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A lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény

MURAKÖZ

M a r g i t a i J ó z s e f szerkesztő
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K ia d ó h iv a t a l :
Kischel Fíllöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak
nyiltterek és hirdetések.

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M eg jelenik h e te n k in t egyszer: vas árn a p .

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és
Eckstein B. hird. irod. Bécsben,
Schalek H , Dukes M , Oppelik A.
»Általános Tudósító* hirdetési osz
tálya Budapest.
Nyilttér petitsora 20 1111.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye
szetörnek, az említett fekete por a mag nagy hibái vannak s ezért a legismerteb
szőrös végére tapad (ezt nevezi a kereskedő beket megemlítem feltüntetve azoknak hát
liizonyára o«yell(>n ogy |(:i z <1h sincsen, »spilzbrandig«-nak). De ugyan ekkor hull rányos oldalát.
a ki nem ismerné az üszögös huzal, de vi bőven a szalmára és pelyvára is. A mag
Némelyik gazda készít 2 °/o rézgálicz
szont nagyon kicsi azoknak a száma, a ki 'szőrös végére gyűlt üszögöt azután sem oldatot s egy nagy kádba este beáztatja a
egyebei tudna róla mini, hogy »üszög«-nek rostálással, sem szeleléssel nem tudjuk el vetőmagot s reggelig ázni hagyja (sajnos,
hívják. Mivel a mostani rendetlen időjárás távolítani.
még mindig elég nagy az ilyen páczolók
Ha ilyen vetőmagot használtunk s a
mellett igen sok üszögös huza termett, még
száma). A beáztatott mag nagy mennyiségű
kellő
módon
nem
csáváztuk,
bizonyosra
ve
olt is a hol kellő gondot fordítanak a csáoldatot vesz fel s mivel a rézgálicz erős
vázásra, azt hiszem nem lesz érdektelen a hetjük. hogy a termésünk üszögös lesz. méreg, az ilyen huza vészit a csiraképes
Ugyanis
az
elvetett
mag
nemcsak
maga
közelgő vetés idején e kérdéssel egy kissé
ségéből igen gyakran 40— őO °/0- é l Ha a
kezd csírázni, hanem az üszög is és pe
bővebben foglalkoznunk.
huza szorult volt s a cséplésnél a dobot
dig vele egyidőben. Az üszög vékony kis
Műveleti növényeink majdnem mind csirája, az alatt az idő alatt míg a búza csira szükebbre kellett venni a mag héja meg
egyikén előfordul az üszög, de egyiken sem a tőidből kijut, átfúrja az oldalát és belenő. van repedezve, még többel is veszíthet.
tesz olyan nagy kárt, mind éppen a búzán Kitől kezdve, a hogy a huza növekszik, úgy Másnap aztán kiteregetik száradni és vetik.
s ott a hol a mohári termelik a moharon.— nő henne az üszög is a nélkül, hogy a nö | Ha rosszul kelt, a mi bizonyos, akkor ki
Azért ez alkalommal kizárólag csak a búza vény a betegség jeleit mutatná. Alikor a ette az egér, vagy szárazság volt, egyszó
»kő üszög« (büdös vagy zsíros iiszüg)-röl virágzás ideje eljön, az üszög szépen henő val minden más ok csak az igazi nem.
fogok szóllani, illetve az ellene való véde • a megtermékenyített magba s ott aztán i Pedig tönkretettük magunk a mag csiraképességét. Ha másnap eső jön s tartanunk
kezést tárgyalni.
gyorsan növekedve, maga is magol a már
Feltétlenül szükséges, hogy mielőtt a | említett fekete port képezi. Az üszögös ka- kell a magot 4 — ő napig akkor nincsen
betegség elleni védekezésről tárgyalnánk ! lászhan rendesen minden mag megvan lá- elég tágas magtárunk, a hol kiteregethettük
ismerjük a kártevőt, mert csak igy véde madva és tönkretéve. i.& volna nagy voná volna, összefülled s e miatt is elveszíti a
kezhetünk ellene A búza kőüszög betegsé sokban az üszög fejlődése, a melyet a vé mag meglevő csiraképességét. Az ilyen mag
ból többel kell vetni mert meg van duz
gét egy gomba idézi elő a melynek tudo dekezésnél okvetlenül ismernünk kell.
Már régen bebizonyított tény az, hogy zadva s igy ugyanazon területre kevesebb
mányos neve T i l l e t in t r i t i r i W t r . Ha
egy üszögös buzaszemet, - mely az egész az üszög ha rövid ideig rézgálicz oldatban szem esik a rendes vetési móddal.

A vetőmag csávázásiról.

nél valamivel tövidebb, vaskosabb s a hé (kékkő) áztatjuk, elpusztul s nem képes
ja fakószinü, — ujjaink közölt szétdörzsö !csírázni. Kz képezi a védekezés alapját. A
lünk, fekete port fogunk látni. Kz megszám vetőmagot tehát rézgálicz oldattal kell ke
lált! italian mennyiségű apró, szabad szem zelnünk, hogy a rátapadó üszögöt tönkre
mel nem látható gömbölyű testecske, hogy tegyük. A műveletei rendesen páczolásnak
úgy mondjam, a gombának a magva. Csép- nevezik. Itemlkivül sokléle páczolási mód
lés alkalmával ezek az üszögös szemek ösz- van forgalomba, a melyeknek igen gyakran

A másik, eredményében eliez hasonló
csávázási mód az. a mikor a vetőmagra
rálocsolják a csávázó oldatot s 'addig lapá
tolják mig el nem issza. Kz az előbbinél
rosszabb, mert itt igaz ugyan, hogy a csira
képességet nem tesszük tönkre, de az üszög
is megmarad s vetésünk üszögös lesz.

két, egész elhibázott életét öntötte beléjük, A kik gya. Klfásult közömbös lelkét, csak az arany
olvasták egyik-másik dolgát, a mely néha egy- gondolata tudta kissé felrázni eltompultságából.
egy lap tárczarovatáhan látott napvilágot, közöm Gazdag akart lenni. Kényleni szeretett volna.
bösen tették félre, de a kiknek ő olvasta fel Sirni tudott, ha a nagy város tiindéries utczáin
azokat
a szomorú, rezignáczióval telt kis histó egy egy nőt látott csillogó ékszerekkel úri fogaton
Két asszony.
riákat. azok vele könyezlek, Csak egy nem köny- maga mellett elrobogni. Szép bársonyos kezei
nyezelt soha az ó szomorú históriáin. Kgy asszony, ilyenkor ökölbe szorultak, villogó fehérségű fogait
Irta Rent h'ki L. Ernő.
a ki olt lakott a szomszédságban. Valami keres vadul szorította ösoze. Gyűlölte, irigyelte ezeket a
Gondoljuk, hogy mesét olvasunk Higyjük, kedő segédnek a felesége volt. Az ura egész nap, vagyonban duskálkodókat, fojtogatta a saját sze
hogy a tes(, a melyikben az a száz sebtől vér kora hajnaltól késó estig a boltban volt, az asz- génységének gondolata. Ilyenkor ha hazatért sze
zett sz ív (lobogott, már rég a föld alatt porlik. szony ez alatt olt ült a kis udvari szoba abla gényesen bútorozott kis lakásába, levetette magát
Higyjük, hogy az a meggyötört lélek már rég ki- kában és regényeket olvasott, a melyeket az ura a foszladozó kerevetre és sirt, zokogott keserve
lehbent a gyarló porhüvelyből. Higyjük, hogy ez vasárnap délutánonként a kölcsön könyvtárból sen. Az a szegény liu meg, ha ilyenkor ott állott
a kis história régi elsárgult foliánszokon van hozott neki. Az egész harmadik emeleten csak ő az ablaka alatt és látta sirni őt, odaszoritolta
megírva.
Mesét olvasunk . . mesét mondok i olvasott nyomtatott könyvet — őt nem érdekel kezét hevesen dobogó szivéhez és — vele zoko
. Kgyszer volt. hol nem volt . . .
ték annak a rongyokba burkolt semmiségnek az gott. Nem tudta, miért boldogtalan az a nő, —
irka-firkái . . . Kz pedig csak neki irt. Szerette ha tudta volna talán még megmenekülhetett volazt az asszonyt . . . holló szivének minden dobba I na a bűvölettől, mely fogva tartotta a lényét, —
Valahol a nagyváros egy félreeső utczájában násával, érzékeny finom lelkének emésztő gyilkos ■mikor megtudta, már későn volt . . . Beteg lelt
egy óriási bérkaszárnya harmadik emeletén lakolt lángjával. Az asszony tudta, hogy szereti, de a özive. Az a beteg szív , — melyről maga is
a fiú. Aféle kopott, bohém szegény gyerek volt. ügyet nem igen vetett rá. Nem örült neki, hogy tudta, hogy nem fog inár sokáig dobogni — sze
író volt-e, nern-e, ki tudja? Kszre nem \ették szeretik, nem is bánta. Közömbös volt neki, az relte azt a nőt, pedig hiába. Vagyont, pompát,
soha sem, ismerni sem igen ismerte más, mint a egész ember - az a semmi. Legfeljebb csak né fényt nem rakhat lábai elé, — enélkül pedig si
szomszédjai, ezek közül is csak azok, a kiket né- ha bosszankodott egy kissé, hogy az a rut, ron vár, remény télén volt szerelme
Fischer ur — igy hívták a szürke ember
hanap elfogott a vágy egy kis olvasni való után gyos fráter — szerelmes mer lenni ő belé a cso
egy napon megbetegedett és a felesége
Könyvre nem igen tett nekik, hál beérték azzal, dálatos szépségű asszonyba. Még a férjét sem két
ha az a kopott fiú a saját Írásaiból olvasott fel szerette. Közömbös volt neki ez a szürke emberke ment el a boltba, hogy ott ezt megmondja. A
is,
ki
nem
tudott
egyéhbről
beszélni,
mint
az
üz
mint
kilépet
a házból, a fiú nyomban követte.
nekik egyetmást. Sárga szeplós arcza kigyulladt
ilyenkor, apró szemei csodálatos tűzben égték, leti viszonyok mikéntjéről, meg a főnöke kedély- Az asszony bement a boltba és megkereste a
vézna termete kiegyenesedett, kellemetlen reked hangulatáról. Csak néha érdekelte őt ez az ember, főnököt. Kgy kövér kopasz ember elé vezették.
tes hangja érczesen csengeti, a mint hol szenve ha szivárványképeket festett a jövőről, a mi re Minden vonásáról leritt ennek az embernek a
délyes lelkesedéssel, hol inélnbus lemondással o - ájuk vár - ha majd meggazdagodnak. Gazdag- kéjencz mohósága. Szívesen fogadta az asszonyt,
vasta az írásait. (íyönge dolgok voltak, de a lel Iság! Kz volt annak az asszonynak egyedüli vá magánál tartotta sokáig — a szerelmes gyermek
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Bármennyi magot is páczoljunk be azt szórja az üszögös magját földébe s a szél
nyugodtan tehetjük a magtárba, ha esetleg az üszögöt a szomszédok vetésére is elhordja.
Csak vállvetett munkával érhetünk el
az idő akadályozott bennünket a vetésben
az nem fog összeíülledni, mert folyadékot eredményeket s vehetünk erőt a fárasztó
nem vesz fel s a mi kívül rátapadt az a munkánk gyümölcsét veszélyeztető ellensé
geken.
szárítás ideje alatt elpárolgott.
A mag nem duzzadt meg, tehát ugyan
B a rn a Balázs.
olyan mennyiséget vethetünk, mint a párolatlan magból, nem kell tartanunk attól,
hogy a vetésünk ritka lesz.
K Ü L Ö N F É L É K .
Ezek e páczolási mód rendkivüli elő
nyei, a melyek elvitázhatatlanok s alapos
tudományos és gyakorlati kísérletekkel be
— S ze m é ly ; hír. Festetich Jenő gróf
vannak igazolva.
ur 0 méllósága f. hó 4-én délután az l
Mielőtt czikkemet befejezném feltétle órai gyorsvonattal Csáktornyáról elutazott.
nül figyelmeztetnem kell gazdatársaimal.
— H iva ta lo s kö rú t
Szelestey Károly
egy olyan körülményre, a melyik rendesen székesfehérvári csendőr ezredes rendes kör
elkerüli figyelmünket s a páczolás hatását útja alkalmával f. hó 6-án Csáktornyára
pedig igen befolyásolja. Nem szabad a vető érkezett. Itt 7-én a csendőr őrségen hiva
magot olyan zsákba merni, a melyikben talos vizsgálatot tartott s még az nap to
már üszögös búza volt Természetesen, mert vább utazott Perlakra.
e zsákok belső talán nagy mennyiségű
— Es k ü v ő . Péterfalvi Molnár János
üszög van s a páczolt mag ismét üszögös oki. gazda, Zalavármegye alsólendvai járásá
lesz Sajnos, pedig ezt ^rendesen igy szok nak szolgabirája. városunk szülöttje, f. hó
ták tenni s aztán »nem a tányér a görbe, 7-én délelőtt tartotta esküvőjét füleki Hely
hanem a leves«, a páczolás nem ér semmit. Alicze kisasszonynyal Sopronban.
E czélra vagy olyan zsákot veszünk, a
— K in e ve zé s. A m. kir. igazságügymi
melyikben még nem volt búza, vagy a régi niszter Török István Csáktornyái járásbirúzsákok közül a szükséges mennyiségül a sági telekkönyvi átalakító dijnokol a nagy
páczolás előtt pár nappal forró vízbe áztat atádi kir. járásbírósághoz írnokká; — A
juk fél óráig. így az üszög elpusztul s m. kir. belügyminiszter Ellman Béla muranyugodtan merhetjük bele a páczolt ga csányi segédjegyzőt muracsányba helyettes
bonát.
anyakünyvvezetövé nevezte ki.
Kis gazdáknak ezen felül nem lehel
— M e g b izá s s . A pécsi kir. posta- és
eléggé ajánlani a soros veiért. A mit a távirda| igazgatóság Hádli Etelka kisaszszonyt
czikkem elején említettem, az üszög csak1a hodosáni póstahivatal ideiglenes vezeté
addig tud a búzacsírába belemenni mig az sével bízta meg
a földből ki nem jut. Ha egyszer kibújt, az
— E s k ü v ő . Hencsey Gábor Csáktornyái
üszög nem fertőzheti. A szórvavelésnél a vendéglős f. hó 4-én tartotta esküvőjét Szeimag nem jut egyenlő mélységben s egyen verlh Antal takarékpénztári igazgató és ven
lőtlenül kél s a mélyebben fekvő magnak j déglős leányával, Irma kisasszonynyal.
csirái sokáig a föld alatt vannak s igy az
— H ird e tm é n y. Az 1886. évi X X II i
Rendkivüli előnye ennek az eljárásnak üszögnek van elég ideje fertőzni. A soros ez. 37. §-a értelmében a községi válaszlók
az, hogy a mag nem vészit semmit csira- vetés gyorsan s egyszerre kél ki s igy a névjegyzéke összeállittalván, figyelmeztetnek
képességéből s az üszög pedig feltétlenül mint azt a gyakorlat bebizonyította még a az abba fölvett testület, intézet, társulat,
elpusztul, mert a rézgáliczos folyadék a párolallan magból is nem olyan üszögös a ezég s általában minden jogi személy, hogy
meghatalmazottjukat a hivatkozott törvény
búza szőrős végén levő üszöghöz is hozzá termés.
Végül feltétlenül szükséges, hogy min-! 38. §-a értelmében a községi választást
jut s az ott levő üszögöt is tönkre teszi
Az előbb említett páczolási módnál az itt denki párolja a vetőmagját, mert mit ér az megelőzőleg a járás föszolgabirájánál beje
levő üszög megmarad.
ha az egyik párol, a szomszédja pedig lenteni el ne mulasszák. Kelt Csáktornyán,
1902 október hó 5-én.
Az elöljáróság
— T a n u lm á n yú t A vallás- és közokta
pedig várt-várt. Már vagy egy óráig állt a bol- látott semmit, nem hallott mást, mint azt a gunytásügyi miniszter rendeletéből az állam
előtt, mikor egy fényes fogat robogott oda. Az kaezajt.
asszony kijött a boltból, beült a kocsiba és bolt
Haha ' Haha' Azután ájultan bukott az pénzbeli hozzájárulásával a Csáktornyái áll
dog mosolylyal fogadta a fiú köszöntését azután
lanitóképzöihtézet 62 magasabb osztálybeli
utcza kövezetére.
elhajtatott — haza, hogy teát főzzön az urának
növendéke az igazgató és 3 tanár vezetése
Nagyon szívesen tette, hisz, ha ez az ember most
mellett e hó 6. 7 és 8-án tették meg ez
meg nem betegszik, nem kocsikázhatott volna
és még minden nem törfént volna a mi inég
Mikor néhán\ nap múlva eszméletre tért, idei tanulmányutjukal, még pedig Stájeror
megtörténhetik.
a lakásán ágyban lekve, egy jóságos arcz mo szágba. E hó 6-án d e. Marburgba érkez
Másnap reggel vígan dalolva takarította a solygott rá, — az édesanyja nreza. A mint ót tek, a hol a vasúti állomásnál a kerületi
szobáját. Széles jó kedvében még ezt is meg meglátta, megfeledkezett mindenről, a rongyairól, tanfelügyelő üdvözölte s kalauzolta a felü
a mellőzésről, a gúnyról, nem látott ez édes arszólította.
ezon kívül egyebet, nem hallott mást. mint any gyelete alatt álló mintaszerű épületekben
— Jó reggelt Kálmán ur ! Csak nem ha jának dédelgető, vigasztaló szavait. Balzsam volt elhelyezeti elemi és polgári íiu, valaminl a
ragszik rám, hogy tegnap hiába várakoztattam, ez beteg lelkére. Pár hétig még ágyhoz szegezte leányiskolák egyes osztályaiban és kisdedszívesen felszólítottam volna, hogy jöjjön velem szívbaja, azután felkelhetett. Kis batyuba csoma
kocsin haza, de tudja, az a fényes lógat
ineg golták azokat a kigunyolt condrákat és haza in ovodákban a kirándulókat. A tanitóképzőa maga külseje — haha ! No ugy e bizony maga dultak: tiu meg az édesanyja — a kis felvidéki iidézetben az igazgató mutatta be a gazda
is belátta, hogy nem tehettem ?
faluba. A mint a ház kapuján kiléplek egy fogat gon felszerelt tanszer helyiségeket és az
A fiú zavartan hebegett valamit, a vér ar- állott meg - az az asszony szállt ki belőle ékes, egyes tantermeket. A zeneteremben össze
czába tolult, — most szégyelte először rongyait. czifra ruhában — kísérője a kopasz boltos pedig
gyűlt növendékek zenetanáruk vezetése
Feje szédült, beteg szive lázasan dobogott, a lép tovább hajtatod. Csak egy pillanatra találkozott
csőkarfába fogódzóit s csak úgy maga elé mon a fiú tekintete az asszonyéval, de az ép elég mellett ének és orgonadarabokat mutattak
be. A kirándulók a »Mohr« vendéglőben
dotta.
volt, hogy ismét azt a gyilkos megszégyenítő
— Igaza van, nem illettem volna melléje gúnyt oívassa ki belőle. Pedig nem is volt tán ebédeltek. Délután 4 órakor Cráczba érkez
— nem — nem. A mint végig ment az utczán, gúny,
A vasúti állomásnál a
csak egy elbizakodott büszke tekintet, tek a kirándulók.
nem mert az emberek szemeközé nézni — úgy mely azt látszott volna mondani:
