
Egyesüljünk!
A mi kis girbe-görbe országunk, a mura

közi hegyvidék még mindig elmaradott, el
hanyagolt hely, akár kulturális, akár köz- 
gazdasági szempontból nézzük helyzetét. 
Kevés iskola, kevés tanerő, a tennálló isko
lák egy részének rendezetlensége, a vagy 
távolságok, rossz utak, kedvezőtlen időjárás, 
népművelési intézetek hiánya, az egyházi 
szervezet, nehézségek a művelődés útjában; 
ezen ki nem elégítő népmüveltség, a nép 
természete, bizalmatlansága, szegénység, tőke 
hiány és földhiány pedig a közgazdasági 
előrehaladás akadályai. Úgy, hogy a ki mind
ezeket az akadályokat és nehézségeket össze
veti, s az orvoslás lehetőségét mélyebben 
nem kutalja, azon — talán őszinte, de téves 
— nézetre jut, hogy itt nincs mentség, itt 
a népet sorsára hagyni, sorsára engedni kell, 
hadd boldoguljon maga úgy. a hogy tud.

Ha azonban tekintjük, hogy az állam- 
hatalom segilő kezét már is felénk nyújtotta, 
buzdít, tanít és segít, s ha tekintjük köz- 
igazgatásunk nemes intenczióját s annak 
megkezdett érvényesülését, lehetetlen he nem 
látnunk azt, hogy zilált anyagi és szellemi 
nyomorúságunkból a kibontakozás és a bol
dogulás utján való előrehaladás processusa 
immár megkezdődött és folytatódik s feléb
reszti bennünk a bizalmat a jövő iránt, a 
reményt hogy haladunk, hogy jól haladunk

Ámde a processus folyamán azt is kel
lett tapasztalnunk, hogy oly sokan és oly 
nagyok az akadályok, miként azoknak le
küzdésére magában a népben, a lakosságban 
is ellenállásra képes erőt kell teremteni és 
kifejteni, mert e nélkül minden külső támo
gatás, minden külső segítség csak múló és 
nem tökéletes sikert tud elérni.

A jó orvos nemcsak arra törekszik, hogy 
betegének gyógyító szereket adjon he, hanem 
arra is, hogy a beteg belső testi és lelki 
erejét egészséges életmódja által nagyobbitsa. 
fokozza, hogy ez által a betegséget leküzd- 
hesse. Legyünk mi is a saját jó orvosaink. 
Gondoskodjunk népünk egészséges anyagi 
és szellemi életmódjáról, teremtsük meg és 
tartsuk meg azt, s akkor a külső támogatás 
és segítség hozzájárulása mellett biztosan és 
rohamosan fogunk haladhatni a boldogulás 
utján előre.

Ezt pedig csakis egyesüléssel érhetjük 
el. A mit az egyes gyenge erejével megtenni 
nem tud, nem képes, azt megtehetjük váll
vetett közös működéssel, egyesült erővel. Al
kossunk muraköz-hegyvidéki közművelődési 
és közgazdasági kört. avagy egyesületet. Mű
ködésében terjeszkedjünk ki népünk közéle
tének minden mozzanatára, ragadjunk meg 
minden alkalmat mindent megtenni, mi ja 
vunkra való, s hárítsunk el minden vesze
delmet, mi kárunkra lenne Legyen műkö

désünk lelkesedéstől áthatott, önzetlen és 
tapasztalatokon nyugvó, akkor egy pár év
tized bizonyára m<*g fogja hozni a mindnyá
junk által hőn kívánt eredményt, látni fo
gunk hegyvidékünkön okos, becsületes és 
jómódú, hazafias népet.

Programpontokat találunk bőven; ime 
egynéhány: a) közmi velődés tekintetében: 
népiskolák, óvodák létesítése és rendezése, 
olvasókörök létesilése . . . buzdító és oktató 
népgyülések, felolvasások stb. b) közgazda- 
sági tekintetben: állal tenyésztés előmozdítása, 
erdőgazdálkodás, szőlöujitás és kezelés, bá- 
nyahasznositás, kőfejtés, olcsó hitelügy ren
dezése, gyümölcstenyészlés, baromfitartás, 
hallenyésztés, szőlő és bor értékesítés, véde
kezés az elemi károk ellen stb.

