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A gabona rosták és a rostálás.
Folyik már javában a cséplés, sőt akár

hány helyen már be is fejezték, most már 
a rosták is újra elő kerültek, hogy meg
tisztítsák a kicsépelt életet. Éppen azért ta
lán nem lesz érdektelen, ha néhány szóval 
megemlékezünk a rostáról, különösen azok
ról, melyek jól beválltak és a rostálásról is 
elmondunk egyet-mást.

Hogy mi az a rosta és miből áll annak 
szerkezete, azt annyira ismeri már minden 
gazda, hogy felesleges lenne szót vesztegetni 
leírására. De az már azután más kérdés, 
hogy minő munkához milyen rostát kell 
használni.

Általában szem előli kell tartani a rosta 
megválasztásánál, hogy annál jobb a rosta, 
minél nagyobb annak szita-felülete. Ezt úgy 
kell érteni, hogy minél nagyobb és több 
szitát lehet bele tenni valamely rostába, 
annál jobban és szebben fogja az a gabonát 
megtisztítani és osztályozni. Ez könnyen 
érthető dolog, mert hisz minél nagyobb szita 
felületre oszlik el a rostálandó termény, 
annál nagyobb a biztonság, hogy belőle a 
nem odavaló idegen anyagok, gyommagvak, 
földrészecskék, polyva, kavics, por stb. ki
választódnak.

Az már úgy vidékenként szinte meg

szokott valami, hogy egy-egy gyomnövény 
az egész határban minden vetésben benne 
van, mig ugyanaz a gyomnövény más vi
dékeken csak elvétve, ritkán fordul elő. Ter
mészetes dolog, hogy minden gyomnövény 
magját ugyanazzal a gabonarostával kiválasz
tani nem lehet. Minél nagyobb és nehezebb 
a gyomnövény magja, annál inkább kell 
nagyobb szita felület a rostába s viszont 
minél kisebb s könyebb az uralkodó növény 
magja, annál kisebb lehet a szita felület. 
Ilyen uralkodó gyomnövények vidékenként 
a vadrepcze, ördögbocskor mind különböző 
magvai vannak s e szerint különböző ros
tákat. vagy legalább is különböző szitákat 
kell használni kiválasztásukra. A gabona tisz
títására igen jónak bizonyullak a Baker 
rendszerű roslák, melyet Kühne Ede, Clauton 
és Schlutlleworth és Hoffherr és Schrantz 
gépgyárosok készítenek jó minőségben. Ezek
kel az egyszerűbb és a gabonaszemnél na
gyobi) liszlátlanságok is, akkor a legfelsőbb 
szitát rézsutosan lefelé állítsuk, hogy igy e 
nagyobb idegen anyagok könnyen legurul
hassanak a szitáról s kiessenek a gépből. 
Ha pedig nagyon polyvás a gabona, akkor 
a legfelsőbb szilát vízszintesre állítsák hogy 
lassan terüljön el rajt a gabona s igy a 
szellő szele tovább járhassa át a rostálandó 

| terményt és könyebben kifújhassa belőle a

polyvát egyáltalán, minél gazosabb a rostá
landó élet, annál lassabban szabad annak 
a szilákon végig menni s azért a garat nyí
lást szűkre kell állítani és a felső szitákat 
kell vízszintesre állítani.

Ha a gabonában sok az ördögbocskor 
vagy a repczebeczö, miket igen nehezen lehet 
közönséges rostával kiválasztani, akkor az 
ii. n. »Verseny« terményrosla lesz jó  szol
gálatot, melyet Kalmár Mihály készít Tur- 
kevén. E rostának felső szitái nemcsak az 
oldal mozgást és előre felé mozgást teszik 
meg, de himbálódzó mozgást is végeznek s 
igy éppen úgy működnek mint az úgyneve
zett karéj rosták, a mivel az asszonyok vá
lasztják ki az ördögbocskort vagy a repcze- 
beczőt a gabonából.

Az árpa rostálására igen jónak bizo
nyult a Kühne-féle mosoni rosta, r.iely az 
árpát a toklásztól és más idegen piszok
gyomtól tisztítja meg.

Ha pedig üszögös a gabona, akkor az 
üszöggarattal ellátott Baker rendszerű rosták 
valók munkába.

Végül ha a gabona különben tiszta, 
csak por, polyva és apró gyommag van 
benne, akkor igen jó  szolgálatot tesz a Kühne- 
féle szelelö magtárrosta. Ennek a rostának 
szilái nincsenek, ez tisztán csak a szél ere
jével dolgozik, még pedig olyformán, hogy

T  Á R C z  A.

Tündérkert a felvidéken.
Suttogó berkek, zizegő nádasok, morajló pa

takok, a természet összhangzatos békéjének és a 
társadalom elkeseredett harezának regényes ta
nyája ez a gyönyörű, körüskörül hegyektől hatá
rolt, tündérkerthez hasonlatos megye. Amint el
maradnak mögöttük Körmöczbánya alagutjai, a 
melyekbe gyorsan, vélni az iszonyodás sikoltásai
val robog le a fütyülő vonat, ismét fölcsikorog a 
vas vágányok recsegő, kattogó zenéje s a gőzös 
szinte fékeveszett örömmel száguld alá a nap
sugaras völgybe. *Turócz-Szent-Márton«l kiáltja 
fürgén leszökve a kocsi ajtajából a kalauz. Itt 
volnánk tehát abban a hírhedt, sokat emlegetett 
városban, a hol állandóan izzik a parázs, mely
nek hevénél kovácsolják s fenik élesre a haza 
szivében megforgatandó fegyvert! Pedig oly nyá
jasan. oly békítőén, oly felmagasztositó szépen 
terül el itt a mosolygó természet, mintha e vidék 
éppen az ellenséges érzelmek eltüntetésére, a fele- 
baráti szeretet ünneplésére teremtett volna.

