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A ^  f  » í ,  í-.. í «  nek, hibátlannak mondhatná magát; de kü- bor, sör, pálinka ernyesztik el izmaikat, ide-
A  ÍJO/IU1UO OS 10110 I t a l u l (10. ionosén emelkedik az izzasztó fürdő jelen- geiket és betegekké, munkaképtelenekké lesz-

Az izzasztó fürdőt már az ókorban hasz- löseSe akkor- ha valamely betegség járva- nek azért is, mert tisztátalanok, testüket nem 
nállák az emberek, amelyet az emberi test nY ° » n léP fe' és Puazllli a az embereket. ápolják úgy, ahogy kellene, 
megtisztítására, erősítésére, megújítására, a Az influenza, a typhusz. a tüdövész, a Szóval ma. napsag minden ember be-
legkülónlélébb betegségek elhárítására és a kolera, a pestis és valamennyi más járva- lég. Nincs közöttünk egyetlenegy sem, aki- 
beleg lest meggyógyitására a legjobb eszköz- eyos betegség megszűnne az emberiség réme nek valamely koranyag ne fészkelne a les- 
nek twtoüak lenni, ha az emberek minden héten egyszer i lében, amely csak alkalmas pillanatra var,

In Inlnpis «.,!„« ? a fürdőkben az üdv f izzaszlú fürdőt, azonkívül pedig hetenkint hogy betegség alakjában kitörhessen.
In balneis salu s. A tűi  ̂ eizvszer vaev kétszer hideg türdöt vennének Ma a gőztürdő rendszeres használatával

Ez volt a rég, rómaiak jelszava. Ls hogy « « '^  t o S a l  k t a T  lenne ' - ‘onKet nzg ily kóros lerakodásoktól meg-
ez nem volt üres jelszó, ezt bizonyítja egy A naianaosdg ib sokkói wiseno lenne . .... . . • . • . i- mpap#i*»iiir
római Írónak azon állítása houv »A für- a szaz éven felüli emberek nem tartóz- hsztitjuk, a hide^ \izzel ped g megedzzuk, lomai iionaK azon ainiasa, nogy. »a iu f.iib.lö!i„nb ezáltal magunkat a betegségekre való haj-
döző rómaiaknak liatszáz évig nem volt ' ‘ ° lamosságtól megóvjuk és egyúttal a ragályos
szükségük orvosra.« De nemcsak életkora, hanem munka- betegség* kkel s*elnJbcn ia vJdelté tesszük

A római császárok állal epiteli nagy- képessege is fokozhatnék az embereknek az A göz a bört megpuhitja, az azzal kap- 
szerü nyilvános lürdők falai máig is Iáiba- altak lla az izzasztó es testedzó fuidoket cso|atban alkalmazott szappanozás és dór
ink Hómában. Oly óriási mérelüek ezek. rendszeresen h a s z n a in a k ............................... zsölés a már e|baU fe|bamot eltávolítja, az
hogy azokhoz a mai fürdőket hasonlítani Ha az emberek a tultáplálkozástól. kü- ^Kjjóézott izzadással együtt pedig a bőrlika- 
sem lehet. Ionosén a túlságos sok husevéstől tartózkod- cSokon át temérdek kóranyag válik ki a

Nálunk Ó-Budán (aquincumbán) is ás- nának, annak a pénznek pedig, amelyet bor, tejből, 
tak ki nemrég egy régi római fürdőt. sör, pálinka, kávé és teaivásra dobnak ki, ^ göz jiatása továbbá abban is nyil-

Az emberi test bőre egyike a legfonto- csak egy kis részét fürdőEégre \agyis testük vánul. hogy a vért a test felületére vonja, 
sabb kivezető szerveknek. A bőrön való ki- tisztántartására fordítanám* ennek nemcsak jgy a bőrben vérbőséget hoz létre, ami igen 
párolgás és izzadás által ellávoliljuk testünk- közegészségi, hanem egyúttal kiszámithallan fontos különösen oly egyéneknél, akiknek 
hol a kóranyagokal, aki tehát hetenkint egy- köz- és nemzetgazdasági baszna is lenne. testében a hideg vízzel szemben a kellő 
szer vagy legfeljebb kétszer izzasztó fürdőt Ma a hivatalnokok és katonatisztek lég- reaKczió hiányzik.
vesz, az a testébe jutott kóranyagoklól meg- nagyobb része »0 éves korára már meg- Ezért újabb időben némely természetes 
szabadul és meggátolja azt. hogy testében rokkan, munkaképtelenné válik és mint nyug- gyógyintézetben azon testrészre, amelyet hi- 
bármiféle betegség meg fészkelhesse magát és dijas terhére válik az államnak, illetőleg a (jog vízzel megönteni akarnak, előbb néhány 
rajta kitörhessen. keresőképes adózóknak kell őket eltartani. per(.zjg tartó gőzölést alkalmaznak és ily

Az izzaszt«') fürdőnek tehát óriási nagy A gyárakban is vajmi ritkán látunk oO éven miydon azután a reakezió, tudniillik a gyó- 
jelenlösége van az emberre mindig, mert felüli korban levő munkást, mert azon kor- gyjtaS|la| oly nagy szerepet játszó vér- 
hiszen a mai természetellenes életmód ind- bán már ezek is kiejtik kezükből a vésőt aram|ás mindenkinél kifogástalanul bekö- 
lett alig van ember, aki teljesen egészséges- és kalapácsol, de nem a munka, hanem a veikezjk a  K n e ip p -U jsá g b ó l.

Késiéit, kopott szürke ruha l>e azután kétségbeesetten gondolt arra, hogy
' r  X D  *7 A Élelem mit cselekedett. Bánta elhatározását, szerette volna
* r t  n  w  Z-, M .  ... ... Bartossal való viszonyát szétlépni egyszer s min-

Hej' k, tudja meddig, meddig d,„korra, a jegygyűrűt visszadobni é» a könnyen
Viselem ! hivő embernek urczába kaczagni: Maga bolond,

Ív ifrv illn ílt  L a cfy  Já n o s . menjen, hisz én ki nem állhalom magát. Meglette
‘ * volna, de félt, hogy kaezagni fog rajta a világ.

Mert törődött ő a világgal! De azt is tudta, hogy 
Kigyuladt az édes anyain . a világgal együtt fog kaczagni Körmüczy Zoltán is.

Kunyhója; A  píipilCS. fts Q7a iX tudat tette erőssé Dalmati Olgát és
Tetejéről messze szállott kényszerbe!te, hogy az oltárig hazudja a szerel-

g£|ya Azt hitte Dalmati Olga, hogy belehal a sebbe, met Partos iránt, melylyel Körmöczy irányában
m..., i - mit szivén ejtett Körmöczy Zoltán azzal, liogy viseltetett.
iai.ii eruoi ‘ ’ Virágh Malildot vezette oltárhoz ép pünkösdkor, De mikor kilépett a templomból és férje a

Déleken évfordulóján annak a napnak, mikor neki lett kocsiba segité, elhaló hangon sutlogá neki:
Messze estem; ki vet ágyat szent ígéretet. — Nagy bűnöm van, meggyónlam, de érzem

Énnekem! De azután Dalmali Olga boszura gondolt, hogy nincs reá bünbocsánatom.
érzékeny boszura, mert tudta, hogy Körmöczy A férj részvéttel, szeretettel kérdé a felold-

More czigánv, áldom a te Zoltán csak pénzházasságot csinál, partit, mire hatatlan vétket s Olga kétségbeesetten súgta oda
Sorsodat' adósságai kényszerítik. Két év előtt hevesen ud- Károlynak a gyilkos szavakat:

Nokcd minden bokor enyhe váróit neki Itartos Károly Zoltán jó barátja. K* -  Mág mindig szeretem Körmöczy Zoltánt.
11V 5 „etn nézhette jó szemmel, hogy őt ki akarja ütni A férj kissé megszeppent, de épen nem ha-

Arnyat ad. a nyeregből és belekötött jó barátjába. Károly toltak öldöklőleg a szavak. Flegmatikusán feleié:
Nem vágysz te az otthon után megél tette a sértés czélját és kihivatta Körmöczy t. Majd kiveri kis fejecskéjéből!