Csak legyen meg bennünk az erős. 
elhatározott akarat, a lobbi bizonyára nem 
marad el.

Fi . . .

Bőtermő burgonyaféleségek.
Utóbbi időben egész sorozata keletkezett 

a burgonyaféleségeknek, e melyek az eddig 
ismert burgonyákhoz viszonyítva óriási ter
méseket adnak. A mi burgonyáinknak 50 — 
60 rn/rn. teremnek kát. holdanként, ellenben 
vannak ma már burgonyaféleségek, a melyek 
ha a talaj részükre kellőleg előkészületet! 
200 m/m-nál is többet teremnek Számos 
ilyen burgonyával végzett heh aló kísérleteket 
a magyaróvári növénytermelési kisérleli állo
más és pedig éveken keresztül, a mely kí
sérletek beigazolták, hogy ezen burgonyák 
nagy része a mi talaji és égalji viszonyaink 
között is megtartják bö termőképességüket. 
Ezen burgonyák közül különösen i  Graven- 
slein-féle Prof. Maerker. minister von Lucius, 
Prof. Orth, Eckenbrecher. Ma. Eytli. a Puulsen- 
féle Zulu. s az Agnelliféle Magyar kincs tűnt 
ki óriási termése, nagy keményítő tartalma 
s a burgonya penószszel szemben való el- 
lentálló képessége által. Azl hisszük, hogy 
mindezen burgonyaféleségek nevezett állomás 
utján be is szerezhetők

Nagy horderejű dolog volna csakugyan, 
ha ezen burgonyaféleségek hazánkban is el
terjednének s ha ezek segélyével burgonya
termésünket csak 2 5 —50% -al megnagyob- 
bitanók. E körülmény egyes vidéknek két
ségkívül vagyonosodását vonná maga után. 
Nem szabad azonban felednünk, hogy a 
bőventermő burgonyaíéleségek a talaj iránt 
sokkal nagyobb igényeket támasztanak, mint 
a gyengébben termők s valóban bőtermőkké 
csak akkoriesznek, ha ezen fokozottabb igé
nyük kielégitést is nyer. A burgonya termő
képességét csakis intensiv trágyázással (árt
hatjuk fenn, avagy fokozhatjuk. Éppen ezért 
manap már nem úgy trágyázunk burgonya 
alá, mint régebben, mert a bőven termő bur

gonyák sokkal több tápláló anyagot vonnak 
ki a talajból. Közönséges burgonyáknál 150 
—200 m/m. gumótermést számítunk hektá
ronként s 20 m/m. lombtermést s ez már 
nagyon jó termés. Ilyen termés hektáronként 
elvon a talajból körülbelül 78 kg. nilrogént, 
125 kg. kálit és 35 kg. foszforsavat. A leg
több uj burgonya féleség 200 m/m.-nál na
gyobb sőt 400 m/m. termést ad hektáron
ként és jóval lübb termést is produkál s 
ennek következtében sokkal több tápanyagot 
is elvon az altalajból és pedig körülbelül 
209 kg. nitrogént. 290 kg. kálit és 88 kg. 
íoszlorsavat.

Ezt a nagymennyiségű tápláló anyagot 
csak úgy adhatjuk vissza a talajnak, vagyis 
a nagy terméseket csak oly módon biztosít
hatjuk a jövőre is, ha a burgonyát frisen 
trágyázott földbe vetjük s ha az istállótrá- 
gyában levő hiányokat műtrágyákkal is pó
toljuk Tehát nem az előveteméuyt kell trá
gyával ellátni, hanem magát a burgonyát. 
Éspedig igen bőven kell trágyázni: kát. hol
danként 30 szekér trágyát kell alászántani 
Ebben a 30 szekér istállótrágyában van 120 
kg. nitrogén, 135 kg káli, 00 kg. foszfor. 
Tehát ilyen óriási mennyiségű istállótrágyá
ban is csak félannyi tápláló anyag van, mini 
a mennyit az uj fajta, bőventermő burgonya
félék a talajból elvonnak, nem ij számítva 
azt. hogy az istállótrágyában levő tápláló 
anyagok csak több év alatl oldódnak. Köny- 
nven belátható tehát, h3gy igazán nagy ter
més csