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II.
Tavaszszal azok a gazdák, akik here
és lucernamagot akarnak venni, szépen öszszejönnek és míndenik fölirja, hány kiló
here és lucerna magra van szüksége. Mond
juk, 10 gazda 2 mmázza here és l 1/* má
zsa lucernamagot akar. Ekkor a gazdasági
egyesületet megkérik, küldje el nekik a fent
mondott mennyiségű, államilag ólomzározott
és arankamentes here és lucernamagot. Et
től kedvezményes, olcsóbb áron kapják a
jó magot, mint a kereskedőtől a rosszat.
Mindenik mag kettős zsákban van. A
külső közönséges zsák, mig a belső egész
ben szövött varratlan zsák. Ennek a száján
a kötőmadzagon van egy kis zöld cédula,
amelyet a zsákhoz egy ólompecsét erősit. Az
ólompecsét egyik oldalán egy magyar koro
na, a másikon egy állami vetőmag-vizsgáló
állomás felírás van. Ha a zsákot felbontjuk,
ott hever a mag között a harca másik fele,
amelyen ugyanannak a számnak kell lenni,
mint a külső cédulán.
Tisztelt olvasóim, csak az a valódi arankamentes mag, amelyik igy van lezárva,
s az ilyet nyugodtan vehetik meg. A mag
vizsgáló állomásokat azért állította fel a
nagyméltöságu földmivelésügyi m. kir. mi
nisztérium, hogy a gazda közönségnek szol
gálatokat tegyenek és lehetőleg megvédjék
csalódásoktól.
Sok gazda azt mondja erre: »nem kell
nekem ugya;i cédulás mag, megtermelem
magam, ki is tudom tisztítani belőle az arankát«. Az első dolog, a termelés csak megy
s ha nem volna benne aranka, jó is a mag,
de ezt nem tudja a gazda megítélni. Vegyen
tehát a termelő a termelt magból egy */«—
V* kgr.-ot küldje be a keszthelyi vetőmagvizsgáló állomásra, hol ingyen megvizsgál
ják s mondják meg, hogy van-e benne aranka. Ezt csak meg lehet tenni, mikor egy
garasba sem kerül.
Ha azonban arankás a mag, azt a kis
gazda nem tudja kitisztítani soha. Erre kü
lön gépek vannak, amelyek meglehetős drá
gák, igy a kisgazda által nem szerezhetők
meg.
Megeshetik azonban, hogy az államilag
ólomzárolt mag vetése után a gazda egyszer
csak egy arankafoltot talál a heresében Első
dolga ilyenkor jól ösazeszidni, azt aki aján
lotta a magot. Erről azonban nem tehet
senki, mert vagy a földön volt aranka, vagy
a gondos szomszéd arankával teli heréséből
vitte oda a madár, vagy a szél e kedves
vendég magját. Ezért igen ajánlatos időközönkint alaposan megvizsgálni a here- és
lucernavetést s ha tálunk arankás foltokat,
igyekezzünk azokat azonnal kiirtani.

Alig van gazda, ki ne tudna az aran
ka irtására egy-egy jó szert, mely nézete
szerint a legtökéletesebb, — amelyek azon
ban ritkán vezetnek eredményre.
Ajánlják árpapolyvával, juhtrágyával,
komposzttal stb. befedni, kiégetni, kikapálni
stb. és még nem tudom én, mi mindent csi
nálni vele. Nem akarom ezzel azt állítani,
hogy a felsoroltam módszerek egyikével sem
lehet az arankát kiirtani, mindeniknél az a
fontos kérdés, mikép visszük keresztül az
ajánlott munkát?
Tegyük fel, hogy egy gazda meglát egy
arankafoltot a herésében. Veszi a kapát, ki
ballag s a milyen nagy volt a folt, oly nagy
helyen kikapálja a lóherét s talán még egy
csomó szalmát is eléget rajt. Pár hét múl
va azt látja, hogy az égetés határán kez
dődve, terjed tovább az aranka. Nagyon ter
mészetes, hogy igy irtani arankát nem lehet,
kár a ráfordított fáradságért. De hát hogy
járjunk el? Kérdi bizonnyára e sorok olva
sója. Elmondom tehát.
Először is megnézzük jól, milyen nagy
az arankás folt, s azután a folt széléhez
még egy lépésnyit hozzávéve, azonnal fel
forgatjuk a földet és ^ugy égetjük el rajta
az oda készített néhány villa szalmát.
Miért kell ezt tenni ? Azért, mert az
arankának egyes vékony szálai a here kö
zött fél méternél távolabbra is elnyúlnak és
ezeket nem látjuk. Elég, ha egy ilyen szál
marad is a herésben.
Az aranka irtási mindig júniusban kell
végezni, mert az aranka julius— augusztus
ban virágzik, tehát ezt kell feltétlen meg
előzni.
SZEETEH DEZSŐ, gazd. szakt
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tanuk ünneplésével kezdődött, mikor is az
egybegyűltek a Hymnusst énekelték el, mely
után B r a u n e r A l a j o s tanító, körel
nök szép és megható beszédben méltatta
okt. 6-ának a jelentőségét s emlékezett meg
a tizenhármakról; majd Grau Géza gyakorló
iskolai tanító Váradi Antalnak »Tizenhárom«
című gyönyörű költeményét szavalta el ha
tással. A közgyűlés e részét a Szózat ének
lése fejezte be.
Elnök a tulajdonképeni közgyűlést meg
nyitván, üdvözölte mindenek előtt a kir.
tanfelügyelőt, Filipics Lajos országgyűlési
képviselőt és a többi vendégeket, mely utáu Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos,
tanfelügyelő meleg köszönetét mond az el
nök szives üdvözletéért Kijelenti, hogy még
soha sem hiányzott közpályája kezdete óta
a muraközi tanítók gyűléséről, mert ezzel
is hódolni kíván a magyar művelődés és
érzés magasztos eszményének, melynek a
muraközi tanítókkal együtt szolgálatában
van; egyben pedig lankadatlan érdeklődésé
vel megbecsülni kívánja a muraközi tanítók
munkáját.
Sajnálatát fejezi ki, hogy mára jelzett
előadását elhalasztotta, de Muraköz oktatás
ügyéről irt tanulmányával bevárni kívánja
a folyamatba tett jelentékeny szervezéseket,
melyek munká)át egységesebbé s úgy a múlt
ban lett, valamint a jövőben még megol
dásra váró alkotások szempontjából áttekint
hetőbbé teszik.
Hogy azonban a tanítói gyűléseken való
tevékenységet példával is fokozza, bejelenti
királyi tanfelügyelő, hogy a vármegyei álta
lános tanítótestület legközelebbi balatonfüredi
és a muraközi tanítói járáskör ezt követő
közgyűlésén előadásokat fog tartani.
A közgyűlés ezután arról való rendkí
vül lelkes megemlékezésében, hogy először
ült össze azóta, amióta oktatásügyünk élén
a hazának egyik legnagyobb fia, Apponyi
Albert gróf áll, a következő, az egész köz
gyűlés által kitörő lelkesedéssel fogadott tá
viratot intézte hozzá: »Nagyméltöságu Gróf
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi
Miniszter urnák. Budapest. A muraközi ta
nítói járáskor mai közgyűlése alkalmából
mély hódolatát fejezi ki Excellentiádnak.
Muraköz tanítói magasztos nemzeti és szel
lemi céljaik szolgálatában erőt és buzdítást
merítenek Nagyméltóságod nagy egyéniségé
nek, lankadatlan munkásságának s lángoló
hazaszeretetének apostolságától, melynek im
már egész világrészekre kiáradó dicsősége
előre veti tényét Gróf Széchenyi István jós
latának, hogy a magyar nemzet egykor dí
szére fog válni az egész emberiségnek.
Árassza Isten sok áldását Excellentiádra s
zárja atyai kegyességébe a végvárak hűsé
ges katonáit«.