gráczi magyar egyesület kiküldöttjei, élükön
rémlett neki, mintha még a sarki kofa is az ő
Munkácsy J.
elnöknél várták s üdvözöl
Ezt én ölöm meg !
rongyain kaczagott volna. De mit bánta volna ő
ték őket. Innen szállásukra, az »Elefánt*
ezt — csak az az egy — az az asszony ne gú
(Vége köv.)
czitnü szállodába vonultak, a hol a magyar
nyolta volna . . . . Ez a gondolat megbénította
lelkét, testét, úgy érezte, hogy a föld meginog Iá- j
egyesület tagjai közül többen felkeresték a
bai alatt s az ég, az egész mindenség rája zú
Csáktornyáinkat. A tanári testület tagjai este
dult — eltemeti. Sötét lett körülötte, már nem
látogatást tettek a magyar egyesület helyiVan azután még néhány féle a melyek
végeredményükben nem érnek semmit.
Teljes és biztos védelmet nyújt a kö
vetkező eljárás, a melyet ma már az én
útbaigazításom alapján sok nagy és kisgaz
daságban kitűnő sikerrel alkalmaznak.
Egy félfenekü hordóba vagy fakádba
teszünk 100 liter vizet (vagy többet úgy
hogy a hordó félig legyen) a melybe felol
dunk 1 kg. rézgáüczot tehát 1 % oldatot
készítünk. Két közönséges kétfülü vessző
kosarat, a melyeknek olyan nagyoknak sza
bad lenni, hogy a hordóban jól és könynyen beleférjenek, kibéleljük közönséges
zsákvászonnal, vagy ócska ponyva da
rabbal.
Most az egyik kosárba merünk a ve
tőmagból 15— 20 liternyit s a kosarat a két
fülénél fogva a kádba merítjük úgy, hogy
a kosár a folyadék alá kerüljön. Az egyik
munkás a víz alatt a magot kézzel jól fel
kavarja^ mikor az egész üszögös szemek a
viz felületére kerülnek, valamint a léha
mag, polyva stb. Ezt egy kis rostával le
merjük. Azután a kosarat füleinél fogva
kiemeljük a vízből úgy, hogy a széle künn
legyen, de a magol ellepje a viz s az egyik
munkás tartja, a másik munkás kézzel egy
pár perczig mossa a magot. Ha ez megvan
a kosarat kiemeli s rézsutosan a kád szé
lén tartja, mig a folyadék nagyjából lecsu
rog s aztán a kád mellé tett két fadarabra
helyezi. A másik kosarat véve, hasonló mó
don járunk el s addig az első egészen lecsurgott Akkor a második kosarat tesszük
a fadarabokra s az elsőből a már páczolt
magot ponyvára, szellős vagy napos helyen
kiterítjük. Egy kosár kezelése belekerül 10
perczbe s igy nyolcz órai munkaidó alatt
2 nő munkás megpáczol 8—10 p. magot
A kiterített mag fél óra alatt megszárad,
zsákba merhető és vethető.
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ségeiben, a hol Munkácsy elnök üdvözölte helybeli áll. tisztviselők helyi bizottsága f.!
A pozsonyi kiállításból Az erdészeti és
a megjelent vendégeket. A szives fogadta hó 4-én tartotta meg folytatólagos közgyü-l vadászati pavilon egyik rendkívüli érdekes
tást Margitai igazgató köszönte meg. Csak lését. Elnöknek, Simon Lajos kir. járásbiró,I látnivalója volt Seifert József cs. és kir.
hamar szebbnél szebb hazafias érzéstől duz táblabirót; alelnöknek Margitai József képez- udvari szállító kiállítása. Bitkán láttunk e
zadó pohárköszöntők hangzottak el. A nem dei igazgatót; jegyzőnek Zrínyi Károly ké- szakmában ilyen gazdag és ügyes választé
zeti hymnus és több más magyar hazafias pezdei tanárt s pénztárosnak Czövek István kát a vadászfegyverek- és vadászati eszkö
dal mellett éjtélig együtt maradt a társaság. kir. adótárnokot választotlák meg. A végre zöknek. Kétcsövű fegyverek a bámulatosan
Másnap a kirándulók a gráczi orsz. tanító- hajtóbizottságot 12 tagból alakították meg., olcsó 36 koronástól, mely főként erdészeti
képzőintézetet, azután dr. AJamok Ottó melynek tagjai a fentieken kívül: Pálya és vadászszemélyzet részére alkalmas, fel
ürácz város csász. és kir. tanfelögyelőjének Mihály polg. isk. igazgató, Horváth Antal egészen a legfinomabb müvü 900 koronás
kalauzolása és szakszerű magyarázata mel póstafönök, Pólyák Mátyás áll. el. isk. igaz vadászfegyverig láthatók voltak. Vadászpus
lett a hygienikus és paedagogiai szempont gató, Fischer Endre polg. isk. tanár, Zdelár kák, háromcsövüek, úgyszintén golyósfegy
ból rendkívül érdekes és nevezetes Brock- Miklós telekkönyvvezető. Mencsey Károly verek messzelátóval, ismétlőfegyverek sörétre
manngassei minta-népiskolát tekintették meg, áll. el. isk. tanító, Ulicsny Károly szőlészeti és golyóra 6 5 kaliberestől feljebb, végül a
melyhez hasonlót a monarchia alig tud felügyelő, Viola Vilmos dr. áll. trachoma rendkívül kedvelt szalon-fegyverek, melyek
felmutatni. Különösen a tanhelyiségek fű orvos. A tag aláírást folytatják; eddig 42 otf a kiállításban emléklárgyképeu árusittattési, szellőztetési készülékei, a tantermek tisztviselő lépett be a helyi bizottságba s nak el. Az egész berendezés, mely a ezég
óriási méretei, a tanulók ülőhelyei, iskolai ennek révén az orsz. egyesületbe.
régi prokuristája és munkatársa, Wölfel
táblák és egyéb felszerelések czélszerüsége
— E lv e s z e tt a Deák-ulczától a fő-téren Gusztáv ur müve, kitűnő Ízlésről tett tanul
bámulatba ejtik a szemlélőt. Ezután az or át a Kossuth Lajos-utcza végéig terjedő ságot. Egy szóval, a Seifert-czég kiállítása
szágos képtárt, régiségtárt, természetrajzi utón, egy hosszú női aranyláncz. A becsü teljes elismerést érdemel, nagyon érdemes
múzeumot, fegyvertárt, délután pedig a gaz letes megtaláló szíveskedjék azt lapunk ki- volt a megtekintésre s díszére vált bármely
dagon felszerelt tanszermúzeumot tekintet adóhivatalában átadni, hol illő jutalomban világkiállításnak is. A ezég különben a va
dászkörök előtt, mint egyike a legszolidabb
ték meg. Böhm József földink, a Peicher- részesül.
— N é v v á lto zta tá s . Kohn Béla pinka- és szállitóképesebb ezégeknek ismeretes s a
féle fényképészetének assistense, a magyar
egyesület buzgó tagja, szívességből lefény miskei illetőségű, Csáktornyái lakős családi legmagasabb körök számos vadászát és vaképezte a kirándulókat. Később a Schlos- nevének »Karczag-«ra kért ál változtatását a dászalkedvelőjél számítja állandó vevői
közé. Midőn ő cs és kir. fensége, Frigyes
bergre rándultak, s gyönyörködtek a remek belügyminiszter megengedte.
— Elöleges színházi jelentés Tiszte föherczeg és Izabella föherczegnő a vadá
kilátásban, innen a Fráteron át a város
nevezetesebb utczáiii vonultak végig a hely lettel hozom Csáktornya és vidéka müpár- szati pavilont megnézték, a föherczeg Seitartósági palotáig, melynek udvarát s egyik toló közönségének becses tudomására, hogy fertet megszólításával tüntette ki és látható
tűrés melléklépcsőzetét tekintették meg. Este 26 tagból álló s a vnl ki színészek jelesei örömmel fogadta a rendkívül csinos müvü
a magyar egyesület helyiségébe vollak hi ből szervezett dráma-, vígjáték-, népszinmü- miniatűr ezüst pisztolyt, melyet a ezég a
vatalosak a tanitónövendékek. a hol sörrel és operette színtársulatommal becses körükbe kis Albrecht föherczeg számára kiállítási
és turóscsuszával vendégelték meg őket. érkezem és előadásaim sorozatát a jövő hét emlékül felajánlott. A fenségek kíséretében
Munkácsy elnök meleg szavakkal üdvözölle folyamán megkezdem Műsorom a sziniro- volt Széli Kálmán miniszterelnök is, kezet
a növendékeket; kiknek nevében az igaz dalom Összes válfajainak újdonságait foglalja nyújtott és gratulált Seifertnek, a kit külön
gató és Ertl negyedéves hallgató köszönte magában. Nagyérdemű közönség ! Elvem el ben miniszterelnöksége idejében Tisza Kál
meg a magyar, szives vendéglátást. Majd a len van hangos Ígéreteket tenni, de átérzem mán, úgyszintén Dániel, volt kereskedelmi
nemzeti hymnust énekelték a növendékek, hivatásom magasztos voltát és tudom mivel miniszter, valamint Darányi földmivelésügyi
melyet könyes szemmel hallgatak az ide tartozom a n. é. közönségnek magas fokon miniszter hazafias érdemeit elismerve, több
genben lakő egyleti tagok. Több dalnak az álló müigényei kielégítésére s hogy én is ször kitüntettek Kiemeljük még. hogy Sei
eléneklésc után a gráczi magyarság oázát,| csak úgy számíthatok a közönség támoga fert fegyvereinek kipróbálására saját lövöl
az egyleti helyiségeket elhagylak a kirándu- j tására, ha jó műsort adva. jó előadásokat dével rendelkezik és üzletéi fegyvergyárral
dűlök s pihenőre tértek. Harmadnap a vá tartok. Főtörekvésem tehát az. hogy jó mű kibővítve, e téren a legmesszebbmenő igé
rosnak még nem látott tereit, utczáil. épü sorral és szabatos előadásokkal a n. é. kö nyek kielégítésére képes
Vasúti nyári menetrend. Csáktornyáról
leteit, köztük a műegyetemet, tudomány zönség megelégedését kiérdemeljem. Nagy
egyetemet, a Jézus szent szivéről nevezett társulatom fentértására azonban biztosítékra miiül: Nagy-Kanizsa fölé reggel 4 óra 39 p. gyors
nagyszerű templomot sat. tekintenék meg és van szükségem, e biztosilék a bérlet. Kérem vonat, délben II óra 2 p. személyvonat, délután
a Hilmerleichra mentek, innen ismét más tehát a n. é. műpártoló közönséget, hogy az 4 óra 2 p. gyorsv., éjjel 10 óra 15 p. szemv. reggel 5
nUzákon a városba tértek, a székesegyhá itt hirdetett bérletet szives jóindulatú párt óra 51 p. vegyesvonat. — Prágerhof felé: reggtl
zat és egyéb nevezetességeket szemlélték fogásukba venni kegyeskedjenek s én viszont 6 óra 10 p. személyvonat, délután 1 óra 1 p.
meg. Délután 6 órakor hazafelé indultak a ígérem, hogy minden lehetőt elfogok követ gyorsvonat, délután 4 óra szeméi yvonat, éjjel t óra
kirándulók. A vasuii állomásra a magyar ni a n. é. műpártoló közönség kielégítésére. 9 p. gyorsvonat. — Zágráb felé: reggel 4 óra 44
egylet tagjai közül számosán kisérték ki a Bérletárak 12 előadásra: Támlás- és oldal p. személyvonat, délután 4 óra 20 p. vegyesvonat.
csáktornyaiakat, kik soha sem fogják elfe szék 20 kor. Körszék 16 kor. Zártszék 12 Varazsdig: reggel 6 óra 15 p. vegyesvonal, este
lejteni a gráczi magyarok szives figyelmét kor. Állóhely H korona. Szelvények minden 10 óra 20 p. vegyesvonat, délben 11 óra 44 p.
és vendégszeretetét. Különös köszönettel helyre ugyanez árban kaphatók. Idénybérlet vegyesvonat. — Bobára: reggel 6 óra 4 p. sze
tartoznak a kirándulók Munkácsy elnöknek, minden előadásra érvényes, oldal és támlás mélyvonat.— Zala-Egerszegre délután 4 óra 28 p
Gaál alelnöknek, a titkárnak, és a háznagy székre 30 korona. A bér leígy üj léssel és vegyesvonat. — Csáktornyára ér k e z ik : Nagy-Kanak, Böhm és lőleg Erhard Frigyes urnák, minden előintézkedéssel Jámbory Károly, nizsa felöl reggel 5 óra 50 p. személyvonat, délu
ki folyton a kirándulókkal volt s mint a társulatom elsőrendű Iagjál bíztam meg s tán 12 óra 58 p. gyorsvonat, délután 3 óru 40 p.
magyar egyesület megbízottja kalauzolta a ajánlom öt a n. é. közönség szives jóindu személyvonat, este 8 óra 13 p. vegyesvonot, éjjel
kirándulókat két egész nap a városban. latába. A nagyérdemű közönség szives párt 1 óra 6 p. gyorsvonat. — Prágerhof felöl reggel 4
Köszönet és elismerés illeti meg az »Ele fogását kérem, kiváló tisztelettel Kárpáthy óra 36 p. gyo-svonat, délben 10 óra 42 p. sze
mélyvonal, délután 3 óra 59 p. gyorsvonat, este
fánt« szálloda tulajdonosát, a ki mindent György színigazgató.
elköveteti, hogy a kiránduló magyar növen
dékek meg legyenek elégedve a szállással
és az élelmezéssel, a mi általános megelé
gedésre, sikerült is neki. Elismerés illeti meg
a Déli vasút igazgatóságát, mely külön
kocsikat bocsájtott a kirándulók rendelkezé
sére s köszönet a vasúti társulat alkalma
zottjainak, kik úgy itthon, mint Stájeror
szágban jól eső figyelemmel előzékenyek
voltak a 6b magyar utas iránt.
— Es k ü v ő Oravecz Viktor kir, mér
nök f. hó 11-én tartotta esküvőjét Szabolics
Mélámé kisasszonnyal Novigrádon.
— Állam i

