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épületei nyerünk általa, de uj középpontot vagy a legjobb esetben mostani keretében
is teremtünk vele. Az új postapalota maga marad s a lakásbajokon se volna segítve.
Múlt számunkban megemlékeztünk ar után vonná az Erzsébettér és a HunyadiNyugodtan nézünk a tárgyalások elé,
ról, hogy Csáktornyán postapalotát tervez utca kiépítését. Láttuk újabban a tanító mert reméljük a legjobbat.
nek s hogy a határrendőrség számára is képzőnél és a kaszárnyánál, hogy támadt
állandó hajlékról gondoskodnak.
nyomukban az építkezési kedv a RákócziHírt hoztunk, hogy a város nem zár és a Festetics-utcában!
Vázlatok az erdőgazdaság köréből.
kózik el ezeknek a megvalósítása elől. Mi
A városra tehát sokkal előnyösebb
Irta: F ö l d v á r y Miksa.
is nagyon fontosnak tartjuk a tervet. Nemcsak volna, ha utóbbi helyen épülne a bérház.
I.
célszerűségi szempontok esnek itt elbírálás A forgalom tekintetében is indokoltabb volna,
alá; de figyelembe veendő itt az is, hogy az itt való építkezés: hiszen a város ter
A Muraközben, különösen a hegykerühelyes megoldásuk határozottan a város fej jeszkedése folytán már is erre felé van az lelekbeu számos olyan kisebb magán erdő
egész város középpontja.
lődésére, jövőjére kiható befolyással van.
birtok fekszik, melyek az 1898. évi XIX.
A postaépület építése már valóságos
Ami a halárrendőrségi építkezéseket il törvénycikk 1 §-a alapján nem vétettek ál
tengeri kígyója a városnak. Eleinte a kincs leti, erre nézve is megvan a magunk nézete. lami kezelésbe s melyek tulajdonosai, te
tár kötötte meg magát; utóbb meg a hibás szá Azt ajánljuk, találjanak módot arra, ha kintettel az erdőbirtok csekély kiterjedésére,
mítások alapján a képviselőtestület vonta anyagi áldozatok árán is, hogy ezek a Hoch- külön szakértő erdőtisztet sem tarthatnak.
Az erdőkezelést tehát maguk a birto
vissza a már korábban hozott engedélyező singer-féle szeszgyár mellett létesüljenek.
határozatát. Most már a harmadik íejezete
Sokféle szempont szól amellett, hogy kosok teljesítik azon hagyományok alapján,
bonyolódik le az építkezési ügynek. Ez re ezek az épületek itt, és ne a varasdi or melyeket elődeiktől örököltek. Erdejüket
mélhetőleg kedvező eredménynyel végződik; szágút mellett épüljenek. Az első szempont gondozzák úgy, a mint azt jónak látják, a
mert most már a kincstár is engedett me az, hogy nálunk a határrendőrséget állan mint arra képesek; de mégis gondozzák és
revségéből s úgy látszik, belátja, hogy a vá dósítjuk, sőt ha a rendőrség Csáktornyán fenlartják, a mi józan gondolkozásukat és
rostól még sem kívánhatja azt, hogy a pos megfelelő elhelyezést talál, szaporítani is előrelátásukat eléggé dicséri.
A faárak néhány év óta tapasztalt hi
taépület kedvéért jelentékenyen megkáro fogják; mert már ia tervezik, hogy a határ
sodjék.
rendőrség gyűrűjébe Csáktornyán kívül más hetetlenül gyors és nagymértékű emelkedése,
A másik terv újabb keletű. Az »Adria községeket is bevonjanak Ezzel a személy az úgy nevezett vágásra érett erdők ugyan
gőzhajózási részvénytársaság a városon kí zet is megszaporodik. Új tisztviselők jönnek, olyan arányú kevesbedése nagyon is meg
fontolandó intő jel az erdőbirtokosokra nézve,
vül épületeket akar emelni a halárrendőrség a legénység létszáma is megnövekedik.
hogy erdejük faanyagával takarékosan bán
s az Adria hivatalnokainak elhelyezésére. E
A második szempont azt kívánja, hogy
janak, s a letarolt erdők felújításáról önma
célra meg akarja venni a Barakka-féle telket.
ott mozdítsuk elő a város fejlődését, ahol
guk iránti kötelességből azonnal és hatha
Úgy látszik ez se akar simán menni:
az természet szerint kínálkozik. Úgy is meg
tósan gondoskodjanak, mert a mint a me
mert a képviselőtestület ezt a telket eladni
van a fejlődési vonal szakítva. Hozzuk ez
zőgazda is az aratás után azonnal felszántja
nem, csak bérbe akarja adni. Másrészt meg
építkezés által a vasúti állomást közelebb a
földjét, hogy a jövő évben ismét arathasson,
egy 8 0 0 öles ingatlanát kínálja a társaság
városhoz. Ezt csakis az innenső építkezés
s nem hagyja azt éveken át parlagon he
nak, hogy a pezsgőgyár mellett építkezzék.
sel valósíthatjuk meg. Ez esetben azonban
verni, épen úgy az erdőgazdának magának
Két építkezéssel állunk tehát szemben,
a város kikötheti, hogy az épülendő házak
is gondoskodnia kell erdeje mesterséges fel
melyek hivatva volnának lendíteni városunk
a város szépülését is mozdítsák elő.
újításáról és nem szabad ezt egészen a ter
fejlődésén — s mindegyiknek megvalósítása
Amikor telket jelölünk ki egy ily na mészetre bíznia.
nehéz akadályokba ütközik.
gyobb szabású építkezésre, figyelemmel kell
Ezen állításommal szemben gyakran
Amikor a kérdéshez lapunkban hozzá
továbbá lennünk az épület lakóinak kényel voltam már kénytelen hallani azon ellenve
szólunk. nem az anyagi oldaláról latolgatjuk
mére, családi körülményeire is. Azt pedig tést, hogy lám azelőtt sohasem vetettek, sem
mert nehéz engedékenységet tanácsolni ott
mindenki belátja, hogy a Barakka-féte tel nem ültettek s mégis voltak erdők és ma
ahol a város közvagyonáról van szó. Sen
ken épült házak lakói sokkal könnyebben radtak fenn sokkal szebbek, mint a maiak.
kinek elprédálni valója nincsen, legkevésbé
érintkezhetnek a várossal, sokkal kényel
Némi igazság van ebben az ellenvetés
Csáktornyának, melynek a magas községi
mesebben küldhetik be gyermekeiket az is ben. Tény az, hogy az őserdőket, melyekből
pólléktól úgyis már főni kezd a feje. De
kolákba, mint ha a pezsgőgyár szomszédjai Magyarországon ma már csak a Kárpátok
mérlegeljük fontossága szerint, mert meg
lennének. Minden tekintetben sokkal jobb bércein látni elvétve töredékeket, nem az
oldását egy olyan mozzanatnak tekintjük,
volna tehál az érintkezés akkor, ha ezen a ember múnkás keze hozta létre, de ebből
mely a város fejlődésének egy újabb lökést
helyen épülnének a halárrendőrség és az az ellenvetésből folyó következtetés már
van hivatva adni.
Adria helyiségei.
nem állja meg helyét.
A jövőnek vélünk lehát szolgálatot
A döntésnél ne tekintsen tehát a város
Feltétlenül igaz az, hogy a természetes
tenni, ha az építkezési ügyeket bonczolcsakis az anyagi szempontokra, hanem ér úton is újulhatnak fel az erdők, a mag
gatjuk.
Nézetünk szerint leghelyesebb volna, tékelje az összes figyelembe veendőket. Leg lehullása és a tuskó kisarjadzása folytán.
ha a postaépületet a Dorner-féle telken épí inkább pedig azt, hogy a tisztviselőkkel, rend Nagyban is alkálmazzuk ezen olcsó felújítási
tenék. Építkezés céljából is hasznosabb volna őrökkel városunk fogyasztó közönsége is módot. Azonban csak ott. a hol ez lehetsé
ez. Mert ha a régi városháza helyére kerül megszaporodik; meg hogy az építkezés foly ges és a hol a teljes felujulás biztosít
a posta, egy régi épület helyén épül az. tán nem egy lakás szabadulna fel a város va van.
De most már kérdem én: hogyan léte
Legföllebb a város egyik utcája nyer szé ban. Egy csapásra 4 — 10 lakás is kiürülhet,
pészeti tekintetben általa, de épületeinek a ami tűrhetetlen lakásviszonyainkon nagyol süljön újra erdő azon a helyen, melyről és
melynek környékéről az összes magtermő
száma ezzel nem szaporodik. A lakásmize- lendítene.
Meg kell szívlelni végül azt is, ha a fákat kivágtuk és az esetleges sarjadzásra
riákon tehát éppenséggel nem javít.
Mig ellenben, ha az Erzsébeltér és a megegyezés létre nem jön, — az Adria nem képes tuskókat kiástuk a földből?
Az ilyen helyen csak úgy létesíthetünk
Hunyadi-ulca sarkán épül fel, nemcsak új jön ide, a határrendőrséget is esetleg elviszik,