Zöldelő halmok, virágos dombok szegélyezik 
a várost, túlabbról pedig felhőbe meredező hegyek 
vonják meg e kies kert határát. Nyílra ledé mind
inkább ellaposodva, majd ismét egyre nőve. amíg 
Kulikénál egyszerre meg nem szakad a hegylán- 
czolat, ajtót nyitva a vadul tovarohanó Vágnak, 
a melyen keresztül egyszersmind belebben a déli 
órákban minden egyes falevelet megringató enyhe 
szellő Kutatva jártatjuk körül szemünket. Hol 
vannak hát a vámsorompók, a hol valami vad- 
tekintetű, lógó bajszu, bocskorszijas pánszláv min

dent leszed rólunk, a mi magyar és csak aztán 
bocsát be a maga kis birodalmába ? Nyomuk 
sincsen. A helyett barna képű, kóczos czigány- 
purdék szaladgálnak, hol az ember előtt, hol mö
götte, nevetésre csiklandó siránkozással kérve az 
újonnan érkezettől egy »grajeziárüt.« Ez az a 
vámtétel, a melyet le kell rónunk, hogy az alkal
matlankodó apró-cseprő népséget a sorompókhoz 
való visszatérésre bírjuk. De még szemközt talál
kozik velünk a család feje, a vén czigány, akit 
nagy óbégatással elkesergett panaszára, hogy fe
leségét lopás miatt börtönbe csukták és szegény 
czigánynak most több kell, szintén egy fényes 
rézkrajczárral kell megvigasztalnunk.

Most már nyugodtabban foly tatliatjuk utun
kat. Igaz, hogy egy-egy kapuajtó előtt fenyegető 
külsejű kutyák állják el az utat, ámde ezek is a 
hűvös égalj (iái és nyugalmukban minden csip-esup 
magyar által zavartatni. Sodrukból csak a szá
guldó kerékpárok hozzák ki őket s nemzetiségre 
való tekintet nélkül ugv a magyar, mint a tót 
negyedbe tartozó kerékpárost lábuk száránál fogva 
iparkodnak marasztalni, hogy ne távozzék olyan 
hamar.

Mert van ám e városban magyar és pán- 
í szláv negyed. A kettőt a régebben nagy szerepet 
vitt, de azért be is szüntetett »Matjica« épülete 
választja el egymástól, melynek tőszomszédságában 
a »Narodnie Noviny« csinos szerkesztőségi épüle
tét találjuk. A z  u. n. magyar negyedben ott áll 
a megyeháza, az egyetlen, a melyben nem a zöld 
asztalnál vitatják meg a megye dolgait, hanem a 
vörösnél. 1707-ben Turócz vármegye is küldött 
követeket az ónodi gyűlésre s körlevelében azt 
fejtegette, hogy a felkelést a vezérek a maguk 
hasznára zsákmányolják ki Keservesen kellelt 
ezért megszenvedniük a követeknek. Kakovszky

Menyhért uramat a gyűlésen ngyonszablyázták, 
Okolicsányi Kristófot pedig, miután ugyancsak ott 
súlyos sebekkel borították el, lefejezték. Ennek 
emlékére ma is vérpiros terítő borítja a megye
asztal.

Pompás hátteréül szolgál a megyeházának 
az egy órányira mögötte csonka gúla alakjában 
elterülő s a Turócz folyóra néző hegyláncz, mely
nek felső síkja Trencsén megyére nyújt gyönyörű 
kilátást. Diónagyságu szamóczák kandikálnak ki 
a méltóságos fenyőfák tövén illatozó fű közül, 
gazdag keresletnek örvendve úgy a gyermekek, 
mint a néha megjelenő maczkók részéről. A me
gyeházával szemközt eső kaszinó a találkozó- 
helye a város összes magyarságának. A tót áram
lat ellen való küzdés itt egyesítette a különféle 
felekezeteket a hazafiság szolgálatában. Jó barát 
itt a kalholikus pap a zsidóval. Vállvetve küzde
nek a magyarság érdekében, hogy ennek kicsiny, 
de üde szigetét el ne borítsa a pánszlávizmus 
árja. —

Ha megkondul mélán, méltóságosan az esteli 
harangszó, az evangélikus templom felé vezető 
fasorban tiszteletre indító ősz férliut látunk áhi- 
latos egyedüllétben tovahaladni. A »tót« felekezet 
83 éves lelkésze ez ! Roskatag termetét elszánt 
akaraterő, vas erély varázsolja egyenessé, szelíd 
kifejezésü arczát élénk szellemi élet fénye hatja 
át. Nemzetiségének legelszántabb, legtörhetetlenebb 
harezosa ez agg !

A pánszláv negyed mögött az 1000 méter 
magas Kriván-Fátra terpeszkedik. Merészen a fel
hőkbe nyúlik orma. Zivatar után fölséges látványt 
nyújt e hegy. Dereka körül száguldva kergetik 
egymást a fellegek s e fehér környezet körül tör 
égfelé a hegy, ormán füstölgő felhő, fölötte isten





E szerint a kiállítás f. é. október 9— lfi-ig 
fog tartatni a városligetben, a mezőgazda- 
sági múzeum (Vajda-hunyadi várépület) he
lyiségeiben.

A kiállítás súlypontja a gyümölcs és 
szőlőre van ugyan fektetve, de ki fognak 
állíttatni konyhakerti termények, virágok, 
virágkötési és díszítési munkák; végül pedig 
a gyümölcsfeldolgozásra és értékesítésére 
szolgáló gépek és eszközök is. Ezen utóbbi 
gépek kiállítása nemzetközi lesz, mig a többi 
tárgyak kiállításában csak magyarországi ter
melők vehetnek részt.

Ezen kiállítás czélja: a pomologiai is
meretek gyakorlati terjesztése, továbbá a 
kertészeti érdekeltség ébrentartása; másrészt 
alkalmat fog ezen kiállítás szolgáltatni aira 
is, hogy úgy a fővárosi fogyasztó közönség, 
mint a meghívott külföldi kereskedők is a 
termelőktől közvetlenül szerezhessék be téli1 
szükségleteiket,

Az idei év ugyan nem valami sikerült 
gyümölcstermő év az ország egész területét 
tekintve; mindazonáltal egyes vidékeken szép 
gyümölcstermés mutatkozik; sőt a szilva-és 
dióból nagyobb kivitelre való is akad. A ki
állítók jutalmazására számos arany-, ezüst- 
és bronz-érem, továbbá különféle pénzdíjak 
állanak rendelkezésre.