tisztviselők

mozgalma,

a

— „Kossuth Album*' czim alatt felette be
cses dalgyűjtemény jelent meg az országos Kossuthűnnepélyek alkalmából, énekhangra és zongorára
Klökner Ede budapesti zeneműkiadónál. Iluber
Sándor jeles zeneszerzőnk alig méltányolható buz
galommal gyüjté össze ez albumba a legszebb
Kossuth- s szabadságbarczi nótákat, melyek ed
dig hozzáférheletlenül, szétszórtan s ismeretlenül
létezlek csupán. Az Ízléses, szép kiállítású, 25
müvet felölelő füzet ára 3 korona nettó és Fischl
Fülöp (Strausz Sándor) zenemükereskedésében
Csáktornyán rendelhető meg. Bízvást elmond
hatjuk, hogy a magyar zenemüpiaczon e szép
műhöz hasonló alkalmi mű még alig jelent meg
valaha, s a legjobb hazafias dalainkat egybegyüjtő
ezen érdekes füzetet minden dal és zenebarátnak
megszerzésre melegen ajánlhatjuk.

9 óra 55 p. személyvonat. — Varazsdról reggel 4 óra
18 p. vegyesvonal, reggel 5 óra 38 p. vegyesvonat,
délután 3 óra 50 p. vegyesvonal. — Zágrábból déle
lőtt 10 óra 47 p. vegyesvonat, este 9 óra 45 p.
személyvonat. — Zala-Kgerszegről délelőtt 8 ór40 p. vegyes vonat. — Bobáról este 9 óra 50 p. ve
gyes vonat. —
Felelős szerkesztő:
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Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Predplatna cena je :

Sve pošiljke se tiőué zadržaja
novinah, naj se pošiljaju na
íme, Margitai Jožefa urednika
vu Čakovec.