De soha, A kötekedő pórul járt. Három hétig hordta füle Olga látva, hogy legkisebb hatást sem tet-
Az bánja csak, a kinek volt tövén a kötést, mely idő alatt Partos még zavar- tek férjére a kíméletlen szavak, szeretett volna

nif, talanabbul, az igaz, még eredménytelenebből ud- felkiáltani:
kimona. varolt Olgának. De a két fiatul emberből halálos — De én nem akarom kiverni a fejemből,

ellenség lett. Zoltánnak ez ellenfelét akarta most mert egyedül őt szeretem, önt pedig uram, kit 
Körülöttem sötét Imnat boszujául felhasználni. Kezdte szívesen fogadni férjemnek nevezek, nem fogom szerelhetni soha.

Zord magány, udvarlását és Ohnet C.lairje szerint cselekedve, De hallgatott s csak ajkait harapá. Otthon
Nem vigasztal sem a bor már Körmöczy esküvője előtt el is jegyeztette magát azonban folytatni akarta a témát, mikor a vendég-

Selíf a jAny Partossal. sereg elszéledl.

1 15



.......................... .........................................
Állattenyésztésünk egyik baja. " l,_ HorVd fizetési meghagyás, ügyekben előterjesztett

, Ezen mindenesetre segíteni kell az által, kérelmeket.
A nyugatról importált szarvasmarhak. a szánló-területeii is több takarmány- 111

az angol hus-sertések hova-tovább nagyobb „aVényltermesztünk, a rétek terrnőképes- Dr. S z e g ő  H u g ó  kir. albirónak.
tért foglalnak hazánkban S annak daczara jg boroná|áSi irágyatéveli megöntözés, { A vélgégj és kjhágá8j ügyek (B. lajstrom),
még ma se vagyunk bottbtin azzad,hogy kainit .g egyébb megfelelő műtrágyák el- A bülivlzsgá|ati ügyck (Vb. lajstrom), 
hogy tulajdonképen melyik szarvasmarna hjn(ése á|lal fokozzuk. Különösen a retek büntető ügyekre vonatkozó megkerc-
fajta is a leghasznosabb “  'mportáltak k ^  lermöképességének (okozása nagy fontosságú gések (Bm |ajglrom).
zül, azért, mert az ugyanazon fajtat tenyésztő do|Qg vo)na mert i|yeténképen több takar- 4 A bün\etö vegyes ügyekel (Bv. lajstrom),
gazdák nyilatkozata, tapasztalata is ellero. mányt (ermeSzthetuénk anélkül, hogy ezer! . u  örökösö(jési ügyeket (Ö. Öb. lajstrom).

Kétséget sem szenved, hogy a talaji és tdbb szántóföld-területet kellene lefoglalnunk. Jegyzőkönyvbe veszi a vétségi és kihá- '
égalji viszonyok vidékenként eltérők lévén, E csekély fáradság bőven adná meg Ugy a jr törvszék hatáskörébe tartozó
más és más tapasztalatokra vezetik a te- jutalmát az állatállomány intensivebb fejlő- bűncselekményekre vonatkozó szóbeli kérel-
nyésztőkel; e különböző, sokszor homlok- késében, minek folytán azok hamarább vál- meke  ̂ nyilatkozatokat,
egyenest ellenkező eredményeknek mégis lég- nának piaczképessé, hamarább lorogna a
általánosabb oka az, hogy az a pirostarka, bennük fekvő tőke s igy okvetlenül nagyobb lv
vagy borzderes szarvasmarba hazájában sok- hasznot mulatna gazdaságunk ezen nagy- D e m e  K á l m á n  kir. albiri nak.
kai jobb takarmányozáshoz volt szokva, mint fontosságú ága. 1 A lelekönyvi ügyek.
a minőben Magyarországon a legtöbb helyt 2 a polgári vegyes ügyek (Pv. lajstrom).

g tz d íte m  rigenaad!ad Jer  ineíeU arról lem  J  CSákt. kír. járáSbírÓSág ÜgybeOSZtáSa Csáktornyán 1900. évi június 10-én.
gondoskodik, hogy elegendő és jó minőségű IQ 00 é y . j u ,ius hó i_t ö| d e c z e m b e r  Simon Lajos
szálas takarmánya legyen. Vájjon hány gaz- ^  31-ig  te r je d ő  időre. kir. it. táb. bíró, járásbiró.
daság van az országban, a hol a takarmány,
a jó minőségű széna, lóhere, luczerna bővé- K i o s z t a t n a k :
ben van ? Nagyon sok bizony nincs, a lég- ír  tt I A V  1? í 1? K
több helyt már a tél kezdetén nagyon taka- 1 *  U L  L  **
rékoskodnak a szénával, szalmával pótolván S i m o n  L a j o a  kir. járásbironak. _  Kére|em U punk f hó j . ével a x v l |
azt részben. 1. Az elnöki ügyek (El. lajstrom). évfolyam harmadik negyedébe lépett; ez alka-

Bátran elmondhatjuk, hogy állattenyész- 2. Azok a sommás perek, melyekben az al- jomma| tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
tésünk egyik legnagyobb baja, hogy nem peresek nevei A— K hetükkel kezdődnek. ket kjknek előfizetésük lejárt, azt meguji- 
rendelkezünk elegendő mennyiségű takar- (Sp. 1 lajstom). tani a kjk pedig előfizetési díjjal hátra-
mánynyal, a minek következtében különösen 3. Polgári ügyekben érkező megkeresések. jékbail vannak? }lzt mielőbb beküldeni szi- 
a szarvasmarha lassabban fejlődik, későbben (M. lajstrom). veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében
válik értékesithetővé s akkor sem kapunk Jegyzőkönyvbe veszi a szóbeli kerese- fennakadás történjék. Tisztelettel
érte olyan árat. mint a minőt kaptunk volna leket, a polgári ügyekben előterjesztett ké- a  kiadóhivatal.
jobb tartás melleit, talán egy tél évvel vagy relmeket és nyilatkozatokat. _  Szabadságon. Simon Lajos kir. Ítélő- j
egy évvel is korábban. . |b táblabiró, á Csáktornyái járásbíróság vezetője

E körülménynek egyik oka, hogy ország- K o l l a r i t s  á l y kir. albirónak: és Kollarits Mihály Csáktornyái kir. aljárás-
szerte általában véve kevés takarmányt tér- 1 JV  biró e hó elején kezdették meg szabad-
mesztünk, hogy az utóbbi 10 év alatt a rét- 1 Azok a sommás perek, melyekben az al- sagukat.
terület körülbelül 100,000 hektárral meg- peresek nevei E— Zs. betűkkel kezdődnek _  mj$e g erkovjcs Mihály mura-
apadt, a másik pedig, hogy rétjeink termés- (Sp. II. lajstrom). közi szü|elésü felszentelt kispap. ki tanul-
átlaga nem kielégítő, mert azokat semmi 2. A végrehajtási ügyek (V. lajstrom). mányait Pécsett jó  sikerrel végezte folyó hó
nemű ápolásban nem részesítjük. így pl. 3. A fizetési meghagyásokat tárgyazó ügyek l én ,arlotla e!sö miséj él Mura-Csányban
1894-ben a rétek átlagos termése — ország- (Fh. és Fm. lajstrom). _  . s  .. . . . .  s7 irvasi
szerte — hektáronként 23.99 mm. volt. 4. Az egyezségi ügyek (Eg. lajstrom) . . . . . .  . * ? .  . ..
holott pl. Németországban ugyanakkor 3 2 1  5. Anyakönyvi ügyek (A. lajstrom). adóellenőrt a penzugymuuszler ur a csak-

r 5 tornyai kir. adóhivatalhoz penztarnokka ne-
------------  vezle ki.

— Nyújtsa karját, menjünk a kertbe. igy jutott a borzasztó gondolatra, mely kikergette __ Elieavzés Rosenfeld Manó dráva-
engedékenyebb ha„- ........IZ0ny szeretöl talt; van vala. egyházi kereskedő folyó hó 1-én eljegyezte

gon, bocsásson meg, ha szavaimmal megbántottam kije. — Lackenbachei Zsigmond hrásztovljám lakos
volna. A gondolat is zokogásra indította, de azután kedves leányát, Szidónia kisasszonyt.

— Engem legkevésbé sem bántott ön s sza- erős elhatározás váltotta fel gyengeségét. — Kinevezések. Feledi Miksa Csáktornyái
vai fájdalmat nem keltettek, csak szánalmat. — Elmegyek hozzá hogy meggyőződést sze- d*i: tPher«7állifó nényMrnnk ^ n m h n l

Az asszony felugrott rezzek magamnak, akkor aztán meghalok. 1 vasfuU tenerszaililö pénztárnok Szombat-
—  s X a lL t V  Arra nincs szükségen, » S Jw iy U riö l s kisuhant helyre forgahn, ellenőrre. Bezak József kot-
— Szerelmemet meg nem kívánja a sz°babol; keresztül ment a kastély termein s tori vasúti hivatalnok pedig Csáktornyára
— Am, legyen, igaza van, nem kívánom és odaért az ajtóhoz, mely férje hálószobájába ve- vasúti teherszállító pénztárnokká nevezte- 

legalább egyelőre, mig bele törődöm sorsomba, zel(->lt- . . . .  tett ki.
meg is fog kímélni tőle. JSemnJl ntíS.z- 018ax habozás után _  ^ th e ,v ezés Bencdek AIad4r rs 4 k .

. . . . . .  . . r í  csendesen kinyita az ajtót s besuhant. m n eiy ezes. ueneueK Aldüar csak
"T Mmden bizonynyal, csak arra figyelme*- Férje ott aludta a boldogok álmát egyedül, tornyai áll. polg. isk. r. tanítót a vallás- és

S S u S S n J i r  mL  tk e L ik  ,n U mü ’n e i e S  " ü,kotósil isleni li" ‘l f" ' «>'** * közoktatásügyi m iniszter ur a d icső-szent-respektáltalak másutt keiesik azt, mit nejeiktől cgak t ,áUa be hogy voltaképen milyen szé- m árloni noliz iskolához lielvezfe ál
elnyerni nem képesek. gyentotea helyzetbe ju " h a  férje felébred. Areza _  M 5 n t Í * l  L m  T 1  n , u m

Három hét mull el azóta, s e három hét biborpiros lett s kiugrott a szobából, az ajtót nyitva c  . . ,e .pte! e8, Bohm  Tllus  ̂ flr Bohm
alatt szüntelen e szavak motoszkáltak a fiatal hagyva háta megett. ozidney perlaki jarasorvos fia tengerész-tisztté
asszony fejében. Nem, ez képtelenség, kiáltá ma- A reggelinél azután találkoztak. Olga alig neveztetett ki.
gányos szobájában, hogy ő mást szeressen. Miért mert férjére tekinteni, kinek areza nem volt oly — Nyilvános kÖSZÖnst Nagvs alsó-dom-

komo'v ,," , , ,  ,náskor ( ,|ga ,, ie , e.ké- borúi lovag Hirschler Miksa ur a Muraközi 
hogy m4st Me ^ n  H4? te s z m ^  ói kérlié reTzketeu ’ ’ “ T«n"ókörnek a F. J. Tanítók Házánál le-
áztán önmagától, mert csak akkor van jogod tőle __ Édesem, szólt a férj jelentőségteljesen, lüondő alapítványát ötven koronával gyara-
ugyanezt kívánnod. az éjszaka egy nőlátogatóm volt. ki papucsainak pitotta; fogadja ezen nagylelkű adományáért

™ a nő restelve vallotta be, hogy szereli egyikét nálam felejtett.' a Muraközi Tanítókor nevében hálás köszü-
férjét és féltékeny reá. Este mikor nyugavóra tér- Olga kiejté kezéből a kannát s a drága por- »etemet C sáktornyán 1900 bilin« hó 
tek s férje szobájába kisérte, szeretett volna oda- czellán darabokra tört. arczál égő pirosság futotta „ Csáktornyán 19UU. julius ho
simulni férjéhez s fülébe susogni: Oh, maradj el, azután lehajolt szereleiniltasan férjéhez, át- * Moncsey Karoly a kor elnöke, 
velem! karotá és úgy susogta a fülébe: — Áthelyezés. Göncz Árpád kolozsvári

L)e férje hideg nrczára tekintett és hallgatót. Ugy-e vissza hozza a papucsomat ? posta- és táviró-igazgatósági tanácsos, váro-
Egyszer éjszaka rémes gondolat szállta meg. Ju le s  sunk s*ülöllje, Budapestre helyeztetett át

Nyugtalanul hevert párnáin, kerülte az álom. s ugyanazon minőségben.

Jk





Predplatna cena je:
Sve pošiljke se tičud zadržaja ■  ■ ■  Na celo leto . . . 8 kor

novinah, naj se poS.ljaju I  J I  T  I I  I  I  M  I  I  I I  I  [  Na pol leta . . .  4 kor.M  H l  I I  M I I  n  11 **» I
I V I  L  l ^ r  J  I  I V I  I  I  v  I H  Pojedini brojJ koštaju 20 fill.