Már előre figyelmeztetjük tehát terme
lőinket és kertészeinket, hogy e kiállításban 
saját érdekükben minél többen és minél 
méltóbban vegyenek részt.

Bejelentési iveket, megkérésre, posta- 
fordultával küld az »Országos Magyar Ker
tészeti Egyesület« titkári hivatala (Budapest, 
IV. kér. Koronaherczeg-utcza Ifi. sz. föld
szint) vagy az országos gyümölcsészeti mi
niszteri biztos a földmivelésügyi m kir. 
minisztériumban (Budapest. V. kér. Nádor 
utczai palota.)

KÜ LÖN FÉLÉK.

—  Lapunk segédszerkesztője Z r í n y i  
Károly megrongált egészsége miatt kénytelen 
volt a lapunk szerkesztőségéből ideiglenesen 
kilépni. A midőn e helyen is megköszönnők 
Zrínyi Károly urnák több évi becses mun
kálkodását, azon reményünknek adunk ki
fejezést, hogy egészsége mielőbb helyreállván, 
lapunknak és hazafias czéljainak ismét szol
gálatába állhat.

—  Kinevezések. A vall. és köoktatás- 
ügvi miniszter Gyürke Ilona okleveles óvó
nőt a perlaki állami ovodához nevezte ki. 
— Farkas József a helybeli postahivatalhoz 
gyakornoknak neveztetett ki.

—  Kirendelés. Kolbenschlag Béla fő
szolgabíró Novák László stridói aljegyzőt 
Csáktornyára helyettes-jegyzőnek rendelte ki.

Ezüst mise. Egy érdemteljes lelkész, 
Schadl István miksavári plébános, felső- 
muraközi egyházkerületi tanfelügyelő ülte 
meg m. hó 25-én áldozárságának 25-ik év
fordulóját. Schadl István mint lelkész és 
mint hazafi mindig össze tudta egyeztetni a 
ielkészi magasztos hivatást a hazafiui köteles
ségek hű teljesítésével. Daczára a mi nehéz 
és kényes viszonyainknak, mint derék lelkész 
s mint jó  hazafi azok közé tartozott, kik 
soha, semmi körülmények között sem tagad
ták meg hazafiui érzésüket és gondolkodá

sukat. A derék lelkész jubileumát csak a 
| legszűkebb körben, 25 év előtti volt semi- 
náriumi iskolatársai körében ünnepelte meg,

; mégis híveinek sokaságát nem lehetett vissza- 
I tartani attól, hogy a maguk részét ne vegyék 
ki az ünnepségből, tiszteletüknek és szere- 
tetüknek igaz jeleit ne mutassák külső jelek 
által is lelkipásztoruk iránt. A Te Deumon 
jelen volt a hivők sokasága, kiknek nevében 
nagyszámú küldöttség tisztelgett a jubiláns
nál, a mozsarak durrogása pedig a közel 
stayerországiaknak is tudomására hozta a 

| miksavári fára híveinek lelkészük iránti meleg 
ragaszkodását. A midőn mi is a hivők, tanuló
társak, jóbarátok és tisztelők sokaságának 
közé állanánk a mi üdvözletünkkel, kívánjuk, 
hogy a Mindenható tartsa meg a jubiláns 
életét híveinek javára és örömére igen, igen 
soká s árassza rá mind azon kegyeket, melyek 
a földi életet boldoggá tehetik ! Főleg pedig 
adjon neki egészséget és kitartást nemes 
hivatásának végzéséhez !

—  Eljegyzés. Holub Ferencz Csáktor
nyái illetőségű lengyeli kereskedő eljegyezte 
Türbauer Francziska kisasszonyt.

—  Kinevezés. Kornfeind Jenő dráva- 
vásárhelyi ujmisés lelkészt a zágrábi érsek 
ur Rácsára nevezte ki káplánnak.

A Csáktornyái állami polgári fiú- és 
leányiskola szép. mintaszerű épülete teljesen 
elkészült, berendeztetelt és czéljainak át-1 
adatott. A legkényesebb igényeknek meg
felelő modern iskola-épület s annak czél- 
szerü berendezése sok. sok éven át lógja! 
hirdetni dr. VVlassics Gyula vallás- és köz
oktatásügyi miniszternek városunk s annak 
culturális előhaladása irányában tanúsított 
áldozatkészségét és jóakaratát.

—  Hivatalos látogatás. Epstein József 
zala-egerszegi pénzügyigazgatói titkár hiva
talos látogatást tett a helybeli adóhivatalban. 
Innen Rerlakra utazott.

—  Rabbiválasztás Győrött. A győri és 
győrszigeli izr. hitközség aug. 28-án ejtette 
meg a rabbiválasztást, Schwarcz Mór dr. 
turócz-szent-mártoni rabbit választván meg 
főrabbinak. A fiatal pap fia Schwarcz Jakab 
Csáktornyái rabbinak; tudományos képzett
sége és kiváló szónoklatai által széles kör
ben tette ismertté nevét. A győri hitközség 
uj rabbiját szeptember hó első napján fogják 
ünnepélyesen beiktatni.

—  Előléptetés, kinevezés. Szakonyi Géza 
Csáktornyái állami polgári iskolai r. tanítót 
a vallás és közoktatásügyi miniszter ur a 
X-ik fizetési díjosztály második fokozatába 
léptette elő. — Ugyancsak miniszter ur a 
Csáktornyái állami polári leányiskolához 
Kintner Róza oki. polgári iskolai tanítónőt a 
XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába s. tanító
nővé kinevezte.

—  Tanítónő választás. A dráskoveczi 
tanítónői állásrá m. hó 20-án egyhangúlag 
Kovács Róza okleveles tanítónő választa
tott meg.

—  Nyári mulatság. M. hó 28-án tar
totta a Csáktornyái kereskedelmi ifjak ön- 
képző-egyesülete nyári mulatságát a »Fehér 
galambhoz czimzett vendéglő kertjében. A 
tánczczal egybekötött sikerült mulatság d. u. 
5 órakor vette kezdetét s csak az éjfél utáni 
órákban ért véget.