MEDIIMURJE

I z d a t élj st v o :
knjižara F isch e l F ilip o v a,
k a m se predplate i obznane
pošljaju.

na horvatekom I magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znastveni i povučljivi list za puk
Izlazi svaki tjed e n je d e n k ra t i to: vu svaku nedelju.

Službeni glasnik:

fakovečkoga kotara poljodelstva gospodarstveno družtvo vu ime povanje živi
nah t. leta septembra 28-ga vu Čakovcu
stvarni prémium je odredilo, koj vu svakim
slučaju izvrstno svrhu je postigel.
Na čakovečki sejemski pijač med nakinčene gatre dognali jesu iž kotara mali
gospodari svoju lastovilu živinu, koju su do
ma odhranili. Posebno mesto imale su telične krave, od 1— 3 lét stare teliče, od čeč
ka ostavljene teličke iz svojimi prasci, pra
šiče, od 1—2 lét stare prašiče, od cecka ostavljeni prasci. Istinska živinska izložba bila
je ovo! Od lepših lepše svoje stvari dog
nali jesu simo mali gospodari.
Na izložbu vre na prvo bili se jesu
javili: Iz Belice 3 iz teliči svojemi krave,
12 od 1— 3 let stare telice, 3, od cecka os
tavljene teličke. Iz Bottornya 1 iz teletom
krava, 15 od 1— 3 lét stare teličke. Iz Ča
kovca 5 krav iz teliči, 23 od 13 lét stare
telice, 7 od cecka ostavljene teličke, 2 koce
svojimi pajceki, 19 od cecka oslavljeni paj
čeki Iz čakovečke krajine, 4 krave svojimi
teliči, 46 od 1— 3 lél stare telice, 6 od cec
ka ostavljene telice, 7 prašič s pajceki, 2
od 1—2 let stare prašičke, 1 od cecka ostavljeno prase. Iz Dravacsanya 7 krav s te
liči, 78 od 1— 3 lét stare telice, 16 od ceckov ostavljene telice, 16 prašič s prasci svo
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V

Na celo leto . . .

S kor.

Na pol leta

4 kor.

. . .

Na četvert leta .

.

2 kor.

Pojedini broji koštaju 20 fill.
Obznane se poleg pogodit«
i fal računaj u.

»Čakovačke Šparkasse«, »Medjimurske Sparkasse«, »Sparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Premijum živinah vu Čakovcu.

Z

Broj. 4 1 .

Vu Čakovcu 1 9 0 2 . 12-ga oktobera.

X I X . tečaj.

A

Neugodna nőé.
Dok sam ja još kakti putujuči dijak
kroz velike vaccatiae okolo hodil, kak to
mnogi dijaki i danas čine, doputoval sam
jednog liepog dana kroz brdine u dolinu
»Walserthal«, a na večer u selo, koje se
je dapače »Sonntag« — po horvatski »Ne
delja« zvalo.
Več ime toga sela mi se je privlačivo
činilo i obečavalo mi, da bi ovde mogel
dobro prijet biti. I izbilja, tu je več stala
zažarena krčmarica »k crnomu orlu«, pod
vrati ogromne drvene selske krčme, te je,
— puSila iz pipe na kratkem kanišu. U toj
dolini to medjutim nije nikaj nenavadnoga
žene iz pipe pušili videti. Tu sve puši, muži,
Žene, dievojke i dečki, te si oni u tu svietsku navadu nedadu po nikom, niti dapače
po gospoainu plebanušu zmes govoriti.
Anda zažarena >k crnom orlu krčma
rica« je iz svoje na kratkom kanišu pipe
puSila. Zažareno je na njoj bilo 9ve. Črleni
lasi, črlena kikla do gležnja, črlene štumfe;
samo cipeli, jakimi čavli podkovani za vuz
pečinu hoditi, bili su onak nekak med črnom, šivom i hrdjavom farbom, nad vrati

jemi, i 1 od ceckov ostavljéni pajcek. Iz
Drávavásárhelya 2 krave s teliči, 22 od 1— 3
lét stare telice, 6 od ceckov ostavljene te
lice, 6 prašič iz pajceki, 3 od 1 —2 lét stare
prašičke, 17 od ceckov oslavljenih pajcekov.
Iz Felsőmibályfnlva I krava s teletom, 7 od
1— 3 lét stari telic, J s prasci svojemi pra
šiča, 1 od ceckov oslavljeni pajcek. Iz Murasiklosa 1 krava s teletom, 7, od 1— 3 lét
stare telice 1 od^cecka ostavljena telička, 2
prašiče s pajceki, 2 od 1—2 lét stare pra
šiče. Iz Muraszerdvbelye. 19 krav s teliči 52
od 1— 3 lét stari telic, 8 od ceckov ostavIjeni telic, 7 prašič, s pajceki Iz Štrigove
10 krav iz teliči, 36 od 1— 3 lét stari telic,
1 od cecka ostavljena telica, 3 krmke s paj
ceki, 2 od 1— 2 lét stare prašičke, 3 od
cecka oslavljeni pajceki. Iz Viziszenlgyörgya
1 lelična krava, 17 od 1 -3 lét stare telice
1 od ceckov ostavljena tele. 2 od 1—2 lét
stare prašiče i 3 od cecka oslavljeni pajce
kov. Daklje več prije prijavljeno je bilo 55
komadov leličnih krav, 315 komadov od
1— 3 lét starih telic, 19 komadov od cecka
oslavljenih telic, 44 komadov prašič s prasci
M komadov od I 2 lét starih prašičkih i
44 komadov od cecka ostavljénih pajcekov,
bilo je svega skupa 517 stvarih Nego na
izložbi je zato vnogo više stvarih bilo, ar
vnogi su i lakovi dognali svoju marim na
izložbu, koji se nisu bili prvo javili, da želiju i oni lakodjer delmki bili.
Koj je videl sada iz kotara ovoga do

gnati marhu, i nazad se zmisli, kakova jesu
pred 4 — 5-mi letmi bila, skojimi se najmre
bil zestal na pašniku ili budi na putu, uvi
deti hoče, da kakova velika razlika je medju
njimi, taki izpoznal hude lepoga napredka.
Zato hvala visokoj vladi, koj se pobrinil za
nas lom dobročinstvom, da nam je prikazal
od plemenite fajte semenjake samce »ili
bike«, po koj ih smo moguči bili dojti do tak
izvrstnoga plemena. Osobito hvale tiče se
lakaj gospodina Kolbensclag Belu velikoga
sudca, kakli poljogospodarstvenoga druživa
prezeša, i ovoga druživa svakoga člana,
koji više let nisu milqvali svojega truda za
občinsko dobro tak lepi napredak vučinili.
Na nagradjenje premije došel je takajše
naš ljubljen dr Jankovics László grof var*
megjije naše izvišeni supremuškomuš, ihti
veliki župan, sa Csertan Karoly vicišpanoiu ihti podžupanom, Balhauser Ottó i
Trombilas Ignac državni nadziralelji živinah,
iz susednoga kotara više zemeljskih gospo
dah i veliki sudci, Grof Jankovich Aladar
iz Slavonije i vnogo druga gospoda, koje
je želja peljala na to, da nazočni ove izložbe
mogli jesu biti.
Na dalje nazočni bili jesu medju poIjogospodarslvenoga druživa članih: Tolli
Ištvan. Murai Bobért, Langer Makár, hr
Kuezevič Viktor, Kaysei Lajos, Viasz Nándor,
Barna Balazs, Szilagyi Gyula, Löwenstein
Mikša i više zemeljskih gospodah.
Kolbeuschag Béla veliki sudec premi