A Muraközi Tanítókor ez évi XXXIII-ik
rendes közgyűlését folyó hó 6-án tartotta
Drávavásárhelyon A közgyűlésen jelen vol
tak: dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tan
felügyelő; Filipics Lajos plébános, országgyű
lési képviselő; Kecskés Ferenc kér. esperes,
egyházkerületi tanfelügyelő; ürávavásárhely
község elöljárósága, a drávavásárhelyi áll.
iskola gondnoksága, több érdeklődő tanügybarát és a tagok nagyszámban.
Közgyűlés előtt Sray Józsefné, Grész
Valéria tanítónő tartott ügyes gyakorlati ta
nítást a beszédértelem gyakorlatok köréből.
9 órakor ünnepi gyászmise volt az
aradi vértanuk lelkiüdvéért. A misét Kecs
kés Ferenc kér. esperes mondotta Filipics
Lajos drávavásárhelyi plébános, orsz. kép
viselő és Lovrec Ferenc káplán segédletével.
Mise alatt az áll. el iskola leánytanulói Hrusóczy Elek kántortanitó vezetésével magyar
Ezután a választmány működésének az
egyházi darabokat énekeltek.
10 órakor a közgyűlés az aradi vér- évi jelentését olvasta íöl Grau Géza jegyző,

• ч melyet a közgyűlés csekély módosítással egész terjedelmében elfogadott.
A közgyűlés főtárgyát »A népiskolai uj
Tanterv és Utasítás ismertetése képezte, rr.ely
annyival is inkább aktuális és fontos, mivel
a tanterv a miniszteri rendeletek értelmében
a folyó iskolai évben egyszerre az egész
vonalon életbe lépett. Előadó az uj tanterv
nek és utasitásoKnak főként az újabb ren
delkezéseit, előnyeit és mutatkozó hátrányait
igyekezett kiemelni szépen összeállított érte
kezésében. Az előadáshoz dr. Ruzsicska
Kálmán tanfelügyelő szólott, mely után a
közgyűlés köszönetét mondott az előadónak
gondos és fáradságos munkájáért.
A tolyó ügyek elintézése után a jövő
közgyűlés helyéül Kisszabadkát jelölte ki a
közgyűlés. Az indítványok során Zrínyi Ká
roly kép. tanár, arra való hivatkozással, hogy
л központtal, és a többi körök működésével
karöltve haladhasson a Muraközi Tanitókör
is, azt indítványozta, hogy ezentúl a kör ne
ősszel, hanem tavasszal tartsa meg a ren
des közgyűléseit. Az indítvány elfogadtatott
és az első tavaszi közgyűlés már a jövő
1907. tavaszán Kisszabadkán lesz.
A közgyűlés fél 1 órakor ért véget.
Kellemesen hatott Drávavásárhely nagy
község azon vendéglátó szívessége, melylyel
az egybegyűltek részére három hordó sört
ültetett csapra, melyet a közgyűlés tagjai
szünet közökben és a közgyűlés után az
ebédig szívesen fogyasztottak.
1 órakor tásasebéd volt, melyet alkal
masabb hely hiányában az óvoda nagyter
mében terítettek fel A társasebéden 80-an
vettek részi, köztük Drávavásárhely község
elöljárósága és képviselőtestületének a kül
döttsége is. Az első felköszöntőt dr. Ru
zsicska Kálmán kir. tanfelügyelő mondotta
Apponyi Albert gróf közoktatásügyi minisz
terre. Zrínyi Károly Ruzsicska Kálmán kir.
tanfelügyelőt, mint a zalamegyei tanítók lel
kes és szeretett vezérét éltette. Felköszöntőt
mondottak még: Szatmáry Sándor Filipics
Lajosra, mint a kerület orsz. képviselőjére
és tanügybarátra; Filipics Lajos a Muraközi
tanitókör tagjaira; Dékány Mihály Kecskés
Ferenc róm kath. egyházkerüleli tanfelügye
lőre; dr. Ruzsicska Kálmán a drávavásárhelyi áll. iskola gondnokságára s annak el-

T A R c A.
Egy tolvajcsiny.
Jancsi barátom — mesélte el egy vén, gya
korolt betörő a vizsgálóbírónak — kitűnő betörést
szimatolt ki, de nem volt képes egymaga végre
hajtani, mert nem oly ügyes lakatos, mint én va
gyok. Egy a főváros közelében levő vidéki bank
ról volt szó. Igazgatója gazdag, s rajta kívül csak
egy Kovács nevű pénztáros és egy szolga állt a
banknál alkalmazásban. Este korán zártak. A kis
vidéki helyiségben csak egy éjjeli őr volt, egy öreg legény, ki éjjel körüljárt az utcákon, ha vé
letlenül el nem aludt, s az őrködésről meg nem
feledkezett. Az ósdi pénzszekrényt könnyen nyithatónak tartottuk; Jancsi még csak tüzmentesnek
se, legkevésbbé a betörésnek ellentállónak vélte.
Az irodahelyiség ajtaján közönséges biztonsági la
kat lógott, amelyről Jancsinak rég volt már viaszlenyomata; a hozzávaló álkulcsot is elkészítette
és kipróbálta már. Egyik este végre akartuk haj
tani tervünket, mert Jancsi kipuhatolta, hogy az
gazgató aznap a fővárosba utazott.
1
Amikor alkonyodott, a csúnya időjárás miatt
alig lehetett valakit látni az utcán; korán fogtunk
tehát a munkánkhoz. Jancsi künn állt őrt; a bank
irodával szemben rejtőzött el, s az éjjeli bakter
közeledte esetén macska nyávogást kellett utánoz
nia, a mihez pompásan értett.

nőkére, Kornfeind Nándorra; Hrusóczy Elek
a tanitókör elnökére; Zrínyi Károly Dráva
vásárhely község elöljáróságára és közön
ségére ! —

KÜ L Ö N F É L É K .
A hét története.
(V é g e a szünetnek. — R á kóczi ham vainak ha
zaszállítása. — A király — szobor leleplezése.
—
Szétugrasztott játékbarlang. — G yilkos
gép k ocsi verseny.)

A képviselőház nyári szünete végei ért. Szer
dán tartották az első ülést, melyen Szemere Mik 
lós mondotta el a sajtó elleni panaszait. Kárhoz
tatta a pausal-rendszert, s azzal vádolta a sajtót,
— tisztelvén a kivételeket — hogy visszaél nemes
hivatásával A miniszterelnök rögtön válaszolt az
interpellációra, megígérve, hogy a sajtó kinövéseit,
ha nem is hirtelen és egyszerre, de rázkódtatás
nélkül, lehetetlenné fogja tenni. — Ugyancsak szer
dán volt a függetlenségi pártnak szünet után első
értekezlete, utána pedig lakoma, melyen Kossuth
és Apponyi minisztereket ünnepelték.
A Rákóczi és vitéz bajlársai hamvainak e
hónap 28-án leendő hazaszállítása alkalmából
tervbe vett nemzeti ünnepre ország-szerte nagy
ban folynak az előkészületek. Konstantinápolyból
jelentik, hogy az emléktáblák és koporsók már
odaérkeztek. Különösen fényes jelleget fog ölteni
az ünnepély a fővárosban, és 29 én Kassán, hol
az ország összes vármegyéinek és városainak kép
viselői jelen lesznek a temetésnél.
Vasárnap leplezték le Karánsebesen fényes
ünnep keretében a király szobrát. Ezt a szobrot
a volt határőrvidékiek a határőrvidék megszűnté
nek harminc éves évfordulója alkalmából emelték
Őfelségének kegyeletük jeléül. Az ünnepélyen a
király képviseletében József főherceg jelent meg.
Nagy feltűnést keltett a fővárosban egy já 
tékbarlang szétugraszlása, különösen mióta kitu
dódott, minő nagy összegekre folyt ott a játék. A
bank állandó vendégei voltak katonatisztek, ma
gas állású tisztviselők és előkelő állású férfiak,
már tudniillik csak addig, mig teljesen ki nem
lettek fosztva. Amikor a rendőrség rajtütött a tár
saságra, tizenhatan voltak ott, a bankban 40.000
korona hevert, a pénzt azonban a játékosok gyor
san összeseperték és csak 1— 2000 korona maradt
az asztalon. A rendőrség ez ügyben már befejezte
a vizsgálatot és a büntető járásbíróságnál tárgya
lását e hó 18-án fogják megtartani.
Long-Islandban, Amerikában, minap folyt le
a Vanderbilt-gépkocsiverseny, melyről érdemes
megemlékezni. Sporttekintetből ugyan nem lehet
valami kiválónak nevezni ezt a versenyt, mert az
indult 17 kocsiból csak 5 érkezett be a célhoz.
Én bementem a helyiségbe, bezártam magam
után az ajtót és kézi lámpám fényénél megkísé
reltem a pénzszekrényt kinyitni. Alig dolgoztam
öt percig, amikor hallom, hogy valaki kizárja az
ajtót és belép. Szörnyen megijedtem ! Már a ke
zemen éreztem a bilincseket, annyira meglepőd
tem, s éppen e meglepetés hatása alatt lámpásom
teljes fényét az ajtd felé irányítottam. A belépő a
bankigazgató volt.
Azt hittem, segélyért fog kiáltani, de az öreg ur szemeit rám meresztve csak ezt kérdezte:
Kicsoda ön ?
»S kicsoda ön ?« kérdezém én viszont. Ha
az ember valami kérdés által zavarba hozatik,
legjobb, ha viszont kérdez, ezáltal zavara elpalástolására időt nyer.
»Én a bankigazgató vagyok«, mondá az igaz
gató, »valami baja történt a zárnak?«
Mint a villám czikkázotl át agyamban egy
eszme.
»Igenis, uram«, mondám, sapkámat udvaria
san emelve, »Kovács ur nem tudta már kinyitni
a zárat és elküldött, hogy javítsam ki«.
*S hol van Kovács ur ?«
»Hazament, de mindjárt itt lesz. Addigra is
bezárt ide«.
*Ugy, úgy — hát csak folytassa a munká
ját. Én is már rég észrevettem, hogy a zár ne
hezen jár. Mitől van e z ?
»Az ilyen zárt legalább egyszer évenkinl
rendesen meg kell olajozni«, válaszoltam.
»Nos hát, dolgozzék csak !«
»Engedje meg«, mondám — s második jó

