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Baromfitenyésztés.
Nincsen olyan állattenyésztési ág, mely 

a gazda részéről annyi ellenszenvvel talál
koznék, mint a baromfitenyésztés, és ha an
nak okát kutatjuk, feleletül rendesen azt 
nyerjük, hogy nem érdemes e tenyésztési ág
gal foglalkozni s nagyon sok gazdától hal
lottam azt, hogy a baromfi több kárt, mint 
hasznot csinál.

Azonban igy csak azok beszélhetnek, 
kik nem tudják, hogy minden tenyésztésben 
van haszon, ha az alkalmas helyen és kö
rülmények között űzetik. Az bizonyos, hogy 
azok kik szűk udvarokban, drágán vett piaci 
takarmánnyal tartják baromfiaikal, feltétle
nül ráfizetnek e tenyésztési ágra, ily körül
mények között azt a húst, melyet baromfiaik 
adnak, saját maguktól veszik meg Így az 
ünnepi pecsenye nagyon drága lesz.

Tér és legelőterület nélkül baromfite
nyésztést űzni s azt számban emelni, gya
rapítani lehetetlen; a ki e nélkül kisérli azt 
meg, az keservesen fog csalódni, és a ki 
azt már megpróbálta, bizonyosan csalódott 
is. A területben szűkölködő helyen tehát 
csupán a lenyészanyag javítása és nemesí
tése által csak arra lehet törekedni, hogy 
az előállított ivadék jobb minőségű, nagyobb 
testű és így értékesebb legyen, de a barom
fiak számát ott nagyobbitani céltalan dolog.

Az ezen tenyésztési ágnál szükséges 
nagy óvatosság vonatkozik különösen azon

tenyésztőkre, kik felületes, sőt minden te
nyésztési ismeret nélkül akarnak belefogni 
vagy bele is fognak zárt, körülkerített he
lyen a fajok tenyésztéséhez s azt remélik, 
hogy fáradozásukból hasznot fognak látni.

Hát az ilyen remények soha sem tel
jesedtek még. Az ilyen alapnélküli baromfi- 
tenyésztésbe kár belefogni, mert az soha 
pénzügyi hasznot hozni nem fog s legfeljebb 
csak arra jó, hogy az illető meglevő vagyon
káját föleméssze és balsiker esetén sok más 
embert, a ki talán jobb és megfelelőbb vi
szonyok mellett okszerű baromfitenyésztést 
kezdett volna, lebeszéljen s elriasszon.

A baromfitenyésztés célja az, hogy a 
gazdaságban előforduló csekély, vagy éppen 
semmi érlékkel nem biró takarmánynemek 
értékesítettek. Ilyenek a gabonanemüek, de 
főleg a gazdára nézve oly káros gyomnövé
nyek magvai, a rovarok, valamint ezek 
álcái.

A baromfitenyésztés megfelelő körül
mények között csak jövedelemmel járó le
het s nagyon fontos s igen nagy horderő- 
vel biró tenyésztési ág. Hogy mily jövedel
mi forrását képe*j a# baromfitenyésztés az 
államnak, mutatja a statisztika, mely szerint 
évenként sok millió korona vándorol be 
hozzánk külföldről

De fontos a baromfitenyésztés a gaz
dára és mindenkire, kinek helye van ba
romfit tenyészteni azért is, mert a család
ban az elfoglaltságot lehetővé teszi s más 
nehezebb munkára még, vagy már nem

használható családtagoknak, milyenek a ser
dülő gyermekek és aggastyánoknak oly ál
landó foglalkozást nyújt, melylyel ezek is 
életüket hasznos és jövedelmező munkában 
tölthetik el s igy hozzájárulnak a család jő- 
vödel mének fokozásához.

Kétségtelen tehát, hogy a baromfite
nyésztés közgazdasági szempontból is rend
kívüli fontossággal bir, mert a legszegényebb 
néposzlálynak nagyon kis belektetés mellett 
is figyelemre méltó jövedelmet biztosit s ez
zel képessé teszi a családfentartót a közter
hek könnyebb viselésére.

Aki tehát a hazai baromfitenyésztés ü- 
gyét csak egy lépéssel is képes előbbre vin
ni, az nagy szolgálatot tesz a hazának, en
nélfogva igyekezzék mindenki ezen állatte
nyésztési ágat saját hatásköréhez mérten 
felkarolni s a néppel megkedvelteim.

Való igaz, hogy azelőtt csak egy évti
zeddel is, mi sem fogyasztottunk annyi ba
romfiterméket, mint ma és ennek oka az, 
hogy a fogyasztó közönség szaporodott és 
vagyonosodon, tehát nagyobb és igényesebb 
ma a fogyasztó közönség s igy a baromfi- 
tenyésztés önmagától emelkedett s nagyobb 
lendületeit nyert, minek következménye is
mét az, hogy azzal hovatovább szívesebben 
foglalkoznak a gazdák és mindazok, kik ba
romfit tarthatnak

De a belfogyasztás ezen lényeges és 
észrevehető emlkedésén kívül nagy lökést 
kapott baromfitenyésztésünk fejlődése az ál
tal, hogy Darányi Ignác volt löldmivelésügyi

T Á R C A .

Egyszer . . .
Egyszer fiam, majd elmegyünk 
Egy messze kis faluba, hol 
A nagy hegy a felhőkbe tör 
S a nagy viz végtelenbe foly.
Ott elmegyünk egy kicsi házhoz. 
Megbámuljuk rozzant falát 
fcs köszöntjük a kapufát is,
Mert ott született az apád . .

Kicsi világ az, én fiam,
A nagy viz is csak patak ;
A nagy-hegy apró domb; amelyen 
Mályva virágok nyilának.
Parányi fészek az a ház is,
Egy tyuk átlépi udvarát,
De egyszer rég egész világ volt,
Mert ott született az apád.

Nyakunkba vesszük kelten ott 
A rétet, erdőt rendre mind —
Hol rég elszállott gyermekálmok 
Édes fuvalma meglegyint,
S én bűvös, zsongó meseszóval 
Röpitlek egy világon át,
Mint nagy madár a csöpp fiókot . . . 
Oh, mily boldog lesz ott apád !

PA KOTS JÓZSEF.

A malom története.
-  írta TELEGDY LAJOS.

Miért nem szűntök meg rezegni ti sudár to
polyok ott a Rákos partján ? Miért susogjátok 
szüntelen azt a szomorú történetet; hiszen oly 
régen volt, elfelejthették volna már. De nem, ti fe
ledni nem tudtok és azért örökké figyelmeztettek, 
hogy én se törüljem ki emlékeimből e régi, legen- 
daszerü történetet.

A malom regéje ez. Nem azon kezdem, a mi
dőn még büszke főur lakta falait s vadászkürtök 
harsongása zavarta meg a közeli erdő néma 
csöndjét, kopók éktelen csaholásával keverten, mi
kor még az arisztokraták díszes bal árjai szágul
doztak be a menyezetes. urnás kapun s jókedv 
derengett szerteszét. Hanem, midőn a századokon 
át büszkén díszelgő grófi címer eltűnt az ósdi fal 
oromzatáról, a Rákos vizét vezették a kastély alá 
és átalakították malommá. Uj emberek jöttek, a 
régiek eltűntek. A gőgös Paskál grófok örökét ide
gen foglalá el — egy gyáros. Ez azután átreno
vált mindent, egymásután tűntek el a múltat di
csérő reminiscenciák, a pompát az egyszerűség 
kiszoritá s ott, hol azelőtt ostorpattogásek és ku
tyaugatások voltak hallhatók, most azt a reszelő 
vágók egyhangú kalapácsolása és a malomkerekek 
folytonos zúgása váltotta föl.