je visel črno narmdani orel sa zlatom kru-jde opisati, koje mi je l>olje u tek išlo, jeli
nom, žezlom i državnom jabukom.
lino črno tirolsko vino ih lino dišuča peče
Ovak je anda bila »k-cmomu orlu krč na teletina, ah jedno i drugo je bilo izvrstno.
marica« — i pošto je pušila, a pipica je Ja sam na opetovano nudjenje, krčmarice —
imala dobru dušku, kaj je glisti izpulkan morem vam reči — delal kak mlateč, a vi
dim dokazuval. bila je i dobre volje, tesani nom podkurjen, govoril kak Bramarbas i an
se uslied toga i ja okoražil joj, gledeč na da sam imal okolo stola pazljivije slušalce
moj vialieum, moju pokornu mulbu u svoj nego je ima ikoji govornik inedjimurski
ponižnosti podnstrieti.
kad pri zbiranju ablegata govore spušča.
I nul! — Preko svega očokivanja je
Takajše i krčmar, prilično jak i košona moju molbu prijela ljubezno. II najbo- čast čoviek, se je svojim duhanskim melmIjem slučaju sam se mogel nadali na tri do rom za pasom, za stol sel, a tu se je našel
pet sekserah i mozbit čašu vina na pul; a i stari gospodin školnik i uviek šnofajuči
eto,
krčmarica je svojim čudnovitim, kramar sa zlatem gumbekom u uhu, onda
komaj razumljivim, u pismu nemogučim još je tu bil občinski birov i nočobdija svoniemačkim jezikom bila rekla: »Ti si dobar jom hellebardom i još nekoliko seljanah a
dijak, (onde je navada, da se svakoinu »ti« pod mojimi nogami je ležal »Tdrk« (turčin),
veli, istomu biškupu dapače cesaru) bodi osobito liepi i veliki pes bernhardinac, koj
nutar, tu moreš jesti i piti do vrata gore i se je medjutim za kosti od teletine više za
prespati moreš ovde, za tebe bude sve ba- nimal, nego za moje pripovesti, nad kojimi
dava, ti nebudeš nikaj platil«
su se prisutni smejali, da su si trbuhe držali
No, ja sam bil baš od Seslsatnog mar
Krčmarica s črnim tirzlcom nije nikaj
ša kroz pečine trudan. kak pes a iz nutra šparala, samo da tim više iz mene dobi, a
izbilja prazen do goiéra gore, pak mi se je ja pak sam ga pil, jer su me svi uvieravali,
stoga ta gostoljubiva kuča skoro činila, kak da mi od njega nebude nikaj zla, pošto je
paradižuš.
to čisto i naravsko vino, ali sam ga u to
Ja sam se sad hitro potegnul kroz vrata ime žalibože i preko žedje pil tak da sani
nutar i za čas sam več sedel za velikim onda u tako dobro) volji znašel jednu pristolom u prvoj sobi na k lupi Nemogu ov- poviest za drugam i jednu veču taž od druge
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uma vodja otvori sednicu kotara ovoga
poljodeljstva gospodarstvenoga druživa, do
stojnim govorom nazdravi prisutne varmegjinske činovnike, državne nadziratelje, čla
nove i slranjsku gospodu lakaj. Raztolnači vu povanju živinah napredak i za
postiči cilja, pročita nato odlučenih članov
imena i zaprosi, da svojega posla vu redu
zvršili najizvoliju. Kroz trih vurah trajučem posluvanju Kolbenschlag Béla gospodin
veliki sudec proglasi suda, koji po dušnim
spoznanju nato odlučeni sudbeniki dosudili
jesu, da sledečih gazdov marhu spoznali
jesu za vrédne, da se njim prémium ima
podeliti.

toga poljeg svakoga prvoga prémiuma i
pohvalni list je takaj bil dani.
Premiumi jesu taki bili razdeljeni, po
kojih je dr. Jankovich László grof supremuškomuš govora držal k gospodarstvenomu
družtvu i gospodina kolarskoga velikoga
sudca je pohvalil radi na dognatoj marhi i
na razdelenju prémiuma, s kojim je izvrstnu
svrhu postigel.
Po poldan ob jednoj vuri vu »Zrínyi«
zvanoj gostioni je bankett bil.

penez bil, ova sumlja je nastala sad proti
njemu, da posle tri tjedne zalim jeden za
drugim je trem ljudem življenje vzel i nje
na orsačkoj cesti porobil. Moremo si misliti,
vu celim onim kraju njegova nepremišlje
nost kak veliku čudu je zrokuvala.
P r e s e le n je s o ld a č k o ,
Vu Čakovcu do sad bivajučih Soldatov
cela trupa skupa s officiri je premeščena,
Varaždinska pako k nam vu Čakovec.
K a k s e z a b a v lja ru s?

Kaj je novoga?

Dva ruski pajdaši po nišninovgorodskim
sejmu naputili se jesu vu jednu oštariju i
Za kravu s teletom I. premijuma dotam se veselo počeli zabavljati. Vu dobroj
G o s p o d in a p ó k t ó l.
bilje: Sabolčec Pál iz Kiralyfalva, 11. pre
volji bivši vadlingu su načinih med sobum
mijuma Toplek Mihály iz Čakovca, 111 pre
Vu Brattleborubu se znamenito dugo- vu tom, koj bi mogučen bil dražešu pitvinu
mijuma Novák Imre iz Felsőpusztafa Sta vanje pripetilo ove dane. Šmal Samuel od izmisliti, on deset jezer korun za prikaz do
novnik; od 1— 3 let starih telice: I. premi treznosti društva apoštol, koj je vre više bil bude. Jeden medju njih dade donesti
juma dobil je Kovačič Andraš iz Drávavá- op polovice Amerike preputuval svojim naz- jednu veliku zdelu, vu koju 24 flašah fransárhelya, II. Steíaneczy Mátyás iz IV. brež- vežčanjem, da nek se ljudi habaju iliti ču cuskoga šampanijera vleje. Vu šampanijer
nog kotara. III. Strahija Jožef iz Bottornya, vaju od pijane pitvine. Vu Brattleboru bi je zatim annanas i druge kajkakve drage
IV. Kovač Jožef iz Drávavásárhelya, V. bil moral takajše govora držati. Vnožina začinbe pomenjšal, koju su onda popili i
Strojko Ištvan iz Muraszentkereszla, VI. Po naroda se skupa žišlo, da slušaju velikoga koja pitvina je 300 korun koštala. Pajdaš
lanec Lukač iz Murasiklósa, Vil Juršič Ja- apošlola reči. Small Samuel je i gori otišel njegov smejuč je sva ova gledal, on pako
noš iz Örséga, pohvalnoga lista pako dobili na prodekalnicu, nego i doli je došel bez navadnu žganicu zapove donesti, koju vu
jesu: Ziegler Kálmán i čakovečka kr. državna toga, da bi govora držal Gospodin apoštol jednu zdelu nalije, i jednu jezeraču banku
preparandija; od cecka ostavlenih telic; I. s poštenjem govoreč, je tak pijan bil, da iz budjelariša vzeme. Banknotu na više ko
prémiuma dobil je: Ivanušič Mark iz Dráva ni mogel govoriti.
madov raztrga i hiti nju med žganicu. Navásárhelya, II. Podvezanec Rokuš iz Čakovca,
ravski ovu drugu pitvinu pajdaši njegvi
A« s v o jo k ő é r ! g r o b u ,
111. Toplek Mihály iz Čakovca, IV. Videcz
nisu hoteli piti, kaj je bil čineči, pak nju
Lovrenc iz V. breznog kotara i V Moharič
Külkei Dezsőja magjarske kraljevine sam popil i tim načinom je on dobil vad
Pavla vdovica iz Drávavásárhelya. Za pra železničke ceste činovnika sad ne davna ra lingu, najmre 10,000 korún.
šiču s prasci 1. premijuma dobil je: Gradiš- di izgubljene svoje kčeri od prekoredne ve
J e d e n p r e v z e t n i to lv a j,
čai Albert iz Drávaszentivána, II. Jambrovič like ljuba vi je nesrečen postal. Srce njego
Ivan iz VIII. brežnog kotara. III. Lovrenc vo je jako turobno postalo i njega na nikaj
Vu Odesi nazadnje ipak jesu prijeli iz
Jožef iz Hétvezara, IV. Jalašič Jožef iz Cse- spravilo. On otišel je van na groblje, gde austrianske zemlje rodjenoga tolvaja na
njegova
kčerka
počiva,
pak
iz
revolverom
resnyésa, V. Kirics Imre lakaj iz Cseresruskoga orsaga željeznici. Za Bakun Eliaša
nyésa, pohvalnoga lista dobili jesu: Löwen- triput strelil vu prša svoja na kčeri grobu. zoveju toga prevzetnjaka. koj je pre zaufasohn Mikša i Branilovič Mihály; od I — 2 S jako pogibeljnimi ranami sad ga vračiju nim načinom porobljaval na željeznici putu,juče ruske putnike. S dobrimi svojimi načini
let stare prašiče I. prémiuma dobil je Žu- na njegovim stanu.
i više jezikov znanostjum na hitroma mu
man Jožef iz Ligetfalva, II. Videc Lovrenc
S v e é e n lk a g r o b o t n.
sreča poslužila vu prijateljstvo izklopljeno
iz V. brežnoga kotara; za od ccckov ostavIz Oldenburga dohadja glas: Da Knoll nastalo. Bakun je po nekakovim načinom
Ijenih pajcekov I. prémiuma dobil je Šoltič
Imre iz Čakovca, II. Vidovics Imre iz Ča svečenika, koj je navek vu velikem pošlu- na pospanost genul vu vagonu sedeče pulkovca, III. Ivačič István iz Felsőpusztafa, nju i vu ljubavi se zdržaval, sad razbojstva I nike i zatim je nje bil porobil celi vagon
IV Kirič Anton iz Drávamagyaróda, V. Iva krvoločnosti sumljum jesu ga prijeli. Knoll putnikov. Redarstvo je več više mesecov
čič Mark iz Drávavásárhelya Stanovnik. Osim za ovo vreme navek i neprestajno je bez preganjalo toga nepoznatog prefriganoga
!

