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A lap szellemi részére vonatkozó
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nyiltterek és hirdetések.

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M e g je le n ik h e t e n k in t e g y s z e r: v a s á rn a p .

A »Csáktornyái Takarékpénztár«,

»Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár«

Pártoljuk a hazai ipart!
Végre elértük azt a komoly álláspontot,
a mikor már nem frázisnak tekintik a hazai
ipar pártolását, de jogos, szükségképen való
jelszónak, a melyet nem csak hangoztatni
hazafiságos cselekmény, de egyben követni
is kell. Eklatáns bizonyiléka ennek az az
élénk visszhang, mi annak az akcziónak
aproposjából támadt, melyet az Országos
Iparegyesület kezdeményezett a magyar ipar
érdekében. Az egész ország megmozdult rá.
kereskedő és magános foglalkozik a párto
lás mikéntjével, de hogy az akcziónak ko
moly sikere lesz, azt az Országos Iparegye
sület igazgatósága legutóbb tartott ülésén
megállapított, az iparpártolási akció részle
tes programmja engedi határozottan követ
keztetni. A programm utasításokat ad a pár
tolásra vonatkozólag s eme utasításokat bő
ven kifejti. A programúi szerint mindenek
előtt össze kell állítani a magyar iparterme
lési lörzskönyvet. Ebben az itthon termelt
iparczikkek jól osztályozott teljes sorozatát
kell rendszeresen összefoglalni és minden
czikknél természetesen a termelő nevét és
lakhelyét is felsorolni. E törzskönyvnek alap
jául a termelési statisztika szolgálhat, vagy
ha ez hézagos lenne, a kerületi iparfelügye
lők utján az adatokat ki kell egészíteni' s
nagyközönség körében terjeszteni. E törzs
könyvön kivül a lapok utján kiadandó a
beszerzési források jegyzéke, melybeó\ az
egyes iparczikkek készítői és elárusító árui
kat állandóan hirdethetik s amely tudokozódásra külön is mindenkinek ingyen megk ü1delik
Minden városban és nagyobb községben
állandó iparpártolási bizottságot óhajtanak
szervezni, mely bizottság feladatául tekintse
minden erkölcsi erejével odabalni, hogy a
társadalom állandóan teljesítse iparpártolási
kötelességeit; hogy a közönség olyan czikkből. mely hazánkban is készül, ne vásárol
jon külföldit, hanem egyelőre még áldozatok
árán is hazai gyártmányt vegyen s a keres
kedésekben következetesen ilyet követeljen;
megkövetelni a helyi kereskedőktől, hogy
minden jó minőségű és versenyképes hazai
czikket raktáron tartsanak; odahatni, hogy
a városi és a többi közhivatalok, a közinté
zetek, a társadalmi és egyéb egyesületek
általános szükségleteiket kizárólóg a hazai
ipar utján fedezzék; továbbá, hogy a megye,
a város, a közhivatalok és közintézetek hi
vatalnokai, mint magánemberek is példát
adjanak szükségleteiknek a hazai ipar utján
való fedezése tekintetében s végül igyekez
zenek odahatni az egyes családoknál, hogy
a lakás berendezése és a háztartás körül,
másrészt a család ruházkodása tekintetében
is a hazai iparpártolás elve következetesen
érvényesüljön.

Mindebből láthatni: igen szép, nemes,
hazafias kötelesség hárul a bizottságok tag
jaira, viseljek is majdan kellő hivatással,
körültekintéssel a reájok szabott munkát.
Mindezek tetejébe az országos iparegyesülel odahatni is fog, hogy a hazai termé
kek czime alatt hitvány, idegen készítmé
nyekkel űzött visszaélések meggátoltassanak
és erélyesen inegtoroltassanak. Az egyesület
további feladatai közé sorolja még az uj
iparágak meghonosítását is, illetőleg a ná
lunk még hiányzó iparágak pontos meg
állapítása érdekében megkezdeti akciójának
folytatását és rendszeres kiegészilését; nem
különben az egyes, bár létező, de fejlesztést
és főkép társadalmi pártolást érdemlő és
igénylő iparágak érdekében bizonyos pro
pagandának a kifejtését is.
Íme, ez röviden programmja az Orszá
gos Ipartestület akciójának. Minden sorából
kirí, hogy a kik megcsinálásán buzgólkudtak.
valóban hazafiak, az ország érdekét, az ál
talános jólét érdekét tartották szem előtt.
Közgazdaságunk ipari ág** jövőjének kérdé
sét csak ily módon lehetne megoldani, s ha
nem is könnyű szerrel, de az idő folyásá
val mihamar abba a helyzetbejutnánk, hogy
a hazai iparszükégletet hazai iparunk szol
gáltassa, s ne kelljen szégyenszemre, ha egy
skatulya gyufára vau szükségünk, Bécsbe
szaladni. — Egy kis liazafiság a vezető em
berekben, egy kis áldozat és főleg jóindulat
a magyar ipar iránt eredményezni fogja azt
a sokat hangoztatott valamit, hogy Magyarország ne szoruljon iparczikkek dolgában a
külföldre, hanem saját terméséből fédezze
szükségleteit.
Az azonban evidens, hogy az Országos
Iparegyesületet dicséret illeti azért a való
ban nagy, hazafias missziójáért, hogy a ma
gyar ipar pártolása érdekében oly nagy
arányú akcziót indított.
A kérdést megoldták, a magyar lársadalom magára vesse, ha siker nem koronázná
a törekvéseket.