—  Halálozás. Biró Péter magyar állam- 
vasúti gépgyári tisztviselő, folyó hó 2fi-án 
hosszas szenvedés után életének fi4-ik évé
ben meghalt. A boldogultnak földi marad

ványait f. hó 28-án az uj központi sirkert- 
ben helyezték örök nyugalomra. Biró Mariska 
alsó-domborui elemi népiskolai tanítónő az 
elhunytban édes atyját gyászolja. Béke porai 
felett!

—  Tekeverseny. A helybeli tekéző-tár-
saság m. hó 25-én tartotta meg Baumhack 
Frigyes vendéglős kertihelyiségében ez évi 
tekeversenyét. Nyertesek lettek: dr. Fárnek 
László, Baumhack Frigyes, Bernyák Károly, 
Frász Tamás, Pecsornik Ottó, Zrínyi Viktor, 
Gvetkovics Antal, Salon Péter, Neumann 
Albert, Strahia Károly, Morandini Bálint, 
Marczius Ferencz, Masztnak József.

—  A pápa ajándéktárgyai. A pápa a 
múlt vasárnap tartotta nevenapját, mely al
kalomból a római lapok regisztrálják, hogy 
még egyetlenegy pápa sem kapott annyi 
ajándékot, mint XIII. Leó. Kívánsága szerint 
halála után egy külön múzeumba kell azokat 
helyezni s a múzeumot róla elnevezni. A 
kapott ajándékok légértékesebbjei a követ
kezők: 28 nagyértékü drágakővel kirakott 
tiara; 319 nagyértékü ékszerrel díszített ke
reszt; 1200 arany- és ezüstkehely; 81 gyűrű; 
—  ezek között a szultán ajándéka maga 
megér 50,000 lírát; egy óriási nagy darab 
gyémánt, Krügernek, Transvaal elnökének 
ajándéka, melyet több millióra becsülnek; 
Ifi pásztorbot, drágakővel kirakva; 884 szen- 
teltviz-hintő, aranyból, ezüstből; 7 arany- és 
ezüst-szobor és mintegy 1000 darab mű
kincs. Mindé tárgyak értékét 50 millió lírára 
becsülik.

—  Meteorologia. Csáktornya állomás 
augusztus havi hőmérsékletének közepe 20 9 
C°. A hőmérséklet maximuma 31 4  C°. 9-én. 
Minimuma 120 C°. 30-án. Csapadék havi 
összege 39 0 mm. A csapadék 24 órai maxi
muma 19 0 mm. 9-én Csapadékos napok 
száma 5

—  Helyreigazítás. Lapunk m. számában 
a vizi-szent-györgyi plébános elitéltetésére vo
natkozó hir a szerkesztő távollétében került 
lapunkba Annak beküldője positiv adattal 
nem rendelkezik az ügy állása felől s csu
pán hallomás után irta meg hírét, amely 
különben egy hónap óta tartja magát a szt- 
györgyi nép között, mint erről magunk is 
meggyőződtünk.

A »Kepes Családi Lapok« írói a legjobb 
nevű és legjobb tollú irók; a »Képes Családi La
pok« Magyarország legelterjedtebb s méltán leg
kedveltebb képes szépirodalmi hetilapja: a »Képes 
Családi Lapok« kitűnő és változatos tartalmának 
megfelel a kiállítása is, mert a legjobb mesterek 
legjobb képeit közli művészi reprodukcziókban. A 
»Képes Családi Lapok« nagy áldozatok árán az 
ismeretterjesztő czikkekhez jól sikerült fényképek 
után készült illusztrátiókat is közöl; az aktuális 

l kérdéseket és eseményeket azonnal a leghitelesebb 
alakban úgy képben mint Írásban terjeszti olvasó 

I közönsége elé s mindemellett a »Képes Családi 
Lapok« Magyaroszág legolesóbá szépirodalmi heti 

I lapja, mert előfizetési ára egy evre 6 frt, félévre 
3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. A »Képes Családi 
Lapok kiadóhivatala (Budapest, V., Vadász-utcza 
14. sz. saját házában) mutatványszámot kívánatra 
ingyen és bérmentve bárkinek küld a ki ezért 
hozzá fordul.

Felelős szerkesztő:

M A R G I T A l  J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika

vu Čakovec.

Izda te ljs tvo .
Knjižarn Fi schel  Filipova 
kam se pred p la te i obznane 

pošiljaju.

M E D I I M u R I E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučijivi list za puk 

I z l a z i  s v a k i  t i j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k o  n e d e l j u .

Predplatna cena je :
Xa celo leto . . . .  4 fr  ̂
\a pol lela . . . .  2 fj( 
Xa četveri leta . . . | f,j

Pojedini l>roj; koštaju 10 ki

Obznane se poleg pogodbo 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Cakovečke ŠparKasse«, »Medjimurske Sparkasse«, »Sparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Plod.
Želva letošnja je več po cčlirn orsagu 

prešla i vezda još gde-gde spravljajo i mla- 
tiju žito. Pod ovum prilikam najbolje pre- 
vidimo, kakov je plod po orsagu ne samo 
v žiti. nego vu svem. kaj spada k gospo
darstvu.

Pšenica i hrža je lelos po sredinskim 
zraslo, lojest neg odveš malo. pak ne puno: 
ječmen i zob je dobroga sredinskoga ploda 
dal. Ovo vidimo, ako žito na kulikoču po
gledamo. Ako pak na kakovču pogledamo, 
onda pšenica i brž je dober sredinski pro- 
rez zrasel; puno lépe farbe i žmehke zrno 
žita. Ječmen je za ovo leto ne prebudi, ali. 
jer zvekšinuin žutkast i negdi-negdi barnasti 
je, zato beli pivin ječmen se na malo mes
tih najde. Negdi ima dobru težinu. a na 
nekojih mestih, gde je droben i stišjen zra
sel. jako slabo težinu tojest vagu ima.

Zob do sada tak vu kakvoči, kak v 
kulikoči dobro kaže Najbolje plača zob na 
Alföldu i na desni stranki Dunave.

