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Szerkesztővel értekezni leket min
dennap 11 és 12  óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény H a r g i t a i  

J ó z s e f  szétkesztö nevére 
küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
MDRAKÖZ

Fisebei Fttlöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

'e lé s e i jutáDjosaD szám itta to ak .

MAGYAR és OORTÍT N ÍE L Y E O ftltU lil TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
__________ fl$ S y j t ik in t  f g , r w t e r ;  v a s á r n a p . _________________________
A . Mu-akozi tiszti önsegélyző szövetkezet«, n .Csáktornyái takarékpénztár., a .Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési Arak:
Egész évre . . . ; 4 frt 
Fél évre . . . .  2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr. /

Hirdetések még elfogadtatnak t 
Bndapestan: Goldbergar A. ▼. én 
Eckstein B. hird. Írod. Béosbeat 
Schalek H., Dukaa M., Oppelik A., 
Danbe G. L. és társinti és HerndL 

Brfinben: Štern M.

Aryilttir petitaora 10 kr.A gyümölcsbor (cider) készítéséről.
Múlt évben a kontinensen mindenütt 

nagy gyümölcstermés jeleztetett s miután 
hazánkban is nagy termésre volt kilátás, 
a gazdák méltán aggódtak, miként fogják 
gyümölcsüket értékesíteni.

A nehézségeket még azon körülmény 
fokozta, hogy a koleraveszély miatt a kül
országok nyers gyümölcsünk elől határainkat 
elzárták.

A dolgok ilyetén állásánál a földmive- 
lésügyi m. kir. miniszter gróf Bethlen András 
elérkezettnek látta az időt hazánkban, az 
almaborkészilési eljárás meghonosítására, 
melylyel a gyümölcsöt legalább középáron 
lehet értékesíteni.

Az országos gyümölcsészeti miniszteri 
biztos 2 Simon-íéle malmot hozatott Fran 
cziaországból 2 sajtóval s ezekkel a gyű- 
mölcsborkészilést a Szilágyságban, Trencsén. 
Szatmár és Mármarosban bemutatta.

A gyümölcsbor készítésnek, a mellett 
hogy igen kellemes, egészséges italt nyújt, 
mely jóságban a mii s az olaszborokat te 
temesen felülmúlja az a főelőnye, hogy a 
kereskedők nem nyomhalják le túlságosan 
a nyers gyümölcs árát, mert az esetben a 
tulajdonos inkább borrá dolgozza fel, melynél

annak métérrpázsáját legrosszabb esetben is 
6 frltal lehet értékesíteni.

Nemcsak bőtermésü, de a mostohább 
években is van jogosultsága a gyümölcsbor 
készítésnek, mert mindig akad selejtes, hit
vány minőségű hullott rázott alma, melyet 
nyersen eladni alig,vagy csak potonáron lehet.

A mellett, hogy a tulajdonos magát 
egész évre kellemes, üdítő itallal ellátja, sok 
pénzt is meg lehet általa takarítani, ha a 
munkásnép pálinka helyett rászokna, mint 
az Trencsénben történt; azonkívül ezen 
osztálynak egészségi állapotára is jótékony 
befolyást gyakorolna,

Franczia, Németország és Ausztria egyes 
tartományaiban már rég jdő óta gyártják, 
oda való nép nem is lehet el nélküle, — 
ha nincs termésük, bejárják az egész con- 
Unest, s a cider számára mindenféte almát 
összevásárolnak.

Az idei almabor készítéséről szólva, a 
trencséni és szatmári működést említem 
fel, hol az almabor készítést magam ve 
zettem.

Trencsénben Bohurvczon Kubinyi kép 
viselőnél készítettünk 100, s Pruszkán, gróf 
Königseggnél 80 hectoliter almabort.

Az almák igen sok fajtához tartoztak, 
mint az már nálunk szokásban van s ezek
nek mustja megméretvén, 8 százalék ezu 
kortartalmat mutatott.

