


vatásszerüen czélszerü módon művelni kel
lene.

Pedig azt hiszem, hogy minden eszközt 
felhasználnak. Nemes feilángolással, törhetet
len buzgósággal teljesitik feladatukat. És 
m ég is!... midőn összekerülünk egyszer- 
másszor, hány keserű sóhajt kell elfojtanunk 
s eltakarnunk a vérző sehet, csakhogy a 
világ elölt ne kelljen bevallani panaszunkat, 
csak azért, hogy ne sajnálkozzék senki 
balsorsunk felett

Perlak Kecsethy Gyula.

Gazdasági közlemények. 
ElgyengUlt talajok termőképességének 

fokozása.
Egy elgyengült talajt gyorsan termő

képessé tenni, nem oly könnyű feladat. 
Még okszerű trágyázás mellett is. ez csak 
évek múlva sikerül. Ha a talaj ki van zsa
rolva, akkor a rajta levő növények éheznek. 
Hogy ha már most trágyázunk, akkor a 
növények mohón veszik fel a trágya táp
anyagait, hogy mindenekelőtt éhségüket csil
lapítsák. Ha nem nagyon bőségesen trágyá
zunk, akkor a legelőször termelt növények 
a trágya könnyen felvehető alkotó részeit 
vagy egészen, vagy pedig majdnem egészen 
felveszik és a következők számára az elő- 
vélemény maradványain kívül olyan anya
gokat hagynak csak bálra, melyek csak 
hosszabb idő múlva alakulnak a növények 
által felvehető vegyülelekké át.

Hogy ha azt akarjuk, hogy a trágya 
egy elgyengült talajon 2 vagy esetleg több 
éven át fejtsen ki hatást, akkor a trágyázás
nak az előbb említett körülménynek meg- 
íelelőleg a normálisnál sokkal dusabbnak 
kell lenni, miszerint abban az esetben, ha1 
közvetlenül a trágyázás után termelt növé
nyek luxus fogyasztást űznének, még min
dig maradjon a talajban annyi könnyen 
oldható tápanyag, hogy az utóvetemény is 
egészen jól tenyészhessek. Az első időben 
hatástalan vagyis nehezen oldható tápanya
gok ez alkalommal egyáltalán nem mennek 
veszendőbe. De mindig hosszabb időbe ke
rül, mig a növények által telvehető vegyü
lelekké alakulnak át

Ily módon a talajt a jövőre tápanya
gokban gazdagítjuk, de azért nem tanácsos

nagyon megbántott azzal, hogy kalapja mellé e 
virágok közé bogáncsokat dugott, azt indítványozta, 
hogy tegyenek össze zsebpénzükből a táblára, a 
mit teljesítettek is oly eredmény nyel, hogy Károly 
urfi gondolkozhatott volna egy másik tábla eltűré
séről

Ettől az időtől fogva aztán a sok zsebpénz a 
Károly neveltetésére lett összetéve. Minden idő
szak végén be kellett pártfogóinak mutatnia bizo
nyítványát. Ha nem volt jó, jaj volt neki. Nem 
volt ajándék. Egyszer azzal is megijesztették, hogy 
a zsebpénzeket ineg fogják tőle vonni, ha javulást 
nem tapasztalnak ; a mi azonban csak azt bizo
nyította, hogy az urfi nem igen volt kitűnő tanuló ; 
de nem azt, hogy tényleg meg tudták volna tőle 
vonni az angyalszivü *kis mamák*.

Mikor letette az érettségit, az első pártfogók 
közül már alig voltak az intézetben. A kik még 
ott voltak, sirva bocsájtollák a saját szárnyára.

Jogászgyerek lett belőle. Most se rosszabb, 
mint diák korában. Nagyon haragudott, hogy ma
gának kellett kenyerét megkeresnie, mikor olyan 
sokan gondoskodtak azelőtt róla. . . Most még kop
lalnia is kellett néha-néha. Egyszer meg épen 
sirva is fakadt, mikor saját magának kellett a 
csípőjén a lyukat bevárnia, hogy a lába ki ne 
lássék.

Azok a régi kis mamák, hogy gondozták, 
hogy ellátták minden baját. Az Isten áldja meg őket!

Soká azonban nem tartott ez a szentimen

a jövőben a trágya mennyiségét túlságosan 
csökkenteni; de az első időben egy elgyen
gült talajt, melyet gyorsan akarunk termő
képessé tenni, nem lehet eléggé bőségesen, 
különösen pedig istállótrágyával megtrágyázni. 
Másképen áll azonban a dolog a műtrágya- 
félékkel, igy pl. a szuperfoszfátok foszfor- 
savának azon mennyisége, a mely nem 
használtatott fel az első esztendőben, mindjárt 
a jövő évben kifejti hatását, és kísérlet által 
nagyon könnyen meghatározhatjuk, vájjon 
a megmaradt mennyiség még elegendő-e az 
utóvetemény számára. Az utóvetemény egy 
kisebb területét megtrágyázzuk foszforsavval 
és ennek terméshozamát összehasonlítjuk egy 
ugyanakkora parczella terméshozamával, 
amely azonban foszforsav pótlást nem kapott. 
Szabályszerint azt fogjuk látni, hogy ott, a 
hol elgyengült talajjal volt dolgunk, ahol 
tehát a növények tápanyag szüksségleteik 
fedezésére a trágyára voltak utalva, a fosz- 
torsav visszamaradt mennyisége, hacsak a 
trágyázás nem volt rendkívüli bőséges, nem 
lesz elegendő arra, hogy az utóvetemény 
igényeit kielégítse, különösen nem pedig abban 
az esetben, ha az utóvetemény egy olyan 
növény, a mely tenyészetére nagyobb mennyi
ségű foszforsavat igényel. Ha már most az 
elővetemény tényleg felemészti a foszforsav 
egész mennyiségét akkor az utána következő 
gabonaféléknek, hogy bőséges magképzödés 
jöhessen létre, addig kell a foszforsavat utána 
pótolnunk, mig évek során át a talaj részint 
a tarlómaradványok, részint a különféle mű
trágyák által annyira meggazdagodoli. hogy 
az utóvetemények utántrágyázása nem fel
tétlenül szükséges. Hogy az ulántrágyázás 
fáradtságától megkíméljük magunkat, mind
járt első alkalommal erősebb foszlorsav trá
gyázást adhatunk. Ennek fel nem használt 
mennyisége nem meg} veszendőbe, mert a j 
talaj absorbeálja és visszatartja.

A chilisalétrom csak egy évig hal. Ennek i 
utóhatása legfeljebb csak a tarlóma rauványok 
által nyilvánul, mely hatások csak későbbi 
időkben mutatkoznak.

Ha azt akarjuk elérni, hogy a gabona
félék nagy szalmatermést is adjanuk, úgy a 
talajban elegendő mennyiségű saletromlégeny- 
nek kell jelen lenni: a hol ez hiányzik, ott 

| bőséges szalmatermés nem várható. Ha a 
! talaj minősége olyan, hogy az egy év alatti

tális hangulata. Vig legény volt ő úgy alapjában. 
L)e jól is tette, mert később jóra fordult sorsa 
megint boldog ember lett belőle. Még pedig saját, 
emberségéből.

Jó szavú ember volt, nem is kelleti soká 
szolgabiráskodnia, felléplették képviselőjelöltnek. 
A kis mamák áldása még ide is elkísérte, győzött 
a pártja s Halmi Károly még jóval innen volt a 
harminczon, mikor honatyának nevezhette magát.

Honatya már vagyok - gondolta Halmi 
Károly ur - családapának szerelnék most már 
fölcsapni, s ezen se törte sokat a fejét. Elment 
ahhoz az egykori kis mamához, akit a bogáncscsal 
valamikor megtréfált, s megkérdezte tő’e, hogy 
olyan kis mamai érzelmekkel van-e még hozzá, 
mint hajdanában. Az egykori kis mama neveléssel 
felelt, az pedig ilyen körülmények közt a világ 
semmiféle nyelvén se rossz jel.