De mégis vége volt mindennap e zajnak 
estve, mikor a munkások pihenőre tértek. — Ilyen
kor azután onnan, a kis tó felül édes, csengő ének 
lett hallhatóvá, utána ráfelelt nem soká érces ba
riton hang. A malom tündére jött szórakozni, gyö
nyörűséges ifjú leány, a férfi, ki válaszolt néki, 
a vőlegénye. Csolnakba ült s lázasan csapkodá

evezőjével a vizet, hogy minél előbb elérje azt a 
kiálló szirtezetet, melyen ideálja rózsaszín ken- 
dőcskét hbegtetve várta. Minden este itt találkoz
tak. — Akkor a bájos lányka belépett a csolnakba 
s ő is hozzáfogott az evezéshez. Boldog pár, mily 
kimondhatatlan örömöt szerzett nékik e vízi séta, 
sohsem hitték volna, hogy egyszer ennek vége 
is lesz.

Ha aztán belefáradtak az evezésbe, eleresz
tették a kormányt s a ladikot rábízták a csoboly- 
gó habokra. Kéjesen karolták át egymást, úgy 
zengtek szerelmes dalokat s susogtak összetört a- 
jakkal az örök problémáról.

Egyedül voltak, nem hallgatózott senki, de 
ki is háborgatja ilyenkor a szerelmeseket ? Ha 
csak nem a tenger sok béka kuruttyolása, melyek 
ilyenkor rendezik szerenádjaikat; de hisz ez volt 
az 6 altató danájuk. Szinte egészen megismerked
tek velük, megtudták különböztetni a zöld levelész 
brekegését a kecskebékától, tüzes béka bömbölé- 
sét a varangy kunkogásától. Megismerték visilko- 
dásáról, ha valamelyiket az megtámadott, hogy 
szerettek volna segélyére menni is.

Majd abba marad a csolnakázás s a sudár 
topolyák alá mentek sétálgatni, vagy a kis rózsás 
kertbe. Ott időztek soká, elfecsegték a múlt ked
ves emlékeit, célozgattak a közeli jövőre, a midőn 
egymással oly boldogok lesznek s csak a mint a 
távoli toronyóra üté el a tizet, tértek nyugalomra, 
így ment ez nap-nap mellett egész nyáron át.

* * *
Bú van a malomban. A tündér beteg. Grics 

Hares, a művezető ingatag lépked egyik helyről a 
másikra, nincs sehol nyugta. Nem is lehet. Meny
asszonya, a kedves Eliz beteg, halálos beteg, le 
mondtak róla az orvosok. Gyógyíthatatlan beteg-



miniszter — a kis emberek atyja a köve
tendő irányt megállapította s igen sok hasz
nos és üdvös intézkedést hozott a baromfi
tenyésztés felvirágoztatása érdekében.

SZENTEH DEZSŐ, gazd. szaki.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 

XXIH-ik évfolyam Il-ik negyedébe lépett; ez 
alkalommal tisztelettel kérjük azon előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedje
nek, nehogy a lap szétküldésében fenakadás 
történjék. Tisztelettel a KIADÓHIVATAL.

— Meteorologie. Csáktornya észlelő állomás 
március havi meteorologiai feljegyzéseinek ered
ményei :

Légnyomás (Oe-ra redukált) valódi havi 
közepe: 745*16 mm. 30 évi március havi közép : 
744*84 mm.

maximuma: 759*6 mm. 4-én 
minimuma: 7306 mm. 12-én.
Hőmérséklet valódi havi közepe: 5*6 C°, 

30 évi március havi közép: 4*9 C®. 
maximuma: 20*0 Ce 17-én 
minimuma: 1*9 C® 4-én.
Páranyomás havi közepe: 5*2 mm.
Relativ nedvesség valódi havi közepe : 

76 •/,.
minimuma: 29 %  18-án.
Felhőzet (0— 10 skála) havi közere: 4 9 
Szélerősség valódi havi közepe. 2 2 méter 

másod percenkínt.
Csapadék havi összege: 642 mm. 30 évi 

március havi közép: 69*5 mm.
legnagyobb csapadék 24 óra alatt 20*0 mm. 

12 -én.
csapadékos napok száma: 14.
Zivataros napok száma: 0.
Viharos napok száma: 3.
Jég esős napok száma: 0.
Villogás nem jegyeztetett.
Uralkodó szélirány az északkeleti volt. 
Szélcsend nem észleltetett.
—  A vármegye tisztviseliinek Ugye. 10

nappal ezelőtt a megye választott tisztvise
lői, élükön az alispánnal valamennyien le
mondottak állásukról s ezen általános le
mondás fölötti halározathozatalra az alispán 
folyó hó 6-ikára rendkívüli megyei közgyü-

ség sorvasztja a gyönge testet, nincs mentség, el 
kell vesznie ily ifjan a közeli boldogság előtt.

Most jobban van egy kissé, odaüli az ablak 
mellé. Szegény, rosszul néz ki. Orcáiról eltűntek 
az élet rózsái, vinszksárga az arca. De még gyö
nyörködni akar a természetben, azt szerette min
dig. úgy sem látja már. Mintha az is haldoklana 
oly szomorú a kép. Itt az ősz, a nap oly bágyad
tan veti sugarait, hogy már végleg búcsúzni lát
szik. A topolyok elhullatták aranysárga levelüket, 
az utat belepte porral az őszi szél s ő ezt mind 
fájó szívvel nézi. Majd odapillant a csillogó tó 
tükrére, de mindjárt elfordul, hisz az tette tönkre, 
haragszik reá. Ott hűié meg magát, egy kedves 
nyári estve, könyedén volt öltözve, a csolnakázás- 
tól felhevült s igy történt a baj. Nem mert oda
tekinteni, pedig mily kedves emlékek fűzik oda, 
inkább félre fordítja fejét s meredten bámul a 
mindenségbe. Fátyolos tündér álmok vonulnak el 
szemei előtt, fantáziái, mosolyog e képeken, de im 
azonnal változik, s mintha most rémlátományok 
üldöznék, felriad, — s oly szenvedő arcvonása. 
De rögtön kiderült ismét, ott állt előtte Hans.

— Jobban vagy Éliz, miért szomorkodol, 
nemsoká itt lesz a tavasz, te meggyógyulsz s bol
dogok leszünk.

— Igen semmi bajom többé. Boldog leszek 
és te . . . köhögni kezd, a roham nem áll el. 
Hans odatekint a fehérkendőcskére, mivel ajkát 
befogja, remegve visszafordul. — »Mindig csak 
vér, . . . örökké vér«, — mormolá.

A roham elmúlt, a beteg kimerültén hanyat
lott vissza a pamlagra.

