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Helyesebben gazdálkodjunk.
A mióta az egész országban észlelhető 

drágaság, különösen az élelmicikkeknél oly 
rohamosan beállott, és egyes cikkeknél plá
ne az áremelkedés már elviselhetetlen mér
tékben emelkedett, kell, hogy gondolkodóba 
ejtse az embereket, hogy hogyan, miképen 
lehelne ezen a hajon segíteni, amelyik se
gítség egyúttal alapját vetné meg annak is, 
hogy a földmivelésse! és állattenyésztéssel 
foglalkozó polgárok százezrein is segítve 
lenne. Már régóta hangoztatott tény az, hogy 
a magyar gazda az ő egyoldalulag kezelt 
gazdálkodási rendszere mellett anyagi tekin
tetben soha jobb körülmények közé nem 
juthát, ha megmarad a régi járl utón, s nem 
iparkodik, hogy magának a földje intenzi
vebb, belterjesebb kihasználása által foko
zott jövedelmei nem biztosit.

Más államokban már régebben rátud- 
ták venni a gazdasági szakkörök a polgár
ság földmiveléssel foglalkozó nép zömét, hogy 
az egyoldalú kalászos vetések forszirozását 
hagyják abba, és inkább hüvelyes, kapás és 
az állattenyésztésre alkalmas takarmány nö
vényeket honosítsák meg, mint amelyiknek 
művelése hasznosabb jövedelmi forrásnak 
bizonyult.

És hogy ez igy van, ennek különösen 
Szászországban, Hessenben, a kelettengeri 
tartományokban, de különösen Hollandiában 
és Belgiumban latiam az eredményét, ahol 
egyrészt a kerti véleményeket és gyümölcs- 
termelést kultiváljak, másrészt az utóbbi 
kettőben az állattenyésztés terén érték el az 
utóbbi időben óriási sikereket.

All ez a tény különösen az állat (mar
ba) tenyésztésnél. Tudjuk jól, hogy három 
év óta Magyarországon a marha ára rette
netesen emelkedett és hogy ma a legjobban 
jövedelmező dolog a polgárságra nézve, ha 
különösen az állattenyésztésre adja magát 
és minél több jó vágó marhát visz a piacra.

Ezt azonban csak úgy lehet elérni, ha 
a búza és rozs területekből minél löbbet el
vonunk és ezt az állattenyésztéshez szük
séges növényekkel pótoljuk. Mert csakis a 
jó takarmány előállítása teszi lehetővé azt, 
hogy minél több és minél jobb állatanyagot 
vigyünk a piacra, amint az Belgiumban, de 
különösen Hollandiában az ulóbbi években 
megtörtént.

Pedig hogy ez sokkal könnyebb és ke
vesebb megmunkálást is igényel, azt a föld- 
mivelő polgárok jól tudják, és hogy ez ideig 
mégis csökönyösen ragaszkodtak a búza és 
más kalászos növények termeléséhez, nem 
tudhatjuk be másnak, minthogy ragaszkod
tak a régi szokásokhoz.

Időszerűvé tette még ennek a dolognak 
a szóba hozatalát az is, hogy a folyton fej
lődő városok, valamint a létesült fürdő te
lepek szükséglete oly rohamosan állott be, 
hogy például egyes vidékek lakossága nem

tud annyi élelmi és kerti cikket termelni, 
amelyet a legjobb áron el ne kapkodnának 
a piaci vásárlásra utalt emberek százezrei.

A baromfi és gyümölcs termelés is sok
kal jobban kifizeti magát, semhogy ezt be 
nem látnák ezek az emberek, mert hiszen 
tudjuk jól, hogy a külföldi kivitelre is óri
ási nagy a kereslet, különösen tojásból és 
szárnyasból Anglia és Németországba és faj
gyümölcsöt sem tudunk annyit termelni, a- 
mennyit ennek a két országnak a piaca tő
lünk nem importálna.

De amidőn a hazai szükségletet sem 
tudjuk előteremteni, akkor kell, hogy gon
dolkozóba essenek az emberek, nem e lenne 
célszerű e kérdéssel gyakorlatilag is foglal
kozni és megpróbálni, hátha tényleg úgy áll 
a dolog. Mert azt láthatják, akiknek az ér
dekében szólunk, hogy minket a jó akarat 
vezet, meri amidőn ezeket szóba hozzuk, 
csak azért tesszük, hogy őket figyelmeztes
sük, csak az ő figyelmüket ezekre a dol
gokra felhívjuk.