Ily módon történhetett aztán, hogy a kis 
mamából igazi mama, de meg nagymama is lett 
s Halmi Károly képviselő ur büszkén meséli most 
két jogász unokájának :

— Fiaim, ti azt hiszitek, hogy mi bankó- 
préssel csináljuk a pénzt, folytonosan pénzért fir
káltok. Hej, nem úgy volt az én időmben, én ma
gam emberségéből lettem, ami lettem.. .

Persze a nagymama nem akarja a gyerekek 
előtt odainondani:

Holló, apuska, a maga emberségéhez nekünk 
akkori lányoknak is szavunk van ! .

nitrificatio nem elegendő a növények nitrogén 
szükségletének fedezésére, akkor chilisalé
trommal kell utánsegilenünk. Ezt a trágyát 
azonban kizárólag fejtrágyául kell alkalmazni. 
Ha a talajban elegendő mennyiségű foszfor
sav van. akkor a nitrogén által jelentékeny 
terméstöbblet várható.

Ha talajunk mészszegény, akkor az ás
ványi tápanyagok kihasználása, még ha je
lentékeny mennyiségben is volnának jelen, 
nagyon jelentéktelen.

Mindezekből látható, hogy egy elgyengült 
talajnak megjavítása időn és sok munkán 
kivül a gazda türelmét és pénzét nagyon is 
igénybe veszi. Ez azonban ne riassza vissza 
a gazdái, még abban az eseloen sem, ha a 
jövedelmezőség határán kénytelen is mo
zogni, mert fáradtságának majdan meg lesz 
a gyümölcse az idővel eléri eredményekben

K Ü L Ö N  F É  L É K .
—  Vármegyei bizottsági tagokul meg

válaszlattak vidékünkön e hó 21-én, még 
pedig Alsó-Domborun Mihácz János, id. Stetics 
István. Rotorban Lisziák Lajos, Kele György; 
Perlakon Zala József. Glavina András ; 
Mura-Szerdahelyen Kulbenschlag Béla, Mar- 
gitai József: Csáktornyán Bernyák Károly, 
Pruszatz Alajos; Mura-Viden Sólyomi Tivadar. 
Dienes Sándor, dr. Böhm Sidney, Horváth- 
Csongor János; llodosánban dr. Böhm Sidney, 
Tivadar Ferencz; Stridón Simon Lajos. 
Drávavásárhelyen Szalmay József, Korufeind 
Nándor: Bottornyán Zakál Henrik. Murai 
Róbert, dr. VVolf Béla, Ehrenreich Nándor

—  Választmányi ülés. A helybeli jó- 
lékonyczélu kereszlény-nöegylet ma délután 
3 órakor a községi népiskola egyik tan
termében választmányi ülést tart. Az elnök
ség ez utón tisztelettel kéri a választmányi 
tagokat az ülésen való szives megjelenésre.

Eljegyzés. Kayzer Lajos grófi uradalmi 
titkár kedves leányát, Alex k. a. m. hó 31-én 
jegyezte el dr. Gúlhy János tartalékos huszár- 
hadnagy. lécsői ügyvéd.

—  Szolgálati jubileum Városunk egyik 
köztiszteletben és szeretetheti álló, s érde
mekben gazdag férfia. Tóth Lajos ur, a 
helybeli pósta- és lávirda-bivatal lőnöke 
múlt hó 27-én ünnepelte meg szolgálatának 
negyedszázados évfordulóját. Ezen alkalom
ból a hivatal összes tisztviselői és szolgai 
lelkes és szívből fakadó meleg ováczióban 
részesítenék szereteti főnökjüket. Szilágyi 
György póstatiszt, mini a hivatal rangidő
sebb tisztviselője az összes tisztviselők ne
vében lelkes beszéddel üdvözölte a jubilánst, 
kiemelvén az ö páratlan nemes szivüségét 
és mintahivalalfőnökségét. Egyúttal a tiszt
viselők nevében egy értékes aranygyűrűi, 
mely az ünnepeli nemesi czimerével van 
ellátva — nyújtott át. A jubiláns a tiszt
viselőknek személye iránt tanúsított ezen 
ragaszkodását, tiszteletéi és nagyrabecsülését 
szép és megható szavakkal köszönte meg. 
Ugyanaz nap az ünnepelt barátai is meg
emlékeztek a hü és őszinte barát üröin- 
ünnepéröl. — Meglepvén őt egy csinos 
és művészi kivitelű bilikommal.
Mi is üdvözöljük a jubilánst, a kinek a le
folyt negyedszázad alaltfő törekvése a 
munka volt, a munkában egyedüli mód
szere a szorgalom, a vezetésben egyedüli 
törvénykönyve a szeretet vala. A Minden
ható sokáig, éltesse!

Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Kocsethy Gyula per
laki állami elemi iskolai tanítót a sziget
kamarai állami elemi iskolához jelen minő
ségben áthelyezte.
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—  A Csáktornyái kereskedelmi kaszinó

m. hó 26-án sajál helyiségében igen sikerült 
zene-estélyt rendezett. Sárközy zenéje mel
lett a fiatalság tánczra perdült, a miben az 
idősebbek is nagyon szívesen vettek részt. 
A mulatság jó kedvben kora reggelig tartott.

—  Kinevezés. Ur. Krasovecz Igmícz 
tiszteletbeli megyei fő- és járás-orvos az 
országos közegészségügyi tanács rendkívüli 
tagjává ujabbi hat évre kineveztetett.

—  Felhívás. Csáktornya község adózó 
közönsége felhivatik, hogy összes adóját leg
később f. évi november hó 15-ig mint az 
adófizetés utolsó napjáig rendezze, mert 
ezen nap után a törvényesen megengedett 
kényszer eszközök alkalmazásával lógnak az 
adók behajtatni. Egyúttal Csáktornya község 
azon adózó közönsége kinek még esetleg 
adókönyvecskéje a folyó évre előírva nem 
volna, felhivatik azt előírás végett bemutatni.

—  Csalódásoknak elejét veendő s a 
forgalomban levő számos hamisítványra való 
tekintettel e lapok egyik legközelebbi számá
ban közhírré lesz téve, hogy mely helyeken 
kapható a köhögés, rekedtség és elnyálká- 
sodás ellen évek óta bevált eredeti Réthy- 
féle pemetefü-czukorka és mely helyeken 
árulnak utánzatokat. — Ez utóbbi helyek, 
mint megbízhatatlanok kerülendők.

— Verekedés. Múlt hó 27-én éjjel 11— 
12 óra között Stolczer Györgyije helybeli 
lakos korcsmájában Puhr Ede a Varasdon 
állomásozó 39. hadosztály tüzérezredbeli 
tüzér Kuszek György ludbregi illetőségű 
drótossal összeveszett, s Kuszek a tüzértől 
az oldalfegyverl elvette s vele a tüzért úgy 
fejbe verte, hogy az orvosi látlelet szerint a 
sérülésnek gyógyulási időtartama még nem 
állapítható meg, Kuszek átadatott a hely
beli királyi járásbíróságnak.

—  Halálozás. Friedrich Mórné születeti 
Fischer Katalin úrnő csütörtökön délelőtt 
10 órakor élte 70-ik évében rövid szenvedés 
után elunyt. Halálát kiterjedt rokonság gyá
szolja. Béke poraira! A család a gyászesel- 
ről a következő jelentést adta ki: Alulírot
tak szomorodott szívvel jelentik felejthetetlen 
édes anyjuk, anyósuk, nagyanyjuk illetve 
testvérük özv. F r id r ic h  M órné szülét. 
Fischer Katalinnak folyó évi október hó 31-én 
reggel 5 órakor, életének 71. évében hosz- 
szas szenvedés után történt gyászos elhuny
tál. A megboldogult hült tetemei folyó évi 
november hó l-én délután 2 órakor fognak 
a helybeli izr. sirkertben örök nyugalomra 
tétetni. Csáktornya, 1901. évi október hó
31-én. Áldás és béke poraira! Friedrich Nán
dor, Friedich Teréz férj. Wortmann, Eriedrich 
Ernestina férj. Hoffinann, Friedrich Laura 
férj. Lausch, Friedrich Róza férj Handelsmann, 
Friedrich Karolina férj. Schwarcz, gyermekei; 
Fischer Károly, Fischer Netti férj. Rosenthal. 
Fischer Vilmos, testvérei; Friedrich Fáni szül 
Griinbaum, menye. Wortmann Fülöp,IIolTmann 
Jakab, Lausch Lipót, Handelsmann Antal, 
Schwarcz lgnácz, vök. Számos unoka.