újból erdőt, ha a talajba makkot, magot
vetünk, vagy facsemetét ültetünk.
Az erdő természetes és mesterséges
felújításáról fogok a következőkben egyetmást elmondani azon kisebb erdőbirtokosok
okulására, kikről a bevezető sorokban szól*
tam. Távol áll tőlem, hogy itt tudományos
fejtegetésekbe bocsátkozzam, ez ellenkeznék
célommal, melyet a speciális helyi viszo
nyok szem előtt tartásával elérni óhajtanék.
Az erdőgazdaság nagy köréből a fel
újítást kaptam ki időszerű voltánál fogva,
lévén épen most az őszi erdősítések ideje.
Ezen körülmény indít egyszersmind arra is,
hogy a különböző íelujílási módok sziszte
matikus beosztásától eltekintsek s úgy tár
gyaljam ezen cikk keretében, hogy kitűzött
célomat hűen szolgálja.
Általában véve megkülönböztetjük a
természetes és mesterséges felújítási módot,
mindegyikben ismét több módot az erdő
alak, fanem, talaj stb. szerint.
A mesterséges felújítási módnak vidé
künkön a leggyakoribb alakja: a csemeték
kel való ültetés, melyet leginkább száler
dőkben alkalmazunk a tarvágás után.
Mielőtt tovább haladnék, szükségesnek
tartom megfelelni azon kérdésre: mi is az
a szálerdő?
Szálerdő alatt oly erdőt értünk, mely
magról kelt, egy és ugyanazon korú faegye
dekből áll s melynek végcélja a szálfa nye
rése. Keletkezésének ezen meghatározását
nem befolyásolja azon körülmény, ha cse
meték ültetése által jött létre, mert ez eset
ben a magot egy kijelölt külön területen, a
csemetekertben vetjük el és az itt nevelt
csemetéket 2 — 3 éves korukban kiszedve a
vágás területen ültetjük el.
Fanem tekintetében szálerdő üzemnél
vidékünkön leginkább a tölgyfát alkalmaz
zuk, miért is a tűlevelűeket és más lomb
fákat ismét csak mellőzöm.
Miután a kihasználásra kijelölt erdő
területet teljesen letaroltuk, szükséges azt
az ültetéshez előkészíteni. Ez abban áll,
hogy nem csak az az előnyösen értékesít
hető faanyagot szállítjuk el a vágásterület
ről, hanem a rőzsétől és szétszórt forgács
tól is kitakarítjuk s alsó lapályos és jó
termőföldű részét mezőgazdasági elő- és
böztes mívelés melleit sorban csemetével
keültetjük.
De kérdezheti tőlem a birtokos: hon
nan szerezze be a csemetét?
Ha erdő területe elég nagy, például
legalább 4 0 — 60 kataszlrális hold, akkor
lehet saját területén egy csemetekertet léte
síteni és abban nevelni a szükséges cseme
téket. Ez azonban már több szakképzettsé
get követe) meg, a laikus birtokos maga
rendszerint csemetét nevelni nem tud. De
ez nem is szükséges, mert az állam ma
már számos csemetekertet tart fenn, me
lyekből a birtokos szükségletet fedezheit, ha
ez iránt a földniivelésügyi m. kir. miniszté
riumhoz folyamodik, hol a következő felté
telek szerint utalják ki a csemetéket:
1. A kopár és vízmosásos területek
beerdősítésére kért csemeték ingyen, vagyis
a termelési költségek elengedésével bocsájtatnak a birtokosok rendelkezésére; a cse
meték kiszedésével, csomagolásával s vasút
hoz való szállításával járó ezer darab cse
mete után egy koronával számított költsé
geket azonban, valamint a vasúti szállítási
költséget rendszerint a birtokosnak kell
viselnie.
2. Kivételesen ezen utóbbi költségeket
is az állam viseli.

3. Másféle erdősítések céljaira is adat
nak csemeték, de csakis a tarifális ár meg
fizetése ellenében.
4, Némely esetben a termelési költsé
gek 5 % ’a elengedtetik.
A csemeték kiutalása iránti folyamod
ványok megszerkesztésére, benyújtásának
helyére és idejére vonatkozólag érdeklődők
nek a m. kir. járási ergőgondnokság meg
adja a kívánt felvilágosítást.
A mint a birtokos a szükséges cseme
temennyiséget beszerezte, rögtön el kell
ültetnie a csemetéket, mert becsomagolt
állapotban könnyen megíülnek, elpusztulnak.
Magam is végeztem kísérletet az iránt,
mennyi idein tarthatók a csemeték veszély
nélkül a csomagban. Ezen idő igen sok be
folyásoló körülménytől függ. Néha 3 — 5
hétig is. Mindazonáltal nagyon tanácsos a
csemetéket, ha vasúton szállíttattak, azonnal
kiváltani és elültetni. Ha asonban az ülte
tés valami oknál fogva akadályba ütköznék,
akkor is rögtön el keli hozatni a vasútról
kicsomagolni és hűs, árnyékos helyen elvermelni olyképen, hogy csomagonkint a
kiásott árokba, verembe fektetjük a cseme
téket és gyökerűket a kiásott földdel gon
dósán betakarjuk.
Az ültetés módját, valamint az ezen
cikkben érintett egyéb kérdéseket a további
cikkek fogják tárgyalni.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Felhívás. Csáktornya nagyközség
elöljárósága figyelmezteti a nk. területén lakó
mindazon adózókat, a kik adóhátralékban
vannak, hogy adótartozásaikat a legközelebbi
napokban annál bizonyossabban befizessék,
mert ellenesetben ellenük végrehajtási eljá
rás log folyamatba vétetni.
— A Nőegylet köréből A Csáktornyái
Jótékonycélu Nőegylet f. hó 5-én Pálya Mihályné elnöklete alatt választmányi ülést
tartott, melyen a folyó ügyeken kívül főleg
a jövő év január hó 11-én tartandó s tea
estéllyel egybekötött táncvigalom rendezése
került tárgyalás alá. A táncestély rendezé
sére megalakult Pálya Mihályné elnöklete
alatt a 24 tagból álló vigalomrendező-bizottság, mely lázas tevékenységgel iparkodik
azon, hogy az estélyt a legszebb siker ko
ronázza. Elhatározta a bizottság, hogy az
estelyre két sátrat állíttat fel, melyekben
Csáktornya nemeslelkü hölgyei fognak a
vevő közönség számára teát és süteményt
árusítani. — Az ülésen a választmány Ke
lemen Imréné, volt nőegyleti tag elhunyta
fölötti részvétének jegyzőkönyvileg adott ki
fejezést. — Tudomásul vette Buday Jánosné, Dékány Mihályné, özv. Dugovich Pálné,
Komlódy Teréz és Zsebők Jánosné tagoknak
a nőegyletből való kilépését. — Uj tagokul
felvétettek: Dr. Bakos Gézáné, Brauner Lajosné, Fejér Jenőné, Hajas Józsefné, Pataky
Kálmánná és Somogyi Imréné. — A tagok
száma jelenleg: alapító tag 1, rendes tag
90. — Végül a választmány kijelölte azon
szegények névsorát, kik a tél folyamán
tűzifa segélyben fognak részesülni.
— Halálozás. Özv. Fischer Hezsőné
úrnő okt. hó 27-én Kőszegen, 67 éves ko
rában elhunyt. Az elhunytban Kotzig Károly
helybeli déli-vasúti ellenőr nővérét gyászolja.
— Arckép leleplezés. Pataky Kálmán
a helybeli áll. polg. fiú- és leányiskola igaz
gatója évekkel ezelőtt, egykori működése
helyén, Alsólendván megalakította a most