Védekezés a jégeső ellen.
(U lic s n y

K. borászati felügyelőnek Alsó-Lendván tartott
előadásából.)

Ulicsny Károly szőlészeti és borászati fel
ügyelő előadja, hogy midőn a jégeső elleni véde
kezésről előadás tartására felkéretett, erre a leg
nagyobb örömmel és készséggel vállalkozott, nem
csak azért, mert a szóban forgó s különösen a
szőlőbirtokosokat oly közelről érdeklő ügynek fel
karolása már hivatalos állásával is szorosan össze
függ, hanem azért is, mert a tagadhatatlanul ér
dekes kísérletezés és annak eredményei iránt mint
magánember is a legmelegebben érdeklődik. Hogy
pedig hallgatóit a nagyfontosságu kérdésről mennél
alaposabban tájékoztathassa, jónak látta szemé
lyesen felkeresni Windisch-Feistritz nngyérdemii
polgármesterét, Stiger Albert urat, mert ez idő
szerint tőle, mint a szóban forgó kísérletek meg
indítójától nyerhetni a legalaposabb informátiót
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Mielőtt azonban magáról a védekezési eljá
rásról szólna, szükségesnek tartja hallgatóit a jég
képződés elméletével is megismertetni. Hogy a
felhőkben miként képződik a jég, erre nézve több
elmélet létezik, melyek közül leginkább a Voltaféle elmélet van elfogadva. Kgyébiránt bármely
elmélet szerint a jégképződéshez két tényező szük
séges, t. i. hideg és pára, vagyis nedvesség. A hi
deg úgy képződik, hogy az egyes felhőrétegek a
a nap tüze által rohamos párolgásnak indulva,
ebből jelentékeny lehűlés származik, mely az el
nem párolgott vizgümböcskéket elérvén, hópelyhekké vagy daraszemekké alakítja át, s ezek ké
pezik a leendő jégeső csiráit.
Hogy megmagyarázhassuk, vájjon ezen apró
daraszemek vagy hópelyhek mi módon növeked
hetnek nagy jégszemekké, a fentebb m ár említett
két tényezőhöz még egy harmadikat kell felven
nünk. ez a villamosság. Igaz ugyan, hogy a felhők
2 — 300 0 méter magasságban, sőt még magasab
ban levő légrélegekben is képződnek, ily felhők
ből azonban soha sem esik jégeső. Tapasztalás
szerint az égiháborus felhők nagyon alacsonyan
vonulnak, s a belőlük kiváló jégdarabok 20, 4 0 ,
legfeljebb t»0 másodpercz alatt a földre érnek, ily
rövid idő pedig elégtelen arra, hogy a jégszeinecskék rövid ideig tartó esésük alatt annyira megnövekedjenek, hogy a mogyoró, dió, sőt tyúktojás
nagyságát elérjék. Fel kell tehát tételeznünk hogy
a már képződött jégeső a térben hoszabb időn
át lebegve marad, miközben nagyságában folyton
növekszik.
Az a titokzatos erő, mely a jégszemeket a
föld vonzó ereje daczára hosszabb időn át a le
vegőben megtartja, nem eg^éb, mint a villomosság. A levegőben állandóan van több-kevesebb
villamosság, de különösen nagy mennyiségben fej
lődik az nyári forró napokban. Ezek után a jég
eső képződést következőleg magyarázhatjuk:
Nyári meleg napokon több felhő helyezkedik
el egymás felett, melyek a tapasztalás szerint
ellentett villamossággal vannak töltve. Tudjuk a
fizikából, hogy az egynemű villan osságok egymást
taszítják, külünnemüek pedig vonzák egymást.
Tegyük fel, hogy a felső felhő igenleges (po3Ítiv),
az alsó pedig nemleges (negativ) villamosságot
tartalmaz. Ha, miként fentebb előadtuk, a hosszabb
ideig tartó párolgás folytán hópelyhek vagy dara
szemek képződnek az alsó felhőben, ezek is nem
leges villamosságot vesznek lel, ennélfogva az
alsó felhő által taszítást szenvednek, a felső felhő
állal pedig vonzatnak. Midőn pedig a felső fel
hőbe jutnak, villamosságot veszik fel, minek kö
vetkeztében lefelé taszittatnak s az alső felhőre
esnek vissza. Ezen ugrándozás a két felhő között
rövidebb- hosszabb ideig tart, miközben a dara
szemek az utjokba eső vizpárákat magukhoz fa
gyasztván mindegyre növekednek, míg végre oly
nagyságot érnek eí, hogy sulypk a villamos fe
szültséget legyőzi s a földre esnek.
Midőn a jégszemek két felhő közt ide-oda
ugrálnak, egymáshoz ütődnek s ez által különös,
távoli szekérzörgéshez hasonló zajt, zúgást hoznak
létre, mely zugás súlyos jégfelhők közeledésekor
gyakran hallható s a jégeső előhírnökéül te
kinthető.
Ismervén a jégeső keletkezését, az a kérdés
merül fel, mi módon lehetne az ellen sikeresen
védekezni. Mint már fentebb említettük, a ziva
tarok a levegő alsóbb rétegeiben keletkeznek. A
kutatások kiderítették azt is, hogy a jégeső képző
désénél a légkör villamosságnak kiváló szerepe
jut, s hogy jégeső csak akkor képződik, mikor a le
vegő telve van párákkal s teljes nyugalomban van.
Mihelyt ezen feltétlen nyugalmat bármi mó
don megzavarjuk, megszűnik a villamos feszült-

tisztaságra, illedelmes magaviseletre való
szoktatása és játékkal való foglalkoztatása,
azonkívül a nem magyar anyanyelvű gyer
mekeknek a magyar nyelv ismeretébe való
bevezetése. A felvételre való jelentkezés mi
előbb u kisdedóvoda felügyelő bizottsága el
nökénél történjék Csáktornyán, írásban vagy
szóval a fentebb említett feltételeket igazoló
okmányok bemutatása mellett. A tanfolyam
megkezdéséről a jelentkezők annak idején
értesittetni fognak. — Csáktornya, 1900. febr.
hó 22-én. Dr. Krasovecz lgnácz, elnök.
— Értesítés. A Mura közi Takarékpénz
tár tekintetes igazgatósága a helybeli rn. kir.
áll. polg. fiúiskola ifjúsági Zrinyi-Önképzőköre tőkéjének gyarapítására 20 koronát, a
Csáktornya Vidéki Takarékpénztár tekintetes
igazgatósága pedig a tanári kar által meg
állapítandó kulturális czélra ugyancsak 20
koronát volt szives adományozni. Midőn e
két jótékony intézettől átvett összegeket a
nyilvánosság előtt nyugtázom, tartozó köteles
ségemnek ismerem itt a nyilvánosság előtt
is, intézetünk iránt tanúsított meleg érdek
lődésükért a tanügy nevében hálás köszönelemet nyilvánítani. — Csáktornyán. 1900.
február 21-én. PályaMihály, igazgató.
— Á larczos bál. Sárközy Testvérek zene
kara folyó hó 27-én, húshagyó kedden a 'Zrínyi«
szálló nagytermében á l a r c z o s - b á l t rendez.
Belépti-dij személyenkint 8U fillér. Kezdete este
8 órakor.

— A Csáktornyái iparosoknak Pecsornik Ottó vendéglőjében folyó hó 17-én ren
dezett tánczmulatsága igen jól sikerüli. A
vendéglő összes helyiségeit megtöltő nagy
számú közönség reggelig mulatott a legjobb
kedvben. Amint értesülünk, iparos-otthonnak
a megalapításán (áradoznak derék iparo
saink, s e mulatság jövedelmét is erre a
czélra fordítják. Az eszme igen életrevaló s
megvalósítása sikerülni is fog, hisz Csáktor
nyán mintegy 240 önálló iparos van. A mu
latságon felülfizettek az Iparos-Otthon czéljaira 81 kor. 60 fillért, mely összegért e
halyen is köszönetét mond a rendezőség.
Felülfizettek: Kollarics Mihály, Zrínyi Viktor
4 — 4 kor., Bernyák Károly né. dr. Krasovecz
lgnácz, Kasznár Alajos, Pethő Jenő, Ziegler
Kálmán, Zakál Henrik 3 —3 kor., Dénes
Béla, Lang Mária, Slolczer József, Huszár
Nándor, dr. Schwaitz Albert, Szocsits Mihály,
dr. Hajós Ferencz, Schlesinger Mór, Mayer
Testvérak, Kosz Ferencz, Schulek János, Kolbenschlag Béla, Kohn Herman, Bosnyakovics Amália, Bobanovics Kálmán, Gacsál
István 2 — 2 kor, Masztnák József, Herlinger Mór, Szalon Péter, Kopjál* Sándor, Lugárics János, Margitai József, Dékány Mihály,
Szeiverth Antal, Kezsmán János, Benediki
Béla, Lobi Rezső, Friedl János, Rosenberg
Richárd, Pruszátz Alajos, Nuzsy Mátyás,
Janda Károly, Bors Mátyás, Bénák Mátyás,
Kollarics Imre, Besnyák Lajos, Ivacsits Mátyásné, Turcsits János, Mikk Szilárd 1 - 1
kor., Vengerth Alajos 60 fill.
— K öszönetn yilvánítás. A Csáktornya Vi
déki Takarékpénztár az elnökségem alatt levő
Önk. Tüzollóegylet részére 30 koronát szíveske
dett adományozni, miért is halás köszönetéinél
nyilvánítom. — Csáktornyán, l'.Hki. évi febr. 25-én
Nuzsy Mátyás elnök.