A többi holmi akadály miatt a pályán rekedt.
Vagy legázolt valakit, vagy szótroncsolódott. Ám
az öldöklésben ritka rekordon ért el a verseny,
melynek harmincegy halottja van. Ez a sok em
ber vagy verseny közben vagy a versenyhez me
net, automobil-szerencsétlenség, összeütközés, föl
fordulás vagy elgázolás következtében vesztette el
az életét. Amikor erről az eredményről a versenyt
rendező milliárdos értesült, maga is úgy vélte:
»Ez már a megengedhetőnél több halott és se
besült«.

— Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a
XXlll-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 K IA D Ó H IV A T A L .
— Apponyi a muraközi tanítókhoz. Gróf
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi
minisztert, mint lapunk más helyén olvas
ható, a Muraközi Tanitókör október 6-án,
Drávavásárhelyen tartott közgyűléséből tá
viratilag üdvözölte. E távirati üdvözlésre
Apponyi Albert ugyancsak távirati utón a
következő választ küldötte :

»A M u r a k ö z i

tanítói j á r á s 

kor k ö z g y ű l é s é b ő l
tézett
szívből

hozzám

in

ü d v ö z l é s t k ö s z ö n ö m és
viszonzom.

Hazafias

m u n k á s s á g u k a t k o r o n á z z a tel
jes

siker.

Apponyi«.

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter Kárner Ágos*on okleveles ta
nítót az orehoviczai áll. iskolához tanítóvá
nevezte ki.
— Rendkívüli megyegyUlés« Zalavármegye törvényhatósági bizottsága f. évi októ
ber hó 15-én d. e. 10 órakor a vármegyeház
gyűlésiemében rendkívüli közgyűlést tart.
melynek kizárólagos tárgyát Il-ik Rákóczi
Ferencz és bujdosó társai tetemeinek Bu
dapestre és onnan Kassára illetve Késmárkra
szállítása és eltemetése alkalmából rende
zendő gyászszertartáson a vármegye mikénti
részvételének megállapítása fogja képezni.
eszmém támadt, —■ *ceak nem folytathatom je 
lenlétében a munkát, hiszen nem is ösmerem. Azt
mondja, hogy a bankigazgató. S ha nem az ? Várni
fogok most a kinyitással, mig Kovács ur eljön«
*Ez tetszik nekem«, volt az öreg ur elégülten adott válasza, *ön vigyázatos. De bebizonyí
tom önnek, hogy tényleg a bankigazgató vagyok
— ím e», leveleket vett elő zsebéből, »itt vannak
hozzám intézett levelek«.
»Ezeket írathatta, hogy félrevezethesse az
embereket«, mondtam gyanakodva.
*Ez is igaz. Nos tehát, akkor még jobban
be kell bizonyítanom, hogy nem vagyok betörő«.
Kinyitotta pénzes tárcáját és egy csomó bankje
gyet szedett belőle elő. »Betörő nem visz annyi
pénzt magánál. Ma vettem fel a fővárosban és el
akartam helyezni a pénzszekrényben, azért jöttem
még ily késő este ide«.
*Ne tessék rossz néven venni«, mondám
mentegetőzve, »most inár nyugodtan folytathatom
a munkámat. Persze rosszul megy a rossz világí
tásnál. Szitesebben jönnék holnap reggel«.
»Nem, nem ! Reggelre nyitva kell lennie a
pénzszekrénynek. Majd én tartom a lámpát*.
Köszönettel elfogadtam az ajánlatot, s me
gint hozzáfogtam a munkához. Mit gondolhatott
künn Jancsi ? Én álkulcsok és fúrók segélyével
kifeszitein a pénzes szekrényt, s tulajdonosa vi
lágit hozzá . . .
Az öreg általában igen kedves fickó volt.
a lakatos mesterségről beszélgetett velem,
amelyhez kissé konyitott, dicsérte ügyes és gyors
munkámat, s megkérdezte, mi a bérem
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Mely rendkívüli közgyűlésre a megyei
főispán ur ő méltóságának akadályoztatása
folytán van szerencsém a t. bizottsági tag
urakat tisztelettel meghívni. Zalaegerszegen,
1906 évi október hó 6-án. Árvay Lajos s!
k., Zalavármegye alispánja.
— A Csáktornyái iparosítják szüreti
mulatsága. A Csáktornyái iparosifjak egye

2600 kor. engedélyezett, mely összegért
Anks?ter hírneves pécsi cég készített egy
szép, ízléses külsejű és kiváló jó orgonát s
ezt az elmúlt héten állították fel állandó
helyére a tanítóképző zenetermében.
Nyilvános köszönet. Méltóságos Feste
tics Jenő gróf ur a Csáktornyát iparosifjak
egyesületének a »Szüreti mulatság« alkal
mából 40 koronát volt szives adományozni.
E nemesszivü adományért ezúton mond há
lás köszönetét az egyesület.
— Eljegyzések. Koósz János kisszabadkai áll. isk. tanító eljegyezte Bartal Mal
vinka kisasszonyt, Bartal György ugyanot
tani körjegyző kedves leányát.
Kertész Lajos Csáktornyái cukrász el
jegyezte Novák Terka kisasszonyt, Novák
József Csáktornyái iparos kedves leányát.
Himfy Béla eljegyezte Csabudin Maris
ka kisasszonyt Kaprouczán.