már szépen fejlődő Iparos-Olvasókört, a
melynek Csáktornyára való kineveztetésig
tevékeny, ügybuzgő elnöke is vplt. Az IparosOlvasókör tagjai most, — mint értesülünk
— hálásak akarván maradni eltávozott
alapító-elnökük emlékéhez, elhatározták, hogy
Pataky Kálmán áll. polg. fiú- és leányisko
lái igazgató arcképét életnagyságban meg
festetik és azt a közel jövőben le is leple
zik. Az alsólendvai derék iparosoknak ezen
elhatározása valóban dicséretet érdemel,
mert e tettükkel fényesen igazolják ama
rajongó szeretetet, a melyet egykori alapítóelnökük iránt éreznek, s melyet mindvégig
meg akarnak tartani.
— A postai alkalmazottak nősülése.
A kereskedelmi miniszter egy most kiadott
rendeletével a posta és táviró segédtisztje
lölteket és növendékeket a nősüléstől el
tiltja. A rendelet szerint, a ki segédtisztje
lölti, vagy növendéki minőségben megnősül,
úgy tekintetik, mintha állásáról lemondott
volna, ennélfogva a szolgálati kötelék alól
egyszerűen fölmentik.
— Köszönetnyilvánítás. Festetics Jenő
gróf ur Öméltósága a helybeli KisdedóvóEgyesület számára 100 koronát volt kegyes
adományozni. Az egyesület elnöksége ez utón
fejezi ki leghálásabb köszönetét.
— Vonat alá került tehén. F. hó 4-én
délntán a 3 ó. 55 perckor Csáktornyára ér
kező személyvonat mozdonya alá került
Kisszabadka és Csáktornya között a kisszabadkai plébános egy tehene, melyet a moz
dony teljesen összemorzsolt. A vonat a nyílt
pályán megállóit, s csak 13 percnyi késéssel
folytathatta további útját Csáktornya felé.
— Agyonnyomta a gerenda. Skrobác
György VI. hegykerületi lakos 3 éves Márton
fiára egy, az udvaron levő gerenda ráesett
és agyonnyomta.
— Szerencsétlenség. F. hó 3-án este
8 óra tájban a helybeli vasúti állomáson, a
fütőház közelében a vágányok közölt Mágics
Ferenc máv. alkalmazottat összetört felső
lábszárral találfák meg. Valószínű, hogy to
latás közben történhetett a szerencsétlenség,
mely a saját vigyázatlanságától származott.
A súlyosan sérültet még aznap éjjel a varasdi közkórházba szállították.
— Szerencsétlenség. Novák György
bottornyai lakos 14 éves Mária leánya f.
hó 6-án délelőtt, apja lakásán, a nyitott tűz
helyen tüzet rakva, a ruhája meggyuladt, s
oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy
életben maradásához kevés remény van.
— Lopás. Özv. Zenkovics Ferencné
nagyédesdi lakosnak m. hó 26-án, a lakó
szobájában elhelyezett ládáját feltörték s
abból 14 korona készpénzt elloptak. A
csendőrség járőre a tettest Iváncsics József
koprivai illetőségű egyén személyében, ki a
károsnőnél mini napszámos volt alkalmazva,
kiderítette, s tekintettel a tolvaj csavargó
természetére, elfogta s a kir. járásbíróságnak
átadta.
— Vége az éjjeli zenének. A közrend
szempontjából egy üdvös ren d jelet adott ki
a napokban Andrássy Gyula gróf, belügy
miniszter. Ugyanis elrendelte, hogy ezentúl
Nagy-Magyarországon szerelmes ifjú a sze
relmes leánynak szigorú büntetés terhe alatt
nem adhat éjjeli zenét. A rendeletet tehát
örömmel vehetik a közrend barátjai. Mind
a mellett mégis fájlalható e rendelet, mert
ismét kivész vele egy darab költészet
ebből a sivár, hétköznapias világból.
— Figyelmeztetés A Csáktornyái önk.
tűzoltó-egylet figyelmezteti a közönséget,
hogy a városban egy az utóbbi időben ala-
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kult fúvós zenekar működik, mely nem té
vesztendő össze a tűzoltó-egylet zenekarával
Ez utóbbi most nyilvánosan nem játszik,
csak gyakorol. A közönség előtt való sze
replésének kezdetét e lapban közölni fogja.

osztályú szolgabirót. A pályázati határidő oszlatott be: 1. Balatonfüred nagyközség,
továbbá 2. a felsőőrei körjegyzőséghez tar
1907 évi november 30-ika.
— F a jt is z ta m inőségű, meszes talajra tozó Felsőőrs, Alsóörs, és Lovas; 3. a cso
is legjobban használható csemege és borfaju sző paki körjegyzőségbe osztott Csopak, Arács,
lőoltványokat legolcsóbb árban szállít a legjobb
Balatonkövesd, Palóznak; 4. a nemespécselyi
hírnévnek örvendő Vállalati szőlőtelep Billéden,
Torontálmegye, melynek faj- és árjegyzéke, kívá körjegyzőséghez tartozó Nemespécsely, Nagypécsely, Vászoly, Balatonkisszőllős; 5. az
natra ingyen és bórmentve megkűldetik.
— Körözés. Zorcsec Mihály zalaujvári örvényesi körjegyzőségbe osztott Örvényes,
születésű és illetőségű gazdasági cseléd ellen, Akaii, Aszófő, Balatonudvari, Tihany és végül
ki gazdáját felmondás nélkül elhagyta és 6. a szentantalfai körjegyzőséghez tartozó
ismeretlen helyre távozott, a helybeli főszol Alsódörgicse, Kisdörgicse, Csicsó, Óbudavár,
Szentjakabfa, Tagyon és Zánka községeket
gabírói hivatal a körözését elrendelte.

— Jegyzőválasztás A drávavásárhelyi
jegyzői állásra pályázat hirdettetett. A kér
vények f. hó 17-ig beadandók és 18-án lesz
a választás.
— A városi adóügyi jegyző felfüggesz
tése Szondy Béla helybeli adóügyi jegyző
hivatali sikkasztás miatt állásától íelfüggesztotett. Helyetteséül Kümmert Sándor oki.
— Szent Imre ünnepe. A Csáktornyái
jegyző rendeltetett ki
áll. tanítóképző-intézet katholikus növendékei
— C im b a lo m újdonság! Erdélyi De múlt hét keddjén délelőtt 9 órakor védő
zsőtől ismét egy újabb cimbalomfüzet jut közkézre szentjüknek, Szent Imrének névünnepe al
es pedig ezúttal egy remek szép klaszikus dalokat kalmából a helybeli róm. kath. templomban
tartalmazó füzet jelent meg. Ugyanis Mendelssohn
nak 6 legszebb dalát irta át cimbalomra oly há ünnepélyes istentiszteletet rendeztek. A tanilásan, hogy öröme telhetik benne minden cimbal- tónövendékek igazgatójuk és a tanári kar
mazónak. A 6 Mendelssohn dal ára: 2 korona 40 vezetésével vonultak a templomba. Az ünnepi
fillér. Megrendelhető Strausz Sándor könyv- és misét Kecskés Ferenc esperes- plébános,
zeneműkereskedésében Csáktornyán.
egyházkerületi tanfelügyelő végezte nagy és
— A perlaki kaszinó pőre Rakovszky fényes segédlettel. Az asszisztenciát Rozman
ellen. A perlaki kaszinó, mint ismeretes e Róbert zárdafőnök és Tislér Timót hitoktató
lap olvasói előtt, Rakovszky István képvi látták el. Szent mise közben a szószékről
selőházi alelnök ellen becsületsértési port Varga Wolfgang hittanár hazafias szellemtől
indított. Ugyanis a kaszinó a képviselővá áthatott szent beszédet tartott az ifjúságnak
lasztások izgalmas napjaiban kigolyózta B a Szent Imre herceg életéről. Az istentisztelet
bus Mihály perlaki plébánost, mire Rakovszky alatt Varga W. hittanár gyönyörű orgonajá
István azt jegyezte meg, hogy a perlaki ka téka és éneke, nemkülömben a képezdei
szinó, úgy látszik, nem tűr meg kebelében ifjúsági énekkar csak emelték az ünnepély
tiszteséges embereket Magánvádra a keszt magasztosságát. Az ifjúság ugyanaz napon
helyi büntető járásbiróság elé került a do a szt. gyónás és áldozásban is részesült.
log. A bíróság a nélkül, hogy a háztól a
— A L in im e n t Capsici comp., a
mentelmi jog felfüggesztését kérte volna, Horgony-Pain-Expeller Igazi, népszerű háziszerré
eljárt az ügyben. Ebben Rakovszky István lett, mely számos családban már sok év óta min
dig készletben van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás,
mentelmi jogának sérelmét látta és ezt f. köszvény, csuznál stb.-nél a Linimenttel való behó 7-én a képviselőháznak be is jelentette. dörzsölések mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek
A Ház a mentelmi bejelentést minden vita elő; sőt járványkórnál, minő: a kolera és hányó
nélkül tudomásul vette és a mentelmi bi hasfolyás, az altestnek Linimenttel való bedörzsöléssel mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő
zottsághoz utasította.

— Meghívó. A magyar szent korona
országai vasútas szövetségének Csáktornyái
kerülete ma délntán 6 órakor rendkívüli kerü 
leti gyűlést tart, m elyre a kerület összes
tagjait meghívja az elnökség. A gyűlés után
a vasúti vendéglőben este 8 órakor társas
vacsora lesz. Egy teríték ára 1 К 30 fillér.
— 15 évi fegyház. A nagykanizsai kir.
törvényszék, mint esküdtbiróság f. hó 7-én
tárgyalta Baráth Mihály muraszerdahelyi
lakos bűnügyét. Baráth, ki f. év julius hó
29-én Muraszerdahely határában tőle különváltan élő feleségét öt lövései megölte, csü
törtökön állt vádlottként az esküdtbiróság
előtt. A bíróság Baráthot, ki szándékos em
beröléssel volt vádolva, 15 évi fegyházbün
tetéssel sújtotta.
— Haza Amerikából. F. hó 6-án kö
rülbelül 6 0 — 80 ember Csáktornyán keresztül
utazva, jött vissza Amerikából, miután —
saját bevallásuk, szerinl — otl munkát nem
kaphattak. A visszatértek a legnagyobb el
keseredésben, rongyosan, pénznélkül folytat
ták útjukat otthonuk felé.