— Táncztanitás Csáktornyán a »Zrínyi«
szállodában folyó évi márczius hó 1-én táncztanfolyamot nyitok, melyen a legkedveltebb
szalontánczok minden neméből, valamint a
művelt társadalmi illemszabályokból alapos
oktatást nyújtok. A tanfolyam 6 hétre terjed.
Tanórák hetenkint 4-szer. Tandíj a 6 heti
tanfolyamra (zenén kívül) iskolai tanulók
részére 7 forint, ismétlők részére 4 forint,
felnőttek részére 8 forint, mely összegek

fele a beiratás alkalmával előre lesz fize
tendő. Beiratásokat lakásomon, Molnárféle
házban (patak-utcza) eszközlöm. Neumann
Márk oki. táncztanitó Budapestről.
— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái
Tkpénzlár 100 koronát, a Muraközi Tkpénztár 80 koronái és a Csáktornya Vidéki Tkpénztár 20 koronát a zenealap gyarapítá
sára voltak szívesek adományozni. Köteles
ségemnek tartom nevezett intézetek igaz
gatóságának a zene alap növeléséhez hozzá
járult összegekért köszönetemet nyilvánítani.
— Csáktornya, 1900. február 21. Morandini Bálint.
A perlaki társaskör f. hó 17-én saját
helyiségében fényesen sikerült jelmez-estélyt ren
dezett. A tánez világos reggelig tartott. Összes be
vétel 158 kor. volt. Felülfizettek: Ujlaky Hirsehler
czég (A.-l)oinboru) 5 kor. Sípos Károly 2 k. Verly
Ernő 2 k. Peczek György, Banelly László, Grünwald Henrik, Tersztenyák Bódog (N.-Kanizsa),
Verly Miksáné, Dulinszky Gyula, Szebényi Lajos
(Csáktornya), Nagy N. (Práskovecz) 1 — 1 korona.
Jelen volt asszonyok: özv. Banellyné, özv. Verly
Miksáné, Verly Kinőné, Sípos Károlyné, Lange
Kelemenné, Grész Alajosné, dr. Szabó Zsigmond
i t . dr. Fischer Józsefné, özv. I.oncsarics Lipótné,
özv. Sosterics Pálné, Tóth Sándorné, Spitzer J ó 
zsefné, Ebenspanger Miksáné, Száy*»r Józsefné.
tlirschl Hennáimé, Hermann Jánosné, Steril Samuné, özv. Stern Nanetta, Benkovics Ferenczné,
Heiehvvein Antalné, Kramarics Viktorné, Nagy Ká
rolyné, Bernát Mihályné, Németh Andorné, Vadlya
Istvánná (N.-Kanizsa), Zala Józsefné. Grünwald
Henrikné, Banelly Vilmosné. Wlassics Jánosné
(N.-Kanizsa), Márkus Péterné, Fleischmanne. Hirscb
Frida (Szombathely). Leányok: Bezerédy Margit
(A.-Lendva), Fiiszár Irma, Gyürke Ilona, Hirschl
Irma, Spitzer Bezsin, Sosterics Linka, Száyer Milka,
Sümeg Stefi. Jelmezben voltak: Bezeredy Margit
(orosznő), Fiiszár Inna (kéményseprő), Gyürke
Ilona (czigánylány), Hirschl Inna (tiroli nő), Már
kus Péterné (jocké). dr. Szabó Zsigrnondné (bebé),
Sípos Károlyné (íámpaernyő), Spitzer Rezsinké
(gigerli, fenelány), Sosterics Linka (harlekin), Szá
yer Milka (tengerész), Sümeg Stefi (bebé), Stern
Samuné (szerb nő), Vadlya Istvánné (tengerész),
Pethő Ferencz (indiánus), Gitye Lajos (csikós),
Sümeg Guszti (spanyol). Köziek N. (dán nemes),
Tillhof N. (török), Németh Andor (bobócz,) dr.
Szabó Zsigmond (apácza), Sípos Károly (Buliéi*
tábornok), Csárics Gyula (Miss Campbell of Tugella), Németh (Kraulscbneider énekes Bécsből).
Jámbók voltak: Gitye bajos, Sümeg Guszti, Csá
rics Gyula. Behák Miklós Kozlik N. Tillhof J.

Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái,
Muraközi és Csáktornya Vidéki Tkpénzlár
egyenkint 80 -80 koronát a Szépitő-Egyesületnek voltak szívesek adományozni, mely
összegekért köszönetemet a három intézet
tek. Igazgatóságának ez utón kifejezni van
szerencsém. — Csáktornya, 1900. február
hó 21. Moran- dini Bálint, elnök.
— Az alsó-domborui Önkéntes TűzoltóEgylet e hó 1 1-én saját zenekara közremű
ködésével sikerült tánczmulatságot rendezett.
A mulatságon igen szép számú közönség
vett részt. Alant felsorolt urak voltak szíve
sek felülfizetáseikkel a bál anyagi sikerét
emelni: Alsó-domborui Hirsehler Miksa 19
kor. 40 f. Zalán Gyula 11 k. 40 f. Hirschler Ödön 9 k. 40 f. Golub János (M.-Vid)
3 k. 4 0 f. Mihácz János 3 k. 40 f. Maulbek Henrik (Eszék) Löké Á. 2 k. 40 f. Dr. Braun
Nándor 2 k. Berger Manó (Kotor) 2 k. llofer Fáni k. a. 1 k. 40 í. Golub Katalin k. a.
1 k. 40 f. Szenes Károly (Kolozsvár) 1 k.
40 f. Czimerman Ferencz 1 k. 40 f. Miszer
Rafael 1 k. Löké Lajos l k. Lisziák János
70 f. Czerny V. (Bécs). Landauer N. (Bécs),
Kuszák Tamás, Vámosi Tivadar, Varga Már
ton. Vetrich István, Szlámek József, Korber
János, Gránicz Károly, Bíró Mariska k. a.
4 0 — 10 f. Petino Frigyes 10 f. Kovács An
tal 10b — Nevezettek fogadják ez utón is
hálás köszönetünket. — A.-Domborun, 1900.
febr. 20. Hirsehler Ödön, parancsnok.

Broj 8.

Vu Čakovcu, 1900. 25-ga. februar

XVII. tečaj.

Predplatna cena je:
Sve pošiljke se tičuč zadržaja
novinah, naj se pošiljaju na
me, Margitai Jožefa urednika

Na celo leto . . .

H kor.

Na pol leta

4 kor.

. . .

Na četveri leta . .

vu Čakovec.

2 kor

Pojedini broj: koštaju 2 0 fill.

Izdateljatvo:
Knjižara P i s c h e l Filipova,
kam se predplate i obznane

^

horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

pošiljaj u.

Izlazi sv a k i t ije d e n je d e n k r a t i to : vu s v a k u n e d e lju .

Oliznane se poleg pogodbe
i fal raéunaju.