Jó és több állatállomány beszerzése a 
legjobb mód arra, hogy a polgárság magá
nak nagyobb jövedelmet biztosítson, de ezt 
csak úgy érheti el, ha nagyobb gondot for
dít a takarmánynövények termelésére, vala
mint nagyobb gonddal fogják felkarolni a 
kerti növények termelését, és a szárnyas 
nevelésére is több gondot fordítanának. Kü
lönösen áll ez annak a vidéknek a lakos
sága érdekében, ahol a fürdő és nyaralóhe
lyek tultömöttsége folytán nagy és kénye
sebb igényű közönség torlódik össze, mert 
ezek sokkal nagyobb igénynyel bírván, min
denféle árut sokkal többet és sokkal jobb 
áron vásárol.

Ez csak a kezdet a boldogulására ; a 
nép rétegeknek be kell látni maguktól azt, 
hogy amit itt írunk, az a nép jól felfogott 
érdekében tettük meg, abban a »’eményben, 
hogy annak már a közel jövőben foganatja 
is lesz.

Gazdasági állam népe csak úgy boldo
gulhat, ha a kor igényeivel összhangba tud 
jönni ez a fő biztosítéka a polgárság bol
dogulásának, amint ezt más népek és nem
zeteknél is tapasztaljuk.

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

XXIlI-ik évfolyam IV-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 KIAD Ó H IVATAL .

—  Kinevezések. A vallás- és közokta
tásügyi m. kir. miniszter Dékány Mihály 
Csáktornyái áll. tanitóképzőintézeti rendes 
tanárt a Vili. fizetési osztályba léptette elő, 
— Díenes Károly Csáktornyái áll. tanilókép-

zőintézeti ségédtanárt pedig а IX. fizetési 
osztályba rendes tanárrá nevezte ki.

—  Záróra. A helybeli kereskedők, az 
előbbi években folytatott szokáshoz híven, 
üzleteiket október 1-től este 7-kor zárják.

— Adomány a kórhíz alapra. A Csák
tornyái uhlánus altisztek az elmúlt nyáron 
is, mint az előző évek nyarán, a Hencsey- 
féle vendéglő kerthelyiségében hetenkint két
szer rendes kuglizó estélyeket tartottak, me
lyet f. hó 8-án fejeztek be dijkuglizással. A 
nyári kuglizó estéknek, valamint a befejező 
dijkuglizással összekötött estének összes tisz
ta jövedelme 64 К 41 f  tett ki, melyet az 
uhlánus altisztek felerészben (32.20 К) a 
Csáktornyái kórházalapjavára Csáktornya 
nagyközség pénztárába befizettek, a jövede
lem másik felél (32*21 K) pedig a katonai 
altisztek árváit és özvegyeit segítő-egyesü
letnek adlak át. A Csáktornyán építendő 
kórházalapra juttatott fennti szíves adomány
ért Csáktornya nagyközség elöljárósága ez
úton mond őszinte köszönetét az adako
zóknak.

—  Megszűnt sertósvész. Jánosfalu köz-
ségben szórványosan uralgott sertésvész 
megszűnt, miért is folyó hó 24-től kezdő
dőig  a zárlat alól feloldatott.

— Fedeztetés! állomások Muraközben
az 1907 évben. A jövő 1907 évre Mura
közben a következő fedeztetési állomások 
létesítése határoztatott el: Alsódomboru 2, 
Drávaegyház 2, Kotor 2, Légrád 2, Mura- 
csány 6, Murakeresztur 5, Muraszentmártou 
3, Muraszerdahely 6, Novakovec 3, Rácka- 
nizsa 2, Zalaujvár 2 ménnel. Alsódomboru 
Drávaegyház és Kotor községek kérelme, 
hogy az állomás egy-egy ménnel szaporít- 
tassék, elutasittatott. Stridó a múlt évben 
lemondott a fedeztetési állomásról, helyette 
Ráckanizsa kap 2 hidegvérű mént.