— Hetivásárok szarvasmarha felhaj
tással. Csáktornya nagyközség a múlt év

vége felé megengedte, hogy a szerdai heti
vásárokra szarvasmarhák is felhajthatók le
gyenek. A szarvasmarha felhajtások azon
ban, úgy látszik, az ily vásárok gyakorisága
folytán, igen gyérek voltak, miért is a nagy
község elöljárósága utóbb úgy határozott,
hogy ezentúl (okt. 1-től) nem minden hé
ten, hanem csak havonkint egyszer lesznek,
az országos vásárokon kívül, szarvasmarha
felhajtással egybekötött hetivásárok. Még pe
dig minden hónapnak az első szerdáján, s
ha ez elsejére esnék, akkor az utánna kö
vetkező szerdán, ha pedig ünnepnapra esik
az ily szerda, akkor előtte való nap lesz a
szarvasm <rha felhajtással összekötött heti
vásár.
— A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban no
vember hó 4-ik napján d. e. 9 órakor a
Sopron városi villanytelepen fognak megtar
tatni. A vizsgálati kérvények kellően felsze
relve a m. kir. kér. iparfelügyelőséghez (Ujteleki-utca 10) beküldendők.

sülete múlt vasárnap szépen sikerült szü
reti mulatságot rendezett a Zrínyi szálloda
nagytermében. A szüreti mulatság már dé
lután 5 órakor kezdődött, mikor az egye
sület helyiségéből hatalmas kordélyosokon
megindultak a szüretelők s a városon föl
vonulást tartottak. A menetet két gatyás
lovas nyitotta meg. Az első szekéren, me
lyet hatalmas két ökör vontatott lassú döcögéssel, a kisbiró, (Szalay László) ennek fe
lesége és a szüretelő leányok voltak léce
ket tartva, melyről szőlőfürtök csüngtek.
Közben egy hordó must csapon. A második
— Felülfizetesek a Csáktornyái iparos
szekéren a szüretelőket kisérő cigányok, köz ifjak egyesülete f. hó 7-én tartott szüreti
tük a szüretelők másik része és a hegy mulatságán:
pásztorok. A menetet szintén gatyás lovasok
Festetics Jenő gróf 40 K; Filipics La
zárták be. A menetet a főtéren nagy kö jos orsz. képv., Kereskedő Ifjak Egyesülete,
zönség várta, hol a menet megállott és a Sárközy Testvérek, Horváth Gézáné, Pethő
— A »CUNARD« magyar-amerikai vonal köz
kisbiró dobszó után humoros hirdetményben Jenő, Neumann Róbert 5— 5 K; Mesterich hírré teszi, hogy a menetrend szerint okt. 18-án
invitálta a publikumot az esti mulatságra. Aladár, Löwensohn Miksa, Zrínyi Károly, induló »Karpathia« hajón kívül, egy héttel később,
vagyis október 25-én még a »Ultonia« gyorsgőzőEste a szüreti ünnepre megérkezett vendé Salon Péter, Baumann Zsigmond, Strausz sét is indítja Fiúméból New-Yorkba. Díjtalan fel
geket az egész nagytermet kitöltő szőlő lu Miksa, Dr. Viola Vilmos 4 —4 K; Rosen világosítást ad az Adria személyszállító osztálya:
gas várta, melynek óriási
hajtásai csak berg Richard, Lobi Mór 3— 3 K; Stern Központi Menetjegy iroda Budapesten, Vigadó-tér
úgy hajladozlak a hatalmas termés alatt. A Miksa, Petries Ignác, Antonovics József, 1. és a kivándorlási meghatalmazottak.
— Déli Vasút. Folyó évi október hó
lopás szabad volt, csak rajta ne csípték az Herrnsten Sándorné, Scheiber Mór, Itj. Preembert, a mi azonban kevésnek sikerült, mecz Miklós, Plíchta Béla, Schuleg János, 1-től 1907. év április hó végéig a Budapest
mert az ügyes szüretelő leányok és szem Dénes Béla, Nádasi József, Szigvárt János, — Csáktornya— határszéli vonalon fekvő Bafüles fegyveres pásztorok mindent észrevet Mágics Ferenc (Nagykanizsa), Kaiser János, laton-FöIdvár megállóhelyen a 206, 210,
ték és a tolvajt nyakon csipve, diadallal vit Gtrstmann Lipót, Kertész Lajos 2— 2 K; 205 és 209 számú vonatok utasok fel- és
ték a biró elé. Lassan-lassan leszüreteltek Mayer Lajos, Kaczun Mihály, Frász Balázs, kiszállása céljából feltételesen meg fognak
mindent, a mitől kezdve csak a táncnak él Nádasdi Nándor, Dornik Rezső, Sátrán Ma állani. A íennti időtartam alatt nevezett meg
tek a szüretelők s járták a késő reggeli ó- liid, Sátrán János, Weisz Miksa, Kopjár állóhelyen menetjegyek nem fognak kiadat
rákig. Kedélyes, szépen sikerült szüreti est István, Godina Ignác, N. N., Mráz Testvé ni, hanem a menetilletéket (pótlék nélkül)
volt ez s a kik ott voltak, jól érezték ma rek, Dr. Szebényi Lajos, Grics Géza, Pet a vonatokban a kalauzok szedik be, az utigukat. Csak az a kár. hogy az intelligentia ries Gusztáv, Vajda Andor, N. N.. Dávid podgyász pedig utánfizetés mellett vétetik
nagyon kis számmal volt képviselve, pedig Zsigmond, Hirschmann Leó, Dr. Hídvégi fel. A vonatok megállácára vonatkozó ada
a deiék egyesület mint már többször is Miksa, Dr Wollák Béla, Dékány Mihály, tok az 1906 évi október hó 1-től érvényes
megmutatta, megérdemli az erkölcsi támo Koltay Ferenc, Horák Ödön, Körösi Ferenc, menetrend-hirdetményekben már bennfog
Arany Izsó p. titkár 1— I K; N. N. 60 f; laltatnak.
gatást.
— A kukoricafosztás vége. Folyó hó
— Uj orgona a tanítóképzőben. A Csák Kozlik Lajos, Premecz Miklós idb., Kreicz
tornyái áll. lanilóképzőinlézel régi orgonája Leopold, Hoffmann Ignác, Ács János, Mikk 5-én este Podgorelecz Mátyás határörsi la
a 27 év alatt, mely idő óla ez intézet fenn Szilárd, Hirschler Samu, Jockl N., Blau kosnál kukoricafosztás volt s azon jelen
áll, meglehetősen elhasználódott s annak a Benő 50— 50 f; Hoffmann Lipót, Bors Má voltak: Mikulics Károly és Márton, Horváth
kicserélése vált szükségessé. A vallás- és tyás, Harmath Nándor 40— 40 f; Meider Károly határörsi legények is. Későbben a
szomszédos Jasztrabic stájer községből is
közoktatásügyi miniszter egy uj orgonára Albert, Márczius Ferenc, N. N. 20— 20 f.
Kalmár Aladár 3 K; Masztnak József, To- oda jött 9 legény. A fosztás éjfélkor ért
végett, s mivel a határörsi és stájer legé
Az ósdi, régi szerkezetű zár hamarosan ki masics Mihály 1— 1 K, mely falülfizetéseknyek között állandó volt a civodás, a ha
volt nyitva. »Rendben van«, bólintott helyeslóleg ért hálás köszönetét mond az egyesület. —
az öreg ar, »most betehetem a pénzt és mehetek Ugyancsak itt mond köszönetett az egyesü tárörsi három legény nem is mert a fosztás
haza. Kovács urra nem kell várnia, jöjjön«. Ment let mindazoknak, a kik a szüreti mulatság után mindjárt hazamenni, ne hogy a 9 jastés kinyitotta az ajtót.
sikeréhez egyébb kegyes adományaikkal és rabeci megtámadja Őket. Ámde a stájerokra
•Kérem igazgató ur«, vetém ellen, »csak
nem lehetett kifogni, mert megvárták a ha
nem szabad a pénzszekrényt itl nyitva hagynunk«. erkölcsi támogatásukkal hozzájárulni szíve
tárörsieket s beléjük kötöttek. Kosz Ferenc
Ekkor Jancsit nyávogni hallottam kint; harmadik sek voltak.
eszmém támadt:
— A »Zalamegyei Kör« szép ünnepély meglökte Horváth Károlyt és elszaladt, u•Mondja meg legalább az éjjeli őrnek, ha keretében nagyszámú közönség előtt emlé- tóbbi meg utánna, mikor is Kovacsics jasterrefelé jön, hogy különösen jól figyeljen a helyi kezelt meg a vértanukról. Az ünnepély rabeci legény Horváth elé állott s azt mondta
ségre.
neki »állj meg, mert mindjárt agyonütlek«.
•Helyes«, bólintott fejével az igazgató. »Lá programmja a következő volt: 1. Megnyitó, Horváth erre azt felelte, miért akarsz en
tom, hogy éppen erre jön**. Odahívta a baktert, tartotta Ney Aladár. 2. Október hatodikán,
megmagyarázta neki a dolgot és jó borravalót irta Ábrányi Emil, szavalta Spitzer Lajos. 3. gem bántani, hiszen én téged nem bántot
ígért neki a helyiségre való gondos őrködésért.
Ünnepi beszéd, mondotta Havas Vilmos, el talak. Erre Kovacsics megragadta Horvátot,
•Egy pillanatig csak«, kértem, a mikor az nök. 4. Az aradi vértanuk, irta Palágyi La melyben utóbbi az védekezni próbált, mikor
igazgató be akarta zárni az ajtót, »bent felejtet
is Kovacsics a zsebéből bicskát húzott elő.
tem egy szerszámot«, — szempillantás alatt is jos, szavalta Mandl Dezső. 5. Emlékezés Mikor Horvát a bicskát ellenfelénél meglát
Damjanichról,
írta
és
felolvasta
Singer
Jenő.
mét a pénzesszekrénynél voltam és a csomó
bankjegyet villámgyorsasággal eltüntettem a zse
— KÖ8ZÖnetnyilvánitá8 Mágics Ferenc ta, hasonlót tett és ellen felének a feje felé
bemben — »igy, most már minden rendben van«. biztosítási tisztviselő ur Nagykanizsáról, a ütött bicskájával. A bicska talált, Kovacsics
Udvariasan köszöntve távoztam, kevés vártáivá »Muraközi Tanitókör«-nek a F. J. Tanítók elesett s két óra múlva meghalt Horváth
találkoztam Jancsival és félórával később az éjjeli
Házában letett alapítványi részlettőkéjét 4 másnap maga jelentkezett Csáktornyán a
vonattal a fővárosba utaztunk.
járásbíróságnál, honnan Kanizsára kisérték
Az egész dologról azonban semmise került koronával volt kegyes gyarapítani. Fogadja
az ügyészséghez. Az ügyészség azonban a
az újságokba. Az öreg ur valószínűleg szégyelte a fentnevezett nemesszivü adakozó az ügyelmesélni az esetet; eléggé gazdag is volt, hogy és a kör nevében hálás köszönetemet. Csák tanúvallomások alapján f. hó 11-én ideigle
a veszteséget elviselje.
tornya, 1906. október hó 12-én. Brauner nesen szabadon bocsáj tóttá.
Lajos, körelnök.
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Sve poSiljke se tiéué za d rZ a ja