Službeni glasnik: »Cakovačko ŠparKasse«, »Medjiniurske šparkasso«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i 1. d.
ovimi je najbolša banatska drobnih zrnah se zplati slabo zgornje gnojenje sa chili so
litrom, na jednim hektaru 7 0 — 80kg. To
kuruza.
Vu onih letali, gda brž eč vit juliušu najbolje onda moremo dati, — gda biljina
Od česa vezda hočemo govoriti, to još se doli vzeme i čalamadu moreinu posejati ima več 2 — 't liste, ili dga je 8 — 10 cm.
nepoznaju vu Medjimurju. lstina, da po iná na strnišče i to vu širokomi redi: iz ovog visoko. Ako smo široko sejali onda sa ru
ról], po grofoskih zemljah plodiju pov ma- cilja to na 6 —9 cm. globoke, vuzke brazde kom ili sa mašinom moremo vu rede posi
gjarskim tak zvanu »csalamade«. tojest ku zorjemo. Ako vezda biljiua dosla inokrinej pati chilisolitra. Vu slabešoj i lehkešoj zem
ruzu za krmu, ali naš puk to još nepozna. Pak dobi, da Ijepo i završeno izkljica onda več! lji moremo i malo više dali, napriliku 100 kg.
ipak se vnogiput staramo, kak bi mogli fal vu septembru i vu cel.m oktober mesecu Ghilisolitre vu ovim slučaju na hektaru na
krmu dobiti, da tak gori moremo držati has- imamo friško zelenil krmu, gda smo več j dvaput posipamo, prvič, kad je kuruza 8 — 10
cm. visoka, drugač pak za 10 — 12 dni. Veks ve delelj ične pokrmili.
rta donesujuče domače živine.
Vu gluboku i jaku zemlju je dobro! ši strošek 8 -1 0 frti na hektaru se dobro
Sledečim rečjom je cilj navuk dati gaz-,
dom. kak moreju dosta včiniti ovoj skrbi. jednu st ran sa amerikaničkom kuruzom za nazad plati, jer slom vekšu množinu zelene
»Csalamade« iliti mlada kuruza, a k o je 1sejali, ali koja je zbog debelog koruzinja m* krme dobimo, od česa se uvjerimo. ako nedobro posejana, najvekši i poleg toga najsi-j prilična za prizmanje. zalo ju je najbolje koj i red bezguojno ostaviino .
Još moramo reči, tla je čalamade ne
gurneji plod da. Kajti pak je kak zelena kr za sečku narezali. Ali ako ju sa drugom
ma znamenita, najpredi od plodjenja hoče kuruzom ili na gusto posejamo onda ova dosla hranljiva krma zbog česa ekstra pro
neprilika prestane. Da na guslo stoječe biljin e! tein porcie vu drugoj krmi moramo dali. Na
mo jedno, drugo povedati.
Svigdi, gde pšenica i ječmen raste je i i poleg toga iiueše kuruzinje dobimo je dob tem si lak pomoremo, da med koruzu na
sa segurnim uspjehom moči ploditi čala- ro na čistili oranicah kuruzu na 10 — lő prinimer gračič. pasulja, grahorku zmešamo,
lamadu. 1 ako i pšenica ne raste vu ko- cm. širokimi redi. kakli cčlu setvu posejali iz česa je dosta 2 0 — 8 0 % kroj deti Vu
joj zemlji pak ako je zemlja vu dosta ja  i to vu ležešoj zemlji na H - i. vu ležešoj |dobroj setvi je jako lehko po pokošenju pr
kosti čalamadč vnogo zelene krme da. Po zemlji na ő — 6 cm glubočinn. Po selvi sa ] ve čalamade na počeku ili na sredini juliuša
leg prilikah ju ne sejalno pred majušom. lehkom branom pobrammo i sa valekom na i drngu setvu včiniti.
jer se je moči bojati od kesne zime i od gladko povalekamo.
lak dugo, dok neimamo takvu biljinu.
Na dračnati i travnati zemlji je dobro, koja bi takvu inokru zelenu krmu dala,
mrzline zmrznjenih svetcov (Bonifác i l. d.)
Na ohranjenih mestah, gde se od zime ako kuruzu na 4b cm. široke dvoslruke re -1kak čalamadč i jer nju je držati i posprav
ne moramo bojati, knruzu več na kraju ap j de sejamo. da tak travu plug za kopali: ljati ne težko, treba je da gazda na plodjerila moremo posejati, sa tom pažnjom, da |vništi.
nje čalamade osobitu pažnju obrne.
Drača dati plesti, bi veliki stroški bili.1
sa 1 cm gluboko posejamo Preporučeno je
dvoje forme sejati, jednu ranu. med ovimi jako bi i dosta jakosti imali zato Vu naj-1
je najbolša Pignoletto i jednu kesnu, med jbolšim mestu stoječimi i vu najjakši zemlji

Kak je moči kuruzu za krimi
ploditi?

Starica
to je bila smrt — klima
čudnovito glavom, da nije znali, jeli jo dobj ro. ili zlo. Nesrečna mati krene oči na dete.
Maj k«.
Majka je sedela na postelji svoga be- i a po licu tekle su joj debele suze. Glava
težnoga deteta; bila je žalostna i bojala se joj kloni; kako i ne bi? Tri dni i tri noči
je, da bude vumrl sladki porod i veselje nije stisnula oči. Vu jednom kuhi derndale
srca svoga. Bledo dete je sklopilo svoje male su starinske vure; ležki olovni utež opane
modre oči. Samo negda-negda je zdehnulo dole i vure stanu.
Vu istom hipu skoči iz sna prestrašena
dete, zdehnulo težko i gliboko; a majka je|
s tužnim okom gledala svoga dragoga an- majka.
gelka.
Kaj je to?
zapita ogledajuč se
Vezda potuca nešto na vratih i odmah po liiži. Ali niti staricu. niti delela nega.
vu hižu stupi sirota starica vu velkim de Slarica je odnesla dete.
belim rubeom i stane k peči, kak da bi si
Vuni na sred snega sedela je jedna
hotela ogrejati smrznute svoje kotrige: bila gospa vu černim; ona veli majki:
je velka zima. Na polju svigde led i sneg,
>Vu hiži ti je bila smrt, videla sam ju,
veter je jako brijal, kak da bi lice iglica
da je tvoje dele nosila; hilreča je od vetra,
mi bol.
akaj je jedenpul žela i odnesla, toga več
Kak je dete za malo vreme dremalo,
nigdar nevrača.
projde lužna majka, da nekaj vina stavi vu
— Molim te za Boga, poveč mi, kam je
lončiču na peč, da bi ugrejala staricu. Sta
riča je sedela i zibala dete, a za njom mati odišla? — reče zaplakana mati — poveč
na slolcu gledala je betežno dete. kak je mi puta, ja ju hudem našla, moram ju najti.
težko dihalo.
Znam ja za put
reče črno op
— Prosim te starica! po več mi za Bo ravljena mati — ali pri je. neg ti povem,
ga, kak ti se čini, jeli bude ostalo živo moje kam moraš iti tni odjačit sve jačkice. ke god si
dete? — upita zaplakana mati. — Neče li negda jačila tvomu detetu. Drage su m ija čmi dragi Bog zeti mojega deteta, mojega ke; ja sem »noč«, videla sem tvoje suze. ko
najvekšega veselja? —
si točila uz zibku.
_ _

Z

A

B

A

V

A

- Sve li hudem odjačila, sve do jedne! — reče majka — ali nezaslavljaj me
za Boga. da dostignern smrt, da si naj
dem dete.
Ali noč je sedela liha i nema. Majka
je lomila ruke, majka je jačila, jačeči plakala. I bilo je jačkov, mnogo jačkov, ali za
mnogo več bilo je suz. Vezda joj veli noč:
Kreni se na desno, tam se je kre
mi la i smrl s tvojim detetom. —
Dalko, dalko križali su se puti. Nesreč
na majka nije znala nikam. Na kraju puta
je stal trn, prež listja i cvetje; pak kak i
nebi? Jako je pritisnula zima i debel mraz
sedel je na trnu.
— Nisi — li videl, kam ja prošla ovud
smrt s mojim detetom?
zapita žena trna.
Videl sem ju — odgovori trn —
ali nečem ti pokazati, kad je odišla, ako
me neotepliš s tvojimi prsi. Led i zima hočeju me zničili. —
Majka pretisne Irna svojimi prsi, pre
tisne ga živo, a ošlro trnje se zabode jako
vu majkine prsi i gustimi kapljicami curela
je iz njih rumena vruča krv. Na trnu se je
razvilo zeleno listje i procvel je s lepim cve
tom. procvel u sred zimske noči. Tolki je
ogenj vu ljubečem srcu nesrečne majke.
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d a r s tv e n e

i d o k to r s k e n a d z o r n o a ti z v rh u o v ih .

10. §.
Vu s lu č a ju

ne o b d r ž a n ja z a k lju č n ih i za o d p rti v u ra h
u p o t r e b lje n o k a it lg u v a n je .

Vu slučaju neobdržanja sudbeno usta
novljenih zaključnih vurah za krčmare, ošteriaše (ili kavanare) slučajno za kaštigunje
njihovih gostov je naredjenje 1879. XL. zak.
čl. 74 §.-a upotrebljeno.

Od u r c d je n ja p itv in o -p r o d a ja h I š ta c u n a h v u n m e re n ja
p ič a h .