Izdateljstvo: m m  m ^

Knjižara F is c h e l Filipova, na horvat8kom j magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk Obznane se poleg pogodbe 
kam se predplate i obznane i fal računaju. L

pošiljaju. Iz lazi svak i t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu  sva ku  nede lju . ____  S

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse« »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.____________

^  t a " \ svetlost nioj ie k glažu spodobna, prinas se šano tekuče željezo, koje iz peči vun izva-
Od k o v in a h . nahadja vu Gömöru vu Dobšini, iz ovoga djeno se prehladi vu od lufta oslobodjemh

Kovine imaiu osobitu svetlost, med ne- dojde osobilo lini ocel. cevih i kakli zlejano željezo dojde vu trgo-
nrek vidljive rude spadaju vu ognju se rez- farba mu je žu.a, negda hrdjava ili pisana, vinu. A ko se lekuie željezo pomalem hlad,, 
taliiui med dobre voditelje loploga spadaju: ošCrbljeno hrdjavo črna. iz željeza i žvcplja onda se stranom i od ugljika oslobodi, tak 
vu tistim  položaju se redkokrat najdeju. jer stoji; vu naSoj domovini ga jako vnoga. naj- prehadjeno željezo jedna kora zeme okolo 
e sa oxigenom s drugimi elementi jako me pak vu Sclmecu, iz ovoga se dela že- , hrdjave iarbe je  dok je  b zohladjeno že- 

Lhko méSaju. Najznameniteši su: željezo, Ijezni galic i žvepljo. 'jezo be kas e .farbe 1i 3 - 5 %  ogljika zadr-
zlato i živo srebro. Vu verkšteti željeznih meštrov sledeče zavije. Ali zlejano željezo zvun ugljika dru-

I željezo, ova ne samo jako občenila, fele željeza najdemo: zlejano, kovačko želje- ge elemente zadržavlje, najine pak žvepljo,
nego sajednim i najhasnoviteša kovina, je zo i ocel. fosfor i t d  . .
za čovečanstvo neobhodo potrebna. Vu čis- Željezne kovine najviše iz željeza i Jer pak kovine, vu kojemi je željezo,
tim položaju ova ruda malokrat, i to samo oxigena stojiju pak je zalo čoveku prva i redovito zvun spomenutih i druge rude za- 
vu meteori se najde. Z med onih mjedov najtežeša briga ove dva razdružiti To samo državljeju, zato kapaoci k ovim kaj kakvog 
(metali) iz kojih željezo dobavljamo, su za sa reztaljenjom kovinah moremo postiči, kaj za talili materiala zmešaju, kak n. pr. vap- 
spomenuti vredni: magnézium- željezo, se vu za ov cilj napravljenih velikih pečih neni kamen sa kojim se željeznih kovinah 
črne ili kovinah farbe, na magnézium iglu včini. Ove peči znutra redovito su h — 10 ne željezne strani zmešaju, i kakti nehasno- 
jako djeluje i odtud mu je ime. Ova ruda metrov visoke i 3 — T metre široke, vu ovi- vite strani nad raztaljenim željezom plavaju. 
čini naravnog magnéziuma: stoji iz željeza i mi se željezna kovina sa laporom nazmeša- lak lirdjavkasto, kak belkasto zlejano 
oxigena. Pri nas se najde vu Banatu vu Mo- no dene tak. da po jeden pedenj lapora. za željezo je jako tvrdo Mehko se tere, pak za 
raviczi ali najviše ga je vu Sziberii. Črlje- lem pak jeden pedenj željezne kovine dojde. kovačno delo je  né prilično. ali zato je  ipak v
no zeljezno kovo, je  črno. kak željezo, ili od hice lapora se onda reztali i kovina. vnogo vredno jer iz ovoga delaju željezne
pak sivo, kak ocel. — Pri nas se vu K raztaljenju kovinah je 1200— 1500 peči, pile, pinotle i one déla mašinah, koje
Szepesii, Banatu i vu Erdélyu najde. Hrdju- gradušov vručine potrebno. — Ovu veliku j bi napraviti drugač težko bilo. 
vo zeljezno kovo je tamne ili svetle hrd- vručinu tak postigneju i dobiju, da ognja Predstavljanje kovačnog željeza se tak
javé farbe, ako ga osčrbimo je né érijén- pod jednim podpuhavaju (hicaju) sa onimi j pripeti, da zlejano željezo na luftu dugu pus- 
kasto, nego žutkasto, rédkokrat se lišči; stoji rnéhi. koji su poleg peči na to odredjeni. liju vu tekučim položaju, tak se onda od 
iz željeza i vode, pri nas ga vu vnogi mesti Vu velikoj vručini se željezo oslobodi velike Strane ugljika oslobodi: — ovo delo 
najdeju najme pak vu Zólyomu i Gömöru. od jedne strani oxigena, ali se združi sa več né vu peči, nego vu željezari se pripeti.
Željezna zemlja, —  ove déli su jednom stranom ugljika, zbog česa je  vu Ali akoprem se željezo vu željezari od vno-
—  željezo i oxigén, — farba njoj je peči tekuče željezo — koje zbog težine naj- go stranjskih délov oslobodi, ipak ostane vu 
ili žutkasta ili zelenohrdjava, rédkokrat béla; odspod, ravno ne čisto, nego sa laporom zme-j njem nekaj ugljika, kamena, žveplja i t. d.

Z A B A V A  j nostavne fiolice, lak se ona proti tiolici raz- tobož za stolce cvietnim lisličom, kakti
I=!a======_ _ =======^ ;=- . „ - košno oblači; ali učeni ljudi vele, da se po sedala.

, . odieči nesudi, pak skoro, da imaju i pravo, l sada more svaki školski dečec prvo-
M a c u m c a . jer i u čoviečanskom životu je  tak, te se ga razreda Ilodošanske pučke škole lahko

No. ja samo toliko velim, tko nepozna samo jednostavni i neizkusni ljudi dadu pi- zračunaii, koliko stolcev svaka gospa dobi,
toga liepoga cvieta, koj na to rekuč posvud saIlimi farbami zavesti, te se odmah do tla ako je pet stolcev med petoricu gospah za

on npk idp rakom fnčkat poklone, čim gde opaže svilnu kiklu ili cr- razdeliti. Ali naš cviet se nebrini za pravič-
rasle, nea raaom mcKac nu aUilu m fr.lka naproii dojti. Tko jv  no razdieljenje, drugad se nebi doljnii lisi

Bo sienokošah raste na hiljade u blie- k,isan i zna misliti, on vaze čovieka cvieta na dva stolca razprostranil, a taj dol- 
do-žutoj, črnimi piegami pisanoj opraviči. Aa n c^j / čine te u njih stuje vrle muze- nji list je mačuha. Na desnoj i lievoj njezi-
polju se dobro pogadja svojem, susedi, cr- ve ,• ienc pnk nmknr fwi ,• n pokrp!l. noj slram sU njezine praVe kčerke. svaka
venim makom i plavom ružom u hrži Da- /J0y 0(//ec:/ 0kolo hodali. Mačuhica se ne- na jednem stolcu komod sedeča. A sada
pače i med debele zelne glave se ufa a u ka s|0i)0tj n0 makar i još bolje kinči. vio- ostane još jedan stolac, te se na njem mo- 
kuruzi pak s tikvami za vadlingu raste. lieinu ugodnu duhu nebude ipak od sebe raju ostale dvie dievojčice stisnuti, a to su 

Cviet mačuhica se svigde prilagodi, u da vala, a svoje ime, koje baš nema puno pastorke, 
dobroj i zločestoj zemlji ona uspieva, dapače poštenja u puku, nebude lakaj izgubila To je medjutim samo mala šala- ali
i onda, ako se mora svojim korenjem u a jeli ti znaš, odkud ona ima to ime žulika istina je to, da na svietu ima u isti- 
pukotini pečine ili pod korom truloga hrasta , mačuha*? nu zlih mačuhah. 1 kaj se u bajkaj o tako-
zgrabiti, samo da u tom slučaju vrlo siro- To budeš lahko saznal, ako učiniš, kaj vili mačuhah pripovieda nije sve samo ocr-
maški izgleda, jer ostane mala, zalnrena i T>Udem ovde rekel. — Vzemi jedan krat njivanje; jer svaki dan se puno toga po-
blieda kak sedam eg.ptonsk.h loših kravah, toga cvieta u ruku pak ga točno pr0mišla- Ivrdjuje. a i sudbene razprave mnogo o tom
pak ima zaJ° JoS 1 ime )>8,adni drač«, nuz vaj lak kak irgovac n0Vca promišlava, kad na glas govore, da ima još dosla »Pepelju-
imena »mačuhica« ihti »mačuha.« mu pravo nevieruje, jer je puno kri volvo- gah,« koje se za materinskim srdcem plaču,