Predplatna oena je :

novinah, naj se poSi^aju na
me, urednika vu Csáktornya.

Na celo l e l ő ...........8
Na pol leta

kor.

............. 4 kor.

Na éetvert leta . . .

2 kor.

Fojedinibroji koátaju20fil.

Izdateljstvo:
knjiiara S tr a u sz S an dora,
kain se predplate i obznane
poäiljaju.

i horvatskom i magjarskom jeziku izhieéi druitveni, znastveni í povucljivi list za púk

Obznane se poleg pogodbe i fal
raöunaju.

Izlazi svaki tje d e n je d e n k r a t i t o : vu sv a k u n edelju .

Odgovorni im d a ik :

GUnrni orednik:

Isdatolj i vlaetnik:

L O P A R IT S R. JÓ ZS E F .

M A R G IT A I JÓ Z S E F .

S TR A U S Z SÁNDOR.

Navuki za október mesec.
Ne je jako priliéno vreme. Nahitroma
je mrzlo poéelo biti, pák onda i deZdja je
vnogo, kaj prepreéi jesensko oranje i setvu,
pák ima jód i takvih mcstah gde i Zito vu
plasnicah éeka, da ga zmlatiju.
Zbog vnogog deZdja i zbog mrzlog vremena i grozdje jako vnogo trpi, ne zreli se,
gnjili se. К tomu jód vekdu nevolju dela
peronospora, koja se je Ijetos jako razdirila.
Vezda je vu dano javljenje gospodina
uiinistra poljodelskih poslov od letodnjeg
ploda. íz ovog javljenja budem ja i vám
nekoje izpisal.
Sa pdenicom je vu celim broju 7 miilijonov katasterskih mekotah bilo posejano
Iz ovoga je zbog tuée ili zbog drugog zroka
unidtilo se 82 jezere kai. méktttah. "Ako na
celi orsag gledimo, po prek je zraslo na jednoj mekoti 8 metercentov 45 kilogramov.
Zraslo je sve skupa 52 millijoni metercen
tov pdenice. Najvekdi je bil plod vu Csongrád, Békés i Csanád varmegjiji, gde je na
jednoj mekoti vide zraslo как 10 metercen
tov. Najmenje je zraslo vu KoloZ i Brassó
varmegjiji, na mekoti okolo 5 metercentov.
Sa brZjom je skorom 2 millijone me
kotah bilo posejano. Zbog nesreéah se je unidtilo 28 jezer mekotah. Sveskup je zraslo
14 miiijonov metercentov hrZi, kaj na kát.
mekotu popriliki 7 metercentov 21 kilogram
dojde Najvekdi plod je bil vu Jasznagykunszolnok varmegjiji, gde je na katasterskoj
mekoti zraslo 10 metercentov i 29 kilogra
mov. Najmenjdi plod je bil vu Arvavarmegjiji, gde je na tnekoti samo 4 metercentov
90 kilogramov zraslo.

z А В A V A.
Zaklinjanje duhovah.
U Petrovoj kuéi u NedelidCu pojavil se
je jednoé, dók jód Zeljeznica nije onud hroptala, éudan svat najme düh; ali ne u glavi
seljaka Petra, kaj bi ravnié takaj nekaj éudnovatoga bilo, nego u njegovom podrumu.
— Táj je po nőéi ru2il po podrumu, hitil
je iz police sira i piesak na zemlju, polokal
je sladko i kiselo vrhnje iz dtublakah te je
jednom rieéju sve delal, kaj jedan pravi
düh ilili stradilo mora delati u podrumu na
stradila vierujuéeg seljaka.
Pák makar da je jednoé, kad je Peter
tuetu svinju zaklal, mu iz podruma falelo
dva para fridkih klobasic, a gospodiu nótá
rius, koj je bil onde na kolinskoj veCer i
mu je dokazival, da to nemre düh biti, jer
nigde nije niti óul niti Citál, da bi se duhovi kradjom fridkih kiubasicah bavili, véé da
je tu ili netko tielom ili po svoj prilici maéek u igri.
I

Sa jeémenom je bilo posejano 1 millijon 800 jezer katasterskih mekotah. Zraslo
je po prek 15 millijonov metercentov jeémena unidtila je tuéa ili druga nesreéa 27
jezer mekotah. Так dakle na svaku mekotu
dojde ploda 8 i pol metercentov. Naj vide je
zraslo vu Csanád, Békés i Bács varmegjijah
na jednoj mekoti vide как 10 metercentov.
Najmenjdi plod je bil vu Sárosvármegjlji gde
je na mekoti 5 metercentov jeémena zraslo.
Sa zobjom je Ijetos po priliki tuliko
bilo posejano, как sa jeémenom i unldteno
je od kvarov ravno tuliko, как pri jeérnenu. Sve poprek je zraslo na jednoj mekoti
7 metercentov zobi a sveskupa je zraslo vu
celim orsagu 13 millionov metercentov. Najvide je zraslo vu Torontal i Bács varmegjiji,
na jednoj mekoti skoro 10 metercentov; naj
menje je zraslo vu Liptó, Turóc i Zemplén
vármegjiji na jednoj mekoti po priliki 5 me
tercentov.
Krma nebude Ijetos zmenjkala, jer sko
ro sveposvud je dosta zraslo. Pak je i treba, da po vnogih hudih Ijetah za krmu dojde jedno dobro, da se plodjenje marhe malo vu red postavi.
Veliku cenu imaju sada Zivina i zasigurno je, da bude ova cena stalna ostalna.
Zato naj svaki gazda se trsi na to, da vno
go krme plodi i tak vnogo Zivine more drZati. To daje vezda najboldi dohodek. [Ziiek
slabu cenu ima, tak da skoro mora doplaéati gazda
Taj navuk vam dam, da menje Sitka
sejajte, na mesto toga sejajmo óim vide kr
me i drugo kaj je moCi prodati. как graha.
baZulja, leéu, maka, lena, konoplje. —
Sa jesenskom setvom se trsimo, da do