Osobita pažnja je obrnjena, da krčma
ne bude vu jednim mestu sa kakvom drugom prodajo m, ili sa onom ne bude sa vrati
sklopljena.
Koj gud štacun, vu kojim se ili odradjeno ili neogradjeno vun meriju žestočna
pit vin a ili se vežba vu malim vun merenje
žestočnih pitvinah — za stan nemre služiti.
Proti lomu grešni su dotičnem m. kr.
financ ravnateljstvu bezodvlačno prijavljeni
koje bude poleg prilikah, poleg 1899 XXV
zak. članka postupalo.
18. §.

Drugi pitvinomerniki, koji po sudbeno
ustanovljenih vurah mesta odprto držiju,
kak takajše, koji sudbenih posrednikov one
odredbe, da si mesta zapreju ne posluhneju,
ravno tak i oni, koji službu zvršavajučeg
sudbenog posrednika nutri ne pustiju, ili
Od t ir a n ja s re č k a h .
postupanje preprečiju, su do sto korun, vu
nazad opadanja slučaju pak, ako je od zad
Tiranje srečkah vu mestu merenja
nje kaštige dve letali ne minulo, do dvčsto pitvinah 1879. X L z. čl 87-89 § pripoveda
korun penezne globe kaštigani.
i tak dotični poduzetnik kak vu igri stran
On, koj se na vlastnika krčme ili na vzeti drugi, su poleg spomenučih zakonah
njegovog poverniki ili na sudbenog posred kaštigani.— Sudbeno postupanje zvrhu ovog
nika poziv iz mesta ne odstrani; je do 50 prekršenja je vu deluvanje kr. kot. suda delo,
zbog toga se zadača pažnju zvršavajučih
korun penezne globe kaštigani.
vlastili sveskupa na ono obširi, da sa tvrOn žganicu mernik, koj štacuna pred
dom pažnjom preprečiju tajno tiranje sreč
po sudbenim ustanovljenim vremenu odpre,
kah i vu slučaju odkritja prekršenja spomedo sto korun, vu slučaju nazad opadjenja,
nutih zakonov, zbog ovih kaštiganja obavako je od zadnjeg kaštiganja ne prošlo 2
jestiju na postupanje pozvanog kr. kot. suda
letali je do dvčsto korun peneznom globom
i dotično kr. financ ravnateljstvo; koje zad
kaštigani.
nje poleg 1899 XXV. z. čl. 15 §-a naputO pazk«.
kov, slučajno poleg 18 §-a za vkrejjemanje
Sastavuk 1879. X L z . i l . 7 4 §-a:
dozvole za meriti počeju postupanje.
»Ošterijaši, krčmari, ili kavanari, koji j
O pazka.
vu njihovih ošterijah, krčmah ili kavanah j
Sastavak 1879. XL. z. čl. 87 §-a.
po sudbeno ustanovljenim vremenu goste i ,
»Gdo na odprtim mestu za običnstvu
nadalje pustiju, kak takajše oni. koji sudbe-j
poduzeče srečke drži. kak lakaj on, koj ponih posrednikov one naredbe. da mesta naj
duzetnika vu ovem podpomaže; je do dva
zapreju neposluhneju. ravno lak i oni, koji
mešece zaprenjem i do tristo forinti penez
iz službe postupanog sudbenog posrednika
ne globe kaštigani.
nulri ne posliju ili postupanje preprečilu ili
Za občinstvo odprto mesto je dledan
goste pred njimi skrijeju, do petdeset forinli.
vu slučaju nazad opadnjenja pak. ako je od on svojevlastni stan, vu kojeg iz onog cilja,
zadnjeg kaštiganja ne minulo dvé letali, do da vu srečki stran vzeme, poleg upelanja,
dvesto forinti penezne globe su kaštigani. — ili bez toga, se svaki nutri pusti.
Sastavak 88 §-a.
»Onaj gost pak, koj se po zaključni vuri na
poziv ošterijaša, krčmara, ili kavanara ne
»Koj vu 87 §-u spomenutim mestu vu
Trn joj vezda pokaže pula, koga se
ima držati. Došla je žalostna majka do velkoga jezera. Led na jezeru još nije bil dosta
debel, da bi ju zadržal, a jezero pregliboko,
da bi pregaziti mogla, a ipak mora prek
jezere, da si najde drago dete. Vezda leže
na zemlju, da izpije jezero, a kak bi umreči človek izpiti mogel! Ali nesrečna mati
misli, da bi moglo biti čudo od Boga.
— Nečemo se tak!
reče jezero. —
Stoj, da vidimo; ne bi — h se mi dva po
godili. Da znaš, najdražeše mi je kupuvali
plemenitoga gjungja, a za moga življenja ni
sem videlo gjungja lepšega od jasnih i krasnih
tvojih oči; plači se, plači, dok ti izcuru vu
me oči, pak te budem odneslo na drugi kraj
velkoga cvetnoga vrta, gde smrt prebiva.—
— Nije takvoga kinča na svetu, koga
tužna dala ne bi za porod svoga srca! —
reče majka krez plač. I plakala se je maj
ka, plakala, a mile oči scurile su joj vu je 
zero, na dno, gde su se pomešale splemenitim gjungjem. Zelo je jezero majku pre
neslo ju na drugi kraj, gde je jedna čudna
luža stala, da joj je ne bilo kraja videti.
Nije moči bilo znali, jeli je to breg ili doli
na, jeli je luža iz kamena zazidana ili iz
deških napravljena. Ali nesrečna mati nije
mogla videti, ar od plača izcurile su joj oči.

— Gde budem našia smrt, koja mi je
dete odnesla? — upita tužna mati.
— Još nije ovde! — odgovori joj sedoglava baba. — Ali poveč mi, kak si sim
došla i što te je pomagal? —
Dobri gospodin Bog mi je pomagal! Milosrdcu je Bog od veka, a i ti budi nesrečnoj majki milostivna. Reči mi pravo, gde
morem najti svoje dete? —
— Nepoznani ga — reče slarica — a
ti ga i onak nemoreš videti! Mnogo cvetja,
mnogo stabalcov je povehnulo ovu noč; bu
de došla smrt i bude je presadila. Znaj, svaki
človek ima svoj cvet, svoje steblo života, a
cvet i steblo mu je isto, kakov je i on. Sve
to je na oko, kak i drugo cvetje i stablje,
samo da im srce tuca. I detčinja srca tucaju Hodi, glej, ne bi li po srcu poznala tvoje
dete. Ali kaj mi budeš dala. ako ti povem,
kaj ti je još treba činiti? —
— Kaj bi ti dala, ako nikaj nemam,
— reče tužna majka. — Ali pojti hočem
za te na kraj sveta. —
— Nemam nikaj onde iskati — veli joj
baba — nego daj mi tvoje črne lasi, kajti
mi se dopadaju. Ti zemi moju sedu, ta je ni
kaj vredna. —
— A več nikaj ne potrebuješ od me
ne? — pita ju mali.

srečki stran vzeme: do sto torinti penezne
globe je kaštigani.
Sa vu 87 §-u ustanovljenom kaštigom
je kaštigani on ošteriaš, kavanar, ili krčmar, '
koj koje gud mesto za tiranje srečkah vun
da ili takvo na hasnuvanje odpusti.
Bilježene osobe, ako su poleg sadašnjeg
§-a več dvaput bile kaštigane i od zadnjega
kaštiganja su još dve leta ne minula, poleg
1872 VIII. zak. čl. 81 §-a su od krčm arenja,
ošteriarenja i od kavanarenja prepovedani.
Držanje o ve prepovedi je najmenje jedno
leto, najduže pet letali.«
(l)rugipnt dalje.)

KAJ J E NOVOGA?
K a k s e na Inul j n k r a l j!