Egy métermázsa almából kaptunk á t 
lagban 60 liter mustot, igy egy hectoliter 
mustra szükséges 167 klgr. nyers alma, 
megjegyezvén, hogy az almához időnként 
körte is vegyittetett, mi a bor jóságát tete
mesen fokozza.

Naponkint feldolgoztatott 20 métermázsa 
alma^s ebből nyertünk 12 hectoliter mus* 
tót- A munkálatokat 5 napszámos végezte 
70 kr napi bér mellett- Ez tesz összesen 
egy napra 3 frt 50 krt mely összeg 12 
részre elosztva, esik egy hectoliter must 
előállítására 29 kr, a gépek elhasználását 
és kamatját nem számítva, miután azokat 
a Minisztérium díjmentesen bocsátotta a 
gazdaközönség rendelkezésére.

Az a kérdés merül fel, miként lehet 
a bort értékesíteni?

Mielőtt még rendes árakró! szólni le
hetne, hozzá kell a közönséget szoktatni s 
igy ez is mint minden kezdet, némi ne
hézségekbe fog ütközni.

Ausztriában az almabor literje 2 0 —25 
krral fizettetik, mi megelégedhetünk, ha 
eleinte 12 kron fogjuk tudni árusítani, ez 
esetben is 1 métermázsa alma 7 - 8  írt 
pénzértéket képvisel.

Természetes, hogy a bor m'nősége 
mindenek felett behatással lesz az árak
alakulására.

A „ M i  r a k i i“  U  r m j a
Üti vázlatok Bulgáriából-

ív.
Aug. 3 án eibucsuztunk a szép Cutalkajától 

a egy kétlovas fedett szekéren elindultunk Lipka 
télé. 2 órai kocsizés után elhagytuk a jelentékeny 
sebes folyású Tundžftt Halsbei-Ludž «ba érkeztünk, 
kellemes léptekkel fürdőhelyre. Déltájban Nova-I 
Eagorában tartottunk pihenőt.

Különös érdekkel néztük az utak mellett 
fekvő temetőket, a melyeket nagy szómban s a 
legnagyobb változatosságban láthattunk mindenütt 
Egész Bulgária a azt hiszem az egész Balkániéi- 
sziget csupa temető. Országutak mellett, domb
oldalakon, sok helyt, mint valami érintet-1 
len szentély hullámzó vetések közt, egyik a másik 
mellett. Valamennyi sir fölött kőoszlop, néha csak 
faragatlan tuskó, szilánk van elhelyezve. Egyik 
másik nagyobb sirdomb tetején kimagasló oszlop, 
vagy több egymásra rakott tuskó látható ; valami 
vezér alusxsza örök álmát alatta.

Érdekes, hogy a földböa ragadt ember első, 
és legtöbb törekvése volt, múlandóságától irtózva, 
itt létét megjelölni és ugyan hány nemzedék vé
gezte be azóta a földi pályafutását, a mióta azok 
az elődeink a faragatlan kődarabok alatt örök 
álmukat aluszszák? Ki tudná azt megmondani?!
1 alólunk kissé simított, majd szebben faragott és 
díszes kövekkel biró sirkerteket is- mig a föllo-!

bogózott uj bolgár temetők különös benyomást 
tesznek az emberre. A bolgárok az e'halt egyén 

I övét, melyet életének utobó időszakában viselt, 
róakasztj \k a fejtára s e különféleszinü, többnyire 
piros rtvek, a szé tői lengetve a temető megszokott 
csendes nyugalmával össze nem férő nyüzsgő 
életről óbre-ztenek lelkűnkben maradandó képet, 
mely travestiát teremt mintegy a temető lelkűnkben 
élt fogalmára.

Az éjszakát Stará-Zagorában töltöttük, Bul
gária szebb városainak egyikében, mely ugyan 
most is nagyon rendezetlen. Az orosz-török há
borúban azonban annyira ö-8zelŐdözfék, hogy a 
város nagy része uj, téglából „európai" ízlés 
szerint épült házakból áll.

Másnap a Maritza és a Tundža közt húzódó 
vízválasztón, a Karadža D.igoa hajtattunk keresztül 
gyönyörű, de kocsival nehezen járható utón.