—  Ménlóvizsflálat. A magán tulajdont 
képező és fedeztetésre használni kívánt mén
lovak vizsgálata következő napokon fog esz
közöltetni: Nagykanizsán november 3-án, 
Letenyén 5-én, Perlakon 6-án, Csáktornyán 
7-én, Alsólendván 8-án, Pacsán 12-ón, Za
laegerszegen 13-án, Nován 14-én, Keszthe
lyen 19-én, Tapolcán 20-án, Sümegen 21-én, 
Zalaszentgróton 22-én, mindenkor délelőtt 
10 órakor. A magán méntulajdonosok&t fi
gyelmeztetjük, hogy ménjeiket a kitűzött 
határidőben pontosan elővezessék, mert kü
lönben a tenyésztésre leendő használat ti
los Később a külön vizsgálat pedig költ
séggel jár.

— Zsebeiét- írek András bednyási 
(Horvátország) lakost a folyó hó 22-iki szent- 
ilonai vásáron á csendőrök rajtacsipték, mi
kor épen Szerán Ferenc őrségi lakostól 12 
kor. akart ellopni. A vásári tolvajt elfogták 
s bek isérték.

— Állami (erdei) facsemeték adomá
nyozása. Az állam által fenntartott erdei







XXIII.
Sve pofiinké se tiöuó zadrZaja 
novinah, naj se pofiiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya.

Izdate l jetvo:
knjiiara Strausz Sandora, 
kam se predplate i obznane 

pofii Ijaju.

Csáktornya, 1906. septembra 30-ga

na horvatskom i magjarskom Jeziku izlaleói druitvani, znastveni i povuiljivi list za púk 
Iz laz i sva k i t je d e n  je d e n k ra t i to :  vu sv a k u  nede lju .

39. Broj.
Predplatna oena je:

Na celo l e t o ............8 kor.
Na pol leta .............. 4 kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor. 
Pojedini broji kofilaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöueaju.

Odgovorni urednik:

LO P A R IT S  R. JÓZSEF.
OUvni urednik :

M A R C IT A I JÓZSEF.
ladatelj i vlaetnik:

S T R A U S Z  SÁND O R .

Kaj dela dobra gazdarica.
Ima li zloöesto gazdaricu? Ima verak. 

Nit naái prsti su ni vjedno lorma. Ima ve
rek i to pako vnogo. Povem t ikaj taki ne- 
kuliko od njih samo od kraja poénem delo 
da hitro dokonóam.

-  Vu Budimpefitu su tri velike test- 
nate íabrike, vu orsagu vse povsud ima jofi 
pet í öve velike fabrike z prikladnemi ma- 
fiinami iz vnogo teZaókimi ljudmi, Zenskaini 
vsaké fele lesto zgotavlaju. Za sijati mesiti 
mafiine delaju tarn vu fabrikaj celi den i 
samo tak meóeju iz sebe vnogo vre gotovo 
testo, kője onda posufieno spraviju vu suhe 
hladne i zraóne komoré. Ovak predelano te
stű varafike gazdarice, krómari pák ofitari- 
jafii prek celoga ljela stanovito za dobro 
peneze kupuju iz íabrike takaj pák jofióe iz 
vnogo lepi, sjajni fitacunov takaj.

— Jako óudno se vidi ovo, selskim 
dobrim gazdaricam, akoprem badava, vnogo 
spametnoga biva vu ovem óudnem dugova- 
nju. Varafiki púk zbog drugoga svojega po
sta takaj pák iz fiparavnosti takaj drago- 
voljneáe si kupi dobroga téka imajuóu go
tovo testű, ueg da bi se on sam Znjim mu
cii vu kratkim pred poldafinim vremenu, vu 
ofitarijah pako je ravno vnogo vredno, da 
gotovo suho testű onda moreju deti vu vre- 
lo vodu, gda vre gost tam sedi pri stolu.

— Nut kakva hasnovita Zenska prakti
ka bi bila ovo, ako selske spretne naáe gaz
darice bi probuvale priredili sebi suho les
to kője se vu juhu more deti, vu vsakem 
varafiu naála bi za nju vnogo kupcov. Oso- 
bito rade imaju ovakovo testo varafike gaz

darice vzimi, kada za dnge peneze iz ku- 
plenih jajah, komu moguöe jesu kakvo do
bro vu je za mesiti testo, zvun toga vu 
vnogi krömaj veliki ofitarijah i pii velike 
gospode hiZah njihovi sakaói oni sami ne 
jako rado mesiju vnogo testa. Selska dobra 
gazdarica pák vleti iz vnogemi friékemi jejci, 
koma zna kaj bi vCinila, jako lepő bi rno- 
gla po nucati ona fal |ejca, za suho testo 
kője bi si onda za zimu pripravila.

— Ravno tak povolno i lehko hasno- 
vito gazdariómo gospodarstvo je iz sadom 
baratanje takaj. Suáenje sada, pekmes, lek- 
vari iz sada hladnetina, iz sladkoga sada 
tak zvana jabudnica i octa delanje, vsa óva 
su takve gazdarice njihova dela, koja po 
jednim malim spitavanju, pák po malem 
probuvanjem najprotefia selska Zenska takaj 
bi znala zvrfiiti. Vsakomu pako preporuóu- 
jem, da ovim iz sada pripravam najhujfiega 
órvivoga sada naj ne zbiraju, ovoga órvi- 
voga i gnjiloga naj rajfie hitiju vkraj. Pla- 
tiju za ovakovo dugovanje vu varafiu tak, 
da za sirovo nigdar nebi dobili tuliko niti 
za najlepáega sada,Aako pák radi nekohko 
zloCesti jabukah ali budi breskvah pokvari- 
mo si nekuliko naáih flafi, síim prestraáimo 
za dojduóu Ijeto naáe dobre kupce.

Ravno tak povolno i hasnovito bilo bi 
za Cuvanje pripravili za kuhanje dugovanja 
ali skuhana ali kvafiena ali vu octu polo- 
Zíta. Za stanovito se móré reói, da med bo- 
Ije dobro stojeöi poljodelavci koma se more 
najti takova hiZa gde gazdarica zelenoga 
graha, tikve, vugorke, perprifia, zelje répo, 
povrtelje, verganje paradajza i vifie takve 
fele dugovanje nebi imala na zimu vu svo- 
joj komori. Vezda nikaj drugo nam nebi

potrebno bilo vCiniti, nego vu lepe vuglaste 
flaáice, ali vu plehnate ka te, ali vu lehke 
male lagviCe vekáu kulikoCu za kuhanje na 
zimu sraniti i onda vu takvoj dobi kad se 
vre vsaki iz suhim kuhanjem za dovolil, bi 
odpeldl ovakova dobre fele dugovanja vu 
varaá к takovomu trgovcu koj stom felom 
trguje, ali pák vu velike ofiterije i skrbljiv- 
na hiZna gazdarica, bi si lepő moglo dimo 
nesti za trud svoj njeno plaóu.

— Po takvi mestah i okolici gde su 
navadni svinje krmiti, iz dimnatim mesom 
klobasica mi sCurkami i mafiCe sevrenjom, 
zatim sopona kubanjem moguCe bilo bi le- 
poga nuzgrednoga dohotka si priskrbéti. Vze- 
mimo si samo primerom debrecinske klo- 
base Speha, pák onda kaááaiske fiunké, как 
jako ifióeju vse povsud po orsagu. Jofi da- 
leko vu tudje orsage takaj prevaZaju ova- 
kove dobre fele parteke. Na dalje segedins- 
koga sopuna na vagoné od voziju sveta na 
sve strani. Ribe lepő posufiene na dimo, na 
soljene, vu olju octu na vsaké fele formu 
pripravlene jofi íz drugih strani svéta takaj 
dopeljaju knam. Zaka) se nebi hapile tak- 
voga posla vse povsud po orsagu s óim 
vifie nafii Zenskah. kada ni s teZkim delom 
samo malo trsiti bi se morale, рак bi si 
dupliáno rnogle priskrbéti svojega dohodka 
A kaj jofióe ktomu ovoga novoga dohodka 
pri nas vu Magjarskem orsagu duplifino bi 
si mogle redunali, ar na koncu zime puna 
bi nam bila znova naáa moánja. Prava zim- 
ska Zetva bi bila óva, kojoj niti pozebica 
niti toóa, mii pako sufia nije na fikodila.

— Samo jofióe jedno pitanje imam na 
prvo postavit, dakle anda как bi se morale 
dobre gazdarice к ovomu delo pripraviii?

Z А В А  V A.

Janiöina svatba.
Janica je svoje vienóanje obdrZavala 

na samo svoje godovno i to tak sveóano, 
da se je istimi muZari pucalo, kad je svo- 
jim zaruónikom ifila u cirkvu; a da broj 
znatiZeljnih, koji su dofili táj Spektakel gle- 
dat, nije bil. da se je siromafika dievojka 
Janica tolikom paradom vienőala?

Abad u S. — , u jednorn znamenitom 
profióenjarskom miestu severo-zapadne mag- 
jarske, je bil vrlo obljnbljen, ali i strahopo- 
Citani gospodin. Obljubljen radi svog pofitej 
nja i dobrote srdca, a strahopoóitan radi 
Cvrstog karaktéra i ponefito nadrte naravi. 
Jedini domaói gospodin notarijud, okretan i 
как piakor gladki muZ, koj je znal svigde 
prodrieti, razmel je flnjim voljko i bez pro- 
tuslovljenja obóiti tak, da je avakom zgodom 
abafiu Schwarzu pravu Zilicu pogodil.

Ako ga je gospodin notarijufi nafiel zlo 
volje — tmurnoga, onda je samo prióel lie- 
pim latinskim jezikom i za kraték óas ga

je imái na svojoj strani, zatim je preáel u 
elegantni magjarski i niemaóki jezik, za da 
konaóno zabavu u hrvatskorn jeziku dokon- 
Ca. Na táj naóin je abaáa moral za sebe 
predobiti, makar je ov bil i strogi gospodin. 
— No — óemo odmah videti, как je siro
mafika Janica istoga strogoga gospodma na 
svoju ruku predobila jedmo dobrotom svo- 
jom, makar da i nije bila tako viefita u po- 
znavanju óovieka, как gospodin notarijufi.

Bilo je jednog ponedeljka poslie svete 
mefie, kad je Janica stala u hodniku faroía 
te óekala na gospodina abafia. U jednostav- 
nu, ali как zrcalo őistu suknju obuóena, 
prigladjenimi lasi, da bi se muha pofikliz 
nula, je tu stala i óekala. Na jedan krat 
eto ti gospodina na vratih pred die-
vojkom —

*Kaj je? — Kaj hoóefi? — zapita ju 
malo ofitro.

— Janica prigne glavu i ónak na pol 
u strahu véli: »lmala bi jednu profinju na 
gospodina.»

Abafi se malo otrese: »Öve vekiveóne 
profinje! — — A kako ti je materi? — Jeli |

joj je noga ozdravela?» —  véli za tin. — 
voljkefie.

»Ona ved slobodno pomalo hódi, ali 
ne mnogo, je rekel doktor.» odgovori Janica.

»Hódi za menőm!» —  pozove ju i od- 
prvái vrata od palaóe stupi nutar a ona za 
njim. Ovde se abafi Schwarz spusti u jedan 
naslonjaó te Janicu zapita: «Anda kaj je?»

Janica stupi za korák naprvo te zas- 
ramljeno proáapta: »Preóastni gospodin — 
— mi bi se rado — Zenili.»

Abafi na te rieói skoói iz svog sedala 
i véli joj ofitro: »A tko ti je ovu bedastoóu 
zabil u glavu?»

»Nitko! — Mi smo se dogovorili — 
Lenhard i ja.»

»Kaj — Lenhard — Habufi? — Bak 
zakaj nije sam dofiel? —  »Zakaj je lebe 
poslal? Ha? — Zeniti bi se hotel, ali pred 
me se neufa dojti! Samo bi mi Zenskmje 
na vrat pofiiljal! — To bi bila liepa Zenit- 
ba! Ti si sirota a on — néma nifit! — Od 
onog hipa, kad bi se zdali, bi pri vas ne- 
volja zapoóela! — Stoga nebude nikaj! — 
ldi, pák mu povedj!»

Janióino srdce se je pri tih rieóih stis



Dvoji naCini potrebni su к tomu, navuk i 
posluvanje.

— Naj prviC dobro se moramo nav- 
Citi vse naCine onoga dela, kojega se 2eli- 
mo hapiti, iz knjige moramo Citati od pa- 
metneSi pitati i samo onda mi sami more- 
mo probati pazljivo i marljivo. IzpiSimo si 
vsa izkustva i osobito zraCunajmo si vse 
izdatke, joS naSega truda njegovo ceno takaj.

— Kad jc vre segurna vu tom, da 
vsa potrebna znade, onda more vCiniti prvo 
probu.

—  Ako bi bilo vseli takvo dru2tvo, naj 
prvle bi se morala 2njim dospoménuti, ako 
se obrne Hangya zvanomu dru2tvo vu Bu
dim peSt.

— Ovak iz malim vuCenjem i marlji- 
vostjum jako lepoga i priSparanoga dohod- 
ka more priskrbeti svojoj — familiji Zenska 
takaj.

Zdráavanje kokoáih.
Ima jako vnogo takvih gazdaricah, kő

je ravno vzimi na svoje kokoSi nejmenjSu 
skrb imaju. I tak ne neseju misli si vu se- 
bi bi kvar bilo tak veliko skrb imati na 
nje, pre zimeju nekak.

— Je ravno istina, da nekak pre zi- 
meju ako koja ne pogine od njih, nego iz 
takvim naCinom prezimenost najbolje lah- 
koumna gazdarica 2aluvala bude, ar iz tak
vim zloCestim postupánjem kokoS ako i vre 
toplo vreme nastane, joS dugi Cas treba je 
Cékati doklam к sebi dojde i zato samo ja
ko kesno poCne nesii.

— Dakle zdriavajmo nju dobro i skrb 
na kokoS vzimi takaj, ar bude nam napla- 
Ceni on trud i stroSek, — kojega na nju obr- 
nemo.

— Naj prvlje obrnimo naSu skrb na 
kokoSinjah. Naj imaju kokoái dobro toploga 
kokoSinjaka, ar vzimi dugi Cas moraju vu 
kokoSinjaku spunjavati.

— Ako je kokoáinjak, poleg kravske 
ali budi konjske Stale, onda vzimi kokoSi 
takaj si neka malo toplote vZivaju. Vzimi 
dakle je jako dobro ako je tak priredjeno, 
nega samo za zimo je preporuCeno, za ije- 
to tim bolje ákodi, jer onda 2ivuCe stvari, 
vuái buhe prek idő iz jédnoga mesta vu

kalo te priCela promiálavati, ako sad nikaj 
neobavi i otide, onda je njezina sreCa za 
uviek zakopana. Mozbit pák bi se ipak dalo 
kako tako prodrieti! Ona odvaZno digne gla- 
vu i drhCuőim glasom veli: »PreCastni! Ali 
mi se vrlo radi imamo — — !»

»Anda tak se to ima! — Onda dakako 
proti tomu nije moguCe nikaj govoriti! A 
povedi mi, koliko novae imaá!»

Janica digne gizdavo glavicu: »Dvade- 
set forinti preCastni!»

»A Lenek HabuS?»
»On ima takajáe toliko.»
AbaS se na taj odgovor nezadovoljno 

nasmije i glasno veli: »No, takove ljude 
zlehka pák joá nisam videl. SiromaSni как 
cirkveni mis, рак se podufaju na 2enitvu 
misliti! CujeS Janica, to ti velim, kapelana, 
koj Ce vas vienCati, morate platiti a zvona- 
ra takajSe! Ovi nebudu vaSu bedastoCu moz
bit joS podupirali! — A nuder mi povedj 
Janica, kada tih vaSih par groSah na gosti 
potroSite, onda veC prvog dana vaáég zmo2- 
nog hi2nog zakona nebudete imali krajeara 
novae u 2epu za koj bi si samo jednu zem- 
Iju mogli kupiti? A gosti budete svakako

drugo i jako bantuju kokoSi. Vleti je anda 
bole, ako je kokoáinjak razIuCeni od dru- 
gih Stal.

— Naj bolje je dakle, ako zosebnoga 
kokoSinjaka imamo kojega prvle как se zi- 
ma za poCne dobro zésn^2imo i onda od 
zvuna i znutra takaj iz slamom ali slistjum 
dobro za podstavimo na toliko, da mrzel 
zrak samo nad vrata more dojti nuter vu 
kokoáinjak. Na vrati ali na steni jednoga 
obloCeca na pravimo, kojega moremo zaprti 
i kad je topleSe vréme, moCi je i odprti. 
KokoSinjaka dobro moramo nastilati iz sla
mom ali iz suhim listjem i ovo na kuliko 
je moguCe viSebrat moramo ponoviti, ar 
vonjeCa duha je na Skodo stvarim.

— Jako je hasnovito delo, ako kokoSi 
prek zime iz dobrom hranom hranimo. Vjutro 
dajmo jim mehko hranu na kuliko je mo
guCe toplo, da kokoSe njeni Zeludec odmah 
more scerati od Cesa kokoSi njeno mrzlo 
telo se stopi Dajmo kokoSem koj se po 
kuhnji raztepe, zelenje, skuhanoga krumpera 
repu, zvun toga joS zrnato hrano takaj.

— Po podne pako iliti na veCer, samo 
zrnato hrano dajmo njim, da Crez noC imale 
budu kokoSi kaj cerati. Takvoga hipa dajmo 
jim pSenicu, jeCmen i kuruzu. Vzimi gda su 
kratki dnevi, samo dvaput moramo hraniti 
kokoSi, vjutro i veCer. Vjutro как je samo 
moguCe mehko hrano dajmo jim, po podne 
okolo dvih vur pako zmje.

Hranu na suho mesto denimo. Skrb 
imajmo na dalje nato da kokoSi za piti 
vodo budu imale. Zaradi toga vu njihovo 
kopanju toplo vodu moramo vlijati, i ako 
vidimo da se voda zmrzla leda obsekati i 
na novo toplo vodu moramo vlejati.

— Ako ravno kokoS nema vode, si 
move pomoCi snega jie, nego sne2na jast- 
vina ne vCini dobro kokoSi i ako ravno 
zdravju nebi Skodilo, nego prepreCi da nem- 
reju jajca vu njoj rasti.

— Vu dvoru vu takvi mesti gde nega 
snega dajmo kokoSem jajeCje lupanje, vajmo 
ali rnorta, da od njih jajeCnja lupanja more 
nastati: skrbi mo se na dalje za prah, naj- 
mre denimo na jedno suho mesto finoga 
praha ali pepela vu kojem se kokoSi more- 
ju kupati i spucati svoje perje. Ako je mo
guCe daj mojim malo povrtelja takaj, ali

obdrZavali —  to se razme! — I to vrlo sve- 
Cano i sjajno! — Ali meni je sve jedno! 
— Ja neCu da bi se potlam okolo klafralo: 
abaS je vaSoj sreCi na put stal! — Danas 
Cetiri tjedna morete vaSe gosti obsluZavati, 
a Lenhard neka sutra к meni dojde.»

Janica ga sad zahvalnim pogledom po- 
gleda te strahomce zaprosi:

»PreCastni, nebili naSe vienCanje moglo 
tjedan prije biti — na moj god.?

»Ah! — to neide! — Parade bi rada 
imala! — Na godovno kakti grofica! —  No 
dobro! Neka ti i to bude!» — veli za Cas 
opat!

Janica od veselja pograbi opatovu ruku: 
»Sto krat hvala preöastni!» — a kuSujuCi 
ju: »Pak onda ja i Lenhard bi liepo prosili 
da bi nas sami preöastni dostojali zdavati.»

Ali sad nije dobro pogodila. »Pak kaj 
ti vendar misliS?» — otresne se abaS na 
nju. — Zaradi vas dviuh, koji se tak zleh
ka i nepromiSljeno jedan na drugoga vesite 
misliS, da budem svu gospodu plebanuSe iz 
okolice skup zbubnjal za da mi asistiraju! 
Tiha vienCanja obavlja gozpodin kapelan, 
pák punktum!» —

ako takvoga kaj nebi imali, onda barem ne- 
kuliko falatov repe.

Vu zimskem vremenu je takaj dobro 
ako se kokoS malo gible i draple za ovo si 
tak moremo pomoCi, ako vu kakvlm pokri- 
tim mestu vkolnici ali Skednju slamu raz- 
tepemo i mednju nekuliko Sak zrnja posip- 
lemo, kaj kokoSi na draplenje gene i ovak 
vCiniju za sebe potrebno gibanje.

Ako budemo tak baratali iz kokoftemi, 
onda budu zdrave ostale, podneseju naj vekSu 
zimu takaj, da pace i vzimi neseju takaj, 
na protuletje pako zagod poCneju nesti.

Nőve notarijuáije.
Zalavarmegjinski upravni odbor jesep- 

tembra 10-ga sednicu dr2al i prilikom toga 
je odluCil do kraja vu stvari novi notariju- 
Sijah. Poleg ovih se vu naSoj varmegjiji 12 
novih notarijuSijah postavi gori iz kojih 
dvoje bndu vu Csáktornyaiskim kotaru nove.