Naproti razglašenju jed nih novinah, koje
su glasile, da je kralj vu jako hudim sta
nju, sa domoljubnom zadovoljnostjom konštateramo, da je kralj sada vu dobrim
zdravju. Istina pred nekojimi dnevi je imel
slabu hunjavicu ali to ga nije priprečilo, da
navadnog dnevnog reda ne obdrži. Njegvo
Veličanstvo kralj je poleg toga vu četvrtek
zajedničku audencija dal i takajše on den
je na dvorskim obedu nazočen bil. Kak
bude vreme Njegvog Veličansstva dopustilo,
bude ona pohadjana, koja su vu četvrtek
zaostala včinil. — Maria Valéria nadvojvodkinja je vu sredu sa baronicom Vecsey
dvorkinjom vu kapeli palače mešu poslu
šala, koju je služil Kantéi* Károly opat,
dvorski plebanuš.
N o v a č e n je ,

Vu Čakovcu bude se novačenje vu sle
dečim redu obdržalo: Čakovec márciusa 2-ga;
Belica, Bottornya i Mura-Siklós marciuša 3-ga;
Mura-Szerdahely, Mura-Szt-Márton i DrávaCsány marciuša 5-ga; Stridó, Felsö-Mihályfalva i Vizi-Szt-György marciuša b-ga; DrávaVásárhely marciuša 7-ga.
D e l a v c i fol/šn lh p e n e z o v ,

Vu Székely-Keve občinu je redarstvo na
sled penezo— delavne trupe došlo. Ta dobro
— Ne! — odgovori slarica.
— Ovo ti je od srca, zemi ju! — I
dala je mati svoje krasne lasi, a ba ba njoj
belš, belkaste.
Zalim odidu obedve vu veliki cvetni
vrt smrti, gde čudno raste poredno cvetje i
stabalje. Ovde su stali jacinti pod steklenim
zvonom i duhovske ruže velke, kak drevo.
Raslo je tu bilje bujno i friško. Stale su
visoke palme, silni hrasti i platani. Svako
steblo, svaki cvet imel je svoje ime, svako
steblo, svaki cvet bil je jeden človečji život.
Tužna mati dotekne se svakoga cvetiča i
čuje, kak vu svakom tuca človečje srce. Iz
med ovih prepozna svoje drago dete.
— Ovo je! — vikne mati potegne ru
ke po malim šafranovom cvetu, ki je slabo
prignul svoju glaviču.
— Nedotekni se cveta! — reče starica,
— nego stani sim, je li bude došla smrt, a
bude došla, nedaj, da izpuče cveta, pak joj
se zagrozi, da budeš izpukala sve, cvetje
drugo i bude se preplašila. Smrt mora gospodinu Bogu poruk biti za svaki cvet, ;i
stabalce. pak ga nesme sueti prvlje, neg je
božja volja.
Vu istom hipu potegne mrzel veter po
vrtu i slepa mati čuti, da je smrt došla.

obskrbljena trupa skoro iz 59 članov stoji,
Poleg valuvanja jednoga člana je redarstvu
išlo po ruki čelu trupu odkriti i sa fabrikom, gde je jedna céla zlevanica bila uredjena za folišne jedno— forintače. Člane su
prek dali sudu.
P r o m e t tn n g jn rsk e p o š to .

taru bude márciusa 10,— 12,— IH,— 1 4 , - 1 5 ,
16-ga. Predsednik Hajós Mihály pov. član,
doktor hude: dr Király Mór doktor Vu letenjskim kotaru bude aprila 1 9 , - 2 0 , - 2 1 ga. Predsedmk dr. Tuboly Gyula pov. član,
doktor bude: dr Hajós Sándor doktor.
„
, ,
. ,
.
.
.
P r o t i odnim b e to n u tra eh o m i.

našel » morebiti, da nekoji iz Amerike dim
dojduči pobožen človek je zato hitil ta, da se
med siromaki rezdehju.

osreén nn tuoria.
Iz Madrida javiju jednim budapeštanskini novinam, da su tam poleg Santa Vin-

^

dc |a

B arqu e re

tri ,adj e se

vto p i|e j

Ona tvrda obzornost i točnost, koju
Na predstavljenje varmegjinskog po- o 4 jj tltji vu morju našli smrt. I vu Oviedo
zahtevaju na inagj. kr. poštah ima lépu verenstva je došla odluka ministra znutrašnjih j e nesrečno hodilo osem ladjah, ali do vezsvhu. Na magj. poštah i telegraf-uredah je poslov, poleg koje vu k lendavskom kotaru da od njih nikaj nežna. Veliju,da su se
1897-ga 17 342. a 1898-ga pak je 1/871 3piidadajuču Bellatinec ohčinu zbog vračenja dve sa 47 ljudmi vlopile.
osobah bilo upotrebljeno. Ove osobe su sle- trac|,oma betežnih sa 200 korun mesečnom
.
£ * I t
k I T t ó f a
üdegrafni promet 1898-ga 1 3 millionov583.008
komadov; 1898-ga su nadalje 18 millión
155.280 kom. paketah i peneznih listov oddaljili i to je bilo 4785 millión 69 jezer
korun vrednosti. Na magj. kr. poiti je
korunah ' Pr0,l’e

"

Z n ovlč

W’

P>«eom «lr P ilite * Endre doktora pošle vun.
Dohronačkom doktora pak 800 k. nagrade
dopusti: Ur Józsa Fábián lendavski okružni
doktor pak bude lendavskih malo trachoma
betežnikov vu lendvai postavljenom špitalu
vlaeH usle(] |oga bude vu bellatinskim ok-

* " * '* *
Tokassy Gyula is Kispesie je ne dugo
hez svakog zroka odpustil kučiša, ko|emu
je zvun loga i jednog tjedm plaču nazad
predržal Kučiš je zahteval plaču, ali zabadava. Kad je Tokassy o. m. 19-ga dimo do-

rngu L doktori posluvali, med kojimi je de- šel je pucanje Cul i jedna kugla mu je vu hrlo lak treba razdeliti, da né samo svaki be- bet se zavrtala. Na kričiš je kuč odbežal, ali
eepleaje s ta rih d reta h .
t e ž n j (Jojde lehko k vračenju.
- nego. da su ga prijeli Kučiš je povedal,

'n' '° n 4i>'

Ona dreva, koja su vu sadovnjaku več
stareša, ali célé i zdrave, pak ako nedaju
več dober sad. moremo balrivo drugoč cépiti.
ali íépljenje na više kital, moramo napraviti. Precepljenje se more pripetiti pod tri.
četiri letaini lz opažnje znamo, da ide po
ruki i vredno je truda. 3 0 __40 lét stare sa
mehkom koščicom sadovna dreva su sa uspjehom precepljena. Ali na to opominjamo
drage čitalelje, ako sadovna dreva precepiju,
naj ta k 'e fajte zebereju, koje su za \išeše
plodjen)e uajpriličneše.

bude osegurano
vreme i za
pregledarije zaklati hotel zbog njegvognepravičnog
posskolali i za druge trachoma posle. — tupanja.
Vu pro|očkim kotaril Vu Mura-Vid.
Ko(or , Sz|.Marja ol)Cim inore ),ul..jo dub* Hk' H'.
,
...
, . .
. 0 ..
, 1Tl ,
.. .
~ ,
ravskl doktor posle zvrsiti.
Oleda,uc
Iz Saloralja-lljhelya nam pišeju: Odona čakovečki kolar zbog vizitacije vun vud ne dalko je iz Kovácsvágás občine je poslanog dr Viola Vilmos őrs. trachoma dok- jedeu mužki dečko sa voli se peljal po drtora i sa vračenjem poveri. Stroške vožnje va vu hližnju šumu. Kak je na vrhunec dodoktorov, koji vu poslu trachome idejűn šel, je odpregel vole, da je napoji. Kad je
minister ua terh ors. kasse vzeme.k zdencu blizu došel su dva mladi medvedi
D vö ba a jke .

navalili na jednoga vola. Dečko i ieden vol

Aaseataclja III novačenje.