I Folytat*»* kovaetkEik I

lést hivott össze. Közben a királyi biztos a 
megye önkormányzatát felfüggesztette s igy 
a 6-ikára összehívott közgyűlést sem lehe
tett megtartani. E közgyűlésre összejött me
gyebizottsági tagok közgyűlés hiányában 
Tassy Gábor dr. udvarán tartottak népes ér
tekezletet, hol az értekezlet elnökéül Koller 
Istvánt, jegyzőéül Hertelendy László volt fő
ispánt megválasztva, kimondották, hogy a 
tisztviselők megmaradhatnak hivatalukban. 
Az Írásban beadott lemondásokat pedig hi
vatalosan már a közgyűlés előtt Szulyovszky 
Dezső királyi biztos intézte el olyképen, 
hogy e g y e t l e n e g y  t i s z t v i s e l ő  l e mo n 
dás át  sem f o g a d t a  el. így hát a régi 
tisztviselők továbbra is megmaradnak hiva
talaikban.

—  Esküvő. Redl Jenő a budapesti táv
beszélőhöz beosztott áll. mérnök ma, vasár
nap délelőtt 10 órakor tartja esküvőjét ifj. 
Neumann Miksa Csáktornyái gabona nagy- 
kereskedő kedves leányával, Jozefin kisasz- 
szonnyal.

—  A Csáktornyái községi tisztujitás
folyó hó 6-ikára kitűzött határidejét a já
rási főszolgabíró, tekintettel arra, hogy az 
egész megyei tisztikar beadta lemondását, bi
zonytalan időre elhalasztotta.

— A képviselő választók névjegyzékének 
kiigazítása. Az országgyűlési képviselő vá
lasztók állandó névjegyzékének kiigazítása 
Csáktornya nagyközségben folyó évi április 
hó 9-ik napján fog teljesittetni és e célból 
a kiigazító küldöttség ott az nap délután 3 
órakor megjelenend s működését megkez
di. Miről is a nevezett nagyközség lakósai 
azzal értesittetnek, hogy mindazok, kik a 
felvételre magukat jogosítottaknak tartják, 
jogosultságuk igazolása végett a küldöttség 
előtt személyesen is megjelenhetnek és ez 
esetben adójuk mennyiségének igazolása vé
gett adókönyveiket a küldöttség elől felmu
tatni tartoznak. Kelt Csáktornyán, 1906. évi 
március hó 31-én. Zakál Henrik, a kiigazító 
küldöttség elnöke.

—  Adomány a szegények részére. Öz
vegy Hirschsohn Zsigmondné férje elhalálo
zása alkalmával 30 koronát adott kezembe 
a perlaki szegények közt leendő kiosztása 
végett. Az összeg kiosztatott, s érte a szegé
nyek nevében ezen utón is hálás köszöne
tét modok. Glavina biró.

—  Uj napilap Nagykanizsán. A Nagy
kanizsán «Reggeli lapok« címén megjelent 
s a lapok utcai elárusilását korlátozó mi
niszteri rendelet alkalrnávat megszűnt napi
lap most március 3 1 -ike óta uj életre éb
redt, csakhogy címét megváltoztatta s a 
mostani cimé »Nagykanizsa«.

—  Váltó hamisítás. Szkrelecz Mihály 
1. hegykerületi lakos, földmivesnek folyó évi 
január hónapban kis pénzre volt szüksége, 
a mit kölcsön utján Matté Flórián mura- 
csányi kőmivesnél akart beszerezni, kihez 
január 15-én ily célból el is ment. Mivel 
pedig Matte Flóriánnak sem volt pénze, hát 
közösen elhatározták, hogy egy váltót állí
tanak ki, de nem a maguk neve alatt, a 
mire úgy sem igen kapnának, hanem má
sok nevére és az összegen megosztoznak. A 
határozatot azután mégis valósították, kiállí
tottak egy 300 koronás váltót Zamoda Pé
ter, Beidinger János és Krelecz Mihályné 
aláírásával s az aláírásokat Matténé eszkö
zölte. Ezt a váltói egyik Csáktornyái taka
rékpénztár számitolta le s a hamisítás csak 
a váltólejáratkor tudódott ki

— Muraszombat-alsólendvai vasút Régi 
óhaja Muraszombatnak és az érdekkörébe 

' vont .idéknek, hogy Alsólendvával vasul

kösse össze. 1896 évben gróf Száparу László 
v. b. t. t. Muraszombat volt országgyűlési 
képviselője már-már a megvalósulás stádiu
mába juttatta, azonban Regede erős ellent- 
állásának sikerült azt meghiúsítani. Azóta 
is történtek kísérletek ezen vasul kiépítésére, 
azonban tekintettel arra, hogy az érdekelt
ség tekintélyes részét a körmendi vasút kö
tötte le, a megvalósulásig nem jutott. Most 
hogy a Muraszombat— körmendi vasút meg
valósulása befejezett ténynyé vált, újból meg
indult az alsólendvai összeköttetés érdeké
ben a mozgalom. E célból gróf Batthyány 
Zsigmond volt országgyűlési képviselő csend
laki kastélyában múlt hó 17-én bizalmas 
jellegű összejövetel volt, a melyen elhatá
rozták, hogy Barthalos Istvánt, a körmendi 
vasút engedélyezését az alsólendvai vasútra 
való engedélyének megszel zésében támogat
ják, ezen vasul érdekében a mozgalmat tel
jes erőben megindítják és pedig egyenlőre 
a regedei összeköttetés kizárásával. Ha az 
érdekeltség minden egyes tényezője teljes 
erővel és lelkesedéssel csatlakozik a moz
galomhoz s ha Vas- és Zalavármegyék is 
meghozzák a már többször megígért áldo
zatott, úgy hisszük, hogy rövid idő alatt ki 
fog épülni ezen vidékre nézve minden egyéb 
vasútnál fontosabb vasút is.

—  Állandó műkedvelői kiállítás. Főúri 
körökben mozgalom indult meg egy jóté- 
konycélu állandó amateur kiállítás létesítése 
céljából Az alkalomszerű rövidtartamu kiál
lítások által eddig elért eredmények igazol
ják a tervezett állandó kiállításnak a létjo
gosultságát. A kiállításon részt vehet i leg
szerényebb munkával is minden műkedvelő, 
annak tagja lehet minden magyar honpolgár. 
E kiállítások nemcsak serkentik a műked
velők ambícióit, hanem cselekedetre is kész
tetik, miáltal azok fokozatos fejlődése sem 
maradhat el. A szervező-bizottság felhívja 
mindazon műKedvelőket, akik a kréta, szén 
és tusrajz, az aquarell, olaj, porcellán és 
üvegfestészet, a szobrászat, a faégetési mun
kák, nemkülönben a kézi ügyességre valló 
egyéb munkák egyikével foglalkoznak, je
lentsék be címüket Hohlfeld Lajos földbir
tokos, mint a szervező-bizottság elnökénél 
Budapest, Vas-utca 15/a szám, aki a terve
zett kiállítás iránt érdeklődőknek prospek
tust szívesen küld.

— Az időjárás szeszélyének minden ember 
ki van téve, ez az oka, hogy oly sok ember szen
ved csuzban és I* ősz vény ben. A legelőkelőbb or
vosok elismerik, hogy csuzos, reumás fájdalmakat 
nemcsak csökkenti, hanem meg is szünteti a hí
res Zoltán kenőcs. í vegje 2 kor. Zoltán B. gyógy- 
tárában, Budapest, V , Szabadságtér.