Dervenl falut elhagyva, lábunk alatt terült 
el a felső Tundža medencze s csodáltuk a Magas 
Balkánt, mely a maga egész nagyszerűségében 
tűnt föl elöltünk. A Tundža medencze, erdőrósz 
letekkel, kövér legelőkkel s rendkívül vastag fűz, 
éger és tölgyfákkal gyéren benőtt lapos, melyet 
elhagyva, Kazaulik, a bolgár paradicsom rózsali
geteibe érkeztünk.

Sajnálom, hogy nem májusban tehettem ezt 
az utamat, rózsaviritás idején, mert csakugyan 
szebb tavaszt el nem tudok képzelni, mint a milyet 
Ka/.aulikon élvezhetnek, mikor a sok ezer hold 
millió meg millió rózsavirága a levegőt illatával 
megtölti!

Este Sipka városba érkeztünk s Janka napló
ját bírván, abba a vendéglőbe szálltunk, a melyben 
a megboldogult kiváló fűvész 23 évvel ezelőtt lakott.

Azonnal vezetőt fogadtunk s másnap reggel 
útnak indultunk töl a S i p k a  hágóba, on

nan (í ab r o v a  M o n a s t i r b a .  ö  a b í r ó v á  
városba s vissza Sipkába — egy 3 napos kirán- 
du'ásra.

A Sipkahágó legmagasabb pontja 621 mnyirft 
fekszik Sipka város fölött s az igen meredek lejtön 
mélyen bevágott szerpeutin visz föl, melyet jó 
karban tartanak A Šipka csúcs alatt majdnem a 
hágó legmagasabb pontján Han épült, mely már 
az orosz-török háborúban is meg volt*

A Hantól keletre letértünk az útról és a
Jalovica völgyében leereszkedtünk. Este eljutottunk 
Gabrova Monastirba, Éjszak-Bulgária előkelőségé
nek a nyaraló helyére. Útközben a ritka babórlevelü 
cseresznyét (Prunus Laurocerasus L.) szedtem 
gyönyörű termésben. Leveles gályái föltűnően ha
sonlítanak a nemes babérhoz olyannyira, hogy 
sok kertész valódi babérképen ezt árulta. Kala
punkat megbabérkoszoruztuk s éjszakára bevonul
tunk a klastromba.

Megismerkedtünk itt egy pótervári egyetemi 
hallgatóval is (Bulgária kölíöldön főleg Prágában 
és Péterváron képezteti, többnyire államköliségen 
fiait) s érdekes adatokkal gyarapítottuk emberis
meretünket, de sajnálattal vallom be, a mennyire 
törekszem csak jó oldaláról bemutatni a bolgárt, 
itt csakis rossz természetét illetőleg tehettem meg. 
figyeléseket.

Másnap a Janira mentén Gabrovának tar
tottunk.

Örömmel hallgattam a mély sziklamederben, 
néhol a Hernád Iglo közelében szemlélhető, át
törésére emlékeztető, sebesen rohanó folyó zúgá
sát ; versenyt haladtam a sziklákon meg megtörő 
hullámaival n örömmel kiáltottam : add át az 
ismerőseim földjéről jövő Dunának szives üdvöz
letemet !





Egy hónap múlva vizahólyaggal megde- 
ritjük (egy heloliterre 4 gramm) s midőn 
a bor meglisztult, körülbelül 2 hét múlva 
palaczkokba fejljük, minden palaczkba dió. 
nagyságú czukrot helyezve ledugaszoljuk 
dróttal lekötözzük s hideg pinczébe lefek
tetve tartogatjuk fogyasztásig.

Ezekből látható, hogy leginkább a hő- 
mérsék szabályozása okoz némi nehézséget 
s erre kell íőkép figyelmünket fordítani-

Trencsénben a birtokosok pezsgőgyár- j 
tás czéljából szövetkezetét akarnak létesíteni 
Ez legjobban kifizeti magát, mert ha csak 
1 írtjával is fogják tudni a 7 decis palacz- 
kot értékes teni, a tisztességes nyereség el 
nem maradhat.

Fődolog természetesen, hogy minden 
évben tudjanak bizonyos mennyiséget elő- 
állilani, mert a fogyasztóközönséget maguk
hoz kell szoktatni. Ez azonban Trencsénben 
nemkivihetetlen. mert ott temérdek gyümölcs 
termeltetik s alig van év, hogy ne lehetne 
legalább 1—2 száz métermázsa almát vá
sárlás utján is beszerezni.

A nagybányai gazdasági egyesület be 
is fogja a gépeket szerezni, hogy azok az 
egész év folyamán tehát a nyári gyümölcs 
feldolgozásához is közönség rendelkezésére 
Alijának.

B o r n e m is s z a  Z o lt á n .



Broj. 7.X I. tečaj Vu Čakovcu 1894' 18-ga februara.

B urednikom moči je svaki dan 
govoriti mod 11 i 12 varom. — 
Sve pošiljke tičuče se zadržaja no« 
visah, na] se pošiljajo na ime 
Margltml J o ž e fa  urednika vn 

Čakovec.

Izdateljstvo:
Ksjižara Fisdiel Filipova kam se 

prodplata i obznane pošiljajn.

*5%
Preti p lat na eena | e :

Na celo leto . . . 4 frt 
Na pol leta . . .  2 frt 
Na čet vert leta . . 1 flt

Pojedini broji koitaja 10 kr.

Obznane se poleg pogodbe i f*J
račnnaju.

un h o r v á t ik o r  i i iiu i^ jarsk on i j e z ik u  iz la z e é i d r u ž lv e n i  z n a n s tv e n i i p o v u e lj iv i  l is t  za  p u k .



belanjek i žučanjek. Ko ica se sastojí od 
dve mrenice, pák je dosía žilava ; be’anjek 
je skorom od čistoga bjelanca, do im je 
vu žučanjku vékái dél xute masti. — Na 
tupom kraju jajca poseben je prestor za 
zrak izmedju mrenica ljuske. Vu tom zraku 
vnogo je viSe kisika, nego vu običnom 
vanjskom, pak je pot-eben za dihanje 
razvijajučeg se piceka Zvun toga je lupina 
vsa šupljikasta, a črez te sitne gupljinice 
ulaii zrak vu nju, óim se nekaj vlage 
izsuši. Kokošina ,ajca pravilno su s jednog 
kraja nekaj špičasta (šiljata), a s drugog 
bolje tupa, prem se najde jajec, koje ne* 
maju lupine, več samo neku bčlu mebku 
ljusku poput kakove mrenice. Kokoš, ko a 
takova jajca nese, ili je betežna ili pride« 
bela* Takovim treba podati nekaj takvoga 
kaj lupina dela. Žučanjek je takaj zavdet s 
nekakom tenkom mrenicom ; zvun toga je 
spojen s beljanjkom sa dvé cevčice, kojim 
za vréme razvijanja pxeka prihadja bela- 
njek k žučan;ku. Vu žučanjku je zvun 
toga pravi zametek piceku, ter mu ;e on 
i prvotna prava brana. Ima i jajec sa dva 
žuranjka, ter se iz njih, kad se nasade, 
izvaljuju nakaze — dvojki. Takova su 
jajca neob'čno velika i nekaj sdepa^ta. — 
Novaija ih nasaajivati. Napokon se je 
opazilo i to, da *3 izvali j u iz bolje špičas 
tih jajec sami kokoti (pfvci), n iz 
bolje okruglih s vek-inom same piš- 
tenkc.

Vsa jajca su podpuno razvita, kaj ih 
koko:i iznesu, makar i nije kokota med 
njimi* Vu tih nema zam tka, iz ko eg bi 
se moglo pi5če razvrati. — Ta jajca su 
dobra za vsaku porabu, samo niau za 
nasad.

KAJ JE  N O V O G A ?
Kraljica Jalžabetta.

