvali onim tufcbam. kője 
su proti njemu podignjene bile. Sada med
jutim vsi oni greáni óim njega teréili i zato 
je njega sud na osem Ijet trpeóu vuzu od 
sudil.

Goruée p o lje .
Bodrogköz poljodelavnoga puka je ve

lika nesreőa dostigel. Nagy i Kis Rosvágy 
obőinah vu njihovem hataru vu^galo se ru- 
dno polje, kője vu onoj okolici je naj rod- 
neée, i na dve tri jezer katraliékih mekol 
uniéöuje vre od nekuliko dnevov. Íz Sátor- 
alyaujhelya su vre viáekrat soldati van bili 
doéli na pogibelno mesto, nego ogenj Opel 
i opet nastane i to vsigdar na drugem me
sto. Straáno velikoga kvara osobito Miki«» 
Béla, Fuchs Emil i Lindenbaum vlasteline i 
cele okolice poljodelavni ljudi podnaéaju

H iinl tolvaj.
BendekoviC Jo£ef ormoéki krc'mar spa* 

zil je, da od nekojega vremena iz gnjegove 
pivnice nekak bolje minjava flaáenska jpiva 
i ^ganica, nato ni se znal zmisliti, da íz 
kakvoin prilikom i kotnu je mogel posluZiti 
minjenu pitvinu. Zbog toga je sumnjiti po- 
Cel, da vu njegovi pivnici nekakov nepoz- 
vani gosl gospodari. Njegova sumnja nije 
bila bez temelja, ar augustuSa 22 dneva 
ravno je za drubiSCil svojega lastovitoga 
slugu Pepot Joiefa, kada je vu Stall med 
slamo hotel skriti jednu pol drugo liternu 
tlaSu, koj onda je i pripozual, da vre od 
davna krade ovak svojega gospodara prazue 
flaSe pako skrivoma lepő vsigdar je nazad 
namestil

Zaruéenja.
Margitai JoZef óakoveéke prepa randije 

direktora к Cerku Zemku zaruéil si je bol
dogfai Farkas Lajos, Festetics Jenő grofa 
gospodarstveni Cinovnik.

Hild László nikineejski iz Slavonic u- 
óitelj zaruéil si je Gresz Emiliju nikinccisku 
navuCiteljicu, Grész Alajos prelockoga íiskah 
njegovo kCerko.

Z bír a nje ä kölni ka
Vu Felsömihályfalvaísku spraÄenu г 

kath SkolniCko mesto, Purics Rezső prepa- 
randirani uóitelj i za jedno orguliéla je ize* 
bran.

reda drái, netreba nikaj iskati, on znade 
kaj ima, koliko ima i gde ima pák netreba! 
niti korák badava delati iSCué zametnute 
stvari.

Sa diecom veó ide laglje — Ona bu
du u jutro samo jedan krat probudjena, vi
se kral nije potrebno. Umivati i CeSIjati se 
moraju sama, kite si pletu dievojőice jedna 
drugoj, a na molitvu je netrebam nikada 
opominjati, to sami rado óine jer sam je 
na to veó od poőetka priuóivala. — Ono 
okolo ciganenja sa tudjom diecom netrpim, 
u svoje vrieme óednu igru dopuSóam. U zi- 
mi moraju к knjigam, — katekizmusa je 
svaki dan sama izpitavam. U lietu moraju 
к marhi i na dielo, koliko imadu vriemena 
izvan Skole. Ako neposluhnu, pri meni né
ma molbe: gore za tramom u sobi je za- 
teknjena brezova teca, nju samo óvrsto po- 
zovem u pomoó, ali je riedko kad treba. 
Sa opravom moraju deca takodjer red dr- 
2ati. Ako deóko na hlaóah gumba zgubi, on
da neide tak как pri susedu, gde si je naj- 
stariji samo noSom luknju na hlaóah vre- 
zal i traka prek prepeljal, pák je onda tak 
dva tjedna okolo hodal, как da je iz zraka |

opal To ja nebi mogla gledati. Gumba pri- 
Sijem i razderano zakrpam odmah, do tog 
vriemena m niti neizkipi niti se mi zafrig 
neposmodi. Dievojke si moreju svoju odieóu 
same u redu drZati, jer kad mogu Slicu u 
ruk; dr2ati, zakaj nebi mogle i iglu

Dieca mi moraju uviek óista biti. — 
Ako je koj zamazani na opravi, licu ili na 
rukah, táj mi nedojde к stolu, on dobi na 
klupi pri peói iz maókinje zdelice jesti. To 
njim nikaj neékodi a svriemenom mi budu 
zahvalni i budu za me molili »olec naS» za 
to, Sta sam ih na red priuóala.

Tako! — Sad me poznate! Moja reóe- 
nica je: »Red mora biti ne samo ugarskom 
kraljestvu veó i u svakoj seljaókoj kuói!»
— Ali sad sam se malo predugo zabrbrala
— joS mi se zafrig zgori. —

Z bogom!» — I ona ode u kuhinju.— 
No, как vám se dopada Ofcegovica ? 

Gátra je, jeli? Skoro i malo preoétra, ali 
mozbit to nikaj neékodi

Em. Holla j .
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385 vh. 905. Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

közhírré teszi, hogy vagyonhukott Büchler 
Mór csődtömegéhez tartozó követelések a 
perlaki kir. járásbíróságnak 1905. évi V 
266/1 sz. kiküldő végzése folytán Perlakon 
a községházán 1905. szeptember hó 16-án 
d. e. 8 órakor megtartandó árverésen kész- 
pénzfizetés mellett elárvereztelni fognaks, zük- 
ség esetén becsáron alul is.

Árverési feltételek :
1. Kikiáltási ár a követelések összege: 

1116 kor 14 fill.
2. Az árverés tárgyát képező követelé

sek egytételben adatnak el készpénz fizetés 
mellett.

3 A csődtömeg az eladandó követelé
sek valódiságáért és behajthatóságáért sza
vatosságot nem vállal

4. A árverési feltételek a csődlömeg- 
gondnok Grész Alajos perlaki ügyvéd urnái 
megtekinthetők bárki által

Perlakon, 1905 szept 6.

NÉMETH ANDOR.
Ы« 1—1 Wir. jb lró r  vAgrh



Vezérszó* . Minden darab szappan a Schicht névvel, 
tiszta és ment káros alkatrészektől.----- —

Jótállás:

Schicht-szappan!
( „ S z a r v a s ”  v a g y  k u l c s s z a p p a n t )

a legjobb és használatban a legolcsóbb, m in 

den ruhanemű és m osási m ódszer részére.

Szőlő -sajtók, 6yümőlc8-9ajtók
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M ÉHES ELAD ÁS.
A slridó-farkashegyi állami szőlőtelepen egy 
öt családból álló méhes, mely áll négy káp
lár és egy kasból méhházzal együtt jutányos 
áron eladó. Bővebbet ugyanott. 998 3 —3

Eladó liáz.
A Wlassics utcában egy jóíorgal- 
mu péküzlettel biró, és évi 21<K) 
korona jövedelmet hozó II A Z 
azonnal eladó. Bővebbet e lap 

kiadóhivatalában, non 2 - 2

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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