—  A Csáktornyái kereskedő ifjak ön- 
képzö-egylete m. hó 27-én tartotta rendes 
évi közgyűlését. A titkári jelentés és a vá
lasztmány lemondása után az uj választások 
ejtettek meg a következő erdménnnyel: 
Elnök : Heilig József; alelnök : Weisz Viktor; 
titkár: Rosenberg Kálmán; pénztáros: Dreis- 
siger Izsó; háznagy: Maschanczker Heniik . 
Henrih; háznagy helyettes . Blau Benő , 
könyvtáros: Weisz Sándor; helyettes. Szeib 
Henrik. Választmányi tagok : Kelemen János, 
Korpits Rezső, Neumann Róbert. Neumann 
Zsigmond és Zeisler Lipót. Pótválasztmány:

Hoffinann Gyula, Premesz Miklós. Szám- 
vizsgálók : Fischer Jakab és Gráner Henrik.

— A kilenczedik osztálysorsjáték.
Sohase volt szerencsére olyan nagyon szükségünk 
mint most. Nagyon időszerű tehát a uj. kir osz
tály.sorsjáték kilenczedik sorsjátékának beköszönte. 
Már nem uj intézmény hazánkban az osztálysors
játék, hiszen nyolez sorsjátéka megkedveltette 
közönségünkkel, és meggyökereztette a beléje ve
tett bizalmat. Kifogástalan működése, kezelésének 
abszolút korrektlége, szerencse esélyeinek rend
kívül kedvező volta, nyereményeinek sokasága és 
nagysága, a sorsjegyek vásárlását mindenki szá
mára könnyítő osztály rendszer a magy. kir. osz
tálysorsjátékot népszerűvé, sőt egyenesen közszük 
seggé tették. A most kezdődő IX. osztály sorsjáték 
első osztályára szóló sorsjegyek már kaphatók. 
Ennek az osztálynak húzását az idén november 
21. és 22-én tartják meg.

—  Megfenyegetett bérlő. Pál András 
gazda ur, ki nem elégszik meg a maga sze
génységével, nagy ur akar lenni a mások 
telkén, kiköt még azzal js, ki rendes fize
tője, eltartója. így eselt a dolog Neumann 
Simon mártonhalmi lakossal is, ki bérlő s 
gazdája Pál András. F. hó 6-án a bérlő és 

l gazdája holmi szóváltásból kifolyólag nagy 
alkotmányosan annyira összevesztek, hogy 
a gazda azóta nem ugyan komái, testvéri 
vagy sógori öleléssel, hanem agyonütéssel 
veszélyesen fenyegeti Neumann bérlőt. A 
bérlő fél, mert hát a gazda Ígéretét nem- 

'csak Ígéretnek, hanem beváltásnak is tartja. 
Neumann Simon földbirtokos a gazda Ígé
retét bejelentette a slridói csendőrségnek, 
melynek járőre úgy a fenyegetőt, mint a 
tanukat kikérdezte az egész dologról. 
András ur Ígérete valónak találtatott, miért is 
a nevezett a királyi járásbíróságnak fel
jelentetett.

Az agglegény sorsa. Ahol a tár- 
sasélel nem fejlődött ki teljes virágában, az agg
legénynek rossz dolga van. Aliiig fiaiul, csak 
megjárja valahogy, de ha megvénül és ha öreg 
korában szerelmes lesz . .. Akkor kezdődik csak a 
baj. A mi agglegényünk szerelmes. Szegény leányt 
szeret. Szegény leányt oltár elé vinni egy szegény 
agglegénynek kész veszedelem! Mit tegyen? Ta
nácskozik jó barátaival, gyógyító balzsamot keres 
szerelmes szivére. Mindhiába. A józan ész és 
barátai azt tanácsolják neki, hogy házassága által 
egy szegényből ne csináljon két koldust. Lelkének 
egyensúlya kezd inogni. Már-már lemondani készül 
az életről, midőn megjeleli előtte szerelő anyja 
képe, kinek ő az egyetlen kenyéradója, támasza. 
Előtte lebeg imádotljának szerelmes tekintete. 
A szív szeretete folyton harezban áll az ész józan
ságával és ismerősei ugv bánnak vele, mint a kibe 
csak hálni jár a lélek . . Egy napon azután hiva
talából sürgős ügyben kérették lakására. Két ur 
várta már. Minden bevezetés nélkül egy rakás 
pénzt olvastak le asztalára. Ellenértékűi csak a 
nyerő sorsjegyet kérték Török A. és Tsa bank
háza (Budapest, V., Váczi-körut -i/a.) kiküldöttei, 
akik azért jöttek, hogy a nagy nyereményt kifizessék. 
Anya és íiu örömkünyezve, egymás nyakába bo
rulnak és épp e pillanatba érkezik a most már 
szerencsés leányzó is. Az eljegyzésen a vendégek 
számtalan lelkes pohát köszöntőkben emlékezlek 
meg a szerencséthozó bankházról és egyhangúlag 
hangoztatták a beszédek végén : »Éljen a szeren- 

j csét hozó Török bankház !«
—  Tűzvész. Nagy szerencsétlenséget 

okozott a gyufával való játszással két hegy
vidéki gyermek. Ugyanis Sinkó Márton györ- 
gyikei lakos vejének kedves csemetéi. Han- 
getner Antal és Ferencz f. hó 13-án d. u. 
vígan játszadoztak a Sinkó udvarán össze
halmozott tengeriszár közelében. Játszás köz
ben a két gyermek elökeritett valahonnan 
gyufát, s elkezdték a kukoriczaszárt gyújto
gatni, remekül festett nekik az, hogy a ku- 
koriczaszár füstöl; de nem csak füstölt, 
hanem nagy lánggal is kezdett égni a szár, 
a melytől aztán rövid idő múlva bizony a 
zsúppal fedett pajta, 23 szekér vegyes takar
mány, a lakóház tetőzete, s ennek padlásán 
elhelyezett rakaszba 1200 korona készpénz

bankjegyekben, több élelmi szer, fuhanemü, 
valamint sertésól, összesen 2858 kor. érték- 
beo elégett. Az elégett tárgyakból biztosítva 
nem volt semmi. Szolgáljon ez a példa in
tőül a muraközi népnek, hogy a gyufát 
óvja meg a gyermekektől, mert sok család 
ment már tönkre azzal a nemtörődömség
gel, hogy a gyújtót lakóházának minden 
sarokjában elszórva tartja.

— Anyakönyvi hírek. Csáktornya nagy
község anyakönyvi kerületében a mull ok
tóber havában bejegyzett születések a kő
vetkezők : Zsoldos Pál, napszámos : Mihály ; 
Komesz Imre, földmives: Ferencz; Ráh 
Vincze, napszámos: Károly; Benedikt Her-. 
mán. kereskedő : Pál; Szalai Ferencz, föld
mives: Katalin; Gacsáll István, bádogos: 
Valéria. A múlt hónap halottjai: Weltoer 
Czeczilia özv. Hochsinger Leóné, magánzónő, 
84 éves, aggkori végkimerülés. Šeruga Má
ria, 2 éves, torokgyik. Rankel János, déli 
gyüinölcskereskedő, 50 éves, tüdővész. Kris- 
tofics Mihály. 14 napos, veleszületett gyenge
ség Zurmáun Remusné született Debán 
Anna, napszámosnő, 33 éves. szívbaj. Bogdán 
Dóra özv. Adatics Józsetné. magánzónő, 
78 éves, rák. Magdalenics György, földmives. 
22 éves, brighti kór Schneiczer István, 
bérszolga, 61 éves, szivhüdés. Szinkovičs 
Teréz özv. Fiiszár Ignáczné, csizmadia mes
ternő, 64 éves, szívbaj. Házasságot kötöttek: 
Weiss József vegyeskereskedő (Muraszombat) 
Löwenstein Reginával.