Ali ako se ona nahadja gde u vrtu na riteljab u državi i puno krivotvorenih km- a miesto ljubavi prezir, mieslo materinske 
dobroj zemlji, onda se ona zna i pokazati, nah u prometu. Bri tom promišlavanju bu- skrbi zanemarenje, miesto pristojne oprave 
Ona onda svoju — navadnu opravu pak deš našel, da cviet ima petcvietnih lističah, ponošene canjk«*, miesto ljubeznih riečih
zabiti osramoti — sve cvietje vrta koji mogu sveki razne farbe bili, a pod ovi- psovanje, miesto kušcov šibu dobivaju, dan
svojimi raznolarbenimi opravami. Covek niti j mi budeš opel opazil pet lističah cvietnog na dan i u svako vrieme. 
nebi mislil, da je mačuhica nečakinja jed-1 keliha, koji su uviek samo zeleni te služe Bak zato ja  ipak nebi hotel sve maču-

k  i
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—  Takvo željezo, kője se je  pri lapornatim 
ognju talilo se leže potere, kak takvo koje 
su sa vugljenjem hicali.

Ocel vnogo bliže stoji k zlejanomu že- 
Ijezu, kak kovačnomu; čisto zlejano željezo 
sa nečim više, kak kovačno željezo i malo 
menje ugljika zadržavlje kak ocel.

II. Zlato, kralj kovinah; vu naravi naj
bolje vu čistim položaju se najde, redkokrat 
kak krištalj vnogoput zmešano sa srebrom. 
Jako se da vleči, lak, da kak veliju je sa 
jednim dukatom moči pozlatiti jednoga hu- 
sara s konjom skup.

Zlato je  19 put težeše od vode i jed- 
no plemenito svojstvo mu je, da se samo 
vu željezni vodi tali.

Najzmaniteše rudnice su: Körmöcz, Sel- 
mecz, Nagybánya, Vöröspatak, Abrudbánya i 
Zalatna. Bogat je  vu zlatu i Ural breg vu 
Ruskoj. Denes najviše zlata da Kalifornia 
vu Ameriki i Australia. —

Zlato za delanje penezah. dragcenjenih 
stvarih i za pozlačenje hasnujeju. Zbog ve
like žmehkoče ga sa srebrom ili sa kufrom 
mešaju. —

III. Živo srebro. I ova kovina malo
krat se najde vu čistim položaju, redovito 
je zmešano sa žvepljom puk se za zinnober 
zove. Tak ga najdeju vu Španjolskoj, vu 
Mexiki, Krainjskoj i vu našoj domovini vu 
Szepesii i Szlani. — Ovu kovinu hasnujeju 
za delanje fizičnih sredslvah, barometrov i 
toplomjerov. Sa kositrom zmešano, daje spoj- 
činu, kaj za delanje zrcalah hasnujeju. Vu 
živim srebru se i plemenite kovine raztaliju, 
tak kak sol vu vodi. I za vračtvo ga hasnu- 
jeju —  para mu je  škodljiva. Sa cinnobe- 
rom pofarbane stvari su né dobre igrače za 
decu.

Zmed kovinah su još znameniti: kuter, 
olov, srebro, kositer i túlija.

— F. —

KAJ JE  NOVOGA?
- P ro s im o  na Sc p o š t u v  a ne p re d -  

p la tn ik e ,  n a j  n a m  VU t r e t j im  ie r t a l ju  
p re d p la tn e  z a o s ta t  ke  e im  p r e d i  p o s le j ti 
i  p r e d p la te  /to n o v  i  ju .

he popreko osuditi, jer tko uviek osudjli
je, više krat i  nepra vedno sudi, a to ja 
nemogu trpeti. Zato sam se evo k pisače- 
mu stolu sel, i hoču nekoliko perah tinte 
za mačuhe spisati, mozbit bi još gde kojoj, 
koja nije posve pokvarena, moglo hasneti.

Prvo, ja  mislim, ona dievojka, koja 
uzimlje za muža udovca, jednim ili sa više 
diece, ima več i onak težki položaj, te joj 
je  potreben čvrsti karakter, velika previd- 
Ijivost, razširena ljubav i zaufanje u Boga, 
ako hoče s ve svoje dužnosti podpuno izvr- 
šavati. A zadača mlade gazdarice raste ne
izmerno, ako ju onda Bog još i vlastitom 
diecom nadeli; jer se nesme zaboraviti, da 
dievojka muža iz ljubavi prama njemu, a 
ne iz ljubavi prarrta njegovoj dieci od prve 
žene uzimlje i da je mlada mati vezom 
krvi svojoj dieci nagnuta, dočim je pastor
kam samo čudorednom dužnostju.

Tko to nebude razlikoval, taj če uviek 
mačuham krivo suditi.

Iz ove onda razlike sliedi: Ljubav pra
ma vlastitoj dieci je materi tak naravna, 
kak ribi u vodi plivanje. Ova od Boga u 
njezino srdce zasadjena ljubav, čini da joj 
je i najteže dielo lahko. Zapoviedajuči na- 
ravski zakon jo j veli: »Ti moraš svoju diecu

V umrl Je.
Oszterhueber László zemeljski gosgon 

vu Mura-Szent-Kereszlu, negdašnji medji- 
murski varni, veliki sudec vumrl je 4-ga o. 
m., vu 74-tim letu života svoga. Sprevod 
bil je  s velikom paradom fi-ga o. m. odve- 
čer na kojem nazočni su bili izvun sina 
Oszterhueber Lászlóa kr. velikoga sudea vu 
Kaniži i zeta dr. Háry Istvána varm. glav- 
nog lččnika i druge rodbine iz Kaniže, Ča
kovca i iz okolice vnogo gospode. Cirkvenu 
cereinoniju zvršilje pokojnoga stari prijatelj 
Kollay Remuš bottornyaiski plebanuš. Mrtvo 
télo su s četiremi konji pelali na mrtvečkih 
kolih kanižkog pokopnog družtva; poleg rake 
su paradno oblečeni ljudi sablami sprevodih 
na zadnji put pokojnoga iz Mura-Szent-Ke- 
reszta do^Mura-Siklóskog groblja. Naj počiva 
vu m iru!

Hunu vu Kini.
Nemškoga deputata su zaklali, glasi se 

po célim svétu, pák né boxeri. nego redo
vih kinezki soldati ravno, kad je vu cungli- 
jamen (cesarska palača) hotel iti. Bakle več 
je sada né moči govorili od bűne, jer se je  
skončanje na očevid cesarice i cesara i dru
gih velikih službenikov pripetilo, videti je  iz to
ga, da vlade sa militerskom Kinom stojiju 
naproti. Kavno tak su vu velikoj pogibelji i 
drugih vladah deputati. Tri palače su več 
vužgali kinezeri, a još ostale vu velikim ju- 
rišanju držiju. Svi deputati i k njim spada- 
juči osobe, nadalje pri englezki deputaciji 
vu obranim vzeli stranjski. europejski soldati 
(480, med njimi 30 magjarskih i austrijskih) 
su vu velikoj pogibelji i jer je  pomoč pos
lali taki težko, tak je  težko da se bi ovi 
njih čekajučoj velikoj nesreči mogli vugnuti. 
Ruska i Japan bi mogli najprije pomoč dati 
vekšu, ako je na to druge vlade oprosiju i 
ovlasliju. Nemška je sada opel više Solda
tov poslala vu Kinu. Med Taku i Tien-Čin 
varašu imaju vlade 14 jezer ljudi 53 ta
borskih i 35 brzohicnih štukov, ali sa ovom 
vojskom je  težko za početi kaj, jer ravno na 
ovih mestah su vu velikim broju kinezki 
soldati. Željeznice su sve raztrgali kinezeri. 
— Brzna pomoč je  potrebna tu i to kak

ljubiti, jer drugčije nemože biti, jer ona su 
od tvoje krvi te ova su ti, a ti si ona.«

Posve drugčije je sa diecom njezinoga 
muža od prve žene, koja su več pri njezi- 
nih gostili za stolom sedela i junački iz zdele 
grabila.