—  Tanulmányi kirándulás. A bácskai 
tanítók szövetkéz.e Göndör Ferenc óbecsei 
tanító, »Magyar Tanitók Tanulmányútja« 
cím alatt, a nyári nagy szünidőben utazáso
kat rendeznek az ország különböző vidékére. 
Az első ilyen út az idén, julius hó elsején, 
esetleg augusztus végén lesz. Az úti terv 
négy részből áll Minden út Budapestről in
dul ki és magában foglalja az Alföld és a 
hegyvidék egy-egy részéi. Az első út: Nagy- 
Alföld-AI-Duna lesz. így pár év alatt a ta
nító megismerheti szép hazánk minden ze- 
gét-zugát. Hogy a költségek elviselhetőbbek 
legyenek a szegényebb sorsú tanítókra is, a 
tanulmányúton hangversenyek rendeztetnek 
A magyar tanítóság oly hatalmas zeneisme
rettel és énektudással rendelkezik, hogy 
hangversenyeivel meghódítja a művelt kö
zönséget. Az utazás sikerét biztosítandó az 
egyes hajózási vállalatok, vendéglők, türdő- 
telepek, gyárak, bányák messzemenő ked
vezményeket nyújtanak, csak még a minisz-



térium, illetve az államvasutak pártfogását 
várják a rendezők. Az első tanulmányút 12, 
illetve 14 napra van tervezve. Az egész úti
költség III. őszi. 86 és II. oszt. 100 korona. 
Természetes, ebben benne van a lakás és 
elsőrangú élelmezés is. Az utazásban részt 
venni óhajtók, énekhangjuk és a zeneeszköz 
megjelölésével április 17-ig jelentkezhetnek 
Göndör Ferenc tanítónál Óbecsén.

—  6 hónap az alsóajakért. Petkovics 
András domasineczi legény mull évi decem
ber hó 27-én Malovecz István ugyanottani 
legénnyel együtt mulatott a Sternberg-féle 
korcsmában. A mulatság vége szokás sze
rint összeszólalknzás és verekedés lett, mi
kor Petkovics nemcsak kézzel és lábbal dol
gozott, hanem segítséget kért a fogaitól is 
és leharapta Malovecznek az alsó ajkát. Ez 
ügyben folyó hó 2-án hozott Ítéletet a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék, hol Petkovicsot 
súlyos testi sértés büntette miatt a sértett 
feljelentette. A törvényszék fennforogni látta 
a súlyos testi sértést és Petkovicsot 6 havi 
börtönre itelte.

—  A mezőgazdasági termények hami
sításáról szóló törvény gyakorlati alkalma
zása, valamint általában az élelmiszerhami- 
sitásoknak a hatóságok üldözése során több
ször felmerült az az anomália, hogy az el
járó hatóságok — nem a törvény szellemét, 
hanem rideg betűét nézve, — a törvény 
egész szigorával büntették az'kát, akik a 
hamisított árut eladják, nem kutatva tovább, 
hogy ki az, aki a hamisított árut, mint első 
forgalomba hozta, vagyis hogy ki az igazi 
hamisító? Pedig az nem is szorul bizonyí
tásra, hogy ez — az igazi hamisító — az, 
akit büntetni kell, nem pedig a viszonlelá- 
rusitó, aki a legtöbbször ártatlan a dolog
ban; mert maga mivel sem járult hozzá a 
hamisításhoz, sőt majdnem minden esetben 
nem is tudott az áru hamisított voltáról. 
Azért örömmel kell üdvözölnünk, hogy a 
földmivelésügyi miniszter egy felmerüli eset
ből kifolyólag elrendelte, hogy az 1895 évi 
XLVI. törvény alapján indított terményha- 
misilási kihágási eljárások során — a tet
tenérést kivéve — minden egyes olyan eset 
alkalmával, melynél a gyanúsított a hamisí
tást be nem ismerve, azzal védekezik, hogy 
a hamisitott terményt, terméket vagy cikket 
ez állapotban mástól szerezte és ez állítá
sát igazolja, a vizsgálatot az általa megne
vezett eladó és visszamenőleg a szóban forgó 
termény, termék vagy cikk forgalomba ho
zóira mindaddig ki kell terjeszteni, rnig a 
hamisítás alanyi tényálladéka kétségét kizá
rólag meg nem állapitatott.

—  »Zalavármegye a szabadságharc
ban« című könyvem bővített kiadására még 
nincs annyi előleges megrendelőm, hogy a 
munka nyomatásához foghatnék.

A könyv 350— 400 lapra fog terjedni.
Az ára a most előjegyzőknek 3 korona 

lesz. A megjelenés után jelentkezőknek már 
4 korona.

Pénzt most ne küldjön senki, majd 
csak a könyv megjelenésekor. Gyűjtőknek 
10 példány után egyet ingyen adok

Zalaegerszeg, 1906. április 6. Novák 
Mihály.

— A sajtó köréből Lenkei Zsigmond, a bu
dapesti hírlapnak 10  éven át volt főtiszviselóje, 
a Magyar Újságkiadók Országos Szövetségének 
jegyzője s az Újságkiadók Lapjának szerkesztője 
az Általános Tudósító kebelében megalakult Vi
déki Lapok Központi Hirdetési Osztályának igaz
gatójává neveztetet ki. —

—  Orvtámadás. Ráczkanizsán április 
1-én este Hock Géza pénzügyőri tővigyázót 
Házsics Flórián elzülött, rovott múltú és ál

landó lakásnélküli egyén, az utcán megtá
madta s kését annak oldalába szúrta, azu
tán a szomszéd gazda padlására menekült. 
— A beteg fővigyázót dr. Csillag Dezső kör
orvos kezeli, a vérengző zülött embert pe
dig a csendőrség keresi.

— Méhészeti tanfolyam Gödöllőn. A 
f ö l d m i v e l é s ü g y i  miniszter rendeletére 
a gödöllői állami méhészeti gazdaság
ban az 1906 év folyamán hat időszaki tan
folyam feg tartatni a következő beosztás 
mellett: május 1— 21 földmives kisgazdák; 
május 22—junius 11-ig erdőőrök; junius 
15— 28-ig lelkészek; július I— 21-ig és jú
lius 24-től— augusztus 13-ig néptanítók; 
végre augusztus 18— 31-ig nők számára. 
Céljuk ezen tanfolyamoknak, hogy az azo
kon resztvevők a méhtenyésztés elméleti és 
gyakorlati ismereteit elsajátítsák, valamint, 
hogy a méhkaptároknak és méhészeti segéd
eszközöknek házilag való elkészítését is meg
tanulják. Mindenik tanfolyam hallgatói an
nak tartama alatt teljes ellátásiján díjtala
nul részesülnek és ezenkívül azok részére, 
kik pályázati kérvényükben szorult anyagi 
helyzetüket igazolják, s a tn. kir. államva
sutaknak a távolsági forgalom 7— 16 vo
nalszakasza között levő valamelyik állomá
sáról jönnek a személy és vegyes vonatok
III-ik kocsiosztályában érvényes féláru me
netjegyváltására jogosító igazolvány küldetik, 
melynek ára a visszautazás költségeivel e- 
gyüt a tanfolyamról való elutazáskor fog 
megtéríttetni. Minden egyes tanfolyamra
20— 20 hallgató vétetik fel. A pályázni szán
dékozók felhivatnak, hogy 1 koronás bélyeg
gel ellátott folyamodványokai, melyben a 
foglalkozásuknak megfelelő tanfolyamra fel
vételüket kérelmezik a m. kir földművelés
ügyi miniszterhez czimezve fölötles halósá
guk utján, a földmivesek és más foglalku- 
zásuak pedig községük elöljáróságának aján
lásával ellátva, az illető tanfolyam kezdele 
előtt legalább t hónappal nyújtsák be. Bu
dapest, 1906. március 17. M kir földmíve- 
lésügyi miniszter.