A kad pak su onda ipak jeduom meni telural za krčmaricom, koja m eje lojenom
rieči presušile, nije nili krčmar hotel za me jsviečom u ruki vodila u zame opredeljenu
nőm zaostati, a jer o sebi nije znal puno komoru, gde sam imal trudnoču i vino
povedati, pričel je opisivati svojstva i čine prespati.
svojega psa »Tdrk-a«, a Tilrk je onak na
Kak sam se slekel, i kak sam u pospol u snu pod stolom, kad i kad zmrmlal, telju došel, to neznani povedati, ali kad sam
kak da hoče ono, kaj o njem gazda pripo- ;seu noči na jeden krat probudil, onda sam
uvidel, da taj črni lirolec nije niti iz daleka
vieda, potvrditi.
Tilrk je bil, kak je gazda pripoviedal, tak pitom, kak su to svi pripoviedali. Jer
vieran do smrti i polag njega su ključanice taj tepec mi je pošteno zakuril! Glava mi
i lokoti u kuči bili posve suvišni. Jaj si ga je gorela . . . . i več sam mislil, da ču se
njemu, koj bi se u noči došuljal krast! Brije u toj nizkoj tuhtenoj komori zadušiti . . . .
nego bu samo mislil, več bu ležal na zemlji ja sam pričel več čutiti, da moja postelj
kak je dugi i širok na plečih a Turk mu proti navadi drugih posteljah, plesati počina prsih, i tak ga hude stražil do jutra, dok ma . . . čudnovato! — Za pomoč proseči
gazda nedojde, a da se lat niti ganuti ne- pogled prama jedmomu obloku, me je osviedočil. da je isti, po seljačkoj navadi, čvr
bude smel.
»Ali« — zapitam ja, moje noge neho- sto zatvoren, akoprem je meni sada, bilo
tice izpod stola potegnuvši — »pak kaj neče više friškoga zraka potrebno, nego i kada
grizli? Em taj ogromni haramija bi i naj- prije. Tihi miesec mi se je kroz staklo na
obloku onak potajno i zlobno podsmiehaval.
jačega čovieka mogel zaklati!«
— Ja se izvlečem izpod cent težke dunjhe
»Je, to je baš ono čudnovilo« — veli
te onak u trnini koracam proti lomu jedikrčmar, — »da onda nikomu nikaj neučini,
nomu zvirališlu sviellosti moje komore, te
ako je miran i trpljivo čeka, kaj ba došlo.
orinem obločeca na stran . . . . Ah, kakov
Niti se još nije nitko podstupil s Tdrkom
ugodni zrak mi je tielo oblejal, koj se je
se jahati, jer drugač — — — drugač dapričel slavodobitno borili sa duhovi, koji su
kako, da bi ga na komade razderal«
me hoteli pod se spraviti.
Med takovim spomenkom je dosla več
Polag obloka je stal jedan stari nasi pol noč, i ja sam nesigurnim korakom

lonjač, u kojega sam se na kožnati vanjkuš
radi maloga počinka spustil. Ali mi na jedan
krat postane hladno onak samo u gačah i
rubači, te sam hotel opel u postelju. Anda
sam se rukami vuprl u naslonjačeva krila,
za da se stanem.
I sad se je dogodilo ouo strašno!
Jedno spreprhnjeno naslonjačevo krilo,
u kojem je črv, več mozbit preko deset godinah svoj labyrinth gradil, se je štropotom
vtrglo — i ja sam se natrag u naslonjač
srušil, a isti hip se je začulo strašno hrčanje i Tilrk je svojimi omašnemi prvemi ta
cami i cielim svojim prednjim tielom bil u
mojem krilu, jezik mu je daleko iz lampah
visel, a kreseče se svoje oči je u moje uprl,
kak da se hoče s menőm onu dietinsku ig
rali: tko če se duže suzdržati smieha
Ja sam odmah pojmil, kak je to došlo.
Tilrk je neopaženo mene sprovadjajuču krčmaricu sliedel, a dok se je ona sa mnom
još jedno vrieme razgovarala, je on u jednom kutu u komori zaspal, a sad . . . na
taj štropot se je probudil i misleči, da sam
ja tat, se je na me po svojoj navadi irušil, za da me sutra svomu gospodaru kakti
»apportéi« preda.
Krčmarova pripoviest mi je na to liko
još bila friška u pameti, da oiti nišam ic

tolvaja, nego
došel.

sada im je ipak vu ruke
V d o v ica ,

Snažna mlada žena javila se s tužbom
svojom pred segedinskim redarstva kapita
nom Kad su protokola gori vzeli, zapita
nju kapitan za njezino ime i za njezin stan.
— Vdovica K. Ilona jeseni, — odgovori
sneha. — Prosim svojega tuvaruša ime po
vedati nek dostoju. — Ne hasnujem. — A
zakaj ne. — Ne živemo skupa. — Mozbit
jesu se razpitali? — Je i to po zakonskim
načinom. — Dakle zakaj držiju sebe za
vdovicu? Mozbit njim je vumrl tuvaruš? Je
prosim. Več si s drugom vživa radosti. I ja
zato hasnujem vdovičtva ime, kajti s tim
hočem pokazati, da on na me gledeč ne
iive. — Jedino samo taj je zrok? Sneha,
začrlena veli: — Pak još to prosim, naj
nemisliju to, da bi ja kakva stara gospodičina bila
B e i p o s t a t n ig a r ,

licem otišla je van na polje. Proti poldanu
počeli se jesu povijati oblaki po zraku vu
Folkušfalvi i njezini roditelji s lužnim srdcem čekali jpsu domom svoje déle. Nego
badava nju čekali jesu, mala pucica nije
došla više nazad, niti nebu došla nigdar više.
Kad se nebo zaoblačilo i grom se počel
pojavljati po nebu, mala pucica si svoju
opravicu na glavu potegne, da ne pokisne
i tak se pašči proti svojemu domu Vu bežanju na putu grom vudri vu nju i vumori
nju. Drugi dan bili su nju našli, kad su se
na iskanje odpravili.
J e d e n g rd i č lo v e k ,
Jedino samo lepi ljudi moreju od sada
iti od nas vu Ameriku, Koj nije snažen,
ali koj kakovu puklii ima na svojem telu,
ili falingaste oči, takov nek se ne vzeme
na tak daleki puf, nego samo naj ostane
vu Budapeštu ili vu Šorokšaru, ili pako vu
Müncheni! Jedno od potujučih putničko
društvo, nazad je poslalo iz Nevjorka jednoga Körmand Karoly cipelera, kajti je na
nosu imal jednu bradavku. To su mu predbacili, da takov itak ne dobije nikakovo
posluvanje vu Ameriki Siromaški Körmand
Karoly van si vzeme svoje žepno zrcalo,
jako počne psu vati i mitri skoči vu morje
velikoga ociana.

Veks Villian nigar vu nekakovim čudnovitim betegu preminul je ove dane vu
Nevjorku Manhatten zvanum špitalu. Na
čudu veliku doktorov, kad je vu Spital do
áel iz svoje k voglenu spodobne črne farbe
pod jednum je počel gubiti, i beli postajati.
Proti smrti vre komaj se lučil od beloga
človeka. Vekša jesu poradi norosti vu Spital
d e d e n m u li m r t v e c ,
dopelali, gde je njega ponorost nadvladala
lz prvine samo bele krpe jesu se skazale
Miškolski lokomotiva vodja po telegrafu
po hrbtu i prsah, na zadnje pako, kad je
bil vumerl, čisto je beli postal. Kod doktorov je dal naznanje Budapeštanskimu nadkapikrugu je veliku premiáljivost zrokuvalo ovo tanu, da poljeg Miškolca iz 4-01-og broja
vagana. koj je prama Budapeštu puluval,
pripečenje.
jedno novo rodjeno dete bilo van hičeno.
M a ié d e v o j é i c e s m r ti,
Mrtvo malo telo na železnoj cesti našli jesu.
Siromaška mala Barunics Zsuzsika je Pri času bezdušna mati je vu vagonu na
vumrla. Niti áest let stara joS bila nije i svet donesla svoje dete. i taki ga je van
morala je na naglo iz nenada iz sveta pre liilila nad obluk Na malim stvorjenju ni
minuli. Vu jutro, kad se od nočnoga sna jedne opraviee bilo nije. Berščas, da ova
gori stala blaženo, od veselja radostnim nemilosrdna mati vu Budapešt došla je.