Od pšenice za letos moči 32 32 i pol
millión metercentov čekati. Od hrži v račun 
vzetu elementarnu nesreču, 9 — 10 millión 
metercentov moči čekati.

Protuletni ječmen je požeti. Z njega je 
sredinsko a na nekojih mestih izvsrten zra
sel. Bil je posejan na l 1/*-— 2 millión me*

kotah (oralov), ovoga moči po cčlirn orsagu 
13— 13 i pol millión metercenlov čekati.

Zob po dnikaj su poželi, na breznih 
mestih ga sad žnjeju i negdi sad se stopra v 
zori. Zob za letos hude dobro dal.

Kuruze, makar se suša po vekšnih 
sl t ankih orsaga pozna, nebudeju prehude.

Z med povrtalja samo vugorki i para- 
deis stoji ju hudo.

Hajdina, prosa, Jen, konople, repa, du
hati, kolompčr dobro kažeju. Krme su za 
lelos ne hude. Po iztočnih i severnih stran- 
kih orsaga su do sada dvaput, a po južnih 
parveč triput i svakiput je  dosta krme zišlo.

Gorice sredinskoga ploda kažeju. Sad 
se negdi slabo kaže, negdi pak dobro kaže.

Baross minister i Compó gazda.
Niti nije tak zdavnja, da se zgoto- 

vila žeijeznica, koju čakovčanci za »Lizi 
cug« zoveju. Iz južno-severne stranke naše 
Ičpe Zalavarmegjije zide vlak i ide proti 
južni stranki blizu granice horvaske, do Ča
kovca. Po ovim putu ide čez »Göcsej« z vaui 
dčl varmegjije. Ove zemlje Stanovniki još 
takvu čudno mašinu nigdar nisu vidli. Ne 
je  onda čudo, ako su znalični bili na nju.

Gompó Mihály vreden gazda z Réthát 
občine je nestrpljivo brojil minute na Gör- 
beszegskoj novi no verni postaji, da hude 
ipak jedenput došla sim ta čuda Božja.

—  Nemre to isti na hiti, veli nestrpljivo 
kum Mike za hrbtum Cornpóa. —  Su nas 
vkanili.

—  Ne kak: to nemre bili. Pripovedal 
je to meni moj kumič, znate on Šandor 
siroče, koj je lani došel dimo s tremi zvez
dami zmed husarov. Ovdi pak vezda željeznu 
paripu sedla, jaše, da neskoči vun z barna

Najedenkrat ošter zvižd se glasi i na 
kratkoma iz šume se videl novi vlak. Ob- 
kinčeni s cvetjom i zastavami se postavi 
pred postajo. S glasnim vikanjem: »Éljen!« 
su primeli vlaka, samo Compó je  ne mogel 
k reči dospeli, tak ga je  iznenadilo ono, kaj 
je videl. Putniki su doli stali. Z jedne 
Ičpe kočije je doli stal jedon veliki človek; 
njega je svaki gledal. Notariuš je  k njemu 
govoril: tak vi lepi govor je to bil, da bi do
ber bi za svetkovno prodešlvo.

Gdo more bili lo veliki gospon ? 
- zapita Gompó jed noga, koj je poleg 

njega stal.
Baross minister, njegova preuzvi-

šenosl
Ilin!
Vidile. njemu moramo zahvaliti ovu 

željeznicu.
Kaj velite? I Gorbeszegčani ?
I oni: pak čuda. čuda drugi v ovi 

lépi domovini.
Compó svojim kumom bolje napre; 

čisto blizo je hotel videti toga silnoga člo-

Z A B A V A

Dvoboj na metle.
U niekom malom selu je prije nekoliko 

godinah živel jedan penzionirani general, 
koj je bil zajedno i načelnik občine. Njegova 
gospa je bila vrlo pobožna žena. ali on je 
bil strašen nepriatelj svega, kaj se je viere 
licalo. Gde je samo demačemu plebanušu 
kakovu špotnicu mogel učiniti. lo je učinil, 
a k tomu je bil u občini strog, da je pred 
njim sve drhtalo.

Bilo je mieseca Juniuša, baš dan prije 
tielova. Strašna ploha je padala i viher 
haračil; vulice. kud bu processia išla bile 
su uslied toga pune blata i smetja. Plebanuš 
je obhodil svoje farnike te ih prosil, da svaki 
pred svojom kučum smetje pomete. Pošto 
pak se nitko nije ufal pred generalovim dugim 
stanom zmetati, otišel je plebanuš i k-ovomu 
te ga isto tak zaprosil, da za sutrašnju 
processiu pusti po slugih pred svojim stanom 
pomesti. Ali tu je zlo nadošel! General je 
baš bil zle volje, pak akoprem je i njegova 
gospa plebanuševu prošnju podupirala. gene
ral je proti tomu svemu strogo prepovedal, 
da se pred njegovom kučom nitko nepod- 
stupi niti jedan krat rnetlom potegnuti.

»Jeli je  to njihova zadnja rieč ?« —  
zapita plebanuš generala. —  »Oni anda ne- 
dopuščaju niti svojim slugom, niti ikojemn 
susedu, da pred njihovom kučom pom ete?«

»Niti sperutnjačom !« - krikne general.
! Plebanuš se na to uljudno nakloni i otide.

Navadno je, da ljudi, koj i nisu baš 
posve pokvarenog karaktéra, kada kaj ne- 
plemenitoga učine. ako ib i savicst nepeče, j 
ipak poslie čina poštami nemirni i zle volje. 
Tak je bilo i generalu, on je cieli podvečer 
bil namrgodjen te se je i prije kak navadno, 
u postelju legnul, a niti nije navadne novine 
na večer čtel. a kad je došla noč. spolegli 
su se i ostali u njegovom stanu na počinek 

i te se je Cini lo, da u kuči sve. kaj je živo, 
mirno spava.

Ali general nije imal sna. on se je u 
postelji bezsnen obračal sad na desnu, sad 

n a  lievu stranu, sad se je pružil, onda opel 
skučil, pak ako je i malo zadremal, lak se 
je  opel na hitrom probudil te je zlovoljno 
na cielu noč prokletstvo mrmlal. Zjednom 
riečju, mučil se je na postelji, kak kača na 
trnju.