Tu govori glas saviesti i razuma: »Ti 
imaš ovu diecu materinskom ljubavju sus- 
retati, makar i tvoje srdce po naj bol joj volji 
za to negovori! Ti si njim stranjska a oni 
tebi; ali ti moraš njihova srdca predobiti, 
za da ona težki gubitak vlastite matere za- 
borave i kakti na novo u tvojoj ljubavi oži- 
vu! Makar bi ti se i težko črnilo, stranjsku 
krv za svoju držati ali to si ti svomu mu
ža dužna, to si ti svomu novomu položaju 
dužna činiti, pak malo dobrom voljom i 
božjom pomočju bude več islo!«

I sada bude vriedni čitatelj uvidel, da 
je materina ljubav neprestano zvirališče bez- 
brojnih žrtvah na oltaru dužnosti.

Zato je i pojmljivo —  dapače naravski, 
te niti neizgleda tak črno, ako mnoga žena 
svojom prirodjenom ili podhranjenom slabo- 
čom odviše po naravi baralče i često težku 
čudorednu dužnost onoj sladkoj naravskoj 
zapostavla.

Tko bi zato odmah na sav glas kri
čal? Zar nam jakim mužem nije baš tak,

smo več rekli samo Ruska i Japan, koji su 
najbliže moreju najpredi dati.

Osel glavar n.
Vu Tangeru Marcos Essagi činovnik 

jednoga francuskoga trgovca se je  šetati jahal 
i zišel se med putom sa glavarom moha
medanske vere i njegovom pratnjom. Nekak 
se je nohotice doteknul k oslu glavara. Na 
to su ga svi turki navalili i špotali za kaj 
je oskrnjil svetost osla. Mareos je  videl, da 
mu je  život vu pogibelji je sa revolverom 
strelil na jednoga i tak ga osmrtil. Na to 
su ga svi rnohamedanci zgrabili i tak rekuč 
razčehali pak onda zežgali. Jer pak je  Mar
cos —  amerikanec bil, —  je 
amerikanski konzul tužbu podigel proti fa- 
naiičkim mohamedancoin pri Sidi Tores mi
nistru zvunašnjih poslov.

Zgoret! éovek.
Kak nam iz Lőcse pišeju vu Janocska 

občini je  o. m. 4-ga okolo pol noči ogenj 
vudril vun i za malo vréme više zidinah 
na pepel spravil. Ogenj i čovečju žrtvu ima; 
Zsecz János je  prilikom branenja vu jednoj 
gorečoj hiži zaostal i zgorel. Kustyák Jánosa, 
na koga je sumnja, da je  ov vužgal, su 
žaudari prijeli.

Velika nesreča vu Ameriki.
Vu Ne\v-Yorku je  na jednoj vodi med 

paroladjami ogenj vudril vun, prilikom kojeg 
je 125— 150 ljudi zginulo Prav se još než
na taj broj. Zgorele su tri paroladje (dampf- 
šifi), koje su osegurane bila, ali kvar je  zato 
ipak više, kak 5 millión dollarov. Vnogo 
njih je koje su još né našli. Gdo je  zrok 
ognju se jo š  nežna, za znajti loga se je 
iztraga započela.

Zežgala se je.

Sa slrašnom smrlom se je  skončala 
prošle dneve vu Budapešti Parlavszki Berta 
34 Ijet stara puca. koja, vu toj žalosti, da 
ju je  zaručnik ostavil se je  s špirilusom 
polejala i vužgala. Kad su ju v pamet zeli, 
je  več vuglen bila.

kak nekoč podložnikom perzianskog kralja 
Cyrusa, rad je jesti i pili nego u ralu se bo
riti za domovinu? Mozbit nečemo radje spa- 
vati, nego li bditi kraj postelje stranjkog 
bolestnika? Pak ipak nije jesti i piti nika- 
kova zasluga, a materina ljubav takaj ne, 
ali borba za domovinu i dvorba bolestnika 
je  zasluga, a mačuhinska ljubav lakaj.

Samo da toga ljudi neču uvidjati. Njim 
se prekomerno peklenski čini, ako mali vlas- 
litu diecu više ljubi nego tudju, a opel dr
že za naravski, ako jednim i drugim istu 
ljubav izkazuje, akoprem ovo zadnje bi se 
moralo neizrecivo junačtvo nazvati. —

Brugo, ima nova gospa med različitom 
diecom i vrlo težki položaj naproti svomu 
mužu, jer dieca, koja su njoj stranjska, imadu 
naravsko pravo na ljubav svog otca, koj je  
svojoj novoj ženi pri oltaru sigurno samo 
polovicu srdca svoga mogel prikazati, ako
prem svaka dievojka želi cielo. Tu je  onda 
velika mudrost potrebna, da nebudu dieca 
na posve nedužni način zrok svadje med 
mužom i Ženom, jer ljubav je čulljiva, pak 
onda svaka tvrda rieč mačuhe prvoj dieci 
je  ubod u srdce olea i svaki krat kapne iz 
njega kaplja ljubavi, te srdce postaje sve 
hladnije i hladnije naprama ženi od godine 
do godine.



P o ic ijen os t sprevoda .

Vu Borosjenő se je Kappa Ferencz 
honvédski leitinant sa ubojstvom skončal. 
Lepoga. cifrastoga, sprevoda je gledal i Du
dás Tódor šestnajst Ijet star dečko. Pák si 
je misül on sa svojom proštom pametjom. 
da óva svetla parada svakomu ide. koj se 
skonča. Dimo je išel dakle i sa revolverom 
se je vu požirak strelil. Kad su ga pitali 
zakaj je včinil. je povedal, da zbog lépe 
parade. Vezda sa težkom ranom leži vu 
špitalu.

Na dvoje prereza n i éovek.

Vu Fehértemplom občini su se ove da
ne med žetnjom posvadili dva vlaški žnjači. 
Sa kosami su išli jeden proti drugomu. Kor- 
bély Traild je sa takvom jakostjom vrezal 
vu hrbet Boncsa Jánosa, da ga je na dvoje 
prerezal. Na dvoje prerezani Boncsa je sa
mo ruku odrezal Korbélyu. koj za navék 
čoklav ostane. Žandari su ubojnika taki pri
jeli. ali po rotenju su ga slobodno pustili, 
jer su svedoki rekli, da je Korbély zbog ob- 
ranenja sebe zdigel kosu na Boncsu.

Po osem i jetrni iznad je  no uboj sivo.