zadnjega oktobra vu zemlju spravimo. Sa
setvom je samo vu onim sluéaju slobodno
zamuditi, ako je tak zvana hessenska muha
stupila gori vu prodlim Ijetu. Ova hessenska
muha, koja unidti Zito, svoje jejce na mlado jesensko Zito nese. Ako dakle onda, kada ona jejci nese, neima mlado Zito, tak se
izfonda. Ova postpanje samo tarn ima razuma, gde je prvedeg Ijeta vnogo hessenskih
muhah bilo.
Sada je vreme, da poberemo kuruzu,
da izkopamo krumpera i repu.
Prilikom branja kuruze izaberimo lepde lati, nje za ludCinje obesimo na suho
mesto, ove budu za seme.
Pebranoga krumpera na luftu posudimo, a zatem ga preberimo. Debeloga prodamo, srednjega ostavimo za se i za seme,
a dobroga poliranimo sa Zivinom.
Zivino privuéajmo na suhu krmu, a
Zrebiée pák privuéajmo к dtali. Koje vole ili
marvu hocemo za mesarsko, vezda je treba
poéeti nje krmiti.
Vu émelinjaku se trsimo émele pripraviti za zimu. Luknju, nad koju émele hodiju vun i nutri moramo na menjdu deti i
to zato jer je véé mrzl°de, i zato da nemore nutri tako zvani noéni leptir.
Iz vrta poberimo vun povrtelje. Vrtovu zemlju moramo kopati i pognojiti.
Vu Skolskim vrtu po doli opadanju listja moramo presaditi drevje. Drevje mora
mo éistiti i stebla poliéiti sa vapnom.
Vu goricah je vezda veliko delo. Vez
da je bratva. Navuke, koji se bratve tiéaju
smo véé vu prodlim broju povndali gazdom
Da как moreju vino óim vu bolde peneze

jednoga bad poboZnoga patra kapucina doPak zato je to krivo bilo, da su ga
peljati, koj bi neka toga duha zaklal i u mnogi za bedaka drZali, jer on bedastoée n
Dravu odtieral, élje dno véé, как je pozna- niéem nije pokazal; ali как véé ljudi jesu
to, od njihove mnoZine samo ónak vrvi
— oni svakoga za bedaka drZe, koj sve tak

Ali nije daleko dodel, jer se je za onda ne Zivi i tak ne éini i tak neZive как oni.
u selu Pudéine zadrZaval, nam véé iz vide i tak je veseli pudéenik pred oéima drugih
ostal bedak, ali si zato nije nikada glavu trl
pripoviestih muraközkih poznati Hatlak.

Hatlak — Bog mu dudu zveliéi — je
bil mali, grbavi éovieéec, koj je u kurdanskom lugu, kam smo kakti dijaki jód hodili
jagode brat, u jednoj hutici stanoval í onda
iz nepoznatog zroka nieko pudéeniéko zivIjenje vodil. On medjutim nije bil nikakov
hudoglednjak, как su to navadno takovi samotni ljudi, jer tko je kroz lúg pri Pudéini
putoval, mogel je rano u jutro i kesno na
veéer iz Hatlakove kolibice veselu piesmicu
prisludkivati, koju si je ov, dók je kodare
plel ili kozolce za jagode priredjuval, popieval.

A bedast takaj nije bil Hatlak; dapaée
bil je pun dosietkah i veselih priéah, i tko
je knjcmu zabludil, dobil je od njega dob
roga tolnaéa ili ga je atari bockal ili izsmePolag svega toga se je prestradeni Pe haval, как véé je dodlo i как je bilo potter odluéil oditi u Varatdin te si od onud riebno,