— „Érmelléki első szőllő-oltviny-telep" 
Nagy-Kágya, hirdetését a t. ex. olvasó-közönség 
szives figyelmébe ajánljuk.

— A hugenották. Mindenben a kezdet 
a legszebb. A tavasz szebb a nyárnál, az ősz 
első napjaiban több inélabu van, mint az egészen 
kifosztott természet halálában. A görög philosophiá- 
nak első tapogatózása érdekesebb, mint a kifejlett 
későbbi philosophiai tanok,. mert közelebbről ós 
élénkebben mutatják, mint dolgozik az emberi ész. 
A vallásoknak is első terjedésük a legérdekesebb, 
azért első híveik a legbuzgóbbak. Az első keresz
tények a katakombák mélyén buzgóbb hivők voltak, 
mint a bazilikák térdelői. Az az erő, a mely a 
katakombákat vájta a föld mélyében, hatalmasabb, 
magaszlosabb és nagyszerűbb, mint az a pompás- 
kodás, a mely u Szent Péter óriási templomát 
építi s márványnyal borítja el tömérdek falait. 
A hugenották vallásossága is rejtekezésében, ül- 
düzöttségében megható s hősei együtt viselik fejük 
körül a hósiség és mártiromság koszorúját. E kor 
történetét közli a Nagy Képes világtörténet most 
megjelent 130. füzete. A t2 kötetes nagy munka 
szerkesztője dr. Marczali Henrik, egyetemi tanár, 
ki egyúttal e kötet Írója is. Egy-egy kötet ára 
díszes félbői kötésben 16 korona; füzetenk/nt is 
kapható 00 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
írod. Int. Rt. Budapest, Vili., üllői-ut 18. sz.) s 
minden hazai könyvkereskedés utján.

Szerkesztői üzenetek.
Igló. H. L. A gyűjtés eredményét nagyon 

köszönöm ! Igazán szép. hogy ismételve is meg
emlékezett emlékoszlopunkról ! A kimutatást mi
helyt lehet, közölni fogjuk

Zágráb. Cz P. A Zrínyi-emlékoszlopra kül
dött összeget megkaptam. Örülök, hogy a Zágráb
ban lakó muraköziek érdeklődnek a mi hazafias 
törekvéseink iránt. A kimutatás legközelébb.

Perlak Z. F. Örömmel vettük a gyűjtés te
kintélyes összegét s tiszteletteljes hálával olvastuk 
a gyűjtői vekről a 100-nál több perlaki adakozó 
nevét. A perlakiaknak ez a lelkesedése igazán di
cséretre méltó s hálára kötelező ! A kimutatást, 
mihelyt a sor reá kerül, közölni fogjuk.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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S ve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knji žara F is c h e l Filipova, 
kam se predplate i obznune 

poSiljau.

XVIII. tečaj

MEDJIMURJE
horvatskom i magjarakom Jeziku izlazeii družtveni, znanstveni i povuiljivi Hat za puk

Izlazi svaki tijeden jed en kra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor
Na četvert leta . . ‘2 kor

Pojedini brojJ koStaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodb« 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovaike Šparkasse« »Medjimurske Sparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i i. d.

Dobro služinče i dober gazda.
Dobro zna svaki gazda, da je dobro slu- 

žinče veliko blago pri hiži i pri gospodarst
vu. Več samo zato, da dobro služi nče ne- 
zamudi nikakvo delo niti nikaj nepokvari, 
ali za hudim služinčetom je vnogo kvara i 
vnogo se čovek mora mučiti sa njim Dob
ro družinče zato jako štujeju i vu najnove- 
Se vriemena nagrade dobi. Sigurno da su i 
naši čitatelji čitali več, da minsiler poljode- 
lavskih poslov sa penezi nagradi one gos- 
podarstvene služkinje, koje više vremena na 
jednim mestu služiju, marljive i ponižne su 
svojemu gazdi.

Ova nagrada je velika dika onomu, koj 
ju dobi, ali velika dika je svim njegovim, 
njegovoj familii, deci i vnukom

Im sa lém dokaže, da je pošten vitez 
dela bil i da je njegovo ponašanje vrédno 
za példu drugim.

Ali sada budemo né od dobroga dru- 
žinčeta tuliko, kak od dobroga gazde govo
rili. Jer dobrota gazde je veliki dél vu tém. 
da i družinče bude dobro, a koj gazda je 
sam mucljivi ili nemoguči, ovoga niti dru
žina se vnogo ne staraju sa delom. To ne- 
čemo ipak reči, da kakov je gazda, takvo 
je družinče, ali to moremo reči, da dober 
gazda i hudo služinče popravi, a hudi gaz
da pak i dobro družinče odivji.

Nijc lehko délo družinče držati i sa 
družinčetom postupati, zato bude dobro, ako

od toga jedno drugo povemo našim čitate- 
Ijem.

Od sveposvud čujemo laj glas, da ga 
niti več né dobre družine. Ali kaj bi nebi 
bilo. Istina je, da se vnogo hude družine 
najde, ali vekša istina je, ako gazda malu 
čut ima i pamet, more sebi odhraniti dob
ro družinče, koje bude dobro, marljivo i nc- 
bude ga vkanjuvalo. Gledimo kak to more 
biti.

Prvič vu tém, da gazda sam dobro raz- 
me ono delo, kaj na družinče hoče ostaviti. 
Naj nebude nesposoben, nego naj pokaže, da 
je vu svakom deluje lakov težak, kak nje
govo družinče. Jako je to zlo, kada se dru
žinče more smejati nad neznanostjom svo
jega gazde. Jako malo poštenje bude imal 
onaj gazda, za kojega se zvedi da sam ne- 
razme k delu.

1 to spada k znanosti držanja družine, 
da gazda zna céniti svoju družinu. Takov 
čovek koj, se uvek svadi, pod jednim kune, 
i mucija, nemore biti dober gazda družine. 
Ali niti za se nije dober gazda. Im se dru
žinče tak privči kletvi i špotanju, da niti go
ri ncpobere reč gazde. Kada vidi, da je i lak 
svejedno, kak gud čini, se nikaj nebriga sa 
delom. A to se zna, da kak gud zvršenom 
delu néga blagoslova.

Spameten gazda nikaj nemuclja Za hu
do zvršeno delo pošpota družinče, ali nes- 
me sa pohvalom šparati, ako vidi, da je de

lo lépő. Strogost je drugo, kak svadja. Strog 
čovek je navék pravičen, ali koj se rad sva
di, on malo gda Strogost i družinče poštuje 
ali muclanje za nikaj vzeme.

Gdo dober gazda hoče biti svojemu 
družinčetu naj nebude gizdav prama njemu. 
Da mu družinče poštenje da, to more i dru- 
gač bez gizdavosti dobiti od služinčela.

To takaj nije dobro, da se gazda neb
riga sa delom družine. Takov gazda je k o- 
nomu spodoben, koj se navék svadi. Niti na 
jednoga neda nikaj družinče.

Kaj ne, da je treba znanje k držanju 
družinčeta. Ali to nije težko znanje. Svaki 
se lehko vuči, ako je pravičen i dobre duše 
čovek. Takov redkokrat ima hudo družinče.

— L. R. -

Plodjenje mladine.
(Dalje).

Kak je moči dom ače fa jte  mladine 
popraviti ?

