
X I- évfolyam. Csáktornya, 1894 jnárczius 4-őn 9. szám

Bxerkesítővel értekezni lehet min* 
dennap 11 éa 12 óra között. — 
A lap azellemi részére vonatkozó 
minden közlemény H a r g i t a i  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
kttldendó.

K iadóhivatal :

riaehel Fölöp könyvkei eskcdése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek éa hirdetés*.*.

[ ju tán y o sán  sz á m ítta tn a k .

MDRAKOZ
MAGYAR és B O R U T  NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZl'Ő és SZÉPIRODALMI DETILAP.

e l j e l e n i k  h e t e n  k  i n  t v u M J Í r n a p .

»Murakőzi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési érák:
Egész évre . . . . 4 ÍH
Fél évre . • • • 3 frt
Negyed évre . . . 1 írt

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak!
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Béoshen: 
Schalek H., Dukes H., Oppelik A., 
Danbe G. L. és társánál és Hsrndl. 

Brttnben: Štern M.

N yilttér petitsora 10 kr.

Kis birtokosaink a biztosítás 
terén.

Biztosítani — pénzt kiadni oly vala
mire, mi sem adó, sem végrehajtás utján 
nem kötelezi a mi kisbirlokosainkat, olyan 
valemi, mit kívánni, de követelni nem 
lehet még ma, miulán ezzel tisztában igen 
kevesen vannak és ennek hasznos voltát 
csak ezek képesek méltányolni.

Hogy mily áldásos ezen intézmény, 
bebizonyilott tény, de miulán kisbirtoko
sainkról lévén szó, szomorúan lapaszlal- 
ták folyó évben, midőn hazánkban teljes 
vidékek lellek áldozatai tűzvész és jég
nek, kimondom, ki érezi, fájdalom, e c sa 
pások súlyos voltát, mint szegény kis 
gazdáink, kik nem biztosítanak, vagyis 
önbiztositók, viselvén a rizikót öntudatla
nul ; mert mig a vagyonos osztály, bár 
ellenszenvvel, de lefizeti a csekély biztosí
tási összeget, hogy nyugodtan lehessen 
minden elemi csapás ellen, addig a mi 
kisgazdáink, visszariadva ama csekély 
áldozatoktól, miulán nincs tudomásuk az 
élvezendő előnyökről, koldusbotra jutnak 
saját tudatlanságuk folytán.

Mindezen rendkívül könnyen lehetne 
segíteni, ha a kisbirtokosokat felvilágosita 
nák az önbiztositás szomorúan káros vol
táról. Első sorban a gazdasági egyesületek

lennének hivatva, hol a gazdákkal közvet
len értekeznek, ezt czélul tűzni ki, odahat 
ván, hogy a jég-, tűz- és állatbiztosítás 
hasznos voltát is megismertetnék, gazda 
közönséggel. De maga a magas kormány 
is támogathatná hathatósan a gazdák 
érdekeit azáltal, hogy íelvilágosittatná a 
gazdákat, szintúgy, miként azt a filloxera 
terjedésekor, ennek meggátlása és a 
selyemhernyó tényészlés emelése czéljából 
tette, utazó vándortanárok kiküldésével. 
Ezeknek feladatául tűzte ki a tűz- és jég 
kárbiztositásról előadásokat tartani a mi 
elmaradott gazdáinknak, saját jól meggon
dolt érdekükben.

Hanem ha Magyarországon a biztosí
tás oly általánosan el volna terjedve, hogy 
bármely elemi csapás sújtaná hazánk 
egyes vidékét nem tenné azt tönkre, 
vagyis a lakosság nem lenne kényszerítve 
koldusbothoz nyúlni és végigkoldulni az 
országot, hogy az éhhaláltól meneküljön ; 
de magának az államnak is rengeteg kárt 
okozván, mert kénytelenitik egyes városo
kat, sőt vidékeket is az adófizetés terhe 
alól felmenteni.

Mily másképpen van ez a német és 
más államokban ; pl Svájczban jégkár ál
lal sújtott vidékek részére a könyörado 
mány gyűjtés be van tiltva hatóságilag 
reászorilván ezáltal a gazdákat a biztosi

ásrá. De nehogy soraimnak azon látszata 
legyen, mintha ezáltal a biztosítás czéljának 
vakon tömjénezni akarnék, utalok a folyó 
évben hazánkat ért csapásokra, hol az or
szág egyes vidékei teljesen áldozatai lettek 
az elemi csapásoknak Mily áldásosán tel
jesítették a biztositó társaságok kötelezett
ségeiket, csak azok tudják ezt teljesen 
méltányolni, kik nern győzték eléggé kö • 
szönni a gondviselésnek, hogy biztosítva 
voltak

Kotányi Mihály.

A z  1896-iki ezredéves országos 
kiállítás előmunkálatairól.

— (A kiállítási bizottság jelentéséből. —) 

(Folyt.)

III. Az egye* csop ortok  prog iam m ja .

A )  nA történelmi föcsoportbizottsúgnak :

t. építészeti emlékek: az ország építészeté
nek fejlődését feltüntető tervek, rajzok és fény
képek kivált falterületeken ; műemlékeinkről gyps- 
másolatok és modellek alapterUlóten.

2. Képzőművészet: hazánk képzőmüvésafcti 
emlékei közül a bel* és külföldön fönmaradt fest
mények, me’szetek falterületeken, szobrok és azok 
másolatai alapterületen.

R „ M i n k ü l "  t á r n á j a

Utl vázlatok Bulgáriából-
v.

Aug. 11 én reggel elbúcsúztunk kedves pa
punktól g az Akdere völgyében fölfelé haladva 
d- u. öt óra tájban már a barlangban voltunk, 
melyben a már többször is említett hírneves 
füvégz, Janka is ójtszakázotl. Mi nem a barlang
ban, hanem a kihajtó sziklafal alatt telepedtünk 
e s a barlangban fölgyült juhganéjjal tüzeltünk. .

tlsös idő volt, mind a mellett nem tudtuk 
megállani. hogy esőben is meg ne tekintsük a 
Jumrukčal 50 — 60 m. magas sziklafalát, mely 
épenséggel derékszögben átvágja az Akderét. E 
talán egy kilométer hosszú íal közepén horpadás 
Iktszik, s e horpadásból zuhan le a kis patak a 
mélységbe hogy összes vize szétpermelezik. A 
íal tele van apró kiazögelósekkel, párkányokkal, 
melyeken a Halkán legnagyobb botanikai ritkasá 
Rai együtt föltalálhatók. Szentélynek, Flóra gyer
mekei védbástyájftnak tűnik tel e sziklafal, s nem 
élveztem még nagyobb örömet, mint a mikor 
Stipanics barátom hü támogatásával nagy fá
radtsággal és eletveszélylyel ugyan, de le nem 
'égotl, roha le nem tarolt, soha meg 
nem érintett növényeket gyttjthettem sastószkek 
tőszomszédságában.

Ellem veszélyeztetésével szedtem e szikla- 
pórkányokon egy uj Cinorariát, mely immár 
nevemet viseli s egy uj rózsát, melyet a keleti

Hóra kiváló ismerősének Dr. Degen Árpád, 
kedves barátom, nevére kereszteltek.

Késő délutánig kutattunk, gyűjtöttünk, 
pedig még mindig csak a patsk jobb partján 
időztünk.

Másnap reggel folytattuk a gyűjtést s ugyan
azon az utón, melyen jöttünk, visszamentünk 
Kaloierbe.

Aug 16 án az ez évi legnagyobb kirándulá
sunkat kezdtük meg, egy hat naposat a Balkán 
legmagasabb csúcsára, a Mara didikre és a 
Rozaliti hágóhoz.

Kora reggeltől késő délutánig pihenés nélkül 
haladtunk, vagyis mig a Rozaliti hágó éjszaki 
lejtőjén lemenve, meg nem győzödiünk arról, 
hogy a Mara Didikre tervezett kirándulásunk 
teljesen fölösleges volt. Mindössze négy növényt 
raktam be s kedvetlenül tértünk vissza rövid 

| pihenő után a Monaslirdere fölött emelkedő Byd 
Orozára, illetőleg a Monaslirdere egyik mellék
völgyébe hol ismét egy, de bükkfákkal körülvett 
kinyúló sziklafal alatt, kitünően védett helyen, 
telepedtünk le.

Másnap leereszkedtünk a vö'gybe, s rend
kívül gazdag rétekre bukkantunk, hol előbb 
mindketten a bogarakat íogdostuk össze, majd 
együit ástuk ki a növényeket is.

18-án keleti irányban egyenesen ereszkedtünk 
le a Monaszlirderehea Rendkívül fárasztó volt az 
ut. A tömérdek csalánnal benőtt igen meredek 
lejtőn szanaszét heverő faágakon, törzseken és 
kődarabokon átvergődve a sző szoros értelmében 
összetörve érkeztünk a patakhoz. Rövid pihenő 
után átvágtunk rajta s a Mara Didiknél nem 
sokkal alacsonyabb, s kevés hóval borított 
Kadimlját másztok meg.