Oilazek Njezinog Veličanstva kralj ce 
Jalžabete s Madeire, gcé bor«vi od 23. 
decembra, bil je ustanovljen zi 31 januara, 
— no čini se, da se je moral op t na neko 
vréme odgoditi, pokehdob j š nisu na jahti

(dfimáifu) „Greif* izreljani vsi potrebni 
popravki Na povra ku imala bi se jahta 
teknuti Lisabona, Cad'xa, Valencie, Birce 
Ione, Niz .̂e — i za tim pojti do Krfa, gde 
hude krajna kratko vié ne boravila. Örcdi'tom 
mčseca aprila o ekuje sc povraček kraljice 
vu Beč- Iz Funchala, glavnog grada otoka 
Madiire pišu 28. jauuara : Carica kraljica 
Jalžabeta boiavi več pet tjeduov ovdi, ter 
jc vu pratoji svoje dvorske gospodje grofice 
Mikcš, svog u• itelja grčkog jezika i jednog 
urodjcuika kao vodje poduzela vnogobrojne 
izlete po otoku. Uztrajn st kraljičina izvau ! 
redna je, ar se ona gusto krat i po 7 do 9 
vur na den penje po vilo strmnih stezah i 
putevih Madeire. P«» tom se mora i saditi, 
da je kraljičino zdravlje povoljno. Vičkrat 
ualiadj i se kraljca vu okolici glavnog grada 
nalazeče se vile, da onde vi li bujnu cvétnu 
vegetac ju ter osta:e p> viáe vur vu vrtovih 
Vsi Stanovniki hvale njoziuu dobrotu i prijaz
nost. Nezdavanja je kraljica igli javnim 
pavkom i promenad m), gde ie upravo igrala 
portogizka soldačka bauda. črn ju je kapel
nik opazil, dal jo igrati autrijansku pučku 
himnu. Vsi pohodniki vrta s velepoi itan;em 
su pozdravljali kraljicu. Častnici (oficiri) 
jahte „Greil* ovde su vrlo poštovaui, ter se 
njim vu čast prirei'lo váí plesov, občd*h i 
izletu h.

Denes nam javlja telegraf iz Gibraltara, 
da je kral jica v< era vu polnoči vu na,bolj 
šem zdravju na j * liti „Gre f* st’g'a tamo. 
Vu Gihraltaru ostala hude kraljici osem dni, 
zalim bi pohodila Granadi i Španjolske 
luke. Kral,ica je ostavila FunchJ 31. januara 
ter ju najpre opl iv i a céu Madeiru 
ter i sa severne obale pohodi'a nekoje 
predele na otoku. Ovaj je p i t  tr.ijil tri dana.

Petdeset-godišnji jubileum vladanja ccsara 
i kral a.

Akopn m nas jod 5 ijet deli od onog 
dana, kad* se bule navrg lo 50 Ijct snčnoga 
vladanja ces.ira i kralja Ferencz Jožefa, 
po eli su sc vu Beču razui krugóvi digivar* 
jati, kak da se kaj dostojucge i veličajnede 
proslavi onaj zuauieniti dau Ima več više

projektah za ova proslava, pak bude za
staluo odebrani najshodnegi. MeJtimtoga se 
je ustrojil odbor, koji namjerava, da vu 
kojoi bi se od 1. augusta do 31. decembra 
1898. piirediia obča austrijvnska jobilarna 
izložba. O bor je pred nekolikimi dani imal 
prvu sjedu cu Odbor su zazvali grofi Harrach 
Wilczek i Kyusky. — Palača ostala bi i 
na dalje vu izložbene svrha uzdržana, a 
mogla bi se upotrebiti vu drugo vi érne za 
koncerte i svetčanosti. Gradjevni stroški 
preračunam su na 10 milijuna forinti, a 
penezj bi se priskibeli dionicami na 10, 
100, 500 i 1000 kruaah, koje bi se s 
30/ o ukamatde i tečajem 90 god'nab od« 
plati lo.

Papinski konziterij.

Još tč i jem  ovoga meseca držal bude 
papa Komistorij. vu kom bude imenoval, kak 
se veli, šest kardinalih, četiri Talijana, da 
osegura Tali lanom večinu vu sv. sboru, i dva 
straujska prelata, biškupa Perrando va 
Antunu i austrijauskog jezuitu Steinhubera.