Iz kratkog opisanja fajtah vidimo, da 
mi imamo naše domače fajte iz kokoših, pu
rah, guskah i racah takvih, koje vnogo dob
rih svojstvah imaju i zbog toga nje je vréd
no ploditi, ali svaka fajta ima i falingu, ko- 
ju je popraviti treba, ako više hasna hoče
mo imati iz gojenja mladine.

Na to, da budemo moguči domače faj
te popravljati su dve forme, koje obedve k

Z A B A V A

Spasonosni mustači.
»Oh, gde sle tak dugo vi mustači!?« — 

Jadikoval je žalostno sudbeni pristav Csu
zy«- — a kaj je bil razlog, da si je toliko 
želel mustače imati?

To je bila posve jednostavna stvar. U- 
dovica dvorskog savietnika Hollossy je ima- 
la liepu kčerku Hedvigu, u koju je mladi 
Csuzy Pavel još kakti bivši jurišta bil do 
vuh zaljubljen a k lomu je znal, da i ona 
njega ljubi, pak kad joj je jednoč, več kak
ti činovnik govoril o zarukih, o vienčanju. 
o nebu i zemlji, onda mu se je ona samo 
nasmejala i rekla: Ali Pavel, ja se ipak ne- 
budem išla zaničevat s mužem, koj još ni
ti mustače nema, em bi mi se moje prija
teljice smejale, da imam golobradog zaruč- 
nika. Neka počekaju, dok njim taj kinč muž- 
kog lica, mustači, narastu, pak onda neka 
opet pokuče pri meni«.

I to je anda bilo, zakaj je on doma 
pred zrcalbm zdihaval za mustači, koji ni- 
kak nisu hoteli onak prav rasti početi. Pak 
onda — mislil si je — Zar se sada radi 
tih mustačev neka njegova sreča razluple? 
Jer ako je i bilo ufanja, da .mustači budu

na svaki način ponarasli, ali do toga vrie
mena projdu i godine, a kaj se u to vrie- 
me more sve pripetiti — Za liepom Hedvi- 
gom su svi mladiči škilili!

»Anda hitro s mustači na red!« — bila 
je njegova parola.

On se odpravi k Iriseuru te ga zapita 
za tolnač.

»Je, gospodin Csuzy«, — bil je odgo
vor — »Tu njim ima bezbrojnih nefaljenih 
i sigurnih mazilah za rastenje brade i mus- 
tačov, ali škoda, da ovo nijedno nefaljeno i 
sigurno mazilo nikaj nepomaže i samo ono
mu basni, koj je prodaje. Najbolje sredstvo 
za mustače je marljivo podbrivati; neka ha
rem pogledaju tu pri kutih ustah, gde brit- 
va pri podbrivanju brade po koj ‘las sobom 
vzeme, je rastenje puno jače od onoga pod 
nosom, kam britva nedojde. Anda dole sti
lni pavulicami i oni imaju za tri ili četiri 
micseca mustače, pred kojimi se bu moral 
škrlak iz glave vaditi.

Tri, četiri meseca? — No, to nije bilo 
baš tak dugó. 1 anda si naš mladi pristav 
Csuzy dade podbriti i ono malo dobra pod 
nosom, kaj je tu bilo. A kad se je onda po- 
glednul u zrcalo, prestrašil se je sam prod 
sobom, jer je sad izgledal, kak kakov sed- 
moškolec. Odlučil je anda u sebi, ovak se

liepoj Hedvigi nepokazati, jer bi ga sigurno 
izsmehavala, več se sad dalje podbrivati, dok 
budu mustači kak imaju biti.

Tri dni zatim dobil je po pošti lista, 
kojega hitro odpre i nutri mu Hedviga ob- 
javljuje, da je več od nekoliko dni na ima- 
nju svojega vujca u pohode i da je tu na 
ladanju vrlo liepo, ali dugočasno. Pod večer 
se sama šeče od grada do šumice po lie
pom drvoredu, u kojem su ponameščene klu- 
pe za odmarati se — i ona uviek se odma- 
ra na tretjoj k lupi od kraja i t. d.

Kad je to mladi pristav prečtel, zaju- 
hušuul je od veselja: »Oh ti jedina, sladka 
sreča, ti zviezda mog života. Hajd na ima- 
nje vujčevo sanjegovimi liepimi šumicami. 
drvoredi i prikladnimi klupami za odmara- 
nje!« — Ali u lom spazi, da je u listu več 
pod podpisom još nekakov postseriptum i 
sad pročita: »Njihovi mustači valjda več 
napreduju?«

Kak da ga je tko mrzlom vodom po* 
lejal. Baš včera si je dal opel mustačke pa* 
hulice podbriti. — Kak bu sad pred nju stu- 
pil? — Medjutim friseur mora opet pomoči

»Ja moram do sutra podpune mustače 
iinati!« — zakriči na friseura čim u njego- 
vu češljaonicu stupi.

Friseur žalostno skrene spleči i veli:
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cilju vodiju i ako nje spametno hasnujemo 
budu nas k lépim svrham peljale.

Prva, težkeša forma je to, da ako ho
čemo vu Cistoj krvi gori zdržati fajtu, ali 
zato ipak njezine falinge pregnati. Zbog to- 
ua iz one fajte svigdar takve živine moramo 
zebrali, i za séme ostaviti, kője, su na télo, 
spodobu i farbu jednake, najbolje neseju, 
najvekše su i najzdraveše. Ako to čez više 
Ijetah svigdar tak napravimo, onda nazadnje 
budu falinge zniknule i budemo imali tak
ve fajte, sa kojimi budemo čista zadovoljni.

Ali po takvim putu popravlenje vnogo 
vrčmena drži, vnogo dela zahtéva jako je 
treba k tomu razmeti, da nam k svrhi doj- 
de i samo takvim se more preporučiti, koji 
dobro poznaju plodjenje i sa trplivostjum su 
da moreju čekati na dobru svrhu.

Druga forma je za popravljenje v križ 
parenje, tojesí ono gojenje, kada iz jedne 
fajte mužko a iz druge pak žensko vzeme- 
mo i hasnujemo ža plodjenje.

Ovo je zato dobro, da za malo vrčme 
k cilju vodi, sigurneša je svrha, menje zna
nosti zahtéva, kak prveša forma, pak zato je 
za maloga gazdu boljše.

Pri vkriž parenju tak moramo postu- 
pati, da k onoj iajti ženskom spolu, druge 
onakve fajte mužkoga hasnujemo vu kojim 
se one falinge, koje popraviti hočemo na- 
hadjaju.

Znamo, da je naše mužke kokoši talin- 
ga, da je mala i jajci su njoj takaj male i 
da njoj je farba né jednaka, ako anda ove 
po vkriž parenju hočemo popraviti, onda si 
priskrbimo med takve kokoši jednoga plimut- 
kokota, jer ove fajte télo i jajci su velike, 
farba njoj je jednaka i zato mužke kokoši 
falinge bude sigurno popravila.

Ako onda zatem svigdar one piceke os- 
tavimo za seme, koji su jednake farbe i naj- 
vekšeg léla, ove dobro hranimo, tak bude
mo za malo vréme velikog téla i jednake 
farbe fajtu imali, kője na piacú budemo bo
lje mogli prodati, kak do sadašnje malog té
la pisane kokoške.

Vkriž parenje moremo hasnuvati ne sa- 
mo pri kokoših, nego i pri purah, guskah, 
racah i pri ovih bude lo k svrhi vodilo, ako

svigdar za vkrižparenje priličnu fajtu zebe- 
remo.