Kad je anda sabiastmi muéeni Peter
putem idei, srel se je sa starim Hatlakom
i ov ga je izpitaval odkud i kam, i kad je
saznal, gde tetca éiZma tidée, rekel mu je
da radi toga nernora iti u VaraZdin к kapucinom. Proti takovim dühöm i sablostjom
je i ou dosta dobar i zna im protimbu, pák
ako mu je pravo, more za osam dni zaklinjaujem zapoéeti.
No, Petru je bilo pravo i za osam dni
dojde izbilja stari Hatlak na veéer u kuéu
Petra u Nedelidée i donese sobom sve za
takovo zaklinjanje potrebne stvari.
I sad je priéel svoj »hokus pokus« tajinstveno, da su kod pripravah Petru véé
lasi u vis rasli. Najprije je nekaj med nerazumljivim mrmlanjem pred hiZnemi vrati
motal I vezal, onda je opet otidel do dtalnih vrat, gde je to isto éinil, zatim je do-
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spraviti to budemo opet vu nekojim broju predplatne zaoatatke óim predi poáleju dnu koáaru lepoga grozdja poslal kralju vu
povedali. Za toga daj Bog svim naáim priIschl, gde je sad kralj na poéinku. Kralj как
i predplate ponoviju.
jateljem veselu bintvu!
je dvorski gospodarstveni ured dal na zna— K ofcn dnr . Október 15. Pondeljek, Te- nje to Lukacsu je sa dobrim apetitom jel
rezija devica. — 16. Tork, Gál opat — 17. Sre- iz grozdja i ovo je za izvrstno naáel.
Politiöki pregled.
da, Hedviga dovica. — 18. Cetvrtek, Lukaé evan
— Vu mir nameéten. Varmegjinska
Sada je véé kraj poéinku. Ablegati su gélista.
j
— 10. Petek, Peter alk. — 20. Subota, upravna oblast je penzionerala Tivadar Fe
se opet ziáli skup, da poslujeju za dobru Vendelin. — 21. Nedelja, TrSula. — Evangelium renca dekanovskoga notarijuáa. Kovács Re
naroda. Ovoga meseca 10-ga su se seli ab öve nedelje je od jednog bolestnog kraljevskog si- zső varmegjinski sudec iz Perlaka je seplegati opet skup na sednicu.
na. — Mladi mesec bude 17-ga od 11 vuri 43 tambra 29-ga za namestnika dal Brenner
Najprije bude se razpravljalo, как jed- minuti na veéer. — Vreme bude mrzlo i lepő.
Mihálya i sa lepimi reőmi je pred skup pozne novine piáeju od potroákov dojduéega
— Zakljucna vura. Csaktornjaiski vaDim poglavarom izrazil priznanje Tivadar
Ijeta.
barbiri su odluéili da zvun subote i zvun Ferencu, koj je 42 Ijeta bil notarjuá svoju
Kakti savráeno delo, viáe novinah piáé, onog dana, koj pred kakov svelek opadne sluZbu je verno i poáteno kakti vérén doda bude se pri honvedih i honvedstvo ka- budu svoje átacune na veéer ob 8 vuri za- morodec zvráaval. Zatem se je vu ime pononerstvo postavilo gori. I to petnajst bata- prli. Na sveteánji dán zapreju ob poldanaá- glavarstva Ehrenreich Nándor dekanoveéki
Ijonov. Zbog toga se ősim nekojih meujáih njoj 12 vuri. A vu nedelju рак как to véé plebanoá sa lepim govorom raziáel od nota
novinah, sve novine veseliju i veliju, da je zakón naredi.
rijuáa. Svi nazoéni su se poéeli plakati i
narodu véé stara zahteva, da honvedstvo
— Muraszentmártonska notarijuáija notarijuá sam je suznimi oémi i komaj godobije kanonerstvo.
se je izpraznila. Földes Imre dovezdaánji vorec sé raztavil od puka.
Oktobra 8-ga, tojest vu pondeljek su notarijuä se je odpovedal notarijuáije. Dók
— Zaruki. Block László oseéki maodkrili vu Karansebeáu spomenika sadaánjeg bude zbiranje za toga je varmegjinski sudec gjarski kraljevski rijekcmemik je zaruéil Bukralja, Njegvog Veliéanstva Ferenc Joáefa poslal vun Marinovics Ferenca diplomeranog gala Matildu iz Muracsánya.
prvoga.
notarijuáa. —
— Avanzeranje. Peéuhska kraljevska
Prilikom toga su velike sveéanosti bile
— Vu jarek se je vtopila. Vdovica sudbena tabla je Premuá Florijana perlaévu Karansebesu. Pri odkritju je i kraljevski Modlic Jozsefa rodjena Verhar Mara iz Rac- kog sudbenog slugu vu I. red a Zadravec
herceg Joáef bil nazoéen. Po odkritju je obed kaniZe je véé od zdavnja ne bila pri pra- Gábora csaktornyaiskog sudbenog slugu vu
bil prilikom kojega je Joáef herceg sledeéu voj pameti í sréeni krC je imala Ovoga m. II. red viáe podigla.
napitku rekel:
2-ga je odveéer sa tóm nakanom otiála zdo— Velika zeleznicka nesreéa. Blizu
»Znam, da svih naáih srcah nagnjeno- ma, da drva donese iz áume. To je i svoPiacenze vu Taljanskoj se je velika Zeljezsti éinim dosta, ako moju kupicu na zdrav- jemu otcu povedala. Na veéer su onda iduniéka nesreéa pripetila. Jeden brzni express
je onoga zdignem, éijega spomenika smo éi iz áume ljudi to javili nesreéne Zenske
cug se je iz áinjah pomeknul i zbog nesredanas odkrili, kojega svaki drZavIjanin za otcu, da su njegovu kéer vu jarku kre áu
ée je pet taljanov vumrlo a petdeset njih
praviénoga, ljubavnoga otca pózna, éasti i me vtopleno naáli. Morebiti, da kada je prek
je ranjani. Nesreéa, koja se je ovoga mese
ljubi. Njegovo cesarsko i apoátolsko kraljev- jarka iála ju je kré prijel, med tem je vu
ca 8-ga tojest vu pondeljek dogoddá je slesko Veliöanslvo. og drái, brani i fcivi dugó jarek opala sa obrazom napre i tak se je
deée izpísana vu jednih novinah:
éasa. Zivio! (Na táj govor je uzduáevni éljen vtopila vu drugaé jako plitvoj vodi.
Ovoga meseca 8-ga iz Majlanda vu Rim
vdrl iz ustah nazoénih.)
— Stel inga. Nije niti tak dalko, как iduéi brzni express cug na veéer se je bli
Oktobra 4-ga je bil imendan kralja, как se to vidi. Véé oktobra 29-ga se poéné. Na zu Piacenze poleg jednog velikog mosta koj
smo se to véé i mi spomenuli. Vu Csaktor- ovu átelingu doideju 1885, 1884, i 1883-ga éez Po vodu pelja poákliznul iz áinjah. Med
nja varaáu je sve vu zastavah bilo na ovaj Ijeta rodjeni regruti. I ío oktobra 29-ga bu oranjenimi je samo jeden stranjski White
dán Vu franaöke braőe cirkvi je sveta mesa de átelinga za Csáktornya varaá i za Drá- György englez. Drugi svi su taljani. Med
bila, koju je sluáil Varga Volfgang kateketa. vacsanjsku notarijuáiju, oktobra 30-ga za mrtvimi je i Lino Ferrianzi rimskoga suda
Nazoéni su bili svi oficeri Csáktornyaiskog csáktornyaisku faru i za Viziszentgyörgy, ok prokuratora sin. Nesreéa je i zato bila veksoldaétva, poglavarstvo Csáktornya varaáa, tobra 31-ga za Drávavásárhely i za átrigov- áa, jer je cug sa straánom brzinom iáéi. Kuákolska deca i t. d. i vnogo drugih ljudih sku notarijuáiju, novembra 2-ga za felsőmi- éije su jedne na drugu beáale. Druge novihályfalvaisku notarijuáiju, novembra 3-ga za ne veliju da je prilikom nesréée áest mrtBeliéku, muraáikloáku i muraszentmártonsku vih bilo. Prvu pomoé su iz banhofa dojduKAJ JE NOVOGA?
notarijuáiju.
éi ljudi pruáili nesreéno obhodjenim. Zatem
— Kralj i magjarsko grozdje. Je pák su vun doáli soldati i doktori, koji su
— Prosi/no naáe poátuvane predden nagyváradski vinogradar. Lukács Sán oranjene vu susednih hiáah namestili.
platnike, naj narn vu novim tertalju dor ministerski savjetnik je proále dane je— Bedasta sala. Vu Ruskoj su saáel natrag u sobu ,te je proli svim éetirim
stienam niekim éudnim glasom zakukunknul, a iz vana se je éulo как da mu kakovo divlje Zivinée sekundira glasom stekloga psa ili pijanoga maéka, koj se je nad
svojom nemrtuélivostjum faluval Takodjer
se je iz vana éul glas jastreba a onda opet
glas trumbente, dók je u torn éasu Hatlak
u sobi dvie friáko odrezane, prst debele leskovaée na kriá nametal i po stolu vrtel, s
kojimi je onda Petru i njegovoj 2eni, svakomu po tri po pleéih évrsto odrapil i konaöno, kad se je véé podpuno smrklo tak,
da éoviek niti svoga nosa ni je pred sobom
videti mogel, potrebuval je od Petra kljuéa
od podruma, da i tam svoje priprave uéini.
Kad je i to bilo gotovo te se je u sobu povrnul, rekel je:
»Так, — sada ti íena ostaneá tu u so
bi mirna i moraá polagano brojiti do jezero
ako znaá brojiti, a onda opet natrag do je
den; a ti Peter budeá s menőm iáéi u podrum! Ali pazi, da strahu nerazsrdiá i kaj
budem ja govoril, to i ti govori, niti manje
niti viáe, drugéije ti straha vratom zavine,

da éeá mujkovoga répa videti, kada éeá
na njem po polju jahati!»
Na to je dakako Peter odmah zgubil
volju u podrum iti; jerbo pako je Hatlak
rekel, da ako kuée gospodar nebi polag bil,
cielo zaklinjanje bi posve badava bilo, on
da se je prilagodil Hatlakovoj naredbi te je
drhöuéi na cielom tielu áklecavimi nogami
sliedel po klimavih átengah zaklinjatelja u
podrum. 1 komaj da su dole bili, véé se je
u kutu prama njim priéelo gibati i ruZiti, a
mimo Petrove glave su samo krumpiri, mrkva i répa leteli, как da su iz puáke iáli.
Kad pák je Hatlak svojom leskovaéom
tri krat po vlaZnoj podrumskoj stieni vudril,
napela je sablast druge Zice, priéela je skamuskati как mlado áéenje te je plaénim
glasom, sasv;m pokorno i ponizno zapitala:
»Coviek bozji, kaj hoéeá od mene?»
Na tője Hatlak itak ponizno odgovoril:
»Ja joá nisam éoviek boZji, ali se uíam boZfom pomoéju s vriemcnom postati.»
Sad se düh prevzetno shrakne te pra
ma onoj strani, gde je Peter drhéuéi slal,
hrapavo i podmuklo, как da bi u prazni
átublak govoril, reée:

»A ti ősei s dugemi vuhi, kaj bi ti
гadó?
Ponizno i poleg Hatlakovog nauka od
malo prije, odgovori Peter drhéuéim glasom:
»Ja joá nisam ősei s dugimi vuhi, ali
se ufam boájom pomoéju 9 vriemenom pos
tati.»
Na to se sablast tak straánim glasom
grohotom nasmije, da bi éoviek mogel misliti, cieli pekel se skupa smije. —
I sad na jedan krat nekaj kakti u bielu plahtu zamotano, preleti ili prebieii med
Hatlakom i Petrom iz podruma van, i od
tog dóba brá, da se u Petrovom podrumu
viáe nije straha pojavila; ali drugog dana
su naáli med átublaki i sirom na polici zagutenoga susedovoga maéaka, kojega mustaéi su bili joá puni vrhnja.
To je véé tak navada strahah i duhovah, da ako moraja sramotno preobladani,
ostaviti kője mieeto, onda se fante nad t o 
jom neduánom áivotinjom. Pák tako isto se
je i ovde protierana sablast fantila nad susedovem maékom, kojega je baá zatekla pri
koátanju vrhnja.
Dakako da se je poslie govorilo, da se

Szőlőoltvány eladás.
A ki egészséges, olcsó, szép szólót
akar, bizalommal forduljon

Yityé Miklós ST E SS r
o ltv á n у te le p é h e z

Keil-Lakk
le g k itű n ő b b m ázoló sze r p u h a p a d ló szá m á ra .