.... Navaljeni vol pak. Vu Sáloralja-Ujhelyu. kak nam pišeju hu
Vu čakovečkom kotaru bude márciusa je zvonar vu rimo-kat. cirkvi po poldauš- ki,k divji je na roge medveda nabol, koj
2,— 3,— 5,— 6,— 7,— 8-ga.Gradjanski predsed- njim zvonenju pred pilom Sv. Antona jed- je niti né opal predi doli, dok je né zdehnik bude Tuboly Gyula član poverenstva. nu 100 i jednu 50 dollarnu banjku našel, nul i zadnju dušku.
gradjanski doktor: Dr Krassovecz Ignácz Mislil je, da je lo kakov modri papir i več
doktor: Vu preločkim kotaru bude aprila 23, je vkrej bolel hititi baujke, kad ga je jedeu
Z a k l u /i s u s i t a n t e r .
— 24,— 25,— 26-ga. Predsednik bude dr. Hau- človek opomenul, da je vnogo vredne arneser János član poverenstva; doktor bude: dr kanske peneze našel. Čudnovato je to vu
nečemurnog umorstva dvéh sinov
Böhm Szidnei doktor. — Vu lendavskim ko- stvari, da se je do vezda gazda penezov né nam pišeju iz Kasse. Vu Dernyő občini je
-------------------------- 1' -...........
..........................
živela Lebak Antala žena sa dv mi sini, sa
-ut- ., . ---------- !—
— Kak si našla sim puta? — zapita mi je pak poglej vu on glihoki zdenec. Po- 1# Uel starim Imrom i 16 Ijet starim Fesmrl — i kak si bila hitreša od mene? — vedala ti hudem ime obedvih cvetičev, ke renezom. Dva sini su neizmerno hudo od— Nisem li mati? — odvrne žena.
s‘ hotela izpukati. — I pogleda žena vu gojeni bili i s malerom su grdo postupali.
Smrt potegne svoju dugačku ruku za zdenec Lepola J® b,|:l gledatl p m kip- ,),a* Ovog meseca 13-ga su na jednu zabavu hocvetičem, ali mati sklopi ruke okolo njega gos*ov svelil °d Boga, svakde sreča i radost. } jj ^
ueneze su orosili od nnfprp nii
pazljivo i živo, da se nedotekne niti k listi A drugi žitek? Žalost, nevolja, luga, nesreča. * '
.S i T n J l n "
n T
J
Smrt jo j liukne na ruke i nesrečna čuti, da
* jedno i drugo je božja volja —
J
<.opusi a.
n a su dva
je ta sapa hladneša, mrzleša od hladne zime. reie smrk
UM s,ni navfddl na mater i počeli su nju
Tužnoj majki klonile su ruke.
A koj cvet je nevolie. a koj sreče? bubati, a zatem pak je vekši sin sekiru
— Glej, nikaj mi nemoreš! — reče
Pl,a žena
zel i tak vudril mater po glavi, da je ona
smrt.
. - T°«a t. povedat, nečem - odgo- ZH ma|o vr* me vumrla. Redarstvo je dva
— Ali more Bog! — odvrne žena.
Non s,nrla ,‘ ,0 ll naJ l),,de znano, da . ...
•
. •
.
— Ja niti nedelarn drugač, nego po j eden je cvet tvoga deteta. Videla si sudbinu,
volji božjoj! — reče smrt
— ja sambožja
budučnost tvojega deteta.
vrlljarica. Izjemljem sve božje cvetje i štabVezda krikne mali od straha: A koj je
Dobre žepne i stene vurc za fal
Ije, pak je presadjujem vu veliki rajski dvor, (‘vet mojega deteta? O poveč mi ga, poveč! céliu moči dobiti pri p 0Unk Berna tu vuvu nezvanu krajinu. Ali nesmem ti povedati, ()s,°hodi nekrivo dete! Nosi je, nosi i odnesi
k
a
.
n .
kak se onda sve razvija i kak je vu
ono vu kraljestvo bošje! Nem.ri za moje suze,
' u U k ° CU ^ ic '=Parka8S»)
krajini. —
za m° j u moljbu, za sve, kaj sem nesrečna njem se ^ztm{jeju
vure takaj za popra— Povrni mi dete! — prosi ju razpla- u^‘nda- t
v^e za
c6nukaua mati. Vu tom hipu pograbi dva lepe
Nerazmim te
reče smrt. - Ho=■== » «■■■
cvete; pak vikne smrti: Sve cvetje hudem
da ^ povrnem dete. ili da je odnesem
Vnogo peneze si prišpara on, koj prt
ižpukala, ako mi je nepovrneš! Budem vu on nezna,h k raj r' M AYER ŠALAMONU (drugač Hochstnger vu
zdvojila!
Vezda je majka lomila ruke, opala jc Čakovcu, poljeg klostraj sipriskobi štacunske
— Nedotekni se ga! — reča smrt.
na koJenfl ■ zdebnula je od srca:
potreboče. Pri njem j e moči sve vu najfale— Nesrečna si, veliš; a hočeš li, da i
Neposlušaj me, sveznajuči Bože nepos- šoj cčni kupiti, pokehdob bude svoj štacun
druga majka nesrečna bude? —
,ušaF kaJ som Prek lvoJe v°Üe iskala i po- poljeg razprodaja, do kraju zaprl.
— Druga m ajk a?— pita nesrečna maj- ,rebovaja- Tvöja volja navek je najbolja. Neka i pusti obedva cveta.
poslušaj me, Bože moj!
Odgovorni urednik
— Ovo su ti tvoje oči! — reče smrt
A smrt odnesla je dete vu on neznani
MARGITAI J Ó Z S E F
— izvadila sem je iz jezera. Nisem znala, kraj- gde veé ne |dy('a, muke uiti žalosti.
da su tvoji. Zemi je! Lepši su neg prlje, ze-
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Fehér bab
Sárga *
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Zob
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Kuruzanova
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stara
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Grah beli
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» žuli
5 50 —
» zmešan
525 —
Len
900 —
Grahorka
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Tárgysorozat:
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1. A részvénytársaság felszám olása iránti h atáro zat- a
hozatal esetleg a felszám olók m egválasztása.
<J
£►
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes k i- Á
[►jelölése.
<3

K
p

Nyilttér*)
alaki, sem

|

l|

# # # # # # # # #
hi rovat alatt közlőitekért gém
tekintetben nem vállal felelősséget a

rendkívüli közgyűlésre.

^

tartalmi

Kelt Csáktornyán, 1900. feb ru ár 21-én.

^

Az igazgatóság.

S z ó ik .

Selyem-damaszt-ruha 9 írtől

K
Az alapszabályok 11. §-a értelmében szavazati jogát csak azon részvényes gyaLkorolhulja, ki részvényét a közgyűlést megelőzőleg .‘» nappal az igazgatóságnál elismerK vény mellett leteszi.
522

feljebb —
m é te r! póstabér és vámmentesen szállítva !
Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe
hér és színes »Henneberg-selyem
4ő krt«*l 14 frt 6f> krig
méterenkint.

^
jm

Henneberg G. selyemgyáros (cs. és Mr. udvari szállító)
Zürichben.

j

Pályázat.
A Csáktornyái egyesületi óvodánál üresedésben levő

(

) 2-ik (segéd) óvónői állásra ezennel pályázat hirdettetik.

2

| Fizetés: évi (500 korona, egy szobából álló lakás és szabad

d

)

Hirdetések.

|

l

lütés. Az állás

f. é. április hó i-én foglalandó el. Csakis S

j okleveles kisdedóvónők pályázhatnak. A szabálvszerüleg
| felszerelt kérvények

f. é. márczius hó 15-ig bezárólag |

> alulírotthoz küldendők.

r

)

2

(Csáktornya, 1900. február hó 21-én.

>
I

Dr. Krasovecz Ignácz
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MŐveibol.