V eč je prošlo pol noči a general je još 
uviek po postelji se bez sna obračal, kad 
na jedan krat začuje nekakovo čud no vilo 
škrobanje vun i pod obloki svoga stana. Huič,

huič, huič, — »to je ipak čudnovato« 
reče u sebi i sed ne se u postelji.

Huič. huič, huič, opet isti glas čuje. 
»Pasja taca. kaj to škrobanje znamenuje ? 
—  i sad još bolje napne uha.

Huič, huič, huič . . . .
«Ah da bi te čaplja vpičila« — zmrmla 

opet »eni lu netko pred kučom pomčče! 
No čekaj. vrag li vkapi popeval, taki ja tebe 
za to dielo naplatim. To je sigurno moj slugu 
ili jedan. izmed susedah, kojega je plebanuš 
podkupil. Čekaj moj plebanuš, li se služiš 
prevejanostjum, dobro, taki bu tvoj delavec 
znal. kaj je moja batina.«

Dok je ovak sam sobom govoril, oblačil 
si je hlače i kaput, zatim nalekne na noge 
papuče, vzeme u ruku batinu te se kakti 
maček, koj na vrabca vreba, potiho odšulja 
kroz vrata na vulicu.

tl toni je metla (jer je  on glas izbilja 
bil od nje) svoi posel dalje obavlala, bez 
da se je za generalovi! batinu brinila, huič, 
huič. huič . . . .  General dignjenom balinom 
naglo skoči za vugel, odkud je glas dohadjal, 
za da loga prevzetnjaka, koj se je proti 
njegovoj prepovedi podstupii pred njegovom 
kučom pometati, kaštiguje. »Aha, tu si ti 
lopov, čekaj malo, laki* ali isii hip i





dovnimi drevja mi posadjene, a letos pák 
osobito puno sada je imel. Srdil se gazda, 
da dan na dan táti hodiju v goru i najlep
šega sada rnu spobereju i odneseju. Hotel 
si je pomoči pák zato je rekel svojemu 
vincelleru, da naj pazi po noči v goricaj. 
Več par danov se zdržal vincellér v goricaj 
i pazil na tata. Fak čudnovato, ove dane je 
mira imái sad. Ali Borbás Imre lugaru se 
to nikak nije dopalo, da zvan njega i drugi 
pazi na gorice. Višekrat se jako posvadil s 
vincellérom. Ov pak je ravno zato ne išel 
dimo. Veliku sumnju je imel, da sada sam 
lugar krade, i zato se tuliko svadjuje. Ove 
dane se pak svadil lugar. Nazadnje je  za
povedal vincelléru, da naj odpre kiét. Vin
cellér je to ne štel napraviti, zato je lugar 
s oštrim glasom još jedenput zaviknul: Vu 
ime zakona zapovedani, da odprite vrata. 
Vincellér je  prek dal kluča i veli: Ovdi je 
ključ! Odprite, ako hočete! Ja ne odprem 
nje! Lugar je odprl vrata i stupil v kiét. 
Tam je odmah zapazil jednu staro, hrdjavu 
pušku. V ruke ju je zgrabil i veli vincellére: 
—  Zato budete dobili svoje! I zotim je od
nesel pušku, koju je vincellér pred par da
nov nabil Šrotom. Pušku je v kuhinju del; 
zotim je v hižu odišel i ni se više staral s 
jako nabitum puškum. Komaj je nutri odi
šel lugar, več se dogodila grozovita nesreča. 
Mladič je došel s zaručnicom. Smehavali i 
igrali su se po putu. Naganjali sn se veselo. 
Vu tem toga su pred hižu otcovu došli. 
Ovdi je i bila otcova gorica, gde je i Bor- 
baš lugar stanuval. Mladič je  v pamet zel 
pušku. Vruku zeme n ju i obrne na lépu 
devojku, koja se ravno onda skrila smejuč 
v jeden láger. — Pazi. te strelim! Zatim se 
sproži puška. Šrot je devajki v požarak za
šel, njoj guta i sve žile raztrgnul. Devojka 
se mrtva prehitila na zemlju pred materjom 
i sestrom svojom.

D e c a  v d r n i t v t  vu ko v .

ljudi, pak nehodju po štirej kak stvari, nego 
na lakta i kolena se prislonijo. Med vuki 
célé stvari postaneju. Takvo déle se još ne 
dalo vučiti govoriti. Jedenput se dogodilo 

I s jednim takvim detetom, da su ga tak 
dalko mogli znavčiti, da je redarnik mogel 

jznjega postati. Déte je  4 let bilo staro, kad 
isu ga našli vu vukovi gnjezdi. Jeden drugi 
vučenjak veli, da je videl dvoju decu, koju 
su s dvemi mladi vuki vlovili. Jedno dčte 

| je 10 let bilo staro, i ako se gdo približa
va!, na njega je  skočilo, misleč, da ga bude- 
ju bantuvali. Telo deteta je neusterpljivu 
duhu imalo. koju s ničim je ne moči bilo 
odtirati. Vuni na sloboščini je spal podjednoj i 
drevi. Jednu noč su vuki došli k njemu, i 
s njimi se déle igralo, kak s pajdaši. Do 
sada je  pitanje, zakaj odbrani indianski vuk 
déte i zakaj ga ne poje. Zasigurno je do 
vuh sit bil. i nadnjeno déte si za drugiput 
spravil. Ali vu tem se mu déte pomililo i 
tak ga je  odhranil. I to je  pitanje, jeli hin- 
dininski roditelji neznajdeju sami to pripo- 
vest, da sakrivaju nemost svojih deeali.

P o k r a d je u a  o b č in s k a  k a s a .

Iz Szegedina pišeju. da v susedni Orosz
lános zvanoj občini su občinsko kasu vkrali, 

kojoj je  bilo 2700 Irt gotovih penez. Lo
povi su zotem još i v notariuški stan šteli 
zajti. ali ovdi su ne mogli vrata gori vtrči. 
Izvanredno drzoviti je  način, s kim su kasu 
odnesli a i smutljivo je, da takvoga moči 
napraviti. Tati sU najprvlje odperli peneznu 
sobu, odovut su Wertheim kasu v drugu 
urednu sobu odnesli a odo v ud pak doli na 
dvor ju donesli. Ovdi su ju na kola metnuli 
i tak odpravili s občinskoga dvora. Čudno- 
vilo je, da od tatov na deset korakov v ob
činskim dvoru su spali dva mali birovi, koji j 
su se na to niti ne prebudili. Redarstvo 
vezda jako išče.