Későn érkeztünk tanyánkra s alig győztük 
bevárni, hogy a kenyér, mit vezetőnk, Janku 
készített, a hamuban kisüljön.

Idő/é-Unket e helyt is megelégelve, másnap 
útnak indultunk, még pedig újból az Akdere víz
eséséhez. A Mara Dideken, Jumrukőalon keresz
tül menve, fárasztó ut és kétszeri bőrig ázás 
után Paris falut elhagyva a Biela völgyébe érkez
tünk, hol vezetőnk saját, deszkákból összetákolt 
kunyhójában megszálltunk.

Paris rendkívül érdekes. Boglya forma 
házakból áll, melyek legtöbbje csak körben 
egymásnak támasztott kukoriczakóróból van 
építve; tetejük szalmával összekötve s e nyo
morult viskók láttára önkéntelenül is a „legsöté
tebb Afrikába1* képzeli magát az tmber.

A Balkánban sok oláh él. Csakis a hegység 
legmagasHbb részében laknak, igen szegények, 
rendkívül bizalmatlanok s rabló természetűek. 
Ha oláh emberrel találkoztunk, az megállóit a 
iddig kidért figyelemmel minket, mip csak va ami 
erdőben, vagy valamely hegy mögött ei nem 
tűntünk, mind kérdezte, hol töltjük az éjszakát s 
természetesen, jóhiszemű arczot vágva, mindig 
megmondtuk ; — a valóságos éjjeli tanyánktól
lehető legmesszebb helyet jelölvén meg.

Aug. 20-án újból fölkerestük a Jumruköal 
sziklafalát s ez alkalommal egy egész napot a 
patak bal partján töltöttünk, részint pótolva a 
múlt alkalomkor csak kevés példányban talált 
növényeket, részint pedig újakat fölfedezve. 
2 1 -én a már említett kolostor mellett elha
ladva. visszatértünk Kaloferbe, hogy ritka 
növényi incs imet, minél hamarabb biztonságba 
hozhassam.

W a g n er  János, 
(Folyt, köv.)



3. Zene és színművészet: legnagyobb részt 
alapterüleien ; vonó és fúvó hangszerek, orgonák, 
zongorák, hangjegyek, nyomtatványok ó» kézira
tok ssekrényekben ; betlehemi játékok ; XVII.— 
XVIII. századbeli iskolai színpad.

4 . Oktatás és tudomány története : közép 
kori XlV.—XV. századi szerzetes iskola ; XVII. 
századi interieur a tudományos eszközök szá
mára : a többi tárgy íaíterttleteken és szekré
nyekben.

Ö. Irodalom történet: Sluba scriptoria a 
XIII. századból (egyúttal levéltár); XV századi 
könyvtárterem egy XVII. századi föur könyv
tára ; a nagyszombati XVII. századi egyetem 
könyvtár-termének mása ; XVII. századi 
nyomda.

6 . Ipar : legnagyobbrészt fali és szabadon 
álló szekrényekben elhelyezendő tárgyak. Fal- 
terűlet és coaltime- képeknek ; XVI. századi 
ötvősmühely, XVII.—XVlIl. századi terem a 
czéhgyQlekezetek és tárgyaik számára.

7. Egyházi csoport; a pécsi IV. századi 
cubiculum (3 m □  3 20 m. nagy és 2.20 m. 
magas); egy IX—X, századi primitív fakápolna; 
XVI. századi román, — XlV. századi csúcs 
Íves — a XVI. századi dsámia, XVII. századi 
szerb, XVIII. százádi barokk kápolna; XVlI. 
protestáns kápolna fa-plafondjával és festett 
karzatával. Nagyobbszabásu gypssdomborumű- 
vek és kapuk elhelyezésére lalterület; a tár
gyak legnagyobb része iali és szabadon álló 
szekrényekben : XIII század, szerzetes lakó- 
czella, a soproni (XV. századi) káptalan-terem 
mása XVII. századi renaissance refektóriurn.

8 . Lakberendezés ; ősmagy ír sátor : főúri 
szoba a XV’I— XVII. századból (40—50 Q] m ), 
a bártjai városi tanácsterem (80 —90 □  m.) ; 
XVH. századi török sátor; XVIII. srázadi főúri 
lakosztály . XIX. századi empire Ízlésű szalon 
é« hálószoba. Ezen helyiségek legnagyobb része 
bele van értvea 6 -ik csoport helyiségeibe; 
mert együttesen állítanak ki

9. Pásztorélet, mezőgazdaság, sfb : az itt 
előirányzott 150 □  méternyi területen a jellemző 
tárgyak lesznek szekrényekben bemutatva. A 
teljes suiteek külön paviilont kapnak, a törté 
nelmi főcsoport épületen kívül.

10. Kormányzat és közszellem többnyire 
szekrényekben : oklevelek, pecsétek, érmek, jel
vények, XVIII. századi interieur, az igazság- 
szo'gáltatá'i (vallató és büntető) eszközök szá
mára ; perdöntő párpaj, megbélyegzett hamis 
tanú, félig lenyirt szökevény rabszolga, zsidó 
középkori megszabott öltözetében, faltér 6 na
gyobb ssabáíu térképnek, melyeken az ország 
területe korszakonkint lesz feltüntetve. A szepesi 
káptalan XV, századi levéltárának mása.

11. Hadviselés; falterületen fegyverek, zász
lók, trófeák képek, szekrényekben : kisebb ter
jedelmű tárgyak , szabadon álló lovas és gyalog 
a’akok, csoportok : három XVI, XVII, és XVIII 
századi interieur; XV. századi lovagterem az 
épületen kívül: tornyok, bástyák, erődítm ények, 
(XIII.—XVHI. századi Btilben) törésekkel, vár
puskák és ágyuk felállítására

12. Nemzeti élet egyéb jellemző vonásai: 
falterület képeknek; szekrények a külömbözö 
tárgyaknak és emlékeknek.

B) tA  jelenkori focsopor0)07, :
Az J/I. képsőmüvészeti csoport működési 

irányának és keretének alapfeltételét a tervezett 
műcsarnok létesítése képezi.

Ezen 4000 ma nagyságú épületben elégsé
ges terület álland rendelkezésre, hazai művé
szeinknek, hogy teljes számban való megjelené
sük és legkiválóbb műtárgyaik bemutatása é'tál 
a kiállításon méltóan szerepelhessenek.

Az I|II. előadómüvészeli csoport bizottsági
lag megállapított programmjának főbb pontjai a 
következők :

Az előadó művészet általán három főcso
portban foglalható össze :

a) szavaló művészet (drámák, színmüvek, 
vígjátékok, bohózatok),

b) éneklő művészet (dalművek, vigdalmü- 
vek), mely kettő között foglal helyet az énekes 
népszínmű és operetté,

c) zeneművészet (művészet egyes hangsze 
reken, zenekarok kamarazene stb).

A kiállítás területén okvetlenül létesítendő 
lévén egy épület az egyes szakkongresszusok — 
egyesületi ünnepélyek, országos ülések sat. meg 
larthatására : ez az épület oly szerkezet és berende
zésben lenne létesítendő, hogy az, mint hangver
senyterem, megfeleljen az igényeknek Szóval, 
egy exakt hangversenyterem építendő, és ezen 
minden más sokadslom coljaira is hassnálha'ó 
legyen Ezen csarnokban mutatandó be zeneművé
szetünk.

A hangversenyterem — a szükséges mel
lékhelyiségekkel együtt — 2700, illetve 3000 
négyzetméter területet igényelne a mint az 1800 
vagy 2000  hallgatóra létesiitetoék.

E csoporíha különben a kővetkező tárgyak 
tartoznak :

A) színművészet. Eredeti színmüvek stb 
eredeti kéziratai ég kiadványai, hazai, valamint 
a hazai színművészet fejődésére, mint tényezők 
közrehatott művészek, művésznők, Írók arcz- 
képei és ólet leírásai, és e/.ek kiváló emléktár
gyai

B) Ssinházi berendezés és felszerelés : 
állandó színházak tervei, látképei, mintái.

Színházi gépészet különleges szerkezetben, 
rajzokbar vagy mintákban.

Világítási vállalkozók : színházi különleges 
világítási készülékek, szabályozók stb.

Diszletlestök: mintái, tervei, cachirozott 
színpadi tárgyak.

Színpadi ékszerek, fegyverek, jelmezek és 
azok rajzai.

Színpadi czélra imitált bútorok.
C) Hazai zeneművészek termékei.
Eredeti operák, hallettek, symphoniák stb. 

eredeti ké/iralsi.
Régibb és mai kiadóczégek kiadmányai.
D) Hangszerek.
Orgonák, harmoniumok, zongorák, vonó , 

fúvó- és ütőhangszerek stb.
A 11. közművelődési csoport, mely a cso

port-beosztási programm szerint az irodalmat, az 
időszaki sajtót és a statisztikát foglalja magában, 
a következőkben állapodott meg:

Az irodalmi osztályban a magyarország 
irodalmi és tudományos intézetek kiadványaik 
megalakulásuktól kezdve, a magánkiadók kiadvá
nyai pedig 18G7- tői állíttassanak ki.

Külön alosztályt fognak képezni a naptárak 
és a ponyvairodalom.

Az időszaki sajtó egy olvasó czéljainak meg
felelő külön helyiséget tervet, a melyben egyrészt 
az országban megjelenő összes lapok a közönség 
rendelkezésére állanának, másrészt a sajtó 
retrospektiv kiállítása könyvtárszerüleg helyet 
foglalna.

A statisztikai osztály a kiállítási programm 
bán körvona'ozolt irányban fog eljárni,

E csoportban a magyarországi kulturegyesü- 
letek is fognak közreműködni.

(Folytatjuk.)

K ü l ö n f é l é k .
—  (grastlts §enő főispán ur e hó 1-én 

és 2 -án résztvett vidékünkön a magán- 
ménvizsgálatokon, még pedig Lendván, 
Csáktornyán és Perlakon. Kíséretében 
volt: Parcsetits Ottó százados, a pallini 
méntelep parancsnoka. Csáktornyán a 
vizsgálaton jelen voltak : Varna Frigyes 
h. elnök, Tislér József, Tóth István, Mu 
rai Róbert bizottsági tagok. Ő mé tósága 
2-án távozott Perlakról Zala Egerszegre.

— (fe lk e rü ltü n k  lapunkban köztudo
másra hozni, hogy husvét hétfőn Szilágyi 
Gyula légrádi ev. lelkész az állami tanító 
képző intézet zenetermében úrvacsora osz
tással egybekötött protestáns isteni tisztele 
tét tart.

— £  Csáktornyái kisdedóvó egylet ré 
részére újabb három évre a tagok gyűjtése 
serényen folyik- Eddig közel 100 tag irta 
alá a gyüjtő-ivet. Mihelyt a tagok gyűjté
sét befejezik, az alakuló közgyűlés meg- 
tartatik.

—  megyei cinkorgyár. Zala-Egerszegen 
egy megyei ezukorgyár létesítése czéljából 
a megyei birtokosság bizottságot alakított, 
mely S v a s t i c s  Beno főispán elnöklete 
a’att a létesítést biztositó intézkedéseket 
meg is tette, és pedig oly kedvező siker 
rel, hogy a kísérleti répa-termelés már e? 
évben a megye legtöbb vidékén ugyanazon 
bizottság által megindittatott' melynek 
várható sikeres eredményéhez képest a

ezukorgyár a vállalkozásra jelentkezett 
gyárosok által a jövő 1895. évi őszre 
tényleg fel is fog állíttatni. Erre a vidé 
künk beli birtokossá" és gazdaközönség 
figyelmét annál inkább is felhi\juk, mert 
a Vasmegyében, Sárvárott és más szom
szédmegyében is újabban tervbe Tett ezu 
korgyárak részére a megye területén is a 
répatermelés biztosítása keresve kerestetik 
és ügynökök utján eszközöltetni czólozta* 
tik. Nehogy a megyén kívüli ily gyár 
részére a répatermelés lekövessék, a a mi 
megyére nézve pótolhatatlan hátrány 
lenne, azé«t is, mert azzal a megyei ezu
korgyár létesítése lehetetlenné válhatnék. 
A mint értesülünk, vidékünkön a többi 
között a Csáktornyái grófi uradalom, M u
rai Róbert beliczai és Vrana Frigyes 
bányavári birtokosok is vállalkoztak kí
sérletet tenni a répatermeléssel.

—  gzerencsitlenseg. A c áktornyai gyógy 
szertárnak nehéz, homokkőből készült ajtó
oszlopa pénteken reggel bedőlt s a gyógy
szertári laboránst elütvén, lábát összezúzta. 
Szerencse, hogy azon az élénk ponton na
gyobb baj nem történt. A sérültet rögtön 
orvosi kezelés alá vették.

—  elveszett Au megkerült llaba  
István Csáktornya külfárai jegyző 14 éves 
fia, nagy-kanizsai keresked. isk. tanuló, 
szülői és szállásadó gazdája tud a nélkül ott 
hagyta az isk. azzal a szándékkal, hogy Am e
rikáig meg sem áll A kalandvágyó tanuló 
szándékáról c*ak 2 beavatott társa tu
dott, a kik megígérték neki, hogy mielőbb 
követni fogják. A fiú eltűnt s az aggódó 
szülők hetek óta hiába kutatták gyerme 
küket rendőrségjapok, sat. utján. Mig végre a 
a m. hét elején a világlátott fiút Görczben 
egy csirkusz társaságnál meglelték s haza 
hozták. A fiú Kanizsáról való eltávozása 
óta messze vidéket bejárt. Nagy-Kauizsáról 
vasúton Pragerhofba, innen gyalog Kos- 
tainiczába, majd Laibachba, Laibachból 
Triesztbe ment, hol útközben utol érte a 
Bóra. Triesztből Spalatóba, Pólába, majd 
Fiúméba hol gyalog, hol vitorlás csolua 
kon, majd ismét Triesztbe ment vissza, 
ahol beállott egy czirkusz társasághoz 80 
kr. napidij mellett diszletfestőnek és jegy
eladónak, Triesztből a társulattal Gőrczbe 
vándorolt, a honnan egyik társát értesí
tette sorsáról. A levél ismerősök utján a 
szülők kezébe került, a kik Koósz, Csák
tornyái városi rendőr őrmestert küldötték 
érette s hazaliozat'ák a kalandvágyé fiút.

—  £  nagykanizsai önkéntes tűzoltó tes 
tűiét mentő osztálya javára tegnap, már 
czius hó 3-án, a polgári egylet termeiben 
nagyságos Clément Lipótné és Gelsei 
Gutmanu Vilmosné úrnők védnöksége 
alatt jótékooyczélu estélyt reudeztek, a kö
vetkező műsorral: 1. Prolog, irta főtiszte- 
lendŐ János ur, szavalta Darás Malviu ur 
hö’gy. 2 IV. Concert Vieuxtemptől, hege
dűn előadta Pécskai Alajos ur, zongorán 
k sérte Bischitzky Miksa ur. 3 »Egy kis 
vibar“ vígjáték egy felvonásban, Dreyfuss- 
tói, Szem élyek: Feleség — Dr. Scbwarcz 
Adolf.ié úrnő Férj — Dr. Ollop Mór ur. 5. 
a) „Repülj fecském*, Hubertól, b) .Cavatina* 
Rafftól, hegedűn előadta Pécskai Alajos ur, 
zongorán kisérte Bischitzky Miksa ur. 5 Ma
gyar népdalok, énekelte Dr. Rothschild 
Samuné úrnő, zongorán kisérte Stocker 
Antal ur 6 . „Faust* phantasia Wieniawsz- 
kytól, hegedűn előadta Pécskai Alajos ur, 
zongorán kísérte Bischitzky Miksa ur. 7 
„A mama megengedte a tánezot- , élőkép. 
Közreműködő úrnők : Dr. Hauser Jánosné. 
Rosenberg Uiehardné Wusztl Lajosné ; 
ui hölgyek : Demszky Laura, Knortzer 
Paula, Nyély Gizella, Tóth Kamilla, Weis9 
Bertha , urak; Bellom János, Belus Lajos,



ezen czég egyedül képes a valódi ecken- 
dorfi répamagot szállítani-

Dr. Darányi Árpád, Dauscha Ottó, Hai 
kónyi Soma, Dr Plihál Viktor, Radó B 
Bél«, Dr. Szigethy Károly, Unger Ullman 
Elek, Vécsey Znigmond.

— M e g y e i h iú k  Z a l a m e g y e  terű 
létén 109 ügyvéd van, kik közül a z.- 
egerszegi kir törvényszék területére 48, a 
nagy-kámzsáéra 61  esik. — K e s z t 
h e l y e n  a múlt évben egyenes adó be
folyt 16 069 írt fogyasztási adó 26,676 írt; 
tanácsülés 12 , képv. testületi gyűlés 7-szer 
volt. - -  A S i ó f o k  bal. fürdő r. társ. 
1893. évi üzletforgalrna 19,766 irtot jöve
delmezett; az igazgatóság tagjai közé gr. 
Battyány Géza, Fenyvessy Ferencz, gr. 
Szapáry István, Meszlényi Lajos, Burchard 
Konrad, Glatz Henrik Palkovits Ede, dr. 
Preisz Kornél stb. választattak meg — 
A c s o p a k i R a n o Id e r k a s t é 1) A 
az örökösöktől Freysládtler Jenő, lovai és 
tótvázsonyi nagybirtokos 24 ezer írtért vette 
meg — A 1 s Ó-L e n d v á n filloxera és 
peronospora ellen védekező egyesület ala 
ku't. A k e s z t h e l y i  b a  1-s z t.- 
g y ö r g y i h- é- vasút január havi összes 
bevétele 2 010  frtot tett ki.

— f fa z a i h ite k . A magyar királyi pá 
oüiürtökön találkozott Mentonéban ; ki 
rályunk két-, a királyné három hetet 
szándékozik Rivicza regényes vidékén töl
teni. — Munkácsi Honfoglalását naponta 
mintegy 2000  en látogatják s eddig több 
mint 100 reproductiót rendeltek meg ; a 
művészi alkatás általános hatást keltett, a 
kép alapeszméje ellen azonban politikai és 
tör énelmi szempontból mindig több kifo 
gás meiill íel. Az 1894 - 96 évben 
200 m» 11 ó írt, ál amjegyet vonnak be ; az 
egy forintosok lorgalma 1895. ulius végén 
megszűnnek. — Eszterbázi Pál herczeg 
iopioni főispán 25 évi működése után 
visszavonul; hétfőn búcsúzott a megyétől. 
— Déva és Vajda Hunyad mellett a 
csángótelep szépen virágzik. — Pálmai 
Ilka végleg megválik a színpadtól. — A 
ho’napi országos liberális nagygyűlésen az 
ország minden nevezetesebb poutja képvi
selve lesz.

— $ o s :  term es k ö ve tk e zm é n ye i■ A gazda
körökben most már általánosan és min
denütt tudják, hogy a mu't évi répamag 
termés a góczponlon t. i. egész Észak- 
Németország termelő helyein nagyon rosszul 
ütött ki A nagy hiányt sokan, —  kik 
répamaggal kereskednek, — mindenléle 
módon, leszállított árakon, és olyan áruval 
igyekszezek pótolni, a mely a »jó« és 
»megbizhalóc jelzőt semmikép sem érdemli 
meg. mert az idei viszonyok közt tárva- 
njilva az a tó oly üzelmeknek, melyek a 
gazdára nézve végzetessé válhatnak Ilye
nekkel szemben csak akként lehet a gazda 
érdekeinek helyes megóvására nézve meg
nyugvást, ha az idei viszonyok közt egy
általán nem bizza másra rendelése t mint 
épen csak első rendű czégre, a mely 
megbízhatóságánál fogva vezérszerepet ját 
szik növénytermelésünk terén De látjuk 
különben, hogy a valódi fajazonos mag 
vaknak termelői is állást foglalnak már 
számos hamisításokkal és visszaélésekkel 
szemben: A ma megjelent lapokban kő 
vetkező nyilatkozatot tesz közzé egy világ
hírű külföldi répamagtermelö.

A Borries féle eckendorff (északnémet
országi) nemesbirtokok központi igazgató 
sága ezennel közhírré teszi, hogy a kitű
nőnek bizonyult eredeti eckendorfi takar 
mányrépa magjának kizárólagos és egye 
düli eladását Asztria-Magyarország részére 
Mauthner Ödön budapesti magkereskedő 
czégre ruházta át és ennél fogva csak is 1

De gondold meg,hogy az Isten 
Igazságos — s te szivemet 
Megcsaltad.

II.

Húzz rá czigány, az áldóját! . . . 
Van kedvem, most mu átok 
Halottja van a szivemnek —
Iluzd, s ti hurok sírjatok!

Sírjon ríjon az a négy húr 
Te vén czigány kezedben !
Én meg ide leborulok 
S úgy hallgatom csendesen.

Leborulok, hogy ne lássa 
Senki a nagy bánatom —
Lesz még talán ez életben,
Les* még ta’án vig napom !

F arkas IC ár oly,

Szülőföldemen.
Öledbe sietve jöttem újólag,
Hogy keblem élvezzen örömnapokat.
Ha bánat megtámad, csak rád gondolok í 
S előlem oly könnyen futnak a gondok.

Gondomat s bajomat mind elfelejtem,
Ha lelkem itt lebben drága öledben.
Mind gyerek, éltemet benned éltem l e . . .  
Oh, e lét fényes ég, nem lesz feledve-

Boldogság mennyország volt gyermekkorom, 
Öledbe sietve azért vágyódom,
Mely helyet, mint gyerek, százszor bejártam : 
Örömmel még egyszer befutja lábam.

S a halál ha talál reám tán itten ;
Oh, olyan boldogan ver végsőt szivem.

V árossá  M ihály.

Két sóhaj.

i

Mért nem száll le néha, néha 
Egy angyal a földre?
Minden árva szivet,
Beírni egy könyvbe . . ,

Hadd Írna be engemet is.
Az első levélre,
Annak is, annak is 
A legelejére.

II.

Mért nem száll le néha néha 
Egy angyal a földre ?
Minden csalfa kis lányt 
Beírni egy könyvbe:

Hadd irná a rózsám is 
Az első levélre,
Annak is, annak is 
A legelejére.

S za b o lcsk a  M ihály.

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A R Q I T A I  J Ó Z S E F



XI. tečaj- Vu Čakovcu 1894 4*ga marci uiti. Broj. 9.

8 nr*duikm moči ja svaki dan 
govoriti med 11 i 12 vnrom. — 
Sva poliljka tičnče ee cadržaja no* 
vinah, naj se poliljaja na ima 
U a r g U a l J o ž e fu  urednika va 

Čakovec.

Iidateljstvo:
Xn Ji ta ra  Fiichal Filipova kam m  

predplata i obsnane polil jaja.

i>+
P r e d p l a i n «  cen a  Je:

Na celo leto . . . 4  frt 
Na pol leta . . .  8 frt 
Na čet vert leta . . 1 frt

Pojedini broji kol taja 10 kr.

Obsaane m  poleg pogodba 1 faJ 
računajo.

ti n h o r v á t ik o r  i I n ia jija rsk o in  Jrz.Jkii Iz la ze é i d r n ž tv e n i z n a n s tv e n i i p o v u o lj iv i l i s t  za  p u k .
^Izlazl s-v-alcit«tlj©d.©2i J©d.©n:k:ra,t i to: tt-u ŝ ral̂ -u. ned-eljn

Službeni glasnik: ,.Me«jjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa1 C , „Čakovečke Iparkasse", „Medjimurske sparknsse*4. t t d

G o s p o d a  r s tvo.
Najvažnije vrsti krme i njihova hraniva 

vrédnost.
Gdo hoče, da svoju marhu dobro 

hrani, poznati mora ne samo vrsti (fele) 
hrane, nego znati mora i njihovu vred
nost. Vnogo falingah čini se vu gospo
darstvu o tom pogledu. Vnogo puta dava 
se marhi vsake fele krme, koja ima preveč 
hranljivih tvarinah vu sebi. dočim se drugi 
put opet hrani sa krmom, koja ima pre 
malo hrane vu sebi. Marha dobiva anda 
jeden put preveč, d ugi put premalo 
hranivog hraniva, kaj je poaljedica, da se 
marha nejednako razvija, ter dava nejed- 
naku basen. Poznavanje hranive vrédnosti 
vsake fele krmiva potrebna je takaj zaradi 
toga, da gospodar zna, kojim krmivom 
mora marhu krmiti, da marha dobi vi-e 
mesa ili više maš e, da marha postane 
jakša sa delo ili da se odebeli za trgovinu. 
Kakti najpoglaviteše fele krme su slje- 
deče.

1 . Sladko séno. VréJnost sladkog 
söna ovi sna je od toga, kada je bilo 
pokošeno i kak se je spravljalo. Ako je 
bila travja, pokošena za vréaoe cvéta, onda 
daje naboPe, najhranivefto i najležeše 
probavljivo séno. Preveč dozorela trava, 
dava više slame, a postane nehranljiva, i 
težko probavljivo, ter tim gubi hrauivo 
vrédnost. Slabo hranljivo postane séno i

onda, ako ga dugo vremane izpira deždj, ; 
jer se izpereju vse lehke e probavljive tva-j 
rine iz njega.

Još je pakO gorje, ako séno popiješ- 
n:vi- Takovo séno marha nerado jede, ter 
more imati pri kravah i tu posljedicu, da 
polegnu (zvrgneju), ako sesa takvim sénom  
hrane.

Jako hranljiva krma je otava, osobito 
ona iz bregov ili planinah Lehko je pro - * 1 
bavljiva, ter zato i dubro hrani.

Vu obče je séno, tim hraniveše, óim 
bolša je zemlja, gdé su trave rastle, Zato 
je kiselo séno, kője je raslo na močvaruom 
tlu, malo hranive vrednosti, ter ga marha 
neče ui rado jesti

2. Seno od dčteline, lucerno i espar- 
sete. To séno ima vnogo više dušičnih 
tvarinahvu sebi, nego li prvešnje, pak je 
zato od vnogo vekše hranive vrédnosti. 
Čim bóléé je tlo, na kojem detelina raste, 
tim je hraniveše krmivo. Ako se kosi, 
kada je vu cvétu, ter pomali osuJ, da 
listje neodpada, onda ni je samo vrlo hra« 
nivo# nego je i lehko prebavljivo. Takova 
krma osobito je dobra za krave dojuice i 
mlajšinu.

3. Frižka dételina, lucerna i espa seta 
Hraniva vrédnost ovLna je pri friški 
detelji, ponajviše o plodnosti zemlje. Ako 
je deteljica temno-modre zelene farbe, zna 
menje je, da je tlo plodno i da deteljica 
ima dosta du ičnih (hranivih) tvarinah vu 
sebi. Na hujšem tlu deteljica hude slabo

izdala, bude prazna i nehraniva. Cim 
mlajša je deteljica, tim više ima bjelanče- 
vine vu sebi, tira je hranivija, a tim 
vekša je pako pogibelj, da se govedska 
marha napuhne (nadune). Zat > se mlada 
deteljica nesme sama i mokra davati marhi, 
niti se nesme marha po krmljenju sa 
deteljicom odmah napajati. Najbolje je, da 
se frižka deteljica razreže ter pomčša sa 
Siamom i tak vp trébi za hranu.

4 Zelena kuruza. Pokehdob ima 
zelena kuruza sladora, rado ju marha jede 
Hran’jiva nije vnogo, ar ima malo belanče- 
vine vu sebi, zato se samem nesme hra
niti, da marha neomršavi, i da nedobije 
gr žu, Mljeko po ovoj hrani postane vodeno. 
Najboljše je, da se k zeleni kuruzi primčša 
deteljica, p seje ili semljeti bob.

5. MéSana krma od zobi, grahorice 
ili graha ima istu hravinu vrédnost, Irak 
i deleljica, ako se upotrčbi ouda, kada 
grahorica ili grah načine več komušine

6 . Slama. Hraniva vrédnost slame je 
jake razlicita. Najviše hranive vrédnosti 
ima slama od leče i ostalih sočivica, onda 
dojde slama o l 1 etnih, a za n;om od 
zimsk h žitaricah. Najmenje hranive vréd
nosti ima slama od kuruze (kuruzinje) i 
hajd ne. Pri slami ima viie hranive vréd
nosti gornji dél (izmla eno klasje) nego li 
dolnji dél, Zato nek se gornji dél pohrani, 
a dolnji dél vpotrébi za nastalj

7. Gomolje i korem. Blitva, cukorica, 
krumpir, mrkva i snadka repa su hranljive

Z A B A V A .

Najbolji dar.
(Dalje).

Tu izide najstaredi sin van i prigibajuč 
se silno pod bremeuom, služi pred otcem veliko 
vreče napunjeno zlatom, srebrom i dragim 
kamenjem i reče :

„Evo, ti Oteč, bogastvo zaizta onoliko, 
kolik je vesimetek tvoj. Jedno leto dan priskr
bel sem, koliko si ti črez celo tvoje živlenje; 
ufam se, da marljivcši ruk od mojih za uprav- 
lanje svoga imetka nemoreš najti 1"

Stari Oteč posegoe svojom rukum u zlato, 
srebro i dragok&menje, ali ju naglo opet iz- 
mekne, da bi ga kača ugrizla narugavši Celo 
reče;

„8 inko, nije blago ni srebro nit zlato, 
neg je blago, kaj je srdcu drago Blago si 
veliko donesel, ali je okaljano prolejanom 
ljudskom krvjum, a n sjaju njegovom sede 
vragovi greha. Gdo nije poltenim načinom 
priskrbet novce, on je po sjaju njihovu dospel 
u verige vražje iz kojth je težko žkada oslo- 
fooditi dušu svoju. Nije blago ni srebro nit

zlato, neg jo blago, koj je stekel razum u 
bratiuskom družtvo srdcem: Tl si pokazal, 
da nema! srdcu — dara tvoga neprimam.*

Na to pristopi drugi sin, kulue otca u 
desnu ruku i počne pripovedati.

„Moj put, Otro, nije bil dalek. Jedno 
vroče Ijetno po poldan 'šel sem po lepoj | 
ravnini, gde nije uikakovo drevo, pod kojega 
hladom bi se mogel odpočinuti. Ves zmučen 
i od put vauja truden, dojdem do dvora 
z-vrtom okružtno. Iduč okolo stanja, opazim 
pri obloku difojku, gde prede, i bila ti je. 
Oteč dragi, tak ljepa i ljubezna, da uisera 
mogel pogled oka svoga od nje okinuti ; nu 
i ona opazi mene, izi e iz dvora, pozdravi 
i zapita, nebi li se hotel malo okrepiti. Jašem  
odgovoril, da bi, pozovh me ona u dvor i 
dademi mleko i kruba ; prostndužuost njezina 
razveže mi jezik, i ja joj počmen pripovedati 
zakaj idem u svet. Zveršil sem ja, reče mi 
divojka:

„Vidiš , kak je Bogto dobro vdredil; 
evo uprav sada nam se oženil prvi sluga, a 
Oteč uema na koga, da se osloni, ostani pri nas. 
Oteč moj rado te pr me — a i meni se 
dopadai.

Ostal sem oteč dragi, ar mi srdce pri 
raslo k Marici i nišfa nas na svetu neče 
razUviti. Gospodar bil je iz početka strog

proti meni, nu upoznav me, potrepla me jeduoč 
po ramenu i reče:

„Junak, od tebe hoče biti jednoč dober 
gospodar; ruke sn ti od železa, u gospodarstvo 
se razme ikak malo, Ito ostani ovde, dal budem 
ti Mariču; d) veka me i onako neče biti, 
a ti bû  me poštuvil Nato si podademo ruke 
i Marica bila je moja . Komaj da se je leto 
nagibalo kraju, porodila mi Marica detece 
milo i lepo kakova je i sama. Ovo primem u 
naručaj i rečem detetu :

„Oj, detete moje, ti bude* najbolji dar, 
kojega morem otcu svomu donesti s puta. 
Ajdino na put do deda, posmehjvanje tvojih  
očica i tvoji poljubci ružice pomladit mi hodu 
aedoga Otca, pdk budel mi veselje u otčins- 
k j hiži*.

To rekav odgerne, drugi sin Široki piait
i položi Otcu u naručij dete, nedužno angje*
leC s rečmi:

Gledaj otee dragi, ovo je dar z raoga 
putuvanja. Mislim, da nisem mogel boljega 
donesti.*

Stari oteč dene na krilo deteice, pogleda 
mu a modre oči i pritisnuv ga k sebi, poljubi 
mu rumena lica i mehke ručice. Nu tu se 
zamisli, na ruga starec čelo, i podavajuč dete 
sinu, ter prigovori ozbiljno:



zaradi vnožine cukora (sladora), krumpir mladu marhu, ter se rakuna 8 do lOltežinu za 1 kilogram mesa Sirutka oput- 
zaradi škroba (stirke) To hranivo pak kilogramov mljeka, da povnoži pri marhi | rebljuje se kakti hranivo za svinje, 
ima istom onda vréduost, ako se pomé*a
sa tvarinami, koje imaju dušika vu sebi, ' 1 - ' .......  ■■
kak n. pr : bob poseje, p eáavina od ulja Suhih S S ?
i. t. a. Gomolje l koren ne^me se samo Sadržaje vu o kojih se  stvarja*
hasnuvati za branu, nego mora se marhi tvarina — — -------—
davati i seno ili drugo koje krmivo za ■ ■■ ■ ■ ----- 1 1 _________________
izpunjeoje želudca, ar drugač ide škrob i . H kl&* *5* klg.
slador neprebavljen (neprekuhan) érez 10 k!lo8rama srédnjeg séna . . . . 8.6 0.50 4 3
Cr̂ .va 10 ki ogiama vrlo dobrog deteljičnog séna . . 8 4 0.80 4 3

Do vezda .pomenute fele krme kilograma alame od1 hrži . . . . . 8 6  0.08 3 7
m o r e j u  marhu hraniti, ali j u  nemreju tak 0 kilograma slame odjeCmena . . . . 8-6 0.12 4.2
prehraniti, da bi go.pod4rJ od nje imel “  p t ” “ " “  ' S

b“ “ ' "• P'- d* l “ 70 kilogram* burska ...............................................  8.4 0 34 7 8
^  1  . 60 kilograma m r k v e ...............................................  8 4 0 72 6.7

Da se to poluči, mora se k prvešoj 100 kilograma sladke repe . . .  . 8.5 0 -90 70
krmi davati marh. takaj i takova krma, 16 kilograma frižkog divjeg kostanja . . . 8 7 0.40 7.0
koja ima vrlo vnogo hramvih tvarina vu J0 kilograma zrna od ječmena . . , . 8.6 0-80 6.3
seb’f koje su lehko prebavljive, ipak vu 10 kilograma zrna od zobi . . . . .  P 8.6 0-90 5.3
želudac malo zapune. Med ove tele krmiva io  kilograma zrna od bajdine . . . .  | 8.7 0 70 6 0
spadaju . 10 kilograma zrna od boba . . . • . j 8 6 2*30 5.3

8- Zrnje. Najhranljivije zrnje je od 10 küograma preáavine od repice . . . 8.8 2-50 4 3
sočiv ca kakti: bob, grah, grašec, graho 10 kilograma posejali od hrži . . , . 8.7 1 30 6.0
rika,, osobito, ako se kuhano ili semljeto ^  kilograma klicah slada . . * . 9 0  1 30 5 6
daje marhi. Pri telicah i volovab, gdé 10 k>lograma tropa od pive (suhih) . . . 9  0 1 85 5 8
treba osobito uzgajati meso, da postane 40 kilograma tropa od pive (fii<kili) . . .  8 8 1.56 5 5
jakše, najprvl e hude se to postiglo sa 80 kilograma odrezkov od cukorice . . . 8.1 0 72 7 0
hranjenjem boba ili grahorice 40 kilograma deteljice frižke mlade . . • 8.0 0 92 3 1

9. Trop od pive suh ili moker, vrlo 50 kilograma kuruzne stabljike zelene . . 8.0 0 35 4 9
je hranljiva koma za krave dojnice i
mlajšinu, ar je sluten i lehko pre Koliko imaju pojedine fele krmiva tvar Vnožina t«h krmivah razdeljena je
bav j iv - inah vu sebi, iz kojih abog hranjenja po»ta;e ,ak’ 'ía ie Pri V8,h 9korom iedn,*ka VDOžina

suhih tvarina, ter prama tomu izračunane
10. Poseje ' nogo su hrr»niveSe, ako je vu marhi meso ili salo, pokazuje nam gu oflta]je prebavljive tvarine, iz kojih se 

bilo zrnje samljeto vu navadnih melinih, vva akrižal^ka. stva-ja meso i salo.
nego one iz dampfmelinov, ar imaju ove
menje hraniuh tvarinah vu s e b i . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Prešovina (trop) od ulja i ostalih Spomenek moje mame. h!hineiric XT’’ * J* rih0
mastilab osobito su hranive, ar imaju vrlo š^pcem . Zdravo bi. Devica! Zdravo kraljica
vnogo belančevine. Sa niko om hranom se . # majoša 1
nemore marha tak hitro odebeliti, kak sa , ^  ružičastom svčtlu nastala je friška Nespazice zeraem v ruke spomenek moje 
ovom. Lehko je prebavljiva i govedska ^»lu*ka noč. Ném i ti ina spusti se na okol cu. mije maij{e> milo gl8|0 ^  Devicei o  blagos-
msrha rado ju jede. Osobito <’obra je ta ® lehnimi krili raznaflu prolecni vetné glas |ovjen spomenek mamin 1
hrana za mladu marhu, da se ójáéi i opominajnC verne na pozdrav- BU sam joft dete, gda me je nauéila
bolje razvija, ar ima fosforo-kiselog vapna eDle 08Plnrt, * . P°., e n.° * eni moliti pnzdravlenje 8 žarom mojega licasam
vu sebi, koji je mladoj marhi vrlo potre “ ,r. 8 dvojnimi, i žalostnimi že jeuo uti ju 8jusa|t goreči željoio, lovil reči dohadjajuée 
beu za razvoj k°stih. i enJe* iz ustah jez nih* Tak je zanedono znala tol*

12. Mljeko i sirutka takaj je dobra Denes je prvi majuški den, prvi den mačiti kreposti, lépotu i vrline bi. Marije,
hrana. Mljeko osob to se hasnuje za meseca Marije! Stopram nije pet let bilo, gda sam izgubil

„Sinko neda se pohvaliti, da si išel u „šesti od prilike dan od onoga, kad sem to zapazim/ gde se u doljni zdiže dim, žarnimi 
svet, da piibavš izkustva, ostal si na jednom ostavil hižu svoja, došel sera do jednoga sela. koraki se ja odpravim k-tomu mestu i najdem 
mestu i /adovoljival željam, koje so se rodile Tu zapazim poljeg puta uboga Ženu, na pol na travi pred hiiüm žena, gde si deci lomi 
u mladonaökim srdcu tvojem Zaisto dete, golu, kak sedeč med petero dece, koja su za komadič črnoga kruha. Bil sem gladen, nu 
milo inače blago. Nepristoji se mladiču i kruh vikala, plači. videč* da je i dete vsako samo mali komadió
nesluži mu na diku, pripada ono raužu, koji »Kaj plačefi, fen i?“ up tara ju. dobilo, rekuem ženi: Gde ti je, lena muž ?•
dospel lepim marom do zrelih čina, iraade »Kak nebi plakala,* Odgovori mi ž^na, »A.U* odgovori ovja, imam muži, ali ga 
pravo, da se kad u večer odtere znoj iz svoga „kad mi je mužu, koji nam je bil vsem je* za čas više nebu lem iraala ; leži u hiži na 
čela, razveseli i okrepi milim smeskom deteta dma podpora, vumrl, a ja nisem moguča za smrtnoj postelji. Ja ga njegujem kak on, nežna m 
svoga. Mladič* koji je preran oposluhnul glas se i decu kruha zaslužiti, toliko, da bi si žgati, a ljudi ako mi jim nedarao vugleuja, 
srdca svojega i srknul iz čaš eljabavi brnčne, utisili glad. A denes su nas iztirali pod bof.je oni nam n donesu hrane — i tak morem 
neče, sinko, postati pravi muž. Covečaustvu nebo, prodali nun hižicu i odtirali kravicu, z*dec m od glada poginuti. 
koristen, več žena z obličjem mužkim, k«»| jedinu n*8a hranilica ; ah, nernam kamo da Novac nesem viže imal, da bi je ženi
neče biti jak utemeljiti čveist dom sebi i položim decu svoju i glavu avoju, ar nesom dal, ali sem imel zdrave rake 1 zuto sem joj
obitelji svojoj za buduč* vremena, pak da inoglu. da uaplatim duga * rekel: „Idi, žena, njeguj 9i mula, ja bndein
da valja motu živeti i za domoviuu i braču Srdce mi se razžalostilo* Oteč dragi, na za te vuglenja žgal, da budeš imal a ti i deca 
svoju. Tvoj dar, sinko, premda bolji od dara žmn i decu, Izvadil sem zlato, kaje si mi kaj jesti.*
najstarešega ti brata, neje me razveselil s tim dal na pot i dadem ga /eni, rekav: Ouda počnem seči drva i žgati vuglenje,
priznajem, da nesmem rukam tvojim poverit1 „Evo ti zlats, kupi si hižu i kravicu i celi osem tjednov zlržaval sem vsu obitelj. 
iroetek svoj. jer ti si pustil vuzdu srdcu svom«’, hrani decu Za dar svoj iščem od tebe samo Deveti tjoden, kad je vuglenar več posve 
a nesi premislil, da je i razum u jednakoj to, da se z decom skopa moliš r,a sedog« ozdravil, razslučim so s njimi. Bprevodil me 
m«ii za koristan ž vot potreben." mi otca, da ga dragi Big blagoslovi i jo< do kra. áunne i s plačero mi za dobročinstvo

Nato mignu stari otcc sinu niajmlajšemu, ga dugo zadrži u življenja. Na to otidem | hvalili. Ja  pako reknem: Nesem badava za
koji odzadi u hiži stal, plaho prbliži se oval, dalje.* vas delal, hočem od vas ovo da se vsi mo-
kuftne otca n desnu ruka i nerede nit reči. Tu sad vtihne najmlajii sin. Stari oteč j lite z& moga otca, da ga dragi Bog zdravog*

„Oj sinko poslednja nado moja, kaj si ibrifie žuljovitom rukom suzu iz oka, i stišv u zdrži .* Nato odidem, ali mi je, Oteč dragi 
mi ti done8d ? „Nikaj oteč dragi* odgovori nuv sina ruka, zapoveda mu, da pripoveda ostala uspomeoa odpa'jGnja vugleuja u lami 
najmlajii s n. „A kaj si delal u svetu črtz dalje. za betežnog vugleuara, eto je, gledaj !fl
Celo to viöme ?a zapita otee i naruga čelo. „Tretji dan“ nastavi najmlajii sin „doj /Konec aliedi)
Nato pi črne najmlajši sin s krovnim glasom dem oteo u veliku šumu. Izgubim put i  ̂ .
ovako pripo vedati, jodlučim po Božjoj volji u dumi prenočiti. U Priredil:). Cirkvoncic.
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dobro numicu. On» je se preselila n ereiaešu krSčeoju bila je »u velikoj palid familjeke zauf.no očetivati, da bude kneginja za kratko 
domovino, gde néma boli Plakal sam se poljeg palače vu Carpinetn gostba. vréne podpuno ozdravila,
njene smrtue postelje, ali samo zato, ar so . . . .  IL . . , .
i drugi suze izievali, a nišam jod znal pre* Herceg prímás Vaszary akademik. Kapitani adjutanti pefiačkih regimentah.l
m šiiti moje žalostne stanje, u kojem sem se . . . . . .  D . . . . . , , . .A. __
nahadjal. Po smrti moje mamice došel sem u Upravno vieče magjarske akademije zua Ratm minister, general konjamCtva Krieg- 
tudje ruke. Ta me nisu učili na molitvu; tu nosti izebralo je 19. iebruara na mesto po bamer, odredil je, da se pri vsakoj pešački 
sam odrasel, kak divjak, brez svakoga odgoja. kojnog judexa curiae, Ladislava Szögyenja egimenti postavi.'j^den kapitan za regiment 
Jednoga dana to ja bilo ravno prvoga majuáa, Mariéba, primasa Kolosa Vaszarya upravnim k<>g adjutanta. Do vezda su na tom mestu 
odišel sem i ja u cirkvu, Na predikalnici. vččnikom. I ob-dva prveánji primasi Scitovsky bili nitji oficiri- Od 1. maJuša o. Ij. ova se 
prepovedal je jeden seroglavni redovuik od i Simor bili su upravni viečnici akademiio. budu mésta succesivno populila s'kapetaDi, a 
ljubavi bi. Device. Poslušal sam ga uapetom vezda^oji adjutanti ostali budu do premembe
pazlivostjum : reči njegve su bile vračljive ssiinkirav Mihály *drugi regimeustki adjutanti". S prvim
balžamske kaplice mojemu tuinomu Brcu. On munnatsy • majušom imenovani regimentski adjutanti ka
je rekel, da je Marija mati svih sirotioj.b, Muntác8v Mih4Iy glaS0Titi magyaiski budu. navé.k ™h » •" »
da je uteienje ialoslnib, i da nigdar još ni je ... fl||’ . „0 februara 50 liet On sr VJežbah ier' g* P0,eg ober<,era .*« vodll“ vu
ostavila onoga, koji je ju za pomcč zaprosil. . * di| 2o. februara 1844. vu Muukaču od P188™1 korespondenci ju, kojase tiče ofi-

Potok suzah poteče mi moje iice na te te. Sr.be, Mib.ij. Lieb, podrečjenog. s.ož- 
rééi. N . mestil sem se vu n.,z«kutneSe mesto ben.ka v. ondeSajo, šolan. Kad ,»« ) otce ^  p«;. aPdjPint®
v cirkvi i kleCeC sam molil k kroáenoj majki vumrl, bil e mali Mibal| Lieb 6 I|et tiar, iinenuTali te bude yu Q ,f  j,
svih sirotah, da mi nek bude zagovornica. ter je došel k sestriv Nagy-Károiy, koja ga J '
Od toga vremena sam večput priskal cirkvu, je 1856. dala k selskomu tiálaru vu navuk i RUe|/j knp?evskl nnuti vu finalni 
gdagut mi je duša proti težkom sknšavanju tu je delal ladice i ormare, koje je znal Ijepo Kne 8V8KI fl08t vu Upat,jl*
ovoga sveta boreč se več več pomaliáila okinčiti- Preporu ili su ga zatim nekakvomu
spadne mi na pamet bi. Marija, majka svih slikaru (malaru) hižah, pri kojem je počel Malo na prvo smo javil«, da se okolo
8jrotah< malati (risati). Ljota 1863 doáel je kakti 10 marcziuša vu Opatiji očekuju visoki gosti

. j v  tidlarski detič vu Budimpeštu gde je ostal 13 " u®'le. za koje su uajuiljenje tri ville 
nZapameti si stoga dragi sinko dobro trj IjeU i težko betegoval na o ih Odovud (palaCe) sa 40 sobah. Jedna versija veli, da

moje reči, ako te u životu te/ke nevolju -e otiJcl vu B e ( . gde ga UÍ8I1 h)teli prijetl budu došli obedva sini betežog ccsara Alek
znadju, u kojih ti ni jedna človečka ruka yu slikargku akademiju, kak niti Matejka ni aaudra, veliki knezovi Gjuro i Mihajlo. Druga
nemre pomoč podati, onda moli se Manji Makarta§ stoga otišel vu Monakov, krene e veli» da b“ doá,a ruska carica se velikom
( na ti bude sigurnu podpora u svih betegov vu j^üssoldorf i Pariz, gde je postal glaso- knjegiojom Knezijora, Vsikak bu za vi érne
i nevoljah*. vjti slikar i oženil markizu Desmarches* boravka ruskih Gostov vu Opatiji oude boravil

Suznim okom sem obečal mamici, da > Oldenburg, koji Je i na svoje ime
njezine re«i nigdar zabil nebudem. Sjedinjeni i na Smrti. °* *  Z«'paradnem oprovei gajajn btčke no-

Vura na steni pokazuje več nočno vine i ove glase: „N. Fr. Pr. piima iz Berlina
vreme«.....  ja zaóem boga moliti---*-- o ruki Pred tremi tjedni vumrl je vu Beču sljedeču vjest: Cesar Vilim, cesarica Augusta
držim malo č slo, spomeuek mile majke...... Kálmán Majlatk, sin poznatog magjarskog Viktorija zaputit če se vu polovici meseca
ali usta mi neprestaluo iepčeju z mojim srcem, bistorikem, grofa Maj atna. Bil je 79 Ijet marciu&a vu Opatiju  ̂ g le budu duže vremena

star. Vu nedelju po poldan/ kad je b 1 grofof buraviű* Putni program joá uije ustanovljen,
„Zdravo budi Marija sprevod, vnmrla je i njegova tovaruAica, gro a|j se da bude car i caiica 15. marciuáa
Mij ka sveta kraljica!* flcft Petriua Majlath 78 ljeti stara, lak su d0ála vu Opatiju^ gde su več uajmijeni i

tovaruái i na smrti zjedinjeni. stanovi. Kak čujse, to bu cesar i kralj Ferenc
li Malog Kat. Vjest. Jožef na povratku iz Rievere pohodil nje«

____________________________________ Kovnica foliinlh pene*. mačkoga (prajzkoga) cesara j cesarica vu
. . . Opatiji. — Ovim se taka j oprovrgavaju vjesti

a t  i n  a o  ^ emisvara jav*iaiu: Ovdešnje redar- dolazku ruskih kutževskih gostih vu Opa-
K A J  ü ü i  1 N U V U Ü A  t  sivo (policija) doda je vu trag kovnici krivili tiju g ce3»roin Vilimom doMa budu i njego •

(folidnib) peuez, za koju se sumnja, da se (téca
Nj. Veličanstvo car i kralj nabadi» “  Dra ‘e“‘ii™ ska . . na - v upustovala, Slezinger i Sme nagovorili su ondeá- Lea na uunavu.

Njegovo Veličanstvo c»r i kralj odputoval njeg krčmara Antona, kad je bil pripit, da j^a Dunavu Be je par danah pojavilo 
je vu pondrIjek ob 1 vuri p< ldan iz Beča zment jezero 'forintih za 3500 folišui 0pe  ̂ toliko leda, da su vu Budimpešti vse
preko Welsa va Lichtenegg vu pohod svoje kroimh. Kad se je Anton otréznil, (a(jje obustavila promet,
kčen, nadvojvodkinje Marije Valerije, koja P” jayd j® stvarpoliciji, Vezda se išče
očekuje vu svojoj familiji radosten dogoijaj. kovnica. Vu Budimpedti, 23. februara.
Kralj se bude odonud povrnul vu Beč, a 26. Kneževski nosti vu Onatiii
februara putoval bode na Bevieru, gde se 8 P Ljudevit Koiuth stopil je sena.cionalnom
hoče sestati sa kra jicom isabetom vu izzi ^  Opatije javljajo, da se okolo 10. poslanicom stranki neodvisnosti na poprižte
i žnjom it. na rt sv. Martina. Boravek na marcjuSji oöekuje ?|goii kDeževgki gogtjj za kakti branitelj civilne ženitbe.
Revien traja u e po PrI * 1 0 . marciuáa. koje je naj mjjena vi|ja Angilions, nekoji d li Glede prigovorah o Ilorvatskoj i glede
Kralja spievadja glavm a jutant grof Paar Ama*ie j ville Szemere, vu cčlom za 60 per on prestulouasljedstva piáé Košut: „Kaj se tiče
i vide druge gospode, aravno je, a ladavec 4q 8obab y e3 8vét razbjja si on(ii gUvu, za autouomije liorvatske, to je vu zakonu izre*
potuje .okogmto pod imenom grof* Hokeremta. k je tolik broj 8obah JnajraljeD, pak Se je Ceno, da Magjarska i Horvatska sačinjava 
Franceski kormau, dal je po svom poklisaru zai*;d Jtoga g prva SUIDnjal()Jt Jda' Vh u á e  cí r orsočku zajednicu toli naprama prema drugim 
v a Beču Loésa, izjaviti j. V e  čanstvu ^ jekgander na 0poravek došel vu Opatju državam. Gradjani Horvatske nLu samo Hor- 
8vo)u rados a) 0 la ran^ ea!cu* lje Medtemtoga je ova včst oprovignjena. Ve se vati, ve i magjarski državljani, odakle sljcdi,
jo us anov leno, a i u e j. e i ans vo 0|lde $ep(;ef da bi visoki gost mogel biti ve ia nisu ovi posli borvatski autonemni. Neau* 
se istim Pu e“  povinuo vu eč, 1 1  pa u e, Jiki knez Gjuro, ili veliki knez Mihajlo obedva tonomni nabrojeni su vu zakonu, medju nje 
•& i êdnTr bfĈ e n°J.iae. Jav iaju,1 8 ra0lcom siQi ruskoga cesara, koji su betežni, se broji držaljanstvo, koje je pridržana zajed-
)8el na liri, a viai njezmu vi u. ter boravj na Kaukazu. Vnogi naBlučujn, ničkomu zakonodarstvu, pri čem je Horvatskoj