Meteorologia.

Csáktornya észlelő állom ás okt. havi me
háziszer jó eredménnyül alkalmaztatott bedörzsölésképpen az influenza ellen is és üvegekben: á teorológiai feljegyzéseinek eredményei:
80 fillér, 1 kor. 40f. és 2 korona a legtöbb gyógyt.
L é g n y o m á s (0*-ra redukált) valódi havi
kapható*; de bevásárlás alkalmával tessék határo közepe: 74686 mm. 30 évi okt. havi közép:
zottan: Ricster-féle Horgony-Linimen tét (Horgony- 747*43 mm.
Pain-Expellert) kérni, valamint a »Horgony« véd
maximuma: 756*6 mm. 11-é n
jegyre és a Rikhter cégjegyzésre figyelni és csak
minimuma: 7390 mm. 30-án.
eredeti üveget elfogadni.
H ő m é rs é k le t valódi havi közepe: 13.9 C*
— Esküdtszéki tárgyalás. A nagykani 30 évi okt. havi közép: 10*6 C*.
maximuma: 2 3 0 C* 5-én
zsai kir. törvényszék, mint esküdtbiróság f
minimuma: 3*6 C* 23-án.
hó 5-én tárgyalta Makovec Márton Csáktor
P á r a n y o m á s havi közepe: 10*67 mm.
nyái járásbeli lakos bűnügyét.. Ez a gyanús
R e la t iv n e d v e ssé g valódi havi közepe :
külsejű, megrokkant, de szerelmes szivü 54 88*7 % .
ékes öreg ember, ki az öregasszonyok va
minimuma: 57 •/• 11-é n .
F e lh ő z e t (0— 10 skála) havi közepe: 3*7
lóságos imádója volt, vádlottként állt az
S z é le rő s s é g valódi havi közepe: 1*6 méter
esküdtbiróság előtt. Makovec Márton ugyanis
másod percenkínt.
eddig már 15 évet és 2 hónapot ült az
C s a p a d é k havi összege: 66*5 mm. 30 évi
ország külömböző fegyházaiban részint lopás, okt. havi közép: 103.0 mm.
részint pédig azért, mert heves szerelmi lá
legnagyobb csapadék 24 óra alatt 11*7 mm.
zaiban több ízben túllépte az illendőségnek 17-én.

— Népesedési statisztik a. Születtek:
Okt. 18. Tóth Sándor urad. hivatalszolga és
neje Horváth Jusztina fia Ferenc. — Okt.
22. Vaszari Gyula kovácsmester és neje
Cvetkovics Mária fia Károly. — Okt. 20.
Weisz Sándor vegyes keresk. és neje Steiner
Margit leánya Ella. — Okt. 11. Kraschovetz
József kereskedő és neje Tódor Karolin le
ánya Rózsa. — Okt. 25. Soltics ísjván földmíves és neje Koros Mária fia István. —
Okt. 26. Kovacsics István földműves és neje
Tkalcsec Verona leánya Teréz. — Okt. 22.
Vugrinec Ilona házicseléd, fia István.
Meghaltak: Okt. 28. Horváth Ilona 20
hónapos, Lodner Mária 2 éves.
Házasságot kötöttek: Okt. 24. Kollarits
István cipész segéd és Jakiin Teréz. Okt.
28. Gyarmati József közs. tanító és Alszeghy
törvények által védett határát. Utolsó bün
Ilona.
— Sz ő lő o ltv á n y o k a t fajtiszta hazai és tetését a vádlott múlt év július 15-én töl
amerikai elsőrendű minőségben és nagy választék tötte ki és már másnap újból megkezdte
ban szállít kezesség mellett legolcsóbb árban Vityé
Miklós jónevű szőlőoltványtelepe Ős-Csanádon, viharos szerelmeinek folytatását. Ezen ujabbi,
Torontálmegye. Faj- és árjegyzéket az intézőség négy ízben elkövetett legdurvább erőszak
elkövetéséért az esküdtbiróság Makovecet
kívánatra ingyen és bérmentve küld.
— Tisztujitás. Zalavármegyében az 10 évi fegyházbüntetéssel sújtotta. A védő
1901 évi december hó 16-án tartott tiszt- semmiségi panaszt jelentett be.
— A 13-ik já rá s. Zalavármegye köz
ujilószéken az 1886 évi 21 te. 79. §-a értel
mében hat évre választott tisztviselők meg igazgatásilag eddig 12 járásra volt beosztva.
bízatása a f. év végével lejárván az általános A vármegye törvényhatósági bizottsága f. év
tisztujitás december hó 16-án lesz megtartva. február hó 11-én tartott bizottsági közgyű
A vármegye főispánja a hivatalos lap 51. lésében 59. jk. sz. a. hozott véghatározatával
számában tette közzé a pályázati hirdetményt. Balatonfüred nagyközség székhellyel uj járást
A törvényhatósági bizottság ugyanis 47 szervez. A vármegye ezen véghatározatát
tisztviselőt választ, és pedig alispánt, főjegy Andrássy Gyula gróf m. kir. belügyminiszter
zőt, főügyészt, árvaszéki elnököt, két I. osz f. év szept. hó 28-án 110,238. 907. II. sz.
tályú, négy II. osztályú és három III osztályú rendeletével jóvá is hagyta. Az uj. balaton
aljegyzőt, nyolc árvaszéki ülnököt, tizenhá füredi járás működését 1908. évi január hó
rom főszolgabírót, hét I. osztályú és hat II 1-én kezdi meg. Az uj járás a következőleg

Főmunkatárs:

Brauner Lajos.

N у i 111 ó r.*)

Nyilatkozat.
Minthogy Kalchbrenner Ferenc urat t évi
augusztus hó 24-én indulatos felhevűlésemben
sértő szavakkal illettem, azért ezen sértő szava
kat visszavonom és ezúton bocsánatot kérve, a
történtek felett sajnálatomat fejezem k i.
Stridó, 1907. október 22-én.
Előttünk:

LutAr István.

Hanzsel József,
Prekópa Károly

If j.