1. Drávacsányska notarijuSija buda na 
2 strani razdeljena. Vu drávacsánysku no- 
tarijuCiju budo spadala i od sada Dráva- ' 
esany, MikSavár, Cseresnyés i Drávamogyo- 
gyoród. Nova notarijuSija bude iz Nagäfalu, 
Drávaóhid, Édeskut, Tótfaiu i Zrinyifalva 
obeinah. Da gde bude joS postavljeni gori 
notarijuSki ured, to bude pod2upan odluCil.

2. Stridoiska notarijuSija bude takaj na 
dvé strani razdeljena. Stridó bude spadalo: 
Stridó, Magyarod, L, II. i IV. DiStriktuS, Ha- 
tarőrs i Erzsébetlak. Nova notarijuSija bude 
iz Ráczkanizsa, Végfalva, Ligetfalva, Mura- 
főred, 111. DiStriktus i Gáborvölgy obeinah. 
Gde bude notarijuSki ured, to bude pod2u- 
pan odluCil.

Vu odluki se veli radalje, da öve no- 
tarijuSije i onda dosta Stanovnikov i velikoCu 
budu imale, ako se razdeliju.

KAJ JE NOVOGA?
— Kolendar. Októker 1. Pondeljek, Re- 

migijus. — 2. Tork, Leodegar. —  Sréda, Kandit 
opat — 4. Óetvrtek, Ferenc asiski. — 6. Petek 
Aurel. — 6. Subota, Bruno muőenik. — 7. Ne-’ 
delja, Mark muő. —  Evangelium öve nedele je: 
Как su JozuSa pohodili farizejuSi. — Pun meeec 
bude 2-ga. — Vréme bude deSdjovno i potlam 
rarzlo.

Janica je sad tu osupnjeno stala i med 
suzami rekla: »Ja od mog dietinstva te2ko 
dielam i dielo mi bude do smrti zadaCa pák 
bi jednoga jedinoga sretnoga dana u 2ivotu 
hotela imati, na kojega bi se mogla uviek 
sieCati. Neka mi molbu neodbiju!»

Opat si 2utim rubcem zbriSe znojno 
Celo.» Ti Janica si как torica! — Ali zato 
ipak nemo2e iz toga nikaj biti!»

Janicin proseCi pogled bil je vuprt u 
lice opatovo, a opet je gledal u nedu2no 
dievojaCko lice JaniCino, pri Cem mu je u 
srdcu tako toplo postalo, da je preobladan 
drhCuőim glasom rekel: »No, — idi moje 
diete mirna domov, ja Cu vas zdavati!»

Janica od veselja vrisne i sva bla2ena 
kuSne opatovu ruku te otide. A kad je veC 
bila vani na hodniku, Cuje iz sobe gospo- 
dina abaSá zvati: »Janica! — Janica! — 
Dojdi natrag!»

Ona odmah skoCi u sobu natrag, a a- 
baS ju zapita:

»Izbilja —  kaj sam hotel reCi! — Vi 
joS za gosti niste priredjeni?

Janica ga gleda pitajuC.
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Szemecz Antal 
murakirályi lakos vghajtatónak Balabán Fe
renc perlaki lakos elleni végrehajtási ügyé
ben 10U kor. tőke, ennek 1905 évi január 
hó 4 napjától járó 5%  kamatai, 38 К 90 
f. eddigi 15 k. 30 f. árverési kérvényi költ
ség behajtása végett a nagykanizsai kir. tör
vényszék a perlaki kir. járásbíróság területén 
fekvő Perlak községi 1901 sztkvben felvett 
395 hrsz. ház 286 sz. a. udvar és kerttel 
végrh. szenv. illető 17/84-ed része és u. 
azon tkvben felv. 3175 hrsz. Prudnica gor- 
nya Gorica dőlőben fekvő szántónak ugyan- 
őt illető 17/84-ed része együttesen 1254 К 
és a perlaki 2396 sztkvben fogl. 3098 hrsz. 
szántó Prudnica gornya Gorica dűlőben az 
1881 évi 60 te. 156 §-a értelmében egész
ben 256 К kikiáltási árban mint becsár
ban 8 7.

1906. évi lov. hó 28 nipjái tf. u. 3 érikor
alulirt tkvi hatóság hivatalos helyiségében a 
(tkvtárban) dr. Reményi Zoltán ügyvéd vagy 
helyettese közbenjöttével megtartandó árve
résen a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti 
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében 
letenni.

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Perlak, 1906. szept. 10. 808
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