Az Első Magyar Általános Biztositó Tár
saság folyó év március hó 31-én délután t,irtotta 
meg évi rendes közgyűlését Csekonics Endre gróf 
elnöklésével. Az igazgatóság az 1905. üzletévről 
igen kedvező mérleget terjesztett a részvényesek 
eíé. Az évi összes nyereség 3,530.200 korona 83 
fillért tett ki. A tüzbiziositási üzlet kielégítő ered
ménynyel folyt le, a jégüzlet is némi lényegtelen 
nyereséget hozott; az életbiztosítási üzlet pedig, 
melynek fejlesztésére a társaság újabban különö
sen nagy gondot és munkát fordít, a mellett, hogy 
most is, mint mindig haszonhajtónak bizonyult, uj 
szerzeményekkel jelentékenyebben gyarapodott, 
mint bármikor. Minthogy a társaság életbiztosító 
üzleteit kevés kivétellel mind magyar földön létesíti, 
méltán emelte ki az igazgatóság jelentése az anyagi 
sikeren kivül azt az erkölcsi mozzanatot! is, hogy 
a társaság a nemzet egyeseinek anyagi létbiztos
ságát a maga módja szerint nem kis mértékben 
mozdította elő. A társasági tőkék szilárd értékekben 
lévén elhelyezve, a politikai viszonyok hátrányos 
hatását árfolyam tekintetében alig érezik meg, s 
kellő jövedelmüket meghozták Az ekép elért ösz- 
nyereségből az alapszabályszerü levonások, bőséges 
tartalékolások, valamint minden egyes egész rész
vénynek 400 korona évi osztalékban részesítése 
után 1.186.965 korona 83 fillér maradt rendelke
zésre. Ezt a felesleget a közgyűlés az igazgatóság 
javaslatához képest, részint a különben is teljes ere
jű tartalékok még további gazdagítására és érték 
leírására, részint pedig a társaság tisztviselőinek, 
nemkülömben ügynökeinek javára szolgáló alapok 
növelésére, s még egy tijabb alkotására fordította. 
Jótékony és hazafias, kivált magyar irodalmi köz
célokra a társaság szokot bőkezűségével adakozott. 
A közgyűlés befejeztével a részvényesek Orinódy 
Vilmos főrendiházi tag s vezérigazgatót, s az igaz
gatóságot meleg órádéban részesítették. Az osz
talékot a tásaság pénztára már hétfőtől (április 2 .( 
fogja kifzetni.

*
K Ö Z G A Z D A S Á G .

A megvirágosodott borok kezelése.
A megivirágosodás a gyengébb borok

nak egy igen gyakran előforduló betegsége, 
mely magában véve nem veszedelmes s az
zá csak akkor válik, ha már nagyon elha
talmasodott, azaz ha nem védekeznek ellene. 
Legjobb védekezési mód az, ha hordóinkat 
mindig szinültig töltjük, mert a borvirág a 
bornak a levegővel érintkező felületét tá
madja meg. — Erősebb boroknál ezen be
tegség csak a legritkább esetekben szokott 
mutatkozni.

A megvirágodás, ha azt idejekorán el 
nem távolitjuk s igy fejlődésének gátat nem 
vetünk, akkor az a bor szesztartalmát jelen
tékeny módon csökkenti, kellemetlen ízt és 
szagot kölcsönöz a bornak, úgy hogy utóbb 
teljesen élvezhetetlenné válik.

A borvirág először igen vékony, fehéres 
színű hártyák alakjában kezd mutatkozni, 
melyek napról-napra vastagszauak. Ezért a 
beteg borokat azonnali kezelés alá kell ven
ni, mely eljárásnál célunkat mindig az ké
pezze, hogy a virágot a borok felületéről 
mentői gyorsabban és tökéletesebben eltávo
zhassuk Az eltávolítás úgy történik, hogy 
a boroshordóba egy hosszabb tölcsért bo- 
csájtunk le úgy, hogy annak vége pár cen
timéterre a felszín alá érjen s ezen keresz
tül annyi bort öntünk a hordóba, hogy az 
szinültig megteljen s ezután még egy kevés 
bor hazzáöntésével elérjük azt, hogy a fel
színen levő borvirág a hordóból kicsapatik, 
kifolyik Ha már ily módon teljesen eltávo- 
litotluk a képződött borvirágot, akkor a hor
dót egy jól záró akonával zárjuk le, s ez
után a hordók szorgos feltöltögetéséről gon
doskodnunk kell.

Ha borunk erősen megvirágosodott. ak
kor azt ily módon teljesen meg nem tisz- 
lilhuljuk s ezért elkerülhetetlenné válik an
nak ezen eljárás utáni lefejtése. Erre a czél- 
ra kénezelt hordókat használjunk, mivel a 
kén a borvirág képződését és fejlődését, meg
gátolja. Sohasem hanyagolandó el a már 
megvirágosodott borok ilyetén kezelése, mert 
igy nagy kártól és jelentékeny bosszúságtól 
kíméli meg a gazda saját magát Végül még 
csak azt említjük fel, hogy a megvirágoso- 
dást a levegő hozzáférésén kivül a nagy 
meleg is elősegíti, ezért a borok mindig hű
vösebb helyen tartandók.

5 7

Felhívás.
A tepnapi postával vettem egy névtelennek 

hozzám, mint a polg. iskola gondnoksági elnöké
hez intézett panaszos levelét. Névtelen panaszokra 
nem reagálok, tessék panaszával és bizonyíté
kaival nyíltan elő állam, az ügy meglesz vizs
gálva és igazság lesz szolgáltatva.

Csáktornya, 1906. április 5-én.

Ziegler Kálmán,
a polg. iakoUl gonondkság tinóké.

C S A K  1 2  k o r o n á é r t  szétküld

utánvéttel az Orsz. Posztókiv. Aruház 
Budapest Rottenbiller-u. 20. sz., egy 
férfiöltönyre elegendő 3 méter finom  
fe k e te , sö té tk é k , sz ü r k e  és barna

gyapjúszövetet vagy kammgarnt.



XXIII. Csáktornya, 1906. apriliäa 8-ga 14. Broj.

Sve poäiljke se tiduő zadráaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, urednika vu Csáktornya.

I z d a te l js tv o :
knjiiara Strausz Sandora,
kam se predplate i obznane na horvatskom i magjarskom jeziku izhieói druitveni, znastveni i povucljivi list za púk

poäiljajo. Iz lazi s v a k i t je d e n  je d e n k ra t  i to :  vu  sva ku  nede lju .

Predplttna села je:

Na celo l e t o ...........8 kor.
Na pol leta .............4 k0r.
Na detvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koőtaju20fil.

Obznane te  peleg pogodbe i fai 

raóunaju.