V to p lo  n i  ia n d a r t .

| v forgóv mogli zajti, koj je nje nutri pole
gel. Na kratkoma su njim mrtvo telo našli 
i med velikom sučutom nje zakopali.

N e s re č n a  š a la .

Katz Jakah pomočnik je  malo više pus
til po gulu, kak mu je potrebno bilo. Več 
ĵe krnica bila, kad se VVeisz Johanna zvanoj 

devojk i postavil i vrata za sobom zaprl. 
Katz se zatim na grožnju postavil i zavikne

! na devojku: —  Peneze, ali življenje! __
Prestrašena devojka je čez oblok skočila 
vun i na njezinu larmu su domači vlovili 
Katza i njega redarstvi prek dali. Pri redarstvu 
je  rekel, da se samo šaliti štel s devojkum. 
Ni su mu veruvali, nego su ga zakonu 
prek dali.

S t a r a  io n s k a .

V Veršecuje ovedane vm rlajedna stara 
ženska, koju slobodno zovem oza najstarešu 

jžensku Europe. Deixner Regina se zove ta 
'ženska. Obitelj veli, da je  samo 110 let 
stara, ali poznanci veliju, da je  116 let stara. 
Poleg svoje starosti je v najbolšem zdravju 
bila i célé dane je uvek sim tam hodila 
okolo hiže, pak i pri dobri pameti je čisto 
do zadnja bila. Z med jedenajst deeali su 
sini i 2 čeri žive, svi su vre stari; ima na
dalje 35 vnukuv (z med njih jeden 70 let 
star starec) i 90 pravnukov.

Z n b n i  d o k to r .

V Nádasd-Ladányu je grozoviti zubni 
doktor. Zvučeni kovač je, ali s hrdjžavimi 
kleščami svojimi je več višem za 10 kraj- 
carov zubi zmeknul. Ove dane je  došel 
Horváth Ferencz biruš k njemu, da mu 
zvadi zuba. Kovač je i cuknul vun srečno 
zuba. ali i stisnul je i drugoga zdravoga. 
Horváth je  od boli čelu noč ne mogel zas
pati. Drugi dan je prijavil kovača. Sad hude 
zasigurno ostro kaštigovani.

K a l ik ó  Jo v rcd o n  Jodon  č lo v e k ?

Jeden englianski vučenjak je putuval po V Uj-Bánya se Nádasdi János žandarski 
široki Ažii. Med putuvanjem je vu više mestih stražamester svojim sinom i s dvemi žan- 
čul, da vuki decu odhraniju. Ova deca med dari v Garam zvanu réku išel kupát. Naj- 
družtvom vukov znamenitost zemeju na se. lepše su se kupali. kad na jedenput dva 
Takova deca nemreju jednako hoditi, kak žandari su zniknuli pod vodu. Sigurno su

triženog vrta stal. tak zadovoljno, kak da 
je pri Belgradu turke obladal.

»No«, —  rekel je, —  ako još sad 
gospodin plebanuš nebude zadovoljan, onda 
znam, da mu nije lahko nekaj po volji 
učiniti!«

»Sad dečki napred!« —  komandiral je, 
— »ti Ignac i Joška budete listje iz cvetja 
trgali, a ti Peter hudeš mi pomagal isto 
odnašati.« Ta zapoved je bila podpuno iz
vršena. cvetje budeodnešeno van pred šator, 
gde je oltar za processiu stal i s onim, koje 
je bilo s čehano je general sam vlastoručno 
put do oltara posipal, a s onim, koje je cielo 
ostalo, je liepo samoga oltara nakinčil.

Dobra gospa generalova je to sve iz 
obloka gledala: ona nije svojim očim viero- 
vala ono, kaj je videla. Ali kak se je pri 
zajtreku začudila, kad joj je general, dok 
su kavu pili, obečal. da ju danas hoče u 
cirkvu sprovadjati i da hude i on danas s 
processiom išel. Ovu sreču ona nije mogla 
shvatili i skoro nije znala, jeli je budna ili 
mozbit samo sanja. Ali general je  svoju 
rieč podpuno održal, on je bil pri svetoj 
meši i poslie meše je išel prvi za baldahi- S 
nom s processiu m.

Nekoliko dni zatim je bil plebanuš k-

generalu na obed pozvani, i dobra gospa, 
koja svoju znatiželjnost nije mogla obuzdati, 
rekla je  pod obedom plebanušu: Ali oni 
gospodin plebanuš moraju pravi eopernjek 
biti ?«

»Neznam«, odgovori plebanuš, —  
»kak to misle excellencija ?«

»No tak mi nek po vej u« — veli ona. 
»kakovo sredstvo su anda upotrebili. da 

su mojega muza mogli ovak na jedan krat 
na pravi put obrnuti V«

»Ah, Bože moj« — odgovori plebanuš, 
»posve jednostavno sredstvo —  jednu 

navadnu metlu.«
I sad je general smejuč se svojoj gos- 

poji pripovedal cieli dogodjaj. koj se je one 
noči pred tielovom med njim i plebanušem 
dogodil te je konačno zaključil, da je več 
više dvobojah kakti sóidat obavil, ali ova- 
kovoga, —  na metle, jos nikada i da mu 
nijedan nije tolike husne donesel, kak baš 
ov na metle.

K m . K o t la  v.

Ako jeden zdrav človek 60 let živi. z 
ovoga 40 let moči zeti na takvo vréme, 
pod kojem državi na basen more bili. Gez 

j leto-rečemo-služi f>00 frte. Nato dojde 100 
Trti poreza. Dakle jednomu zdravomu. dobro 

jslužeječumu človeku državska cena je 100 
frte. Sigurno onomu, koj nikaj nema. Sad 
pak 4 millione zememo za magjarske gra- 
djane. v ovimi ima država 100 millión Irt 
kapitala. Kaj pak oni 4 mili ioni. koji blago 
imaju; pak oni tretji 4 millioni, koji soldate 
da vaju V

ti tl tl le tn a  p š e n ic a .