Za popravljanje naše mladine sa vkriž 
parenjem poleg sadašnjih opažnjah su naj- 
priličneše fajte sledeče:

Za vkrižparenje kokoši su najbolše ko- 
nopljaste plimut- i črne langshan-fajte. Obed- 
vé fajte je jako lehko moči gojiti pri nas, 
zraka zdržiju, ako su i né tak jake, kak na
še kokoši, plimut je osobito prilična fajta za 
nas, jer marljiveše nese i farba njoj je lep
ša od langshan fajte, a ova pak zato, jer je 
jaka fajta, koju višefele betegov ne bantuje- 
ju tuliko, kak sive ili pak bélé kokoši

Za magjarske pure popravljanje je ja
ko prilična bronz pura, kojoj je veliko télo, 
pak zato našu puru jako more popraviti, tak 
dobru za šopati priličnu fajtu dobimo, koja 
bude sa vrémenom jedne tarbe ako za sé
me živine smo ne léni zebirati.

Magjarska guska néma druge falinge, 
samo télo njoj je malo, lehka je, ako dakle 
na fém pomoči hočemo, né nam je drugo 
treba včiniti, kak med naše guske jednog 
emden — gusaka pustiti. Povekšanje téla 
bude več sledeče Ijeto vidlo. Za plodjenje 
od sada svigdar najvekše guske ostavimo.

Ravno tak smo i sa magjarskimi ra
cami, koje sa vkrižparenjem pekingske race 
i sa dobrim hranenjem takaj moremo po
praviti.

(Dalje sledi).

— F. —

KAJ JE NOVOGA?

D u š n i  d a n .

Žalostno je vréme. Mrzli veter sim tam 
nese listje iz drevja, koje širom razleti na 
zemlju na kojoj grob najde.

Sunčene trake je samp pod večer vi
deti na nebesah, se céli dan su zakriti, kak 
da bi se za oblaki žalostili za negdašnja lé- 
pa vremena za lépő, puno pésniétvo, pro- 
tulelje i za zlatno leto. Samo na večer doj- 
deju se odpraščat od svaki dan bliže smrti 
stoječeg života.

Sve je minulo!

Oh čovek mladi si bil pun čutljivojit 
zatem muž pune jakosti življenja došla se 
jesen, koja te je vu grob sprevodila, te sa
da tu ležiš, nečutiš nikaj zadrveniš, kak zem
lja vu zimi.

Veter koj čez granah žalostne vrbe pu- 
še, nekaj tajnoga šepeče.

Kak da bi dušice samih mrtvih se gori 
stale te one govorile tu zmed granah: Suza 
n'am prejdeju te se ojačeni stanemo iz gro
ba svojih dragih. Taj tajni govor nam je 
čudnovatu jakost dal:

Čovek muči se i med nadom se u-

V e n č a n je .

Golub Anton stražmešter pri honvedah 
vu Kaniži si je 20-ga prošlog meseca vzel 
za tovarošicu vu Zala-Ujváru kčerku Jugh 
Mihály«, grofovskoga ključenika.

N e s r e č a .
Živko Imra iz Szent-llone. 65 Ijet star 

poljodelavec je na Dravu vu melin pelal ži
to za mleti. Poljeg Drave stoječi Živko je 
vu Dravu opal i tam se vtopil. Télo vtople- 
noga još nišu našli.

Z d a v n jc  n a  s m r t n o /  p o s t e l j i .

Za srdce uzdirnuti slučaj pišeju iz Te- 
mesvara. Jeden 67 Ijetah star penzionerani 
oficér si je na smrtnoj postelji vzel za ženu 
onu ženu, koja ga je navék vu betegu pas- 
tuvala. Pri postelji je bila prisega, jer je za- 
ručnik jako betežen. Tu su rekli jeden dru- 
gomu »do smrti«. On se zove Lipek János 
i major je bil, a ona se zove Székely Anna.

N a  s m r t  o b s u d je n a  ž e n a .

Vu Parizu su nézdavnja na pet Ijét 
rešta odsudili jednu Gröfinger zvanu ženu. 
Ali laki kak je sud minul, su spazili falingu 
sudci, te su céloga suda po novič počeli Sa
da su uju na smrt odsudili. Ova žena je 
pravoga svojega muža zaklala.

K  o tc u  j e  s p o d o b e n .

Vu Beču pred sudbenim stolu se je 
zigral ovaj slučaj, od kojega hočemo pisati, 
i koj bi se bolje za pripovest dal veruvati,

»Za prave mustače je to nemoguče, ali njim 
morem preporučiti evo ove umietne sa pa
tent kleščicami. Ove nije moguče od pravih, 
razlučiti«.

Mladi pristav je odmah próba, i izbilja 
— tu su pod nosom svojimi patent klešCi- 
cami se držali, kak da su iz kože zrasli. I 
on se sad ves blaženi i vesel odputi na ne 
predaleki put do imanja Hedvigmoga vujca. 
Onde se u liepom drvoredu sedne na bla- 
ženu i prikladnu IreCu klup te Čeka dok 
hlad i taj u listu napisani »pod veCer« na- 
stupi.

I izbilja! Ona dojde iz grada dole a 
on se »slučajno« Snjom sretne. Na obodve 
Strane neopisivo veselje! Veliko zaCud|en|e 
od njezine slrane, kad mu u lice pogleda, 
a pri njem neizmerno kucanje srdca.

Je je ove »nefaljene i sigurne« poma
de za rotenje brade i mustaCovl l ona je 
veC o tom mnogo Cula iCtala. Nekaj mora 
ipak istinskoga na stvari biti.

»Pavel meni se vidi njihovi mus
_____ Ali najedan krat zamukne te se po-
Crleni, jer kaj mu je obeCala, ako bu imal 
mustaCe? Kak je danas njezmo cielo bdje 
bilo drugCije nego drugda -  onak nekak 
prijazmje i duševnije, a dok je sad na tre-

čoj klupi kraj njega sedela, uviek je potaj- 
no zalukavala njegove mustače.

U njem pak se je samo vruče burkalo 
te je u to njezino zadovoljno razpoloženje 
se ufaiuči, svaki čas hotel joj onu rieč iz- 
mamiti, kojom seje zavezala, ako mumus- 
tači narastu, ali opel se je suzdržal, jer je 
ipak za nedostojno držal prevarom i pod 
larfom čestitu dievojku snubočiti. Ona pako 
se je samo u sebi čudila, zakaj je danas 
njezin Pavel tak strašliv, da joj se komaj 
ufa u oči gledati, a rieči pak nezmaže niti 
toliko, koliko diete, koje vrča potere pak se 
boji kaštige.

I ovak su tu sedeli mučeč i uzbunjem, 
dok njje velika neprilika im'došla — i ta 
je došla u spodobi jednog jahača, koj je od 
gumice med drvoredom izraven proti njim 
jahal. Njezino oštro oko ga je več iz dale- 
ka prepoznalo.

»Za Boga miloga!« — vikne ona 
moj stričan Vilmos — Pavel, Pavel! Sad 

je sve propalo!«
»Ali Hedviga — — « batrivel ju je

Pavel i j. .
»Ah, Pavel, oni nepoznaju ovdešnje od- 

nošaje« — rekla mu je u brzini — »ako 
me sad tu prepozna, tak bu sutra po cieloj 
okolici razglašeno, da sam bila ovde sama

sa jednim stranjskim, a to bu on več zato 
razglasil, jer me i on snuboči pak sloga je 
neizmerno ljubomoran, a ja ga nikakvo tr- 
piti nemogu«

Pavel na to skoči, sleče si hitro svoje
ga kaputa i »hitro, hitro Hedviga u svoj o- 
berrok!«

»Ah, taj sam mi nebude nikaj poino- 
gel« — veli ona.

On pak joj je u tom hitro njezin škr- 
Ijak iz glave dole uzel te ga za klup sak- 
ril. »Evo metni moj škrljak na glavu. a ja 
bum iza toga gologlav, to mu nebude u oči 
palo, jer je danas dosta toplo vrieme.«

»Pavel, on me bude ipak prepoznal« 
— veli opet ona.

U tom hipu mladomu pristavu blisne 
misel kroz moždjane — i sad se je dogo
dilo nekaj riedkoga, uekaj čudnovatoga — 
na jedan krat mu ona začudjenim širokim 
pogledom, omiljavici blizu, gledi u lice.