Odgovorni uredmk:

L O P A R IT S  R. JÓ ZS E F .
OUtiií nrsdnik:

M A R G IT A I JÓ Z S E F .
Isdatelj i vlaetnik:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Zdravje.
»Svaka preminuda duáa je na kvar ob* 

dini. Na to se moramo trsiti, da skim menje 
mrtvih i beteZnih bude vu obdini.» Sa öve* 
mi redmi sam podel jednu nedelju govora 
vu ákoli, kam sem svoje prijatelje pozval i 
koji su na moj poziv mene pohodili. Po- 
vedte mi Tonda, jeli vradite vi vaSu kravu 
ako vám zbeteZa?

— BormeS trsim se, da joj skim predi 
pomod najdem, prem vu velikim poslu. Na 
svikakvi nádin aldujem par korun, jerbo 
veliki kvar je na gospodarstvu, ako vu naj- 
veknim delu, s marhom ni módi nikam iti

— Vidite Tonda i vi dragi príjatelji, is- 
tina da je veliki kvar ako su marha belel
ne, vi ne milite par korun vun dati za konj, 
jerbo konj vise more za sluZiti, nego vradt- 
vo koöta. Как nebi onda za svoje dele al- 
duvali, ako vám v beteg opadne.

— Prosim, véli Tonda, ako nam dete 
sbeteía i za njcga se brinimo, sve mu da- 
mo, k«í nam susedi i susedice pripoiudiju i 
ako svemogudni Bog tak ode. ozdravi nam 
dete.

—  Kaj pák doktora ne pitate za navuk. 
vradtvo mu nedate?

— lm bi mi zdrage volje zvali dokto
ra i vradtvo bi kupili, ali da je preved dra- 
go, duda kodta.

— Vidite Tonda, lani da je po seli 
vnogo dece bilo beteZno, gospon doktor je 
zabadav doSel i siromakom je zabadav dal

vradtvo, ipák su samo detiri ponucali, svi 
drugi pák su v krej hitili.

— Ah! takovo vradtvo itak nikaj ne 
hasni.

— Vidim, da vi bolje poStujete marhu, 
как na BoZji kip stvorjeni i krS<eno déte 
Vi si tak mislite: krava, konj peneze kosta, 
to bolje morate poStuvati, как decu. Ako 
vám konj, krava ill vol s belei, vi ga vra
dite i troSite; a deci pák niti ono ne voS- 
dite dati, kaj zabadav dobite. Decu pustite 
na BoZju miloSdu. Pak zakaj? Zato da ne 
razmite, kaj je jedno Zivlenje vredno. Vi 
se stem branite, da vradtvo vnogo kosta, a 
ne premislite si, da beteg je draZeSi, nego 
vradtvo. Ako je dete viSe vremena beteZno, 
viSe se poleg njega za mudite.

Naprimer, ako vi steZadkoga dela Zivite 
i ako samo jednu kurunu za sluZite na dán, 
sada, di dete samo deset danov je belei no, 
ved ste deset teZakov menje zasluZili, jerbo 
neSdi spametneSi mora pri detetu oslati. To 
je deset korun Ako pák bi za cajta dok
tora zvali, sve skup bi koSlalo pet Sest ko
rún i imali bi za ufanost, da vám dete oz- 
dravilo bude. A to je opet pred v.ami zna- 
no, da koj siromak nikaj neima, on za ba- 
dav dobi doktora i apoteku. I to dobro zna- 
te, da beteg ne samo da deset dana trpi 
more na mesece i na leta beteZnik vu pos- 
telji biti, ako neima mkekve pomodi, Kuli- 
ko kvara, Zalosti 1 srditosti je onda. Vi si 
zdihavate onda: ah miii Bog moj, poberi ga 
iz sveta, ili pák mu daj nazad zdravje. Ni 
je to tak. Bog nam je tak ostavil: pomorite

si sami onda vám i ja pomorem. Ako si 
dlovek za vremena iSde poleSdicu, od vnoge 
muke i Zalosti se izkupi.

— Cujete Marica, ako vaSe dete si op- 
ravu rezdere, ja mislim, da se Zurite za kr- 
pati, doklam je mala luknjica.

— Ako se vám podne na hiZi krov 
drti, vi se trsite skim predi popraviti.

— Istinu imaju, doklam je mala luk- 
nja, mala krpa je dosta, ako pák bi zane- 
marila, tak bi se rezdrlo, da niti viSe nebi 
mogla po praviti.

— BormeS se Zurim — véli Tonda — 
—  jerbo ako se krov preluknja, deZdj curi 
na grede i one bi lehko sprhnule, jedenput 
bi samo opazil, как moj sused, da mi nad 
nahiZja deZdj pada vu sobu.

— Так je vidite dragi ljudi i s bete- 
gom. Dok je na opravi mala falinga s ma
lom krpom je modi pomodi; doklam na krovu 
jeden drep ili jedna Sopica fali, lehko je 
popraviti. Ravno tak je i pri betegu. Od 
kraja bi morebiti lahko svradili, potlam je 
teZi. na zadnje pák nikak. Od kraja nebi 
beteg nikaj ili pák jako malo koStal, a skim 
duZe dekamu, stein uvek vekSi i vekSi je 
stroáek.

Ali pák naprimer, ako je ni dete be
teZno, kője joS ne zasluZi niKaj, nego vi sa
mi, tu vre beteg stanovito viSe kosta i vekSi 
kvar bude pri hiZi i pri svakom delu. Vu 
ovim ooloZaju zvun doktora i apoteke i om 
groSi i zasluZba dojde vu radun, kaj ste po
leg betega к várni. Znanó je da: gazdovo

Z А в A V A.
Ljubav Medjimurja.

Medjimurci dragi, ditajte si malo.
Kaj od Medjimurja znati se vám dalo 
Jedna mala átiva i istina prava,
Naj si ovo dila vsaka pamet zdrava.

Malo Medjimurje vrt je ograjeni,
Ovu red je rekel, jeden gospon meni,
V Budapesti, kad sem Znjim spominek imái, 
Onda sam se z malim Medjnnurjom Stimal.

Opital je mene gospon jeden starec, 
Odkuda vi jeste, dragi nepoznanec ?
Z malog Medjimurja, sela iz Bottornya, 
Ktomu blitnji varoä, jaraá je Csátornya.

Razmim brate razmim, gde Csáktornya stoji, 
Tam od zdavnieg vremen pajdaSi su moji, 
Peceornik od negda bil mi je poznati. 
PajdaSi tak velki, как dva verni brati.

Na naS spomenek je drugi gospon doSel,
V lepim razgovoru, nas dva skup.i naSel, 
Samo malo dúl je to red, Medjimurje, 
Ovaj takaj odmah pred naini postai je. í

Opital nas odmah, »kakov spornen mate», 
— »Mesto Medjimurja jeli vi poznate?» 
»Lepa je ravnina,» — on nam odgovori, 
»Как sem odnut odiSel, vek me serce boli*!

Medjimurju. dragi, nigdi néma para.
Ovo nam vu kniigah, povest je skazala, 
Didimo se anda v malim Medjimurju 
NeiSdimo nigder zemlju od nje bolju,

Ljepa nam je naSa mila domovina,
Gde nam raste kruha i dobroga vina, 
Ljubimo Se dragi, Medjimurci anda,
Starci i nu srednji i deCica mlada,

Velika je bila óva borba v zimi 
Premislite samo Medjimurci mili 
Magjari na konjih navek su sedeli, 
Svoje hiZe Stale nigdi nesu meli

Anda kad je hotel kakvo meso jesti, 
Moral si je on njeg pod sve sedlo deti 
Kada se pod sedlom meso je stopilo, 
Onda se je njemu serce veselilo.