tanuk.
*) E rovat alatt közűitekért nem vállal felelősséget a szer к.
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tibre, 8dé su oko,i obcine svakojaőke grde zakaj ne javiju poglavari one, átéri se skriJ
^
*
vode, jezeriáőa, ar tarn je prviő jako budi vaju, da je treba na vizitu iti! Im prviő i
Vu neSterom mestu ljudi, sami od svoje zrak, drugoő pak su tain hiZe jako mokre, takvomu nemarnomu őloveku su na hasén,
volje samo neőeju nit ono zvráiti, kaj bi vlaZne, hladne, i kvartélji nezdravi. —
a nadalje, ne dase samo nebudemo nigdar
najprviC njim bilo na hasén. Sve samo onKaj je bolje tomu zrok neg to, da se réáili ovoga betega, nego joá bolje se zakoda napraviju, ako od
gosp. sudca
dojde oá- orinas tak jako áiriju i da imaju moősvareni med ljudstvom. —
tra zapoved, da to ito se pod kaátigom kojaőki betegi, как: zimica, prsna bol (suái— Vidite i ov beteg se samo vud drZi,
napraviti mora. Svi skupa pripoznamo, da ca, heptika), sakojaőki pogibeljni deteőji be- kud su nizine, kud su moővarna mesta. Po
nebi bili hasnoviti zakoni, pak da nebi lju- tegi, glavobol, oőja bol (trachoma) i drugi Medjimurju, na primer, se áiri, a veő na
de s naredbami ravnali, jako malo átéri bi pogibeljni betegi. —
onkraj Mure, po Göcseiju néma moéi, masi znal i Stel u vezdaánjem svétu pornóéi,
Zakaj si nebi zavaZali dvore i vulice kar oni ljudi i uvék imaju tu znami i med
i malo átéri bi mogel bar po neéem Ziveti. im vaáe selo se izvisi, ako bude lepáe. Pak nam posla
Vidimo, da kroz takov naéin su doáli glejte, navadno v zimi taki őutimo, ako nam
Kaj je рак ovim drugim betegom zrok?
ljudi i do lépe marbe. Kajpak,
imeli su lju- je obuőa né éisto vu redu. Siromaáka mala Opel samo to isto, na kaj vas ja tak Ver
di i predi krave; neáteri gazda
je po 5— 10 deca pak skorom nigdar némaju povoljnu
no, potlam samo imam sreéu tu med várni
glav rogate marhe imel; nego na protuletje obuéu. Ve, ako vun ide, taki su mu puné i za vas Ziveti, uvék opominjam i nagovar8U je jen к drugomu pomagat
iáli zdigati; vode i blata. К tomu ga joá poáiljamo sím jam: Dajte, nelrpite vodu drugdé, samo u
pak onda su öve sve né bile tulko vrédne, i tam, mora iti vu najveő mesti, vu drugo zdencu i vu potoku! ZavaZajte, grabe mlakak ve 2 — 3 kaj ima. Nigdar sí niáée né selo, po zloőestim putu vu ákolu; как se ke, tibre tak podvori, как i po putu. Nestém glavu tri, da Iepáa rogata marha vek- onda nebi siromaáko dete p okvarilo!? Pak morate mám jedno leto napraviti to sve.
Su vrédnost ima, i viáe hasna nam da. Joá makar su mu i dobre ákornjióke, po vodi, — Na prvi moji átaciji, gde sam bil, sam
dobro pétim, da sam si
prviő jednu jako po blatu se moraju smoőiti, i kroz zato se
zavaZal 9 lét.Tu veő zavaZam 5 lét. Ako
lépu, ávajcarsku (kuhlandsku) kravu kupil, déte mora prehladiti. Onda iáőete zrok med me dobri Bog poZivi, pak ako budem tu,
svi poznanci i prialelji su
mi rekli, kaj o- áoátari i ánajdari, krivite nebo i zemlju, sa- pak budem zavaZal makar joá 50 lét.
őem tu s takvom kravom,to je né
za naá mo to neőete pripoznati,
da ste vi sami
Koji idete negda malo dalje u svét, vikraj, za naá vidék, tu samo tak male áa- krivi, da poleg vaáe nemarnosti zgubi őuda dite nekaj lepáega, i velite: как dobro Zikulje valjaju. Dobro— dobro, sam si misül, ljudi i mnogo siromaáka dece svoje zdravje. viju tam ljudi, как lépő imaju na gruntu,
znam ja, kaj délam. Za par lét, da sam átérő déte prinas v zimi je ne barem je- tak как pri gospodi! Так i tu more biti.
veő mogel i nekaj prodati, как veliko őudo denput beteZno? lzda sreőa, ako roditelji to Sigde je blizu prodnica. Ako more neáői
je to bilo, da sam ja telicu mogel tak dra- mám spaziju, da déte zbeteZa!
negda vu ime boZje nekomu dobro vőiniti,
go prodati, как neáteri dost lépoga konja.
Kaj bi pak rekel za steze, za préőece, naj misü na onu siromaáku decu, áléra mo— Velim jako hasnovite
su nam varme- kud vu cirkvu, vu ákolu, ili po drugim po- raju po zimi i snégu, po deZdju i blatu zdodjinske i sudcove naredbe,
ar zvun drugih slu hodite? Nésu drugo, как s blatorn na- ma iti, pak naj dopelja 1 — 2 — put zvun
hasnovitih poslov, poleg ovih su doáli ljudi puáőeni jarki. Cast i poátenje neáterim obői- reda, reőimo, kaj r.ebi moral dopeljati, zemdo vrédne i lépe marhe.
Zbog öve pohad- nam, gdé ne samo zavoziju öve steze, nego
Ije ili proja na put, na stezu, tak sam sebi
jaju ve naá kraj bolje i
trgovci, i moreju v leti z skrajov i draőa spléjeju. Sam o v
i drugim jakovugoden i hasnoviti posel
njim ljudi sve po dobri céni prodati. —
kuliki mesti je to moCi najti!? Idite gled, zvrái. (Ovo je sve lépő i dobro, nego i lo
Jesu opet i takve naredbe, da moramo tarn koli Cehovca.
je istina, da bi vu vnogoj obőini ljudstvo
obőineke pute popravljati, i gdé je potrebno,
V najveő mesti, ako jedenput najesen to napravilo, ali birov je preleni za to skrb
v red postaviti. Samo da su je i takvi puti, deZdj poőne iti, nigdar po pútu pred hiZa- zeti i zbog toga su puli nezavoZeni. Uredna átere öve naredbe nespadaju, pak ljudi mi, nego pod vrti, i ne morti po stezi, ne- n ik ) Najmo anda samo to őekati, da nam
öve na avoju najvekáu ákodu zanemariju. go po zemljaj, po polju more őlovek iti, i gosp. sudec nekaj oátro zapovédaju, nego
Vi se peljate po ovi puti; vi je hasnujete. tak blato obhajali. Zakaj se onda áiriju tak da nas negda zbog neőesa i pohvaliti budu
Vaáa marha moraju velikoga terha peljati, jako sakojaőki deteőji betegi? Sve zbog toga mogli. Fák ako budete tak delali, budete
na protuletje i v jesen negda po takvom
Poglavari! Za svako takvo neduZno sihvale vrédni.
blatu, da spraznimi koli zaguneju. Misiim, romaáko déte, átérő v takvom betegu, zbog
Vas őlovek.
to vám viáe gosp. sudec nemoraju zapove- toga mora v mreti, vi ste odgovorni; i vi
dati, da bi si i öve pute v red postavili, ste zbog vaáe nemarnostitomu krivi, da ])obl*Í navuki Za november
Ilie se C .
Stere samo vi sami hasnujete. lm ako lépu smo jednu peráonu, jedno déte, jednoga őlomarhu oőete imeti, onda si ju i őuvati mo- véka zgubili, kője
bi negda joá Bogu
na
Z gazdov se vnogiput norca délaju, da
rate. Zabadav je hranite, ako je рак prete- diku, ljudem pak
na veliku pomoj i hasén se navék tuZiju, kakva je goder leti na. Da
Site i jako zmuöite. —
bilo moglo Ziveti i posluvati. —
bi si takovi ápikulanti odprli oöi ipogledali
Glejte si dvore, da deZdj opadne. Po
Öve dnéve imel sam malo öasa, pak bolje okolnosti poljodelavca, bi veő previdli
célom dvoru morate deáőice, őrepenje, cigla sam iáéi malo dalje, i pohodil sam si ú vi- da se gazda netuZi prez zroka. Z vun Mei kajkakve takve stvari namétati, a r b i va m áe mesti moje dobre prijatelje. Kak Zalostno djimurja, po celim orsagu je
huda letina
se drugaő sare grabile. V kuliki mesti onda sam moral videtl, da pri takvi familiji, gde bila. Malo je páenice, hrZi, sada i kuruza
ne moöi po putu, po vulici iti! Pred svojom skorom nigdar niáőe néje zbeteZal, ve svi je na vnogo mestah s falila. Pri nas, v Me*
hiSom ima mlaku, pred oblokom na putu imaju ocinbol, trachomu. Öv straáni beteg djimurju je hvala Bogu dosta kuruze; svaki
mezivo, pak si nebi zavozil, ar je on to né neizmerno jako se áiri med naäim ljudstvom. se hvali, da je viáe dobil, кик lani. —
1
duzen,
Zakaj, ar neöeju posluhnuti naredbe gosp. gorice su samo gde-gde dobro obrodile. IsJa mislim, da mi nö potrebno to ovdi doktora, рак zataji rajái betega, neg da bi tina, da je ono, kaj je obrodilo, jako как
raztolnaőiti, ar znam, da ste osvedoőeni, i na vraőtvo hodili, da bi se zvraőili, dók je konj. ali da bi samo viáe obrodilo. Tuőa je
da to svi znate, da je to beteg, kuga i naj- joá moői.Im znate, da célé obőme
moreju napravila veüki kvar. —
A doőesa je navekáa nesreőa jednoj obőini, gdé se po vu- vu tóm betegu zbeteZati i nesreőne pos tati; teZi dojti, onoga je najmenje, i to je krma,
lici mlake skup scédjaju, gdé su po dvori ar áto se marljivo ne vraői, on oslépi. Pak tak da vnogi gazda se őoáe po zateljaku
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áicu. К tomu паз Salosti i to, da veC den
denes su prekoredno dragi teZaki i druZina.
— Növi kr. nótárius Na mestu poPrije je dobil Covek za 36 najdalje 48 frti kojnoga Ziegler Kalmana je minister imenojakoga slugü, denes se veC deklo od Ij— 6 val Balia Emil doktora za kr. notarjuSa. koj
frti na mesec niti v spomenek nepusti A je veC kancellariju 1-ga novembra prekzel.
za Cesa naj sluga veC 6 0 — 70 frti prosi na
— Imenuvanje. Za direktora Cakovleto. К tomu drva su draga, pak da bi je ske preparandije je minister Skolskih poslov
samo Covek dobil.
Zrínyi Karolya professora imenoval. —
Vera, da si Covek óva sva premisli,on— Boj med civili i soldati . Nezahda mu odide volja od gospodarstva i naj- man veliju za letoSnje vino, da bu jako как
rajái bi vuáel, ali kam? — vmesec ?
konj, nego i pózna se ta jakost po svih krCOd Zetve je po najviáe stranah straho- mah, de se muZaki skup zideju na malu
vitna velika suáa. Na vnogih mestah su niti zabavu. S poCetka se stiha spominaju, как
ne mogli sejati, i zato bu letoánja setva ja- da bi znali, da za Cas dojde vreme, da se
ko kesna. Pri nas, hvala Bogu, je ne moCi jen i drugi nalarmu dosti. Ako se Cujeju
to reCi, nego v gornjoj strani orsaga stop- popevke, Sale pri takvoj zabavi proli tomu
ram ve sejaju. Pri nas i v Banatu je do- nesme niSCi nikaj reCi, ali — Zali BoZe —
bro. A ve рак prejdern na posle, kője sva- da malo de mine zabava prez svaje i bitke.
ki gazda mora ov mesec zvráiti. —
Так se pripetilo i vu Zalaujvaru, de su se
Pod protuletnu setvu se veC ve mora toga dva tjedna deCki zabavljali s CakoveCorati. Naái ljudi как vidim, samo gde— gde kimi ulaneri. S ovom prilikom su se posvaorjeju v jesen, a najviáe njih zapusti oral dili, i Babok Imbru ulanera tak zbili, da su
na svoj najvekái kvar. Ako se zemlja v je- ga na pol mrtvoga donesli v kasarnu, a za
sen gluboko zorje, Cez zimu premrzne, tak tim varaZdinski Spital i to s teZkimi ranami.
da na protuletje se rezdrobi как najfiniáa Zandarstvo veC v rukah ima te lepe vtiCe,
votna zemlja. Druga tretja oral veC mora koji budu pred sudom dali odgovor za svoplitva biti. — Ali balost — pri nas v Me ju prekSenost.
djimurju si samo nekoji daju to dopovedati,
— Dobri rodjaki Cetrtek fjeden su
najveC njih se po svojem kvaru vuCi. —
se ziSli dva rodjaki v Prelogu v HermarioКак vám velim, zorjite si zemlje, dók voj krCmi na mali razgovor. Od kraja povám vreme dopuáCa. Jesenska oral valja za malen bunCekujeju, ali za Cas se njim tak
jen mali gnoj. - LeZi vu se vzeme vlagu, vidi, как da bi glava Zmetneáa bila, как nakorenje se v takvoj zemlji leZi áiri v prh- vadno, a to samo od novoga vina, kője je
koj zemlji к tomu zrak i toplóta leZi prej- tak lepő delovalo, da su veC dobili volju i
de zemlju a na to sve mora gazda pa£iti, к politiki. PoCneju polilizirati, s poCetka s
jezikom a potle veC s pesnicom, tak, da su
ako oCe, da mu nebu trud zabadav.
Jarki po setvah, kod vodu pustimo dőli, se obedva skrvarili. Nego ta srd je з а т о
kratek Cas trpela i naSi rodjaki, как su se
se ve moraju kopati.
Gnoj se ve mora vun zvoziti, i najen- posvadili. tak su se pomirili, — i za kratko
put reztepsti. Samo po bregi je moCi s tem vreme opet nazaj pili, как da nikaj nebi biCakati, da se moCi bojati, da deZdj ili voda lo med njimi. — Vu toj lepoj slogi su veC
na tuliko iSli, da su se dospomenuli, как bi
dőli zepere gnoja. —
Za Cas se i marha zapre. Od se dob se moCi bilo razdeliti s gibuCimi stvari, kője
bude se marha na tenkoma hranila. Dojde su bile krCmarove, jen i drugi potegne svonapre répa, krumpir i t. d. Marhu pustimo je, kaj je bilo za odnesti. Ali krCmar je to
vun svaki den, da se razgibljeju, prem mla- spazil i naSi rodjaki su doSli na zanjku. Как
su se Steli odSkulati z krCme, v onim hipu
di marhi je to jako potrebno.
Breju marhu moramo dobro hraniti i se je vCapili Zandari.
— Cukor bu falesi. ProSloga tjedna
paziti na nje, da se nepokvariju ili prehladiju.
Stalu i vu najvekáoj zimi moramo na su se ziSli cukorfabrikanti iz celoga orsaga
Case rezluftati. Za to je najpriliCneáe vreme v PeSti na sednicu i zrekli, da budu od sada cukora pri svakom metercentu za jednu
okolo poldneva, da vreme malo odpusti.
Vu vrtu skopajmo grede i pognojimo. korunu faleSe trZili —
— Povanje duhana v Medjimurju.
Vu sadovnjaku s pucajmo drevje, steblo
s tupim noZom a zatim zribajmo s ostrom Zalavarmegjinsko Gospodarsko DruZtvo je
kefom a nazadnje operimo s jakim lúgom, molbenicu poslalo kormanu, da naj dopusti
da s tundamo svakojaCke kukce, Crve jejci, da se i v naSoj varmedjiji duhan pova. —
koji se pod korom zdrZavaju. A proli zaj- Financminister je öve dneve odgovoril na
com ornotajmo сере s trstikom ili strnjcm. molbenicu de véli, da v dolnjem Medjimur
Drevje je moCi veC ve presejati. A kaj ju nedopusti, duhana povati, jer ono mesto
bumo na protuletje sadili, pod ono drevje je veC zdavnja podvrZeno povodji i zbog
se veC ve moraju grabe skopati, da se zem toga je on fundus ne sposoben za duhan
povati, nego v gornjem Medjimurju dopusti
lja Cez zimu premrzne.
V gorice vozimo gnoja: za grobanje je da se na pojedinih mestah próba; napravi
ovo vreme najbolSe. — S rigoliranjem se suloCkim i vrtnim duhanom. Skoda da su
moramo Zuriti, dók zemlja nezmrzne. Zmr- Dolnje Medjimurje né zeli gór, ar как mi
znamo, v Dolnjem-Medjimurju je izvrstan
Zjenu zemlju nesmemo rigulirati. —
SenokoSe se moraju Cistili, jednaCiti i duhan rasel, a osobito v DerZimorcu, TurCiSCu, Palinovcu i Palovcu. Zato s ovim pugnojiti. 1
Vu Zitnici se mora zrnje premetati, da tem opominjamo öve obcine, da naj se oglase nepokvari i da ZiZki nevudriju vu njega. siju, da bu reC za to. Najbolje bi bilo, da
Novo vino, kője je veC zevrelo se mo se dospomeneju svojim g. notarijuSom i poprosiju gosp. velikoga sudca da naj njim
ra dotoCiti.
Cmelnjaki se moraju na zimu pripra- bu na ruku i spomoCjom Gospodarskoga
viti, tojest koSe moramo pokriti s Sopom ili DruZtva naj zhodi pri mimsteriumu, da ako
veC v celim Dolnjem-Medjimurju 'nedopusti
s Cim drugim.
Do 15-ga novembra se mora Cetrti fer- duhana povati, barem v onih obCinah, kője
talj porcije platiti, kaj ti po lö-tim veC inte- su veC prije povale duhana, i kője imaju
zemlju za to. V ovom dopisu véli minister,
reSa raCunaju.