Mustačov izpod njegovog nosa je nes
la lo! 1 pred njom stoji tu golobrado mom- 
če, koje svoje mustače u ruki drži. One mus- 
lače, za kojimi se je njezino srdce razvru- 
čilo i njezina duša razveselila, one iste mus
tače drži njezin Pavel Csuzy, mladi sudbe- 
ni pristav u ru k i......... i prije nego je Hed
viga se od svog osupnenja oporavilá, poču-



kak za istinu. Pak je ipák islina. Pred ne- 
kojim mesecom je vumrl jeden bogati fabri- 
kant, kojega vrédnost je, jer dece nije imel 
Žalostna mu žena herbala. Ali prošle dane 
je k njoj došel jeden fiškaliuš i povedal njoj 
je, da ga je jedna siromaška žena poslala. 
Ova siromaška žena ima sa pokojinim jedno 
déle, jer je nju pokojni ljubil bez znanja 
žene. Ovo déle bi sada moralo se odhrani- 
ti i zato je on došel, da zahtéva za déle dél 
iz herbije. Vdovicu je to jako bantuvalo, da 
tak se igraju sa imenom njenoga pokoj no
ga muža, pak je zato célú stvar k sudu da
la. Sud je pozval fiškaliuša, naj osvedoči 
svoje reči. Fiškaliuš je lépi govor držal, ali 
kaj to hasni! . . . Svaki je več to mislil, da 
je sirota žena zgubila sud i vdovica dobila. 
Vezda je sledeče rekel fiiškaliuš:

— Anda dopustite mi, da samo déte 
svedoči. Budem ga pokazal sudbenomu sto
lu !

Sudci su se na to smejali, ali fiškaliuš 
je ipak zakričal nad vrata i dopeljal je za 
ruku déte vu sobu. Sada se je nečekivani 
slučaj pripetil. Vdovica, kak je spazila déte, 
je zakričala:

— Čisto je spodoben mojemu mužu!
Plakati se je počela i obinula je déte.

Sigurno, da je sud taki minul i sirota že
na je srečna išla sa svojim detetom dimo.

S m r tn a  b o r b a  s  j e l e n o m .

John jagar vu altmarski gospočiji je na
vadno bez psa i puške išel med jelene, da 
njim hranu da. I ove dneve je med nje o- 
dišel. Jeden jelen ga je pod se dobil, jagar 
se je branil s nožom, ali jelen ga je ipak 
zaklal. Med jelenom su ga našli zaklanoga. 
Noža je i mrtev vu ruki držal i na mesti 
borbe su i roge jelena našli, koj je jagara 
zaklal.

O p o m e n a .

Svi oni gospodari koji imaju portzio na 
1901. godinu platiti — i na porcinski kni- 
gi nemaju na pre pisano — se opomenu- 
ju, da za 8 dana naj na varašku hižu do- 
neseju — da bude mugočno to na pre pi
sati — drugač budeju kaštigovani. — Ča- 
kovečko občinsko poglavarstvo.

tila je nekakovo, kakti skleščicami voljko 
tiskanje, ščipanje i žegetanje na nosnicah i 
gornjoj ustnici.

Liepa Hedviga se je skoro u omiljavi- 
cu srušila!

»Hedviga, moja sladka Hedviga, budi 
gjegjerna!« — čula je u svojoj bližini izgo
voriti. — »Visoko digni glavu — cipelišeke 
jedno malo kaput potegni, da budu skriti — 
tak! — — No ja bi ga sad rad videl, tko 
bu tebe ovak s liepirni mustači prepoznal.«

I ovak je sada tu nepomično sedela du- 
že vriemena, i onda još, kad je njezin stri- 
Can več davno mimo projahal te več nika- 
kove pogibelji nije bilo.

»Ah Pavel« — zdehne si ona za čas 
— »čim ti morem za to zahvaliti?« i sad 
su joj se pričele oči rositi od uzrujanosti.

Pavel se k njoj prigne te ju ljubezno 
zagrli: »Hedviga — jeli, da seli nesrdiš ra
di mus — --------. . .«

Ona je samo glavicom kimala, da ne, 
te rekla: »Ne, dragi Pavel, jer kaj bi se sad 
bilo pripetilo — i kaj bi sad iz toga izašlo, 
da su ti mustači bili izbilja na ustnici pri
raščeni, kak sam ja mislila na prvi pogled 
te me šnjimi nebi bil mogel preobraziti?«

Hedvig i Pavel — ov posliednji sa pra
vimi mustači, priraščenimi na gornju ustni-

I m e n u v a n j e .

Visoko ministarstvo je gosp. dr. Ignaca 
Krašovca vármegjinskoga liečnika vu Čakov
cu na, (i Ijet za ors. zdravstvenoga savjetnika i- 
menovalo.

Z b i r a n je .

Varmegjinskih sastupnikov su vu našoj 
varmegjiji 21-ga prošlog meseca izbirali. 1- 
zebrali su vu Alsó-Domboru Mihácz Januša, 
Stefics Istvána starešega, vu Kotoru Lisziák 
Lajosa, Kele Györgya, vu Preloku Zala Jó- 
zsela, Glavina Andrása, vu Mura-Szerdahelyu 
Kolbenschlag Béla, Margitai Józsefa, vu Csák- 
tornyi Bernyák Károlya, Prusátz Alajosa, vu 
Mura- Vidi Sólyomi Tivadara, üienes Sán- 
dora, dr. Böhm Sidneya, Horváth Csongor 
Jánosa, vu Hodosánu dr. Böhm Sidneya, Ti
vadar Ferencza, vu Stridovi Simon Lajosa, 
vu Dráva-Vásárhelyu Szalmay Józsefa, Korn- 
feind Nándora, vu Bottornyi Zakál Henrika, 
Murai Róberta, dr. Wolf Bélu, Ehrcnreieh 
Nándora.

V e l ik i  o g e n j .

Vu Filadelfíi vu jednim velikim štacu- 
nu na piacú je ogenj vudril vun. Vu štacu- 
nu je više stotinah ljudi vu službi, tak je 
veliki, na 9 Štokov je. Ogenj se je tak na 
hitroma širil, da oni, koji su po lojlrah ho
teli doli iti, su morali iz lojtrah doli skoči
ti. Vnogo ljudi je vu gorečoj hiži našlo smrt 
a vnogo se njih je oranilo. Do vezda su je- 
dennajst mrtvih télah našli.

S k o n č a n j e  C o lg o s a .

Prošloga meseca 29-ga su skončali vu 
Ameriki Colgosa nnarkislu, koj je skončal 
predsednika amerikanskih Unio- državah. 
Skončanje su eleklričom zvršili nad njim vu 
jednoj velikoj hiži Vu ovoj hiži je samo je
den stolec bil, iia kojem je Colgos sedel za
vezani. Tu su mu k glavi prikapčili drota, 
koj je elektriš vodil i k podplatu Taki pr 
vi švung ga je zaklal. Colgos je prije kak 
je vumrl počel žnljuvati svoj čin, kaj do sa
da niti jeden anarkišta nije napravil. Da bi 
barem njegova smrt ove druge bludnike obr- 
nula, kaj nebi bili na sram ljudstvu.

cu a ne pri friseuru kupljenimi — su več 
od nekoliko godinih sretan par. Samo neg- 
da po negda draži Pavel svoju dragu žen- 
kicu, da ga je ipak na koncu i bez musta- 
čov hotela.

Žena koja neprigovara.
Nieki magjai hvali svoju ženo. koja je 

iz nemškoga orsuga, te u družtvu pri|ateljah 
pripovieda, kak mu ona sve pravo daje a 
nikada nesuprotslovi:

»Ja imam ipak najbolju Ženu na zem
lji! Ona je niemicu iz nemškog ors.iga, pak 
nežna niti rieči magjarski. Nije lomu dugo, 
da smo se nekaj posvadili, pak sam ju ja 
hotel nazvati kravom, ali po nemški, za da 
bu i ona razmela za kaj ju držim, ali mi 
rieč krava po nemški nikak nije hotela doj- 
ti na pamet, pak sam joj onda opisal, da 
bu znala, kaj hoču reči, te sam joj rekel: 
ti volova žena!