Vu Prödlitz českoj občini su ove dane 
čovečje čonte našli vu zemlji, lztraga je iz
našla da je mrtvi zaklani bil, jer mu je 
glava bila razpočena i med rebra vpičeni. 
zvun toga su ustanovili, da je bez oprave 
bil pokopan. lztraga je i to iznašla, da se 
je  mrtvi Tittel Antal zval, gdo je pred osem 
Ijetmi vu Prag putuval i nč došel nazad 
više. Znašlo se je, da je Tittel več i nazad 
putuval dimo iz Praga, ali pri Aussigu je 
zamudil cuga, pak zato je pešice hotel dojti 
dimo. Ali na putu su ga rauberi ubili i 
tčlo mu zakopali.

Kinezka raka.

Bogati kinezer sobom nese raku i na 
morski put. Siromaški kuli. (težak) kam gud 
dojde svigdi mu je glavna zahtéva, da mu 
dimo odneseju mrtvo tčlo. I jesu na to od- 
redjene ladje, koje skup pobiraju mrtva tčla 
kinezerov i dimo pelaju. Jedna lčpa raka, 
koju je jeden bogati kinezki mandarin no

sil sobom je ravno zbog ovog zroka došla 
pod prodaju vu Francuskoj, vu Marseillu. 
Tam vu harmici svako Ijeto prodaju one 
stvari koje su ovih vlastniki ne skupili vun. 
Raka je lčpa iz črnog ebendreva, ali nju 
je zato nigdo nč kupil Ova raka Ičpu po
vest ima. Jeden bogati kinezer, gdo j e je 
den zmed glavnih službenikov kinezkog raz
reda vu izložbi parizkoj. je med putuva- 
njem svikam sobom nesel raku. Ali se je 
navoljil velikog stroška i sem tam drkanja 
ju je vu marseillskim harmičnim uredu os- 
tavil. Jer pak su ju Ijetos nč mogli prodati 
ju deneju za kletu, morti se onda gdo naj
de kaj ju kupi.

O  s v e ta  e n p ie z k ih  s o ld a t o v .

Jeden francuzki mladič, koj je sada do
šel dimo iz afrikanskog tabora, vnogo zna 
pripovedati od englezkih soldatov. Vu blo- 
emfonteinskim špitalu, tak veli. su mu sa
mi soldati pripovedali, da su srditi na ofici- 
re svoje i da je ne ljubi ju. Med englezkimi 
oficiri je vnogo mladih dečakov, i stari k 
taboru privčeni soldati težko trpi ju. da bi 
njim — sedemnast Ijet stari dečaki zapo
vedali. Velika dražba je takaj jako žari. Ne 
posluhneju radi sa dobrim srdcem oficirom 
i glas je da se osvetiju nad njimi - je vu 
hrbet streliju. Jedenkrat suták našli mrtvo- 

jga jednoga majora na bojnom polju, da je 
118 kugljah imel vu hrbtu, .Sigurno su to 
ne buri napravili, koji šparaju sa kugljami, 
prije je isti na, da su majora njegovi sami 
soldati strdili.

I
M a le  n o v o s t i  iz  M e d jim u r ja .

— Zgi j tj eno dete. Logozsár Flor ia na 
iz Muracsánya 5 Ijet stara Katalin pucka je 
jun. 1-ga iz muracsjmyskog orsačkog puta 
zginula. Sumnja je, da su cigani odnesli 
pucku. koju vezda i sudbeno išceju. — 
Krvna sv adja. Rrošlog meseca 23-ga bi 
moralo biti zbiranje školnika vu Muracsá- 
nyu. Ali puk se nije mogel naravnati koga 
bi zebrah, pak su se tak posvadili i nazad
nje sa rukami argumentumé diktuvali jeden 

j drugomu na — lice i hrbet. Ruke su tak 
'vlastito posluvale, da se njih je  više oranilo, 
: i žandari su morali razdružili vitežke zbira
te Gda bu drugo zbiranje, to se još nežna.

— Nesreča. Horváth Mihálya iz Lohovecz 
(1. Dištrikluš) 17 mesecov stari Peter sin je 
vu pred liižom stoječu mlaku opal i vu 
njoj se vtopil. — Prva meša. Berkovics 
Mihály vu Medjimurju rodjeni posvečeni no- 
vicius, gdo je svoje navuke vu Pečuhu sa 
dobrom svrhom zvršil je jul. 1-ga držal no- 
vu mešu vu Mura-Csányu. —  Imenu vaije. 
Szövegh Istvana staieramtskog kontrolora iz 
Szarvasa je  gosp. minister peneznih poslov 
vu Čakovec za staieramtskog kassčra ime- 
nuval. — Vumrla je  Grics Géza čakoveč- 
kog grofovskog mašinista tžena rodjena No- 
vák Erzsébet po dugim betegu vu 36 letnoj 
dobi svoga života Lahka njoj zemlja! —  Na 
slobodi. Simon Lajos kr. sudbene table su- 
dec i vodja čakovečkog kot. suda nadalje 
Kollarits Mihály čakovečki kr. kot. podsudec 
su slobodu na početku o. m. započeli. — 
Balti József palovečki juhászbojtár je 
svojeručno napravil jednucimbalmu koju je  vu 
jednoj sáli Zrínyi ošterije na izložbu del. 
Lépi inštrument njih ga vnogo poglednulo i 
svi su pohvalno govorili od Ičpog zrezava- 
nja, kője je  ovaj naturalista sa jednom kus- 
lurom i glelvom napravil. Izloženi instru
ment odprto govori od Ičpe sposobnosti Balli 
Józsefa. Glas cimbalme je takaj izvrstni.

Objava.
Sa poštuvanjem dajem na znanje vele- 

cenjenomu občinstvu Čakovca i okolice, da
sam se

sa zlatarnim i vurah štacunom vu Varaždin
(glavni piac, šparkasse hiža) preseljil. —

Štacuna na do sada poznatim solidnim 
temelju hočem voditi i prosim moje kupce 
mene i na dalje sa kupovanjem i nabavlja- 
njem počastiti — stem bolje, jer skladište 
sam si na velikom obskrbil i tak svakom 
zahtevanju morem dosta včiniti.

Točno odpravljanje oseguravši, ostanem 

sa velepoštuvanjdm
Pollak B ernát 

vurar i zlatar vu Varaždinu.

Popravljanje brzo i točno vršim. < * ^ 9

I ovak anda mačuhi nije moči zaviditi 
pak makar su pastorki sami angeli, a mo
rati ju se milovati, ako su zacartaoi, te sa
mo nastoje nju stranjsku iz otčevog srdca 
iztisnuti.

Dakako, da se i to dogodi, da nova mla
da i liepa žena, svojim pastorkom otčevo 
srdce ukrade; ah to je onda zločesta tnaču- 
ha izbil ja, čiji branitelj ja  nebi hotel biti.

Tretje, to je sigurno, da nova žena fa- 
linge pastorkah bolje vidi nego one, svoje 
diece, zato i pastorek stoji pod strožom paz- 
kum, nego njezino vlastito, a više krat na 
svoju sreču a na nesreču zacartanoga ma- 
čuhinog ljubimca, kak nam to i sama bajka 
o »Repeljugi« pripoveda. koja je pod maču- 
hinim zlim postupanjem svaki dan kriepost- 
nija postajala, dočim su njezine prave kčeri, 
akoprem liepe i biele u licu, ah črne u srd- 
cu ostale.

Ovak se fanti prestrogost i možebitno 
zanemarenje dužnosti matere, pohg viečne 
odredbe božanske, na vlastitoj dieci. Zacar- 
tano stvorenje sliepe materinske ljubavi pro
pada, dočim pastorek, čije talinge mačuha 
legije vidi, baš zato jer je  mačuha, te je i 
u to ime strožije kori, liepo uspieva i biva

podpun. kak lan ih konopla pod trlicom ih 
željezo pod kladivcem.