Ovak ovo meso, makar i sirovo,
Za jesti njim, svikak büo je gotovo,
I Sátoré svoje sobom su nosili.
Ovoga orsaga jako su ljubili.

Malo Medjimurje lepog glasa ima,
Anda Znjim se svaki naj veselo Stima. 
Velika je zemlja inagjarskog orsaga,
Ovo rui vsi znamo verna brada draga,

All okolica ova naSa mila,
Lepo ime nam je v orsagu dobila. 
átimajmo se Znjom mi Medjimurci null, 
Kaj su nam nju naSi predji zadobili.

Avar, kad se negda ovdi je nastanil 
Ne zaduga Magyar na njeg je navalil,
Ovak otiral je, magjar vse Avaré,
I nastanil ovdi je svoje domare

Medjimurci dragi i mi smo magjari 
Za magjarski orsag prisigu smo dali.
I mi budimo med sobom verni brati.
Ovo sem vam Zelel, ja svem na glas dal 

Zádrávecя K ároly

Druga mama.
Vre je osem vur! No anda se treba 

! paSditi. Denes veder nede kesno dospeti na 
bal Na sebe si vzeme rubadu i svojega 
vratnoga rubca Ah óva nevolna dugovanja 
su navek vu neredu, kad se un najbolje 
paSdi.



око hrani marhu. Kaátigal je Bog onoga 
gazdu, koj je vu najvekáim polskim delu 
beteZen. Neima tarn nikakvoga reda; jeden 
sim vleCe, drugi pak ta. Joá sama sreCa je, 
ako poátenu druZinu ima, koja ne vleCe 
sve vu svoj Zep

Joá zloCesteáe je, ako mati s beteZa. 
Tko zvráava onda hiZne posle, tko se stara 
onda za gazdu, za decu, za druZinu, da 
oni svi vu redu dobiju svoju zasluZenu 
hranu? Kaj pak ako je ktomu mati vdovi- 
ca i daruvana sa zdecom. Sto bude prigri- 
njal siromaéku decu, koju je ona vu zdrav- 
|U svojim delom, svojemi Zuli hranila, Cis- 
tila i opravlala. Ako se susedi ne smilujeju 
takovoj deci, od svega zla moreju poginuti.

Vidite dragi prijatelji, da zdravje je naj- 
vekái kinC na svetu, bete g pak najvekéa 
nesreCa.

Istina, da najbolje bi bilo, ako svaki 
se habe, Cuva onoga, kaj mu zdravju na 
ákoditi more, jerbo teáko je zdravje najti, 
ako smo ga zgubili.

S, F.

Politika vu stranjskih zeraljah.
A u s tr i ja . Vu naáoj susednoj Auslriji 

se lepe stvari pripeCaju Gautsch mmister- 
predsednik je nikak ne mogel prek prenest 
vu orsaökoj skupnoj sednici növi zborni za
kón рак je zato odluCil da svaku drZavui 
poseb popita kaj hoCe? Так je doéla stvar 
najpredi vv Kranjsku drZavu pred drZavnu 
sednicu. Gautsch si je misül, da budu kranj- 
ci radi prijeli növi zakón, zato je najpredi 
к njim postai növi zakón. Ali kaj se je pri- 
petilo: Kranjski ablegati su na svoje drZav- 
no spraviáCe vu Ljubljani ákrebetalke, fuCke 
bubnje, trombete, rigle donesli pak niti nisu 
daii preCitati növi izborni zakón. Cetiri vure 
su delali takvu bandu, da je to straéno bilo. 
Hoteli su je pomiriti, ali stem vekéu larmu 
su delali onda, i rekli su, da Gaucsovog 
novog zakona nigdar neprime)u, rajéi noZa 
i piétolu zgrabiju na svoju obrambu. No to 
su ti lepe stvari vu Austriji.

M a ro k o . Vu Algecirasu su se ilak 
pogodili. Ipak je mir nastal. Ovoga meseca

5-ga su veC i gosti bile na to veseije, da je 
mir nastal.

K in a . Vu Kinezerskoj se jóé na vno- 
gih mestah buniju pfoti kráCenikom. Na vno- 
gih mestah su soldate poslali poljeg missio- 
narov, koji braniju missionare, da je kine- 
zeri nebantuju.

J a p a n sk a . Vu MandZuriji, koju su 
japani od rusov vzeli, su veC na luliko red 
napravili, da budu MandZuriju i mandZur- 
sko morje z,. malo odprli slobodnoj Irgovini

KAJ JE NOVOG A?

— Prosi/no nade poátuvane p red- 
plain ike, naj тип vu novirn tertalju 
predplatne zaostatke ci/n predi posleju 
i predplate ponoviju.

Koiendar. April 9. Pondeljfk, Dirnitrijus. 
— 10. Tork, Ezekiel prorok. — II. Sreda. Leo 
papa — 12. Veliki Cetvrtek Julius papa — 13. 
Veliki petek, Hermenegild — 14. Velika subota,
Tiborijuä. — 15. Nedelja. Vuzein. — Evangelium 
öve nedelje je: Marija Magdalena i Marija Jako 
bova i t. d. (Marko XVI. 1— 7) — Pun inesec je 
9 ga ob 7 vuri 12 minuti vu julro. — Zudnji fer- 
talj je 15-ga ob 9 vuri 30 minuti na ve6 kr. — 
Sejam bude 9-ga tojest na c vetni pondeljek vu 
Csáktornya. — Na velíki őetvrtek vu Alsólendvi. 
Vreme bude lepo vedivno pod kraju tjedna se 

! ineäalo bude.
— Как posilaju nase ljudi vu 

Ameriku ? Straéno je za izpisati, как ne
dűéin ljudi su oni. koji tu povkani|U naée 
domorodce i vu druge zemlje je poéleju, 
как da bi tarn bóléi svet bil. Sada su vu 
Szombathelyi! prijeli jedmi Zenu, koja je 
ljudi vu Ameriku vabila. On« je viluvala, 
da je vu BeCu celo druZtvo, koje se stem 
posluje, da bohnece, magjare i medjimurce 
vu Ameriku vabiju i tarn je fabrikarn pak 
bogatim gospodarom za dobre peneze pro- 
daju. Irn je to straéno! Na BoZji kip stvor- 
jeni Clovek je na to ziáel, da ga trZiju как 
marhu! Jesu, koji ne saino vu Ameriku, ne-

go i vu Afriku i vu druga mesta poáilaju
ljudi. Sigurno. siromak Clovek kada je veC 
tarn, onda mu je veó zabadav jer odonud 
je jako dalko sem dimo. Medjimurci, nedaj- 
te se vkaniti, nego natirajte taköe áafare iz 
svojega dvora. — 2ena koju eu prijeli se 
vdovica Wohlmuth Mór-a zove.

— Veter i sneg vu Taljanskoj. Vu 
Majlandu je ovoga meseca straáni veter bil, 
vnoge vrtuljke su se napravile i iz vnogih 
hiZah su krove doli hitile. Po drugih stran- 
kah je takaj straéni veter bil. Zbog vetra se 
je jedna peCina otrgla iz brega i vnogo hi
Zah je poruáila te 9 ljudi zaklala. Zatem je 
snég bil koj je celi den curel.