Velika kradja kod grofa Hunyádí.

Vu palači vrbovnog dvorskog ceremo
niala, grofa Hunyáii Kalmana# vu Beču, 
odkrili su veliku kradju* Njegov osobni 
dvorjani^ Kührer Antun, koji je imel pazku 
nad sribernimm, okral je svoga gospodara 
za viši (d 30000 f>nnti. Oa je najmre 
malo po malo založil vékái dél futniljske 
srebernine va razne zavode ter i prizoal 
čin. Veli. da gi je na to mgnala nevolja, 
ar je moral zderžavati ž3nu i devetero dčce. 
Pri njem su nagli vnož-nu založnih ceduljah 
ter su več i znamenit dél založene srebernine 
izkupiÜ, ali je jeden dói izgubljen, poklám 
kam je on i cedulje opet založ I i pokehdob 
su vnoge stvari več prepale. Kührer je za 
sreberuinu, knju su do vezda mogli izkupiti, 
dobil samo 200 forinli. Grof Hunyádi izjavil 
je, da se nepridruiuje preganjanja svog sluge 
i da nepotrebuje odgtctu. Krada je odkrita 
slučajno. Giofuv sin, oberlajtuánt Hnnyádi 
Károly, koj se bude na skorom oženil s

V.

Bonda ;e svoju gospu neizmerno ljubi', 
te je bil skoro zdvojen, kad mu je umrla 
Baj kad je na skolkah mrtva ležala, dojde 
mu na pamet, da mora jo3 cimpositiu jeine 
cirkvcne popevke dovršiti,koju je pred neko
liko danah bil započel.te otide u drugo sobu, 
gde je navadno pisi-

U tom, dok je on piša’ i composhiu 
dokančal, dojde dekla u sobu -e ga zamoli 
novce, da kupi vino za one, koji budu mrtveca 
nosili.

Benda se zderc na nju i odgovori : „Ti 
znaš, da te stvari na mo nespadaju —• idi 
k-ženi nek ti ona novce daa. — lak je bil 
raztreflen, da je zaboravd, da mu že ia na 
skolkah mrtva leži.

Pruski kralj Friedrich veliki.
i.

U raznovrstne, duge i kratke taboie 
zapleteua Pruska pričela je nekoje vrieme zlo 
stati i kraljevski tronuá sa cielom dižavona 
se je pr čel zibati tak, da su več nekoji, a 
med njimi i sam kralj Friedrich veliki pio- 
past kraljev8tva za staluo držali. Naj liepše

se to iz sliedeée piipove-ti videti more, a jer 
je izgovoreua kraljeva r eč u njoj áalna i 
duhovita, hoču ju ovde pripoveiali *.

Nekoliko danah pri je bitke pri Rossbachu 
(1757) bag u ono vrieme, kad su pruske 
državne stvari najgoráe stale, stal jeFrielrich 
veliki, ta; zmožen kralj, sa svojum vojskum 
u jelnom mnčvarnom predalu zemlje, gde je 
kak i ostali Soldatih,  na slami nu podu 
zemlje spal a za hranu skupa znjimi prostoga 
i profun ta jeb Kad si je legel na slamu, 
zakurili su njegovi grenadir i okolo n jega 
'ogenj, da mu uebu zima, jer noči su hladne 
bil«.

Na j d.Itn krat, kad jc ncjliopSe spal, 
zbudi ga jeden njegovih grenadiraž imenom 
Spencer, ter mu pokaže na jedmi patrolu, 
koja je niekog njegovog grenadua svezauoga 
vodila z-rnčni*. „Friedrich* ! (Grenardiri 
njegove garde su uiu slobodno „Ti* govorili) 
„Gledi tamo, opet Ti jednoga od Tvoj-h 
grenadirah vode, koj jc deseuüral.“

Kralj so na svojem lež>šču osovi i 
čeka. Patrola dopelja izbilja pred kralja sol* 
data, koj je bil desertiral«

„Zakaj si ti pobegel i svojega kralja 
os<avil“ ? Zapita ga kralj oá'rim glasom.