V a d a s i j e vu K i š j e n d j u .
Vu Kiájenőju lovi navadno najživahneši
jesu vu našem orsagu, osobito pako ako
gospodar sam Jožef nadherceg je tam uazočen, koj s istinskom gostoljubivostjom se
trsi, da se njegovi gosti čim bolje čutiju.
Nego letos žali Bože! pri času nebude mo
gel biti nazočen pri lovu, kajti mu zdravje
ne služi najbolje, ako prem letošnjega lova
za vnogo boljšega držiju od lanjšnjega. lZvanreda vnogo kokoških, fazanov, i zajcov
ima, da pače letos vre i na divje svinje
lakaj bude slobodno strelati. Jožef nadherceg
druga leta nadivljesvinje samo vu Kištapolyčanju bilje navaden vadasiti isto tako, kaki na je
lene, koji su lani vu Kištapolčanj prenešeni
bili, kajti vu Kiájenőju velikoga kvara zrokuvali jesu. Sada pako s divjemi svinjami
imaju neprilike, ar nekoju kuruzu jesu
čisto zapravile. Poljeg svedočanstva jednoga
šumara veliju, da vu agyainskoj šumi po
priliki do 130 ili do 150 komadov divnjih
svinj imade.
P r i trg ov cu .
Fijaker: Prosim jeden par rukavic'
— Tergovec. Kojega broja imate
Fijakeroš, 205 toga.
tta x g o v o r,
Žena. No, ti si zajca vre slečenoga
dimo donesel iz vadasije.
Muž gizdavo Znaš moja draga Kad
me zagledal, tak se prestrašil, da je iz kože
skočil.
O b r a ie n a tr p ljiv o s t

Muž (koj je imel strašno grdu Ženu) Ti,
dušica moja žena draga, taki dojde sim gospon sudec, za kojega znaš, da je ledičen i
kak se mi vidi, zaljubljen je v uašu Hegicu.
Či nas Bog pomore, morti bu kaj iz te žemibe Zato znaš kaj, za moju volju, prosim
te skri se nekam i nekaži se tak dugo. dok
bu on tu. ar či te spazi, — znaš, čeri se
po navadi v mater vrgneju — išče divlji
postane i ostavi nam Begiču na šinjaku —
daleka na to pomislil stim nemorulnjakom on niti korak nemakne i da na to nije niti — i onda slobodno bežiš za njim proklela
se u svadju pustiti. Svi pokuSaji iz IU pa ga iz daleka nikada pomislil.
hurrna.
za se predobiti, su se podpuno izjalovili! jer
»Pametniji popušča« — veli prirečje.
kad sam ga hotel rukom po glavi pogladiti, ^pak anda sam j.i pričel pamelnijega igrati,
Ž e n itb a ,
včapil je za njom, a njegovi pri miesečini a to tim više, kad su one nekoliko psovkah,
Jeden 37 lét star ledičen tišlarski majster
u dva reda vidljivi bieli, oštri zubi i hrča- koje sam na Tdrka na svoj način Inlil, samo
nje govorilo je dosta jasno, da taj dečko za to polučile, da se je ov još bolje name legnul i liiže gospodar se hoče radi ženitbe po ovom
kakovo ulagivanje nije pristupan. Anda sam
Anda sam se povdal svojoj sudbini te ne neobičnom putu s jeduom od 28, do 37
moju ruku natrag potegnili te sam se pus sam gledal sad u Tűrkove kreseče se oči, lét starom dovicom, koja dece neima. ili
til na liepe rieči, kak Englezi sa Buri.
sad opel kroz prozor u zviezde, koja je jed- djevojkom, koja od 1500, do 2000 korú
nál) golovčine ima, spoznati. Listi se nek
»Čuješ Tűrkle« — rekel sem mu — na za drugom zginjavala iz velike nebeške
»a kaj si se zmislil dijaka tak prestrašiti V« bolle. dok na jedan krat se u bližnjoi crkvi pošilaju pod atresom Lendvay János Csák
oglasi zvon na »Angelus Dominus« i tim bu- tornya, Legelő-ulcza broj 93, gde se i svaki
»Krrrr!« — bil je odgovor.
dan s istim sastali moči.
de mojemu neugodnomu položaju konec,
»Ali gledaj . . . . em ia nišam tat . . .
Jer, odmah za tim je postalo u kuči
joS nikad nišam nikaj vkral do ribizla i og- živo. Kokol je zbudil svoje žene, vrata su
rozla iz farovskog vrta, ali tomu je več ja se otvarala i zalvarala, sluga, dekla strugali
ko dugó, joá sam onda u Ludbregu u školu
su u papučali preko dvora u kravsku štalu,
hodil sa Kristlom, pak za ono sam ja svoje a jedan poznali mi glas ženski vikne:
dobil, ti sad netrebaá zato . . . .«
»A gde je naš Tilrk?«
»K rrrr!«
»Ovde :♦
»No je . . . . em si ti dobar pesek .
»Krrrrr .
. vau!«
zaslužuješ spomenika, kad krepneš ti piokl
Ovak sam odgovoril ja i moj prijatelj.
. . . mrci . . (šreča da mog jezika nije razNa to dakako veliko začudjenje i samel). Em je to dobro, da me topiá svojim zivanje svili četirinajt pomočnikah u nesreči.
krznom tu pri otvorenom obloku; ali
. Zatim se odpru vrata komore i krčmarica
znaá . . . na dugáe vrieme si ipak malo me je oslobodila »more«, koja me je čeliri
prežmehki ovak, kak na meni ležiš ! Nebi sala dugo gnjela.
li jedno malo hotel tu pod mojemi nogami
Još sam on dan onde ostal i bil sam
izvoliti se namiestiti?«
za pretrpene nevolje nočne, po danu liepo
dvoren, samo Tűrk je iz strane na me ški
»Krrrrrrrr . . . vau . . . . vau!«
No, to ti bu liepo . . . dečko je pričel lil, da sam mu samo bielo u očih videl,
bogme na glas govoriti! — Skoro me je ali na razslanku smo se ipak pomirili.
zagluáil, kad mi je povedal u uho. da se
K m , K oU a\.
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint Ikvi ható
ság közhírré teszi, hogy Korén Antal mu
rakirályi lakosnak Ulasák Francziska férj.
Kalsán Hókusné murakirályi lakos elleni
vhajtási ügyében 20 kor. loke s járuléka
valamint 11 kor. 30 lil. árverési kérvényi
költség kielégítése végett a nagykanizsai
kir törvényszék és a perlaki kir. járásbí
róság területén jekvö a murakirályi 148
szljkvben felvett 119 hrsza. ingatlan a
végrehajtási törvény 156. §-a alapján egész
ben és pedig a Kalsán Bálint javára bekeblezell holliglani haszonélvezeti szolgalmi jog
fenntartásával 913 kor. kikiáltási árban, mint
becsárban az

1902. évi oki. hé 30-án délelőtt 10 órakor
Murakirály községházánál dr. Kemény Fülöp
ügyvéd vagy helyettesi; állal megtartandó
árverésen eladatni fog
Venni
szándékozók
figyelmeztetnek,
hogy az árverés megkezdése előtt, a fenti
kikiállási ár 10% -ál bánatpénz fejében le
tenni kötelesek.
795

A benkoveczi nagykoresma épülete,
az ug’yanott

f. hó 26-án délután 3 órakor
tartandó nyilvános árlejtésen í. é. novem
ber hó 1-től 1904. évi deezeinber hó 31ig terjedő időtartamra a legtöbbet Ígérő
nek bérbe fog- adatni.
Figyel) feltételek a szohotiezai kör
jegyzői hivatalban megtekinthetők,
llenkoveez, 1902. október 10.

Legjobbak saját nemükben a
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Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. j bíróság mint Ikv
hatóság közhírré teszi, hogy az államkincs
tár végrehajtalónak Kolenits János esúklor
nyai lakos végrehajtást szenvedő elleni ISf
K. lő f. tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvény
szék és a Csáktornyái kir. jbiróság területéi
levő a Csáktornyái 955 sz. Ijkvben <»S7 h/l
hrsz. a. 24-00 D öl területű szántóföld ;
rajta levő 259 népsorsz a. házzal és mc|
léképületekkel 14-54- K ezennel megáll,ipi
tolt kikiáltási árban elrendelte és hogy ;i
fennebb megjelelt ingatlanra

1902. évi november hó 5-én d. e. 10 orakor
a Csáktornyái kir. jbiróság tel«*kköny vlárában
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási alul is eladatni fog.
Az árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának 10° 'oát készpénzben, vagy
az 1881 LX. t.-cz. 42 §-ban jelelt árfolyam
mal számított és az |8S| évi novembei
1-én 1805 sz. a. kelt igazságiigyminiszlen
rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az
1881. LX. t.-cz. 70 §. érielmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről
kiállított szabályszerű elismervényt beszól
gáltatni.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság
Csáktornya, 1902 aug. hó 28
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Czimbalnma- tanításban
alapos és jutányos oktatást nyújt
egy

ügyes s gyakorlott ezimba-

lomtanitó. Bővebbet Zrínyi Viktor
helybeli kereskedéséiben.
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