Četvrto. konačno moram čitatelja pitati, 
jeli kada kaj o kakovem Argosu čul. To je 
najine bil veliki orijaš i taj je imal sto očih, 
kojimi je njegovo cielo tielo bilo posuto, kak 
nebo zviezdami.

Zato je i sve videl, kaj se je goder na 
svietu pričelo, a to tim više, jer su se oči. 
kak dobra straža izmienjivale u svojem pos
lu, pak ih je petdeset uviek na sve čvrsto 
pazilo, a petdeset su iza toga spavale, onda 
su se opet izmienile tak. da su one pazile, 
koje su prije spavale a ove druge su sad 
spavale.

Taj Argos dakako več dugo neživi: ah 
je tu Argos, koj ima puno više očih, nego 
on pokojni, a to je množina ljudstva, a ta 
množina, osobito prama mačuham, nezatis- 
ne nikad nijedno oko, več opaziva svaki 
njezin čin. i doma na njezinoj svakoj rieči 
i važe njezino svako dielovanje dan i noč, 
jeli mozbit nije stranskomu dietetu ihti pas
torku. od strane stranjske matere ihti maču- 
he, kakova krivica učinjena, konačno onda 
taj uviek živoči Argos još i zahtieva ono, 
kaj niti Rog nezahtieva, da mačuha najine

postane nenaravna i da stranjskoj dieci dili 
pastorkom neka bi veču ljubav izkazivala ne
go svojoj vlastitoj dieci.

Je, moji dragi, težko je  mačuhom biti, 
to sam ja  sam izkusil, ne mozbit, da bi ja  
sam bil kada mačuha, ah sam kakti veliki 
dijak bil na kvartiru kod žene, koja je  bila 
jednomu dietetu mačuha, a svoje vlastite je 
imala dvoje, pak zato slobodno i o lom go
vorim, jer mogu tu stvar bolje prosutiti ne
go mnogi drugi.

Rak ovomu jednomu dietetu, bil je de- 
čec deset godinah star, je  ova moja mačuha 
bila tak dobra, kak i svojoj dieci, akoprem 
je materina ljubav uviek k-vlastitoj dieci 
vagu držala. Ali taj pastorek je svoju novu 
mater ljubil, kak da mu je prava, a to zato. 
jer mu je bila dobra i opet zato, jer svoju 
pravu mater niti nije poznal, pošto je ona 
šnjegovim porodom umrla.

Anda ovakove moraju mačuhe biti, ako 
hoču pred Rogom i ljudi dokazati, da svoju 
svetu dužnost podpuno izpunjavaju. —

Km. K o tla y.
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Bérbeadó üzlethelyiség.
Csáktornyán, Főtéren a nagy

tőzsde melletti

üzlethelyiség
f. é. augusztus hó i-től 

3 esetleg 6 évre
bérb e adandó.

Bővebb felvilágosítással szolgál a 
tulajdonos

Iíj.NEUMANN MIKSA
Csáktornyán.

625. sz. v. 1900.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel! 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság | 
1900 évi V. 298/3. és 326/3. számú vég
zése következtében dr. Kemény Fülöp per
laki ügyvéd által képviselt az Alsőmuraközi 
Tkpénztár r.-t. javára Zebecz Flórián és társai 
m.-királyi lakosok ellen 236 és 186 kor. sj 
jár. erejéig 1900. évi junius hó 12-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 1600 kor. becsült következő ingósá
gok, u. m.. lovak, szarvasmarhák, 2 pajta, 2 
sertvésól, 2 kukoriczakas, 3 koesi és 1 kamra ; 
nyilvános árverésen eladatnak.

Nyomaloll Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorsaajlóján Csáktornyán.
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Melléklet a „Muraköz1 1900. évi julius hó 8. (27-ik) számához.

Csáktornyán kizárólagos raktár:
Strahia Testvérek fűszer, csemege és ásványvíz kereskedésében.

“ S T  Pafrány-tokocskék '“ r  
Millió embernek • sier,e,J?esaad,aegészséget!
Kik g a la n d fé re g b e n  és g y o m o rb a jb a n  szenvednek.

Pántlikagiliszta fejestől.
;i páfrány-tokocskák által 
fájdalom nélkül, jótállás 
mellett, a legrövidebb idő 
alatt (4> perez alatt) teljesen 
elhajtatik.Ezen kitűnő gyógy 
szer fájdalom nélküli gyors 
és biztos eredményéért jót
állás nyujtatik. Nem árt. ha 
pántlikagiliszta féreg nincs 
is jelen. Az életkor meg
jelölendő. Törvényesen  
védve. Kgv eredeti doboz 
pontos használati utasítás
sal a bel-és külföld részére 
4 f r t  poslai utánvéttel vag\ 
3.ŐO előre való beküldéssel.
A p á n tlik a g ilis z ta  tü n e te i 
a következő k  : Az arc/, hal
ványsárga. bágyadt t< kintet, 
kék szemkarikák, lesová- 
nyodás, elnyálkásodás, be
vont nyelv, emészthetlenség. 

étvágytalanság felváltva mohó étvágygyal. gyakori 
rosszullét vagy éppen ájulások s szédülés főleg é h 
gyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig. *' 
nyálösszegyülemiés, a test megdagadása, gyomorsav,, 
gyomorhév, gyakori felböfögés, bélgörcs, hengergetés. : 
hullámszerű mozgások, szúró, szívó fájdalmak és szu- 1  
rások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés rendet
lenségei, különösen nőknél, gyakori véletlenül beálló 
főfájás, a búskomorságra vabi hajlani, életunlság és 
a halál óhajtása.
Egyedül va ló d i k a p h a tó : S C H N E ID E R  J Ó Z S E F  

j^óg ŝzerésznej^Resmzán F̂ojitcza^^^^^mu!̂ i|n^^

8234. tk. 900.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint tikvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a m. kir. állam- 
kincstárnak. Barilla Mátyás és neje Grabna- 
ries Teréz dekánoveczi lakos elleni végrehnj- 
tási ügyében 130 k. 22 f. töke, ennek 1899 
évi julius hó 1 l-töl járó ő°'0 kamatai, lő k. 
eddigi, 15 k. 70 f. árverés kérvényt költség j 
kielégítése végett a n-kanizsai kir. törv- 
szék a perlaki kir. jbiróság területén fekvő 
a dekánoveczi 25. szik vb. 23. 122, 124. és 
4t)7. brsz. a. felvett ingatlan 328 k. kikiál
tási árban mint becsárban az 

ÍOOO. ó v ! ju liu s  hó  HO. nu/tjón  
ti. c*. Í O  ó r a k o r

Dekánoveczen a községházánál dr. Tűbőly 
Gyuia n.-kanizsai ügyvéd közbejöttével meg
tartandó árverésen eladatni fog. (»37

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése elölt a fenti kikiál
tási ár 10% -át bánatpénz fejében letenni 
kötelesek.

A kir jbiróság mint tlkvi hatóság.
P e r la k , 1900. évi május hó 4-én.

Szoboticzán a 28. szám alatti 
moly 4 szoba, 2 pinczo, konylia és élés
kamrából áll, belsőséggel nagy kerttől 
valamint a legelő-joggal szabad kéz alatt 
eladó. Bővebb felvilágosítást ad
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