— Vezúv posluje. Vezúv vulkán opet 
posluje. Straénoga ognja meCe iz sebe i Ze- 
reCa lava teCe iz brega. Posluvanje brega je 
straéne kvare napravilo. BliZeáa sela, koja 
su pri bregu su ljudi ostavili i vu Nápoly 
beZiju.

— Vuho mu je odgrizel I pojel.
Nekakov KovaCiC Ziga iz RaCe je ne zdav- 
nja iáéi vu jednu krCmu vu Mitrovici i po- 
Cel je piti. Kada se je vre dobro napil po- 
Cel je jednu pesmu popevati, koja se norca 
dela MitroviCancom. Zbog toga se je jeden 
MitroviCanec posvadil Znjim i poCeli su se 
nasunjavati lak dugó, dok se je MitroviCa
nec tak razsrdil, da KovaCiCu odgrizel vuhu 
I evo ti, pozabeC ga je pojel vu srditosti. 
Sada bude KovaCiC bez vuha hodil zbog 
jedne áaljive pesme.

— Kak je lezi krasti. Vu Szegedu 
je cela banda tolvajov, kojim je glavno de- 
lo poroblenje álacunov. Pak da to leZi na- 
praviju su vu viáe mesta vu váráéi slamu 
dali na nahiZje ill vu pivnice i ovu su — 
vuZgali. Ogenj je nastal i tolvaji su slobod- 
no krali. Vezda nje je redarstvo prijelo 
Zsurkan Ferenc je vodja i on je pripoznal, 
da je vu najviáe mestah on vuZigal.

— Zbog spodnje vustnice Pelko- 
• vies András deCko iz Dornasinecz se je vu 
I Sternbergovi krCmi skup zabavljal sa Molo- 
I vec Istvánom. Kraj toj zabavi je to bilo, da 
su se posvaddi i buhati poCeli. Petkovics je 
ne sanm s rukom delil Malovecu vudarce,

I nego si j<* i zube na pomoC zel i odgrizel

—  Da bi bila samo ona ovdi, za se- 
gurno da bi pomagala meni mislil si je sti- 
him posmehavanjem. — Hvala Bogu ovo je 
veC vu redu! Vezda sledi pruslek i kaput, 
sa jednim malim keianjem, zatim si obleCe 
rukavice, svoje mustaCe jedno malo si za 
frtCe i zrcalo to véli Gosponu Delmaru pre- 
étirnanomu drZavnomu podfiékalu, da ovak 
izbiksano smirnim — duánem spoznanjem 
more se pokazati na balu, da nekuliko ijepi 
Zenskah sa dobroZeljnim pogledom gledale 
budu njega, da je on . . .

— No budemo vre videli! No vse je 
vu redu mrmljal je vu sebi i veselo se od 
pravil iz hiZe, kada je vre posveta vgasnul.

— Jóé malomu Friceku lehku noCZeli. 
Ne, deCec joá ne spi. Sa velikemi pospane- 
mi oCima tarn leZt vu postelji, beli dugi Ia
si pokrivaju njegovu snaZnu glavicu

— О dragi moj japica, как si lepi. kam
ideá?

— Vu bal Frici. Za kaj ne spié vre?
— Nit ni sam pospani, moj japica. Joá 

je prerano.
— Kano takvomu lurkecu как si ti? 

Hoho, naj me eukati za kaput, drugaC ga 
znova moram akelati.

— Japica, je Ijepi táj bal?
— Jako je Ijepi. kada budeá veliki, ti

takaj moréé ta idti. Lehko noC Fricek, daj 
kuáni me i zatem zaspi.

— Lehko noC. japica. Joá jednoga pu- 
seka. Oh, ja jako rad imam tebe.

— Zbogom moje drago dele . .
— Nazad samo zutra dojdem. Lehku 

noC gospodiCina!
— Lehku noC blagorodni gospodine 

odgovorila je odbraniteljica.
I opet mrgotajuC otide iz hiZe, doli ide 

po átengah i doli si sede vu kuCiju.
— Delmar je vre od dviuh Ijet vdovec, 

sa svojom prvom tuvaruéicom je jako bla- 
Zeno Zivel i s glibokom Zalostiom imsli joá 
navek na ona Ijepa, povolna Ijeta. Po nji- 
hovoj Zemtbi za jedno Ijeto je otec postal. 
SnaZen Zivahen mali Frigyéé gledeC na nje- 
gova Ijeta je jako i spameten takaj. Lajoá 
prekoredno rád ima svojega sina i cele vu
re dugo se zabavlja Znjim, как da bi pre 
rano zgublenu njegovu dragu majku hotel 
na domestiti. Samo negda negda nastavi 
pitanja Frigyes к svojemu otcu, nego na 
ova je tak teZko odgovora dati jednomu 
otcu, I lakve pripovesti bilo bi treba pripo- 
vedali, koja su ni za detcu.

— Vr I i к a snovanja ima Lajoá, nato si 
in isi i. da se znova oZeni. Za jedinoga se 
Cuti vu ovoj veliki hiZi, gde od one dobi

ккк mu je njegova tuvaruéica vumrla ni 
bilo pri njem nikakvoga druétva. Zato je 
hodil vnogo med druZtvo, kad je Zalostno 
Ijeto se dovráilo: vre prvlje takaj je veliki 
prijatelj bil zabavam, balom i drugim vé
sel jam I sad opet pohadja ovakova mesta. 
Ar potrebno je da nekakvo malo raztreéenje 
ima Clovek

— Pred nekulikemi tjedm prije toga 
spoznal se je sa Berdson Betti gospodiCinom 
I podjednom imái je vékáé nagnutje к Ijepi 
nego gizdavi gospodiCini. Stihoma poCel je 
udvaravanje i samo onda kad je spazil da 
nebi bilo badava, ako bi po klónkat, pre- 
miálaval si je onda od svojega poloZaja.

— Pak zakaj si nebi vzel Betticu za 
svu tuvaruáicu? Turobno Ijeto je veC preélo 
i gospodiCina je pripravna da nju za bla- 
Zenu vCini. Nego Fricek? Dugo si je pre- 
miáljaval na svojega sina, doklam se nato 
odluCil, na zadnje na táj uspeh je doéel da 
I malomu bi takaj bolje bilo, ako bi jednu 
drugu mamicu dobd.

— Dák le preCke ga nega.
Lajoá je veselo stupil nuter vu palaCu 

bala iz tem odluCenjem, da Betti gospodiCi- 
ne njeno srdce oátro bude preobladal i on
da se friéko povda. Pokehdob pako sa svo-
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H ird e tm é n y . 1
A honi ipar pártolása céljából létesült „Ma- "
gyár Védő Egyesület“ Csáktornyái fiókegye- (
sóletének megalakítására batáridőül f. évi (
április hó 10-ik napjának d. e. 11 óráját (
tűzöm ki. melyre az egyesületi tagokat, Csák- i
tornya nagyközség tanácstermébe, ezennel .

egybehívom. 1

C s á k t o r u  у a. 11»06. évi április hó 7-én. t

Kolbenschlag Béla, *
főszolgabíró. "
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