E *y v é t fékét* aialonölto. yl.óz 10 frt.
Ftlölttfszövotek meterie S M V5 kri.il főijein l.o.ieri VY-mvoill
színekben, o?v vég fi írt, t vég » frt *J.i kr Peruvienne fis üoskirg,
Állami, vasúti hivatalnoki ruhaposztók es kiről tata posztók,
ti nőmmI>11 kamqarnoh ós cheviottok, valnuint r;veii, un« pos. i. k. i.
pénzttpNŐisie es ihemliirség s/amaia sth . gyári áron kuni .» > ■ i.l
ságáról ismert
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Kiesel

Am hof,

I

i

a

i

Občina Podbreszt daje na znanje, ako bi se našel

J

J«.

igen f .
angol. |

\^

a

Ocilas.

$
Posztó s^ejjtíUUldes csak magánosoknak

3

ó vó -eg y e sü le ti elnök.

I

E gy vég 3 .1 0 III.
hosszú, e leg en d ő
1 Terii ö ltö z e tre

|

llrüun.

Minták ingysn és bérmentve.
Mlntahü szállítás.
Figyelmeztetés! A 1 Uzönseg kiilmin-.i, fi- y
I■'i,
hogv ii posztok i i ha kö ve s lenül hozatják, sokkal rlceÓJb,
mintha azokat k../v. lil. s utj..
A Kiesel Amhof brünni
Oég az ossz s -z«»veteket v..l.»-;» ■" • kübli 1 engedmo »yt
nem ozAmit hozzá.
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^kovačski

majstor unovosagradjenukovačnico svum meš- (§§

$ trijom

kovačkom išpoljarskomnahadjajučom.
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Podbreszt, 21. febr. 1800.
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Králics Mihály
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& kinél az üzlet teljes (eloszlatása miatt |
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női és férfi divatkelmék, v á s z o n á m k .
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adatnak el.
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a bevásárlási árnál tetemesen olcsóbban
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férfi és női divatczikkek
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lyphon zenélőböl álló ingóságok nyilvános
árverésen eladalnak
Mely árverésnek a perlaki kir. járás-
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hrrhr ndm uló’
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tán 1 100 kor. 72 fill. tőkekövetelés, és eddig
összesen ö3 kor. 70 fillérben biróilag már
megállapított költségek erejéig a helyszínén
V:l8Y<s Perlakon leendő eszközlésére
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^

Maradékok minden elfogadható
^
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áron adatnak el.
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Arverfai 1'i" le"",’n-v-

Aluli rótt l)ir.
végrehajtó az 1881.
évi LX. t.-cz. 102. S-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróság 1899. évi Sp. II. 318/9. száma végZése következtében dr. Kemény Fülöp perlaki ügyvéd által képviselt VVetzer Kanatász
n.-kanizsai lakos javára Schrámmel György
és neje perlaki lakos ellen 1400 kor. 72 fill.
s jár. erejéig 1900. évi január hó 20 -án
foganatositott kielégítési végrehajtás utján lefoglal. és 2200 koronára becsüli 2 ió, 1

^
S|
3 j
£|

1900. évi márcz. hó 6. napjának d. u. 3 órája
halaridóiil kiliizelik es alilioz a venni szandékozok oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az érintell ingóságok az
IHSl. évi LX. t.-cz.
107.
08.
értelmében készpénzfizetés
mellell, a legtöbbet igémnek heesáron alul
is ,-i rog„„k „dat„i.
020

0
0

A

r I
J.

$-a

Iv II I <i l ikoii. 1.100. kb. lm
S ó s Frif/ycs

kir.
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1352. sz. v. 1900.

7 0 ő k tk. 99.

s a mura-csánvi 394. sztjkvben foglalt 4 7 3 .

\
.
Vevoi-ósii L in lo l in é n v
ll,sz “ i2 népsorsz. ház felében, a legelő és
Á r v e r é s i h ir d e tm é n y .
a i w u m
ih k u im u n .
erdoiiietménynyci a vógrh. lörv. ír.o. §.
. . . . . . . . . . .
.
, ...
, oui
A perlaki kir. jbiróság, mini lolekköiiyvi alapján egészben Ili frl; n. a. sztjkvben fogAlulírott bírósági végrehajtó az 1881. hatóság közhírré leszi. hogy Zsnidiiricsdyörgy |a||
hrsz. ingatlan u. a. $$. alapján egészévi I'X - t- ez. 10
í?-a ertelmehen ezenne- és neje .^tankéi Petronella ninra-csányi la- ben II frl kikiáltási árban mint becsárban
közhírre teszi, hogy a perlaki kir jlnrósag kosnak kiskorú Ktijek Gergely es kiskort!
1899. évi V. 072/1. számú végzése követ- Kujek Benedek mura-csánvi lakos elleni
<?*'' m árcx/us hó 7 . napján
keztében dr. Mayer Ignácz marczali ügyvéd végrehajtási ügyében l í t írt 10 kr. töke.
f/.
:i ó m k o r
által képviselt Lengyel József és fiai mar- 14 frl lő kr eddigi. 12 frl lö kr árverés
czali czég javára
Fischl Sándor ni -királyi kérvényi köllség kielégítést* végeit a nagy- Mura-Csány községházánál Csesznék Józsel
lakos ellen 505
kor. 00 f. s jár. erejéig kanizsai kir. lörvszék. perlaki kir jbiróság ü8Yvéd közbenjöltével meglarlandó árverésen
1899. évi nov. hó 9-én foganatositolt kielé- területén fekvő s a mura-királyi Ö77 sztkv- e,at,!ltlli lük'gitési végrehajtás utján rölülfoglalt és 778 j ben foglalt 2095. hrsz. ingáik.,, a végr. lörv.
Venni szándékozók figyelmeztetnek hogy
kor. 20 fillérre
becsült 1 ló. 2 kukoncza- Inti §. alapján egészben 50 frl: a in-királyi az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltás
Inlnfák
T * f k“va* " ;’77 szljkvho" - 101 brsz. ingatlan n. a §. ár IO«/„-ál bánatpénz fejében lelenni kötelesek
talpfák, tolgyíapadlok. tégla es szobabútorok- j alapján egészben 04 frl; a m.-királyi Ö77 .
ból álló ingóságok nyilvános árverésen e l-! sztjkvben 1983. hisz. ingatlan u. a.
alap^k‘r járásbíróság,
mint telekkönyvi
ac,atnakj ín egészben 00 frl kikiálhed árban Mura- ,1:UÓSÍ*K
321
Mely árverésnek a perlaki kir. járás- Kir:'l ,Y községházánál
Poriakon, 1899 évi decz. hó -9én
bíróság 1899. évi V. 072 2. számú végzése
thOO. övi m n rvxins hó 7. naplón
s s * x t ? r i í ! « s ? s ? . c í
tai és eddig összesen 47 kor. 10 fillérben

rs&z sf f g u s a

» » » » « » 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
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1900. évi márcz. hó 7. napjának d. u. 3 órája
V t;
'^ z alsó-lendvn leutii uradalmak főbérnöksége ezennel közhirré
,1^ , ^ l(*SZÍ IjoüV’
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé‘
. ........................ ..
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
szép minőségű csirakepes, tavaszi búzát
*z érintett ingóságok az 1881. évi l,X. l.-cz.
.
.
á tt
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés
menny,s^ ,‘(1,i »nétcrniázsáiikint 9 írtért ad az alsó-lendvai vasút
mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 3»
állomásra szállítva.
becsáron alul is el fognak adatni.
ö l9 ^
^
krjával számitlatnak.
Kelt Perlakon, 1900. febr. hó 20-án.
,
Sós Friyr.es kir. bir. végrehajtó.
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Megrendelések a velelár időleges beküldése melleit az alsó-lendvai főU ftb é rn ö k sé g szám tartósága hoz intézendök Alsó-Lendvára
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