da bi i ruska carici mogla dojti. pridržana samo provedba.
Sveti Oteč pra>vujec. OdaMe sljedi, da za Horvatsku nisu

Bugarska kneginja. mjerodavne one norme, koje vrčde# kad imo-
Papi Leonu XIII. narodil se pranečak. zenei stiöa magjarsao, ili kal Mag',ar sitče

Preáetne nedelje rodilu je tuvarošica njegvoga Bugarska kneginja, koja je još urék inozemno dižaljanstvo. No ako zajedničko
bratiča, grofa Ljudevita Peccia, grofica Vitko betežna od poroda, nahadja se izvan pogibelji zakonodavstvo nedeli tega mnenja, kuk se 
rija, vu Carpinetu, sineku. Na ki6tu dob lo Vu pozvani bečki doktori Braun, Schanta i more odatle crpiti razlog za odklon ženitbenog 
je déte i ime papino, Gisatiimo. Karneval mu Neussor izdali su onde pred par dnevi sljedtči prava.
je bogati amerikauec Loubet, komu je papa bulletin ; Kod kneginje opazili su se ograii- Glede prestolonasljcdstva kaže pismo,
podelil tltuluš vojvode. Kakti fuogiiala je čeui pojavi vnžganja, koji su izazvali opeto- da ré^euje toga pitanja nije takovo, da bi 
gospa Luigia d’Odro iz Milana. Po svet anom vanu zimicu- Medtemtoga se more zevsema ono proislaziio iz osnove o civilnoj ženiibi.
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The Gresham« 84 szám v. 1894
(Nekaj za kratek čas.
JednoČ puhal je silen veter, pital je jeden 

jako debel človek nekojega kočiaša, koliko 
potrebuje za voinju vu bi žnji varoš ? De 
nes, gospodine odgovori kočiaš, od peljam 
Van za pol cene , ar kad Vi budete na kolih, 
onda sem siguren, da mi veter neče kola
prehititi.

Nekoj mesarski inoš pisal je svojim 
roditeljem sledeči list :

Dragi moji roditelji ! Vezda sem več 
pol leta vu navuku t  j da se vu< im mesarijo. 
Meni je jako dobro i moj gospodar me ima 
rad. Dal mi je večputa trbuh razrezati iglavu 
odrezati a denes mi je dal ko*u guliti. 
Imamo deset volov i dve krave i vsi «u 
Vas lepo dali pozdraviti.

Pr »The Gresham» zvanom london- 
8kom druitvu (vo Čakovcu je upravničtvOi 
pri Graiieru stacunaru), je im či životo si I 
gurati. Tojest plati, gdo si hoče vivőt oai- 
gurati, po letu vekéu ili ménjén svotu i to 
poleg toga, kak je gdo star i kak svotu hoče 

j dá dobi, pak ako bi vumil, herbom imeuuto 
drc/tvo zplati onu svotu, na koju je bil isj 
osiguren, ili ako doživi na p. 15— 20 let .i 
njemu daju istu svotu vu ruke. Tak je mori 
život ženskah i drčah osigurati. Ovo družtvo 
ima svoje glavno upravničtvo vu Budapištu.

NYILTTÉR*).

Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. 
évi L X . t. c 102. § a értelmében ezennel 
közhírré tesz1, hogy a perlaki kir. járásbíróság 
1^94. évi 329. 6zámu végzése következtében 
Wollák Rhzső Csáktornyái ügyvéd által kép
viselt Kalchbrenner Ferenc* stridói lakos 
javára F'ánkl Simon perlaki lakos ellen 80 
fit 15 kr 8 jár. elejéig foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján felül foglalt és 1824 
ftt 45 k 11 a becsült bolti áruczikk, liszt, bolti 
díványok is egyéb felszerelések, bor, üres 
hordók, szobabútor, lovak/ szarvasmarha, ta
karmány, 2 pajta, 2 szekér, 1 varrógép, 6 
szeleid rosta, 1 kukoricza kas, zsákok kuko- 

I ricza és egyéb apró tárgyakból álló ingóságok 
uyilváuos árvetés utján eladatnak.

Selyem hamisítvány. Égcs.űok el egy
mintát a venni szándékolt fekete selyemből 
s a hamisítás rögtön kiderül : Mert mig a 
valódi s jól festett selyem az elégetésnél 
nyomban összepödörödik és csakhamzr ki
alszik, maga után csekély világosbarna ha. 
műt hagyván, addig a hamisított selyem (mely 
zsíros színű szallonás lesz s könnyen törik) 
lassan tovább ég (minthogy rostszállai a 
testókanyagiól telittetten tovább izzanak) és 
sötét barna hamut hagy maga után, de va
lódi selyem módjára soha össze nem pödö- 
rödik, csak meggörbűl. Ha valódi selyem 
hamuját összenyomjuk, elporzik, a hamisít
ványé nem. — lle n n e b e i £ G. (cs. kir. 
udvari szállító) selyem gvftra  Z ü rich 
ben, házhoz szállítva, poslabér és vámmen
tesen szívesen küld bárkinek is mintákat, 
akár egyes öltönyökre való akár egész vé
gekben levő valódi selyem szöveteiből, Svájc- j 
ba czimzett levelekre 10 kios ;és levelezőla
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó.

* E rovat alatt közlőitekért nem vélal fe
lelősséget a Szerk

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság 
33 2 /p. 1894. sz. végzése folytán 80 frt 15 
kr, tőkekövetelés, ennek 1894. évi január hó 
14. napjától járó 6 % kamatai és pedig ösz- 
szesen 30 frt 95 krban biróilag már megál
lapított költségek erejéig Perlakou alperes 
lakásán leendő eszköz'ésére

1894. évi márczius hó 12. napjá
nak délelőtt 8 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok tz 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-» élteimében készpénz 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
a'ul is elfognak adatni.

Kelt Perlakou, 1894. évi február 26.

Stern Frigyes,
945  kir. jbirósági végrehajtó.

Ajánlja dúsan felszerelt

s v á j e z i  z s e b ó r a - .

arany*, ezüst- és chinai ezüst-áru
raktárát.

Ajándéktárgyak nagy választékban

o l c s ó  arakért .
Minden e szakmába vágó javításokat jótállás 

melleit a legolcsóbban, lelkiismeretesen és gyorsan 
e-zközlöm.
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Árverési hirdetményi kivonal.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
íz államkincstár végrehajtatón&k Bán András 
és neje Mihalicz Anna végrehajtást szenvedők 
elleni 36 frt  40 kr.  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a nagy »kanizsai 
kir. törvényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) 
teiületén lévő zala-ujváii 452. 44 tjk. 47j2/a 
forsz. a. 160 frt; a zala-uiváji tk. 333 hrsz. 
a. 108 fit.; 343 hrsz. a. 55 frt; 48|a hrsz.

72 fi t;  és 293 hrsz. a. 165 írtra becsült 
ingatlanra az árverést ezennel megállapított 
kikiáltási árb u elrendelte és hogy a feunebb 
megjelöit ingatlan az
1894- évi máiciitis hó 29 én d t 10 órákor

a zala-ujvári községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megá lapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in* 
gatlau becsárának 1 0 °|o-át vagyis készpénzben 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. § ábau jelölt 
ái folyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1 én 3333. sz. a keit igazság
ügyminiszteri rendelet 8 §.ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 : LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előltges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

K r. jbiróság mint tikvi hatóság Csáktornyán 
1893. deézember hó 24 én. 987 1 — 1

V a s k e r e s k e t l é s b e
egy jóházbeli keresztény fíu 
mint

tanoncz
azonnal felvételik.

C/.im a kiadóhivatalban.

Nyomatod Fiscbel Fülöp lapfulajdonosnál Csáktornyán.
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