Ö s - C e a n i d o n (Torontál megye)
a hol s z o k v á n y m in ő s é g ű I. ren
dű fás, gyökeres és sima z ö ld o jt v á nyolc, b o r és c s e m e g e f a jo k .
valamint amerikai sima és gyöke
res s z ő l ő v e s s z ő k , nemkülömben
ugyanazon fajok II. rendű osztály
zatban a legolcsóbb árban kapha
tók. S z ő l ő l ü g a s n a k külön e célra
választott fajok. F a j é s á r je g y 
z é k k ív á n a t r a in g ye n

és

bér

m e n t v e . — A számos elismerő
levél közül itten csak egy:
Bodonkut, 1906. szept.
19. Tisztelt Uram ! Az Óntól rendelt 1UÜ0 drb. szőlőojtvány mind megfogamzott, miért is fogadja köszönetemet lelkiismeretes kiszolgálásáért. Kérem megírni,
miféle csemegefajokk.il rendelkezik, mert a hiányt az
zal pötolom. Tisztelője Földvári Lajos, áll. isk. igazg.

3734 sz. tk. 906.

A főutca 36 szám alatt levő
SZEIN ERTH-féle
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eladó.
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— Bővebb értesítés Dr.

HAJÓS FERENC ügyvéd irodá
jában nyerhető.
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Alsódomborun

Robán Gusztáv vendéglős el-

v e n d é g lő jé t
berendezéssel együtt

I. Árverési hirdetmény.

Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd vagy he
lyettessé közbenjöttével megtartandó nyilvá
nos bírói árverésen eladatni fog.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint tkvi
Kikiáltási ár 2216 к 50 f.
hatóság közhírré teszi, hogy Wollak Rezső
Árverezni kívánok tartoznak a becsár
Csáktornyái ügyvéd végrehajtatónak Gutter- 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papír
man Simon és neje Persztecz Mária Csák ban a kiküldött kezéhez letenni és pedig:
tornyái külv. lakosok elleni végrehajtási ü- 221 kor. 65 fillér.
gyében a 2388 tk. 906. sz. a. kibocsátott
Vevő köteles a vételárt három egyenlő
hirdetménnyel 1906 aug. 22-én foganatosí
részletben még pedig az elsőt az árverés
tott árverést dr. Kovács Lipót Csáktornyái
iogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt
ügyvéd kellő időben beadott utoajánlata foly
e másodikat ugyanattól 30 nap alatt a hartán az 1881. LX.t. ez. 187 §-a alapján ha
Iajadikat ugyanattól 45 nap alatt, minden
tályon kívül helyezte, minek folytán vgrhaj; myes részlet után az árverés napjától szálatónak 55 kor. 60 t. ügyvédi költség és
egitandó 5 % kamattal együtt az árverési
munkadij tőke, ennek 1905. nov. 3-tól járó
mltételekben meghatározott helyen és módo
5°/0 kamata, 17 к 40 f per, 9 к 80 f vég
zatok szerint
rehajt. kérelmi és 12 к 30 f árverés kérési
Ezen hirdetmény kibocsájtásával egyköltségekből álló követelése kielégítése vé
gett a nagykanizsai kir. törvényszék és a Iidejüleg megállapított árverési feltételek a
Csáktornyái kir. jhiróság területén íekvő a {hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jbiCsáktornyái 1299 sz tkvben 469/a hrsz. a. róság telekkönyvi osztályánál és a helyi köz
ségházánál megtekinthetők.
felv. ing. 219 к becsárban a tkvi
helyiségébe

1906. évi október 23 napján d. e. 10 órakor

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1906. szept. 11.
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ház és melléképülettel.

Gyümölcs árverési hirdetmény.
A stridó-farkashegyi állami szőlőtelep ez évi 13— 15 métermázsányi gyümölcs (alma és körte) termése folyó hó 14-én délután
3 órakor nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.
Felvilágositássai szolgál a
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M. kir. szőlészeti és borászati kerületi
felügyelőség Farkashegyen.

Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat.

Értesítés.
A CSÁKTORNYÁI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZ VÉNY TÁRSULAT t. részvényesei ezennel értesíttetnek, hogy a folyó hó U-én
tartott rendkívüli közgyűlés elé az igazgatóságnak a t. részvényesekkel már korábban közölt javaslata azon módosítással lelt elő
terjesztve, miszerint a kibocsátandó 1000 drb. uj részvényből ez idő szerint csak 500 darab bocsájtassék ki, a másik 500 darab
kibocsátási időpontjának és árfolyamának meghatározása pedig bizassék az igazgatóságra, mégis oly megszorítássá, hogy egyrészt
ezeknek árfolyama sem lehet 300 koronán aluli, másrészt hogy a részvényesek elővételi joga ezen másod kibocsátású 500 darab is
Minden egyebekben az igazgatóságnak a tisztelt részvényesekkel közölt eredeti javaslatának pontozatai változatlanul megma
radtak és a közgyűlés azokat a fenti módosítással határozottá emelte.
Eszerint a most kibocsátandó 500 darab uj részvényre a részvényeseknek minden régi részvény után egyharmad uj részvényre
vagyis három után egy egészre van elővételi joguk; ezen elővételi jog f. é. október 20-tól november 15-éig gyakorlandó. Az elővé
teli jog gyakorlásakor minden egyes uj részvény után 100 korona, egyharmad részvényjegy után pedig 33 K. 34 fillér lefizetendő
az intézet pénztáránál elismervény ellenében. A második két részlet fizetésére az igazgatóság 1907. év első felében fogja felosztani
a részvényeseket. — Kinek-kinek azonban szabadságában áll az egész vételárt már 1906-ban lefizetni.
Az 1906. évben történő fizetések után fizetési naptól év végéig számított 5 % kamatot térit meg az intézet.
Ellenben az 1907. évben teljesítendő befizetések után, év elejétől a fizetési napig számítandó 6 % kamatot tartoznak a rész
vényesek az intézetnek megtériteni, mivel az uj rézvények 1907. január 1. kezdve mindenben egyenlőkké válnak és az évi üzleti
nyereségben már a régi részvényekkel egyformán részesednek.
A régi részvényesek által az elővétel jogán át nem vett részvények, az igazgatóság által szabadkézből eladhatók, de nem alább
mint 300 korona árfolyamon.
Kiváló tisztelettel
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az igazgatóság.
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Trgovina odpiranje.

U zletm eg n yitás.
hanemmeg ie kell kísérelni B E R G M A N N
é s T Ä R S A , D re s d e n é s T c l s c h c n

a /E

régen bevált, gyógyító hatású

Steckenpferd Itlíomtej-ezappanát
azelőtt Bergmann-féle lilíomtejszappant
gegy: 2 Bergmännerf hogy szeplőktől
ment, fehér arcbőrt, valamint gyengéd
arcszint nyerjünk.
D a r a b j a 80 fi l l é r.-ér t k a p h a t ó :

Stríbia TcstVfrelHfl
C s á k to rn y a .
791 7 - 5 0

Van szerencsém a nagyér
demű közönség b. tudomására
adni, hogy helyben a
tő ti-u tc z a l N eu m a n n
S a l a m o n -léle házban egy

Cast nam je obznaniti p.
obéinstvom, da u Csáktornya
vu
P e t ő t i - u l i c i (gde sada
N eu m a n n
,
sin Stefekov ima svoju hizu)
jednu

rőfösárű robnatu
üzletet trgovinu
nyitottunk.
Nagy választék, pontos ki
szolgálás és jutányos árak ál
tal igyekezni fogunk becses
vevőink teljes megelégedését
megnyerni.
Becses pártfogásukat kérve
maradunk

smo odprli.
Preporuéamo naáe uredjeno
veliko skladiáée svaké fele
modne i druge robe, za najfaleáu cénu i podvorbu!
Yriedno povjerenje proseé,
ostanemu

kiváló tisztelettel

Hirschsohn Testvérek.

sa átovanjem
5

Braía Hirschsohn.

Nyomatott Fiechel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