da do 1882-ga leta se poval duhan v Me
djimurju, ali zbog vélikoga vkanjila i Svercarije se morala oduzeti dopust i zato i s
ovom prilikom opominja gospodare da naj
se Cuvaju vu buduCnosti takvih Cinov, ako
oCeju, da dojdu do lepoga dohodka, kojemu
vnogi i vnogi medjimurec hódi joS den de
nes svoje bogatstvo. Stara Zelja se vám anda spuni dragi medjimurci, ako to zadobite
samo pazite, da opet neopadnete nazar v
takvu falingu, как ste delali, dók se poval
duhan, da ste vkanili orsaga, de ste samo
mogli i zbog toga su vám prepovedali du
hana povati. Vnogi i vnogiput si je Ijudstvo samo krivo, ako nedopustiju ono, kaj
je za nas hasnovito. MoguCe da jeden ili
drugi pako poSteno dela, ali kaj hasni da
poleg njih je vnogo takovih, koji nikaj nedaju na poStenje i pravicu i poleg ovih mo
raju onda i najpraviSCneSi terpeti.
— Nőve desetke. Kleto majuSa 1-ga
budu stare desetke nutri pobirali i nőve vun
dali. To je zbog toga bilo potrebno, kajti
med vezdaánjimi desetkami je vnogo faliSníh. — Nőve desetke budu malo menjáe,
как vezdaánje, к tomu na jakái papír drukane. Vezdaánje desetke su Cerlene, a nőve
budu modricaste, как najlepáa fijolica. Как
Citamo, 30 miljonov novih desetkah dojde
v promet i to tak lépe, da ako nju к svetloáCi obrnemo, bude premenjala farbu, как
najfineái prelevanec.
— Popravek. Vu proálim broju naáih
novinah Citam, da me je gospodin minister
za ákolskoga savjetnika i za ákolskoga in
spektora imeDUval, i to za one magjarske
ákole, kője se nalaziju vu Horvatskoj i Slavoniji. Óva vési tak, как je tarn napisano
bilo, nije istina. Istina je, da me je predsednik {a ne minister) orsaCke akcije, koja se
jestv orila za obranu onih,koji su se izselili
iz domovine (ne samo vu Slavoniju i Horvatsku, nego i kam drugam), za svojega
ákolskoga savjetnika imenul a ne za ákols
koga nadzornika vu Horvatskoj i Slavoniji
se nalaZeCih magjarskih ákolah. Zbog toga
prosim, da se popravi, da me nije minister
imenuval za ákolskoga savjetnika i da me
nitko nije imenuval za ákolskoga nadzornika.
To popraviti zbog toga prosim, ar se п е сет
s tudjimi perjami nakinCiti. Na mene potroáene lépe réCi se zahvaljujem gospodinu
uredniku i obeCujem ovdi, ako ml gospodin
Bog i nadalje zdravje i vréme da, budem
negda, negda i ja pisai vu »Medjimurje« za
naá medjimurski púk, kojemu duáevni i
gospodarstveni napredek bude mi í na dalje
tak na srcu leZal, как vu onih proálih 33
letah, vu kojih sem med njimi kivel. Sa Stovanjem Margitai JoZef.
— D ojde red na bunde! Zbogom lepa topla jesen! Dnevi poCneju mrzli biti
tak da vjutro nezna Covek, jeli bi mraza
gledal ili svoj tenki rekliCec, kojega mora
v penziju poslati, ar du2e se nemre boriti
Znjim proti zimi. Svaki se tuZi da ga zébe!
jednoga za ruke, dugoga za noge, tretjega
za vuha. A deca kaZeju japi ljuknaste ákorjiCe, da je doktoru poále, drugaC bu palec,
koj je do ve prez svaké pogibelji vun lukal z áolceka — vnogo trpel. I mi staredi
pregledavamo svoje bunde, jeli nebi mogli
vu njoj tri maCke jednoga mida vloviti. S
tóm prilikom nebu ákodilo se zmiflljavati
na proála vremena, da je bila trda zima.
— Straána zima je bila 1410-ga leta, da je
tinta zmrzla v tintarnici, a divje zveri se
potegle vu sela i varaáe i tarn zmrZjenimi
ljudmi se gostile. — 1700-ga leta je 31
gradov kazal termométer. Zvoni su spokali;