V okolici Fegyvernek občine, na imanju 
Szapáry grofa su za cigle žgali pečnicu de
lali. Med kopanjem su dve pivnice našli, 
su pune bile sprhjenum pšenicom i hržom. 
Ravno i ovdi su našli sreberne peneze od 
1230-oga leta. Moguče, da su ove stvari z 
onoga vremena, kad mongoléi (tatári) pod 
kraljem 1YT. Béla su v orsag naš vudrili i 
vništili ga. Nelko je  mogel to skriti, misleč, 
da od idejű mongoléi, si opel napre zeme, i 
bude imel kruha svagdašnjega. Dobro bi bilo, 
ovdi dalje kopati.

Dobre žepne i  stene v ure za fal 
cenu moči dobili pri Pollak Berna tu va
rani vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Po 
njem se uzimljeju vure taka j  za popravek 
za fal cénu.

Odgovorni urednik
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



G a b on a  á r a k . —  Č lena  Žitka .

1 m.-mázsa. 1 in.-cent. ; írttól frtig

Búza Pšenica 8 00 —
Zab Zob 5 5 0  —
Kozs H rž 5 0 0 — (i 30
Kukoricza uj Kuruza nova 5 00 —

» » ó » stani 5 25 —
Árpa Ječmen 5 50 —
Fehér bab uj Grah beli 6 50 —
Sárga » » » žuli 5*60 —
Vegyes > » » zm ešan ; 5 50 —
Lenmag Len 8.00 —
Bükköny ; Grahorka 5 75 —

Nyíl ttér*)
K rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősséget a Szerk. \

Menyasszony ruha-sely 8 m i > tn i
14 frt Gő krig méterenként, valamint fekete, fehér és 
színes H e n n e b e rg  s e ly e m  4f> krtéil 11 Irt 6í) krig méteren

ként a legdivatosabb szövés, szín és mintázatban. P r iv á t 

fo g y a s z tó k n a k  póstabér és vámmentesen valamint ház
hoz szállítva, m in tá k a t  p e d ig  p o s ta fo r d u ltá v a l

küldenek,

Henneberg 6. selyemgyárai <cs.és kir, udvari számtól
Zürichben.

Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó.

N in cs  tö b b é  lá b fá já s
sem tyúkszem, sem izzadó láb, sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, sem 
fagyos láb, sem lábégés. Bmnl idei viselés után megkönnyebbül a járása 
amink, ki czipöjet Dr. Högyes-féle az egész világon szabadalmazott Asbest 

talpbéléssel látja el.
I ‘1 ?Í 1 ,*P>sz<‘, h r>() kr., kettős vastagsági] frt 1.20. Az asbest talpbetét kitűnőségét legjobban bizo
nyítja, hogy a cs. és kir. közös hadseregnek és a m kir. honvédségnek eddig 22f>00 pár szállitatott. 
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése melleit külön 10 kr. franco. Felvilá

gosítások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingyen.
Á lta lá n o s  A s b e s tá ru -g y á r  b e té ti tá rs a s á g , B u d a p e s t V I. S z iv -u tc z a  ig.

Egyedüli elárusító raktár Csáktornyán: Mayer Testvérek bőrkereskedésében. 

C a a v p i  c s  a l k a l m i  a  iá  ndókta r a  \a k — r ?

ó r á s  é s  é k s z e r é s z  C s á k t o r n y á n .  ^
Főtér, az uj takarékpénztári épületben. ?

I
Ajánlja dúsan felszerelt

. . 2.
s\ iíjczi zsebóra, arany-, ezüst- és eliinai-ezüst-áru ^

raktárát. 2
*?•
•s.

Ajándéktárgyak nagy választékban ^
%

olcsó árakért.
Minden c szakmába vágó javításokat jótállás mellett a 

legolcsóbban, lelkiismeretesen és gyorsan eszköz löm.

□
sí
*

<V/s
SsV

7
■K.

-5
5

i :
4»

n
mssM i:

ZACHERLIN bámulatos hatású! I
tolulniulliatlnn biztosság és gyorsasággal pusziit mindennemű kártékony férget és azért a ve- H

vők milliói által dicsórtetik és kerestetik. H
Ismertető jelei a kővetkezők: 1. a lepecsételt üveg, 2. a -ZA C llE R L" név. ■

Csáktornya: RAKTÁRAK: Alsó-Lendva : I
Ozv. Göncz I.a]osné. l’ iiss Nándor, H

Gráncr Testvérek, Kramarils Vidor, Kobie Miksa FreYer fülöp, ■
Heinrich Miksa, Sosterics Pál. Arnslein Jienő, H

Todor Hoza, 507 8_ 8 Frever Cipót. I
Stráhia Testvérek. H



570/1898. vh. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
I X  t. ez. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi hogy a perlaki kii*. járásbíróság 
1890. évi 4500. p. 90. számú végzése kö
vetkeztében dr. Kemény Fülöp perlaki ügyvéd 
által képviselt az al.-muraközi t.-pénzlár javára 
KollaritsFlórián és társai al.-hráscsáni lakosok 
ellen 200 írt s jár. erejéig 1890. évi május 
hó 29-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 090 frtra becsült 8 ló. I te
hén. 1 pajta. I sert vésői és 1 szekérből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 98. V. 291 1 sz. végzése folytán 
200 frt tőkekövetelés, ennek 1890. évi ápril. 
hó 1. napjától járó 0 %  kamatai és eddig 
összesen 22 frt 80 krhan biróilag már meg
állapított költségek erejéig a helyszínén Al.- 
Hráscsánban Horváth Rókus lakásán leendő 
eszközlésére
1S 9 H . é v i  s x e p t . h ó  1 4 . n a p já n a k  

d é lu tá n i 3  ó r á ja

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-oz* 107. és 108. S-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Perlakon. 1898. auguszt. hó 80-án.
S ó s  F r ig y e s

616 1 1  kir. bir. végrehajtó.
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