Je, stobim stoji zlo, pak sam botcl

negde drugde moju sreču prebiti* 1 odgovori
grenadir.

„Ti p*av imag*, dokonča sad kralj — 
„ali znaš kaj, ti još ovoga tabora skup 
znami vsemi delaj, ter me do konca istoga 
naj ustaviti, ako po dokoučku istoga onda 
uebu bolje,tak ti sad ovde istinski obedujem 
da ču onda sknp stoburn i ja sam pobeči**

I I

Pri Friedrichu velikom bil je jeduoč 
nekoj človek, koj |e u govoru bekiált u 
audienciji, i kajti je tak strašno beklal, da ga 
kralj skoro nije mogel razmeti, zapita ga : 
„Jeli vi beklate i onda kad popevate"?

„Nc—ne—nebek—nebeklam onda* od- 
govoi* ov.

„Tak anda mi spopevajte ono, kaj ml 
hočete povedati*, dokonča kralj.

I I I .

Jednoč je nekoj mladi dvorjanik Friede 
licha velikega u predseblju kraljeve spavalnice 
na stoku sedeč čvrsto zaspal. Kralj izide 
slučajno iz svoje sobe i vidi dvorjanika, gde 
spi i hrče na stoku, kak da bil n poste')'. 
On mu se pribi ži i vidi g le mu nekakov





»The Gresham«

Pri »The Gresham* zvanom london- 
skom drultvu (vo Čakovca je upravničtvo 
pri Graneru stacunaro), je moči životo si 
gurati. Tojest plati, gdo si hoče život oai- 
gurati, po leto vekéu ili menjéu svota i to 
poleg toga, kak je gdo star i kak svota hoče 
da dobi, pak ako bi vumrl, herbom imenuto 
drožtvo zplati onu svota, na koja je bil ist 
osiguren, ili ako doživi na p. 15—20 leti 
njemu dajo ista svotu vu rake. Tak je moči j 
iivot ženskah i decah osigurati. Ovo dražtvo 
•ma svoje glavno upravničtvo vu Badapeštu

Hirdetések.
U á z e l a d á s .

Csáktornyán a periaki-utcza 
280. szám alatt levő

h á z  n e m

szabad kézből eladó. Bővebbet a 
tulajdonos

971 3 - 4

VASÚTI M ENETREND

c s A k t o k n v á v .

Scblesinger Mórnál,



5867. n .  P. 893,

Hirdefmény.
Pokrivács Iván oskolahegyi lakos az 

alulírott kir. törvényszéknél a Zalamegye 
Csáktornyái járás V-ik hegykerületéhez Os
kolahegy (Vucietinesz) hegyi községben 
volt úrbéreseknek közösen kiadott és az V-ik 
hegykerületi 767. sz. tjkvben 297 hrsz. a. 
felvett, állítólag 23 hold 300. ' Q  Öl kitér 
jedésü közös legelő felosztása iránt az eljárás 
megindítását kérelmezvén, a fölosztás megen- 
gedhetősége tárgyában a nyomozás teljesítése 
é8 szükség esetén az érdekeltek megszavaz- 
tatása és esetleg az eljárás folytatása végett 
Vizi-Szt. György községbe mint a körjegyzői 
székhelyre

1894. évi május hó 8-ik napjának 
d. e. 9 órája

a jegyző lakáshoz kilüzetett, mely helyre 
és ha ár időre mindazok,kik a közös legelőhöz 
jogosultak, vagy igényt tartanak a törvényes 
következmények terhe alatt azon hozzáadás
sal idéztetnek, hogy az eljárás további 
folyamán rzemélyes idézés vagy értesítés 
elvárása nélkül érdekeik képviseletéről gon
doskodjanak.

A kir. törvényszék mint úrbéri bíróság.

Nagy-Kanizsán 1893. évi deczember 
hó 30-án,

N y o m a t o t t  Fischel Fülöp la p t u la j d o n o s n á l  C s á k t o r n y á n .
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