nu od osam kilometrih, kad bi ju Coviek mu prahu, za pravo mogel samo Coviek ako
mogel dole obrnuti i po lojtri 8 kilometrah . . . bi hotel i ako bi puno bolji bil nego
i pol dole se spuáóati, dok bi dodel do li je.
1 u tvrdu zemlju se je Coviek zaroval,
kraja. Hi si neka predstavi 9 kilometrih dugu lojtru, pák po njoj se na vrh »Gabri- za vriednost i dragocienosti iz raznog kasankara» penjati! — VeC po jednakom pu- menja i kovine izvadi, ali u svojih rudah
tu se ide 8 kilometrih daleko dvie ure, a nije dalje dodel, как do 1160, a sa svedkamo li spuáóati se po lojtri u dublinu ili rom 1716. metrih.
Münchhausen, on glasovili latec je to
penjati se u visinu.
Za putnika anda, koj piedke putuje, je dakako bolje razmel, koj je odmah kroz
to put, na kojem bi Isti vide nego jednu sredinu zemlje na drugu stran preletel i
Cadu pive ili jednoga fertala vina pod krov tarn van izadel, a i francuz Julius Verne je
tiela svojega spraviti mogel, ali u razmerju do sredine zemlje doputoval. Dakako, da su
Razraierje izmod zemaljskih visi- prama promieru zemlje je to komaj tolika ova obodva bat takovi latci, как oni nedaleCina, как jedna zabodena igla ili vut- sudjeni jagari, koji na sve pucaju anikada
nah i dublinah.
gana dibica, koju je igrajuCi se diete u kru- nikaj nepogode. Ona dva su svoja putovanja samo u fantaziji delali, a to je bad za
Ja rád pripoviedam pripoviesti, kője giu od ilovaCe zabolo.
Granica vekiveCnog sniega, naravski, je nje dobro, jer bi se inaCe bili na prah i
au ozbiljne a i takove, kője su vesele, pák
sam osviedoCen, da se jedne j druge rado u vruCih predelih viáje stojeCa nego na na- pepel obrnuli. Mi znamo da je zemlja —
Citaju, t. j. jedni rado Citaju ozbiljne, a dru- áih briegovih, gde oriaá »Montblank» sa svo- izvan gornjega naslaga, gde mi tivim o —
gi pako one vesele. Misiim da neCu faleti, jimi 4810 rnetri visine tu stoji как mali sve samo jedan ogenj, как se to iz vruCih
ako ovimé sada i na katedru zajdem te как sinek azijatskoga gospodina »Gaurisankara» zviranjkov, koji na mnogih miestah zviraju,
pak onda iz vulkanali, koji ognja i vruCu
negdaánji atari Skolnik priCmem svakoga i i gospodje »Aconcagne» u Ameriki.
Dakako, ptice se malo brinu za taj sni- lavu sipaju viditi more.
sliednjega poduCavati naáe zemlje obliCje i
na njoj razmier med dubinami nutar u etni, vieCne smrti odiel: Lastavice lete do
Em. Kollay.
zemlju i visinami gori nad zemljom. Polag njegove granice u naáih alpah, orli puno
toga sam siguran, da ako ovo moje preda- vide od »Montblanka», a jastrebi dapaCe do
vanje nezategnem mnogimi preveC uCenimi 6500 metarah visine, te je anda podpuno
Svakovrstne novosti.
navodi, veC ako je liepo mojimi navadnimi opravdano pririeCje, ako je kaj tetko za
veeelimi medjumelci, skraCene predlotim dostiCi ili ako se Coviek hoCe neCesa rieditimojím vriednim Cdateljem, da Ce je svaki »Neka te jastreb nosi!»
Cudnovitosti jednoga vodje.
A kaj pak si Coviek misli?
rado, kakti zanimivi np.uk Citati.
Iz
Fetervara
javiju, da su ove dneve
»Zakaj je Bog meni podielil moC mi
To je veC svakomu dietetu poznato, da
nada zemlja nije jednaka как labia, gde sli i prosudjenja, zakaj mi je odvatnost u odkrili v Ocs-akovu jednoga glasovitoga
strina rezance miesi, te po kojoj iduC bi dudu uciepil, ako ja nebi mogel dalje na- vodje, Suvarovoga monumentalnoga spomeCoviek do kraja doáel, i onde na gatre na- predovati nego zraCne ptice? Zakaj sem ja nika. S ovom prilikom su ruske novine
slonjen bi dole u tmiCno bezdno pluval. veC prvi i najodliCniji stvor botji, ako nebi mo zanimljive stvari pisale od ovoga vodje, —
da je nieke vrsti krugla. Ta krugla je da- gel svojom nogom stati na najvidjem briegu kakov je to Cuden Covek bil. —
Suvarov je na primer najrajdi gol hodil
kako tako velika, da se ánjom nijedan Co- i letiti nad oblaki?» — Pak onda su braCa
viek nebi mogel kruglati, —• jedini njezin Schlagintweit, kvji za takovo pogibeljno po- vu svojoj hiti i to sold.tCkim koraki. — I
stvoritelj bi to mogel; *je r njezin promier duzetje i pravo ime nose, se bad tak viso- v ovoj Adamovoj opravi je prijimal svoje
iznaáa malenkost od 12.700 kilometarah i ko oddetali, как visoko jastrebi mogu leteti. adjutante dapaCe i videde oficire. Navadno
tko bi ju hotel na okolo obiti, táj bi mo- DapaCe u balonu su nekoji prevzetno gje- veC ob destoj vuri se lete spat. A v postemoral 40.000 kilometrah puta prevaliti. Kaj gjerni ljudi daleko preko najvidjih gorah Iji nema drugo, как jen kúp slame, niti
to znamenuje, — как je to daleko, to zna leteli te su dostigli visinu od 11.274 metrih. blazine, nikaj. Ob polnoCi se je stal i poCel
svaki Coviek, kojemu su samo oni prvi, iz
Najvidje sgrade, CovieCjom rukom na- pisati, a slugim je odtro zapovedal, da ga
deCinskih ákolah raCuni poznati i kojemu Cinjene su naprama ovakovim u visinu uz- vjutro zaran naj zbudiju i ako se nebi
je do mala fertal ure potrebno, dók po pra- dignuljem samo dieCinska igraCa .. . Bote mogel stati, onda ga naj za noge potegneju
Vjutro ob 8 vuri je zajtánoj ili blatnoj cesti od jednoga kilometer- mo j . . . . do sad poznamo takovu sgradu vun iz postelje.
nog stupa do drugoga dojde.
CovieCanskom rukom naCinjénu, najvidju, rekuval, s kojum prilikom su navek za
No, — ali niti povráina te naáe zem Eifelovog túrna u Parizu. Pak kaj su te 1 5 — 10 prestirali kajli stranjske je jako rad
lje nije tak po reguli izdraklana, как jedna 300 rnetri toga túrna naprama »Himalayi» imel. On je jako mertuCljivo tivel, malo jel
prava krugla, skojom je moguCe svih devet ili pak naprama navidjem uzdignutju jed i malo pil DoCim je svojim gostom najfinisruáiti, a niti nije lak jednaka i gladka как noga balona? — Onih nekoliko na 25 kata áe hrane dal pripraviti, onje zadovoljen bil
je krCmenski pod za plesanje, na kojem se sazidanih palaCah u New-Yorku, kojim se s juhom od ribe i pojel falaCek mesa. —
se veC mnoga dievojka poákliznula i pala u nadi amerikanski putnici, kad onamo dojdu Prvi komornik je nekakov Proski zvani
bezdno — — a mnogi mladiC p o p ikn ul... Cude, da im usta odprta ostanu, nije niti Covek bil, koj je potlam plemenitad postal
i na leto 1500 rubelov plade vlekel. —
veC je ona puklava, kehlava i u obCe ne- vriedno spominjati
ravna, na kojoj se jedina povráina mórja,
A sada pak ajdemo u dublinu, koju DomaCu tivinu je ne trpel okoli sebe, ma*
kojega je dvie tretjine a tvrde zemlje samo Coviek nemote tako lahko prodrieti как u kar je izvrstno znal nasljedovati tivinske
jedna tretjina, drti naravnog zakona okru- visinu, a to je posve shvatljivo, podto se glase. — Da su s turCini imeli bitku, onda
gloCe tako, da se od nje, najme povráine zemlja i voda takovomu poduzetju mnogo je zapovedal svojim soldatom, da как budu
morske, punim pravom obiCava mieriti visi- bolje suprotstavlaju nego zrak, koj nadu Culi kokota kukurikati, odmah moraju bitku
poCeti. OfTiciri su se poCeli Cohati po glavi
na i dubina zemlje, pák zato se tita po kruglu okrutuje.
knjigah, za mnoge nerazumljivo: »ov ili on
Coviek u morje jod nije odvide dubo- как bu to zgledalo, de niti jednoga kokota
varad leti deset metrov nad morém . . . > ko prodrl, em mora zadovoljan biti, ako nevidiju okolo sebe. — Ali komaj se poCelo
i t. d. A to znaCi, da je t aj varad, kad bl mu ide za rukom sa ronilCinim zvonom deniti, veC Cujeju da je nedCi stradno zakuod mora jednaku liniju do njega potegnul u neznatnoj morskoj dubini koju potonulu kurikal, a to je nidCi ne bil drugi как sam
za deset metarah viáji — hakti na bretulj- ladju pretrativati i u njoj nadjene drago- Suvar ov.
Mlat.
ku — od mora, a za toliko je more pod cieriosti na povrdinu van iznesti; ali on je
rastline eve pozeble i grozovito mnogo Íjadi i tivine pomrzlo. — V prodlim stoletju
je jak a zima bila 1830., 1870 i 1886-ga
leta. A v ovim sloletju je lanjska zima biia
najtrdeda. I letos se slobodno pripravimo s
drvi, lak véli kolendar, ako oCemo da nam
peC nezmrzne v hiti. О drva, drva, zakaj
ste tak draga?!