I ona mi je odgovorila: ti pravo veliš!
Jeli anda ta moja žena nije poštena, 

prava i pametna žena, kakovih neima tko 
na hitrom?

K o l la y  Krnil.

K x p  ló d é r a  n je  v u  a p o té k l .

Vu apotéki Boleman László apotekara 
vu Léva varašu se je prošlog meseca 2(i-ga 
prije kak bi apotéku doli zaprli jeden špiri- 
tus éther glažek razpočil i éther je explodé- 
ral. Više stvarih se je raztalilo od velikog 
hica. Kvar je više kak 8 jezer korun.

V u k i.

Vu okolici Vielicska varaša su strašno 
krvariju napravili vuki. Dvadeset i tri poljo- 
delavce su navalili, med ovimi vnogo ženah 
i sve su razčehali. Vu céloj okolici je veli
ki strah.

V r o r ta  p r o t i  p e r x l j a n s k o m n  v la d a m .

Sve novine vnogo pišeju od uroste, ko- 
ju su proti perzijskomu šahu stožili njegova 
najbližeša rodbina. Strašna kaštiga je na sve 
smerjena. Svi su, na smrtni rešt odsudjeni 
i na strašne muke. Jeden šogor vladura bu
de svaki dan korbačuvan, dok pove one sve, 
koji su hoteli skončali vladara.

M fu é lju  s u  m u  v k r a l l .

Vu Budapesti su jednomu kučijašu ko- 
čiju vkrali. Siromak samo kaj je vu jeden 
štacun išel malo i konje sa kučijom vuni 
oslavil, su mu več odišli s kučijom. Tate ja
ko išče redarstvo.

S a m o u b o j n i k  p o p .

Hacskalyó György zvani kapelan vu Sa- 
toralja-tJjhelyu seje  prošlog meseca pod je
den cug hilil, koj ga je širom razdrapal Ne- 
srečnoga čoveka je to neslo na taj strašni 
čin, da je bil vu nekakovoj falingi. te su ga 
vun zhilili iz službe. Vu smrti je iskal i na
šel uljehu.

A b d u r h a m a n  e m ir .

Vnogo šaljivih pričah pišeju sada no
vine od Abdurhaman emira (vladara) Afga
nistana, koj je né zdavnja vumrl. Jedna In
kova priča je sledeča: Jedna žena je išla k 
vladaru, da ju rezpila od njenoga muža, jer 
je on opleševil Abdurhaman njoj rekel, da 
naj sa mlékom poleje glavu svojega muža i 
naj doli poliže lasi budu nazad zrasli Svi 
su se smejali na to i žena je sa sramom 
otišla dimo.

B u r i  I  e n g le z l .

Knglezom sigurno jako hudo ide vu 
Afriki, jer sada pod jednim držiju spravišča, 
kak bi mogli čim prije dovršiti rat. Kitsener, 
gdo je glavni vodja vojskah englezkili vu 
Afriki, je lakov telegral poslal englezkoj vla
di, da mu naj dopusti štatariurn oglasiti, to- 
jest, da sve bure da skončali Ovaj krvolok,

| koj sigurno néma nikakvu plemenilu Cul,si 
nemisli, da bi po tőm činu cčla Englezka 

! zgubila poštenje pred svélom.

• J u b ile u m  d v e h  e  i r  k  v e n ili  v la d  a r  o v.

Prošloga meseca 27-ga tojest vu ncde- 
Iju je bilo deset Ijet tomu. da su Vaszary 
Kolosa hercegprimasa poslal. Vaszary. kojega 
dobrota je poznata, je stiha obslužil svoj ju
bileum vnogi su mu gratulérali med njimi 
i Wlassics Gyula minister — Császka György 
nadbiškup iz Kalocse je lakaj ravno na o- 
vaj dan obslužaval 10 Ijetni jubileum svo- 
jeg nadbiškupijstva.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



sk. 901. Hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint tkvi' 

hatóság közhírré teszi, hogy Majoriak község 
102. sz. tkvét birtok szabályozás következtében 
a 2579/09. 1 M. sz. rendelethez képest át
alakítja és azzal egyidejűleg mindazon in
gatlanokra nézve, a melyekre az 1880. XXIX 
t.-cz 1889. XXXVIll. t.-cz. és 1891. XVI. t.-cz. 
a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegy
zését rende.ik. az 1892. XXIX. t.-cz.-ben 
szabályozott eljárást a tkvi bejegyzések he
lyesbítésével kapcsolatosan foganatosítja.

E czélból az átalakítási munkálatok 
hitelesítését és a helyszíni eljárást Majoriak 
községében J 901. november 20. és a követ
kező napoknak d e. 9 óráján Majoriak köz
ség házánál fogja kezdeni illetőleg folytatni.

Ennélfogva fölhívja :
1) az összes érdekelteket, hogy a hitelesí

tési tárgyalásra személyesen vagy meghatalma
zott által jelenjenek meg és az uj telekönyvi 
tervezet ellen netaláni észrevételeiket annál 
bizonyosabban adják elő, mert a régi telek
könyv végleges átalakítása után az esetleges 
téves átvezetésből eredhető kifogásokat jó
hiszemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik.

2) Mindazokat, kik valamely ingatlanhoz 
tulajdoni jogot tartanak, de tkvi bekebele
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra az 188(1. XXIX. t.-cz. 15.— 18. és! 
1889. XXXVIll t-cz. 5, «.. 7, 9. §§. értel
mében szükséges adatokat megszerezni ipar
kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött 
előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az 
átruházó tkvi tulajdonos az átruházás létre
jöttél a kiküldött előtt szóval ismerje el. és 
a tulajdonjog bekebelezésre engedélyét nyil
vánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón 
nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték 
elengedési kedvezménytől is elesnek.

3) Azokat, kiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg 
bejegyezve úgyszintén az ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a be
jegyzett jognak törlését kérelmezzék illetve, 
hogy törlési engedély nyilvántartása végeit' 
a kiküldött előtt jelenjenek meg, mert ellen 
esetben a bélyegmentesség kedvezményeitől 
elesnek.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1901. október 15.

Dem e Károly578 a_3  kir. albirú.
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Szől őol l ványok
szokványminoségben.

A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, 
teljes jótállással

É lő k e r ité s . —
Gleditschia csemeték és magvak 

Uradalmaknak, községeknek három évi 
törlesztésre is adatik.

Óriás tövisii, igen gyorsan fejlődő növény növény. Ez a* egyedüli, 
melyből oly örökön keritAs nevelhető pár *v a latt, rendkívül ( se 
kély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még 
gz aprő nyulak nem hatolhatnak át. M inden ren d elésh ez  
r a jz o k k a l e lláto tt ültetési és k ezelési u ta s ítá s  m e l
lék elte tik . Ezer csemete elég 200 méterre. Ára 6 Irt. 
ninnoamatól/ Óriási jövedelmet biztosító voltánál 
UIUCogIIIB IgKi fogva, ennek tenyésztése számos gaz

daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. 
Színes fénynvomatu főárjegyzék ingyen és bérm entve  
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á r je g y 
zé sen  kívül még egv olyan könyvet kap ezzel, ki azt czi- 
rnére ingven és bérmentve küldeni kéri, mely nincsen az 
a ház, vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne 
fordítanák városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegeny 
családnál egyaránt. Igv még azoknak is igen érdekeben 
áll, kik  ren d eln i sem m it nem a k a rn a k , mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki

nek nagy szolgálatot tesznek. C.zim: 
„ É rm e llé k l e lső  ező lő o ltván y-te lep ". Nagy Gábor, 
57» 3 iU Nagy-Kágya, u. p. Szék elyh ld .____________

Hirdetések
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.



H ird e tm é n y .

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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