z А в A v A.

njim.
Sada bi mnogi bi! znatiteljan znati,
koja je najveCa dubljina na naáoj zem lji,a
koja najveCa visina, a ja mu nato odgovaram, da je to dvoje опак priliCno jednako,
jer najveCa dubljina je u tihom oceanu, a
ta iznaáa najdubljem miestu 8513 metarah,
doCin. brieg »Gaurisankar» u aziatskom himalaya bregovju site 8840 metarah u viainu. Anda si more avaki predstavili dalji-

ipák morsku dobljinu izmieril i on zna, da
su u dubljini od 5000 metara iliti pet kilo
metarah jod tivi stvorovi . . . . dakako nieki
nevoljni sluznati, na lormu hladnetine stvo
rovi, koji akoprem pudkinoga praha nisu
znadli, ali ipak medjusobno rat vode, как
da to biti mora na tom hepom a ipak nevoljnom svietul —
Mir i sporazumljenje medju sobom podrtati, to bu uzprkos iznadjenomu pudkino-

Mlada Fanika je ran v tetvi odidla zamut; ali niti par mesecov je ne minulo po
gostuvanju, veC se premenil mut, i poCel
je svoju tenu sekirati a negda-negda i napokati. PlaCuC ide anda nada Fanika к staredim i poCme se tutiti otcu, kaj dela sniom
mut.
Ah, to ti je ne tak velika falinga, dra
ga Cerka — veli otec — im to svaki zna,
da po tetvi mora dojti mlat.

Gabona

A ra k .
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C i e n a titk a *

* rn.-cent,

kor. fill

Búza
Páenica
22.00 —
Rozs
Нгй
18 00 —
Агра
Jeőmen
15 00 —
Zab
Zob
15.00 —
Kukoricza uj Kuruza nova 12 0 0 _
Fehér babuj
Grab beli
16 35 —
Sárga bab
,
14 00 —
Vegyes bab
» zméSan 13 4 0 —
Kendermag
Konopljenoseme 2 0 П 0 —
Lenmag
Len
2120—
Tökmag
KoéCice
19 20 —
Bükköny
Grahorka
15 00 —

összesen 57 kor. 14 f. biróilag már megállapított költségek erejéig, a Kompária ma-
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Nagy választók uj és átjátszott
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Kelt, Perlak 1907. nov. hó
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Arany Reinete
Arany Parmen
Canadi Reinete

Erdélyi Batul
Erdélyi Bőralma
Nemes piros stb.

minden mennyiségben és válogatott minőségben szállít

6^. — koronáért loo kilót
TÓDOR R. Utóda, Csáktornyán.

Van szerencsém a t. ez. közönség b. tudo
mására adni hogy a beállott bányászati zavarok
miatt
609 sz. 1907.

.

zongorák, pianinok, fusshar-

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, Г П О П Ш I T I O k é s C i m b a l m o k b a n
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzM tC S X lC t M ÍX d S S J T S M SI
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron
alul is ei fognak adatni.
Hangszerek bérbe adatnak.^4 20“20
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. törvény
széknek 1907 évi 5463/p számú végzése
következtében Dr. Tamás János perlaki ügy
véd által képviselt Muracsány község javá
ra Gróf Andrássy Sándor ellen 33 K .45 fill,
s jár. erejéig 1907. évi október hó 16-án
foganatosított kielégítési végrehajtás utján
le- és felülfoglalt és 1100 K. becsült követ
kező ingóságok, u. m. : 1 1 drb, sertés nyil
vános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság
1907. évi V. 401/2 sz. végzése folytán eddig :

trifa ili kő szén
kicsinybem elárusitásra nem jön forgalomba.
Tisztelettel

Jelein Vilmos
591 1—10

a tr ifa ili k ö s z é n b á n y á k
k é p v ise lő je .

NAGYKANIZSA.

Vásárlásnál azonban vigyázzunk es
határozottan R É T H Y-félet kérjünk,
mivel sok haszontalan utánzata van.
1 doboz 6 0 fillér.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el !

559 8-1 0

F O R R Á S term észetes húzni diuretikus gyógyásványvíz. L e y h írn eveseb b o r v o s -p r o te s s o r a in k
kiváló gyógyeredményeket érnek el vele m in d e n 

A

n em ű h u ru to s g é g e-, ep e-, v e se -, h ó ly a g - é s m á jb e t e g s é 
gekn él é s a legnkiitnhb gyom or b e te g sé g e k n é l is
b i z t o s

hutása vun.

Folseges és különleges gyógyszer gyomorégés ellen és vizeletí zavaroknál.

sóskúti

Kapható minden jobb fűszer- és ásványvizkereskedésben.
M ur akö z ós A ls ó l e n d v a eg yed üli fő e lá r u sitó i:

STRÄHIA TESTVÉREK Csáktornyán.

elhalálozás miatt hatóeágílag engedélyezett

wA n n |
Vи g и I

Alois K ü rs c h n e r cégnél lfa ra id in b a n
űzletfeloezlatás miatt mindennemű

fé rfi- és női d iv a tá ru k , bundák,
olcsón kaphatók.
Nyomatott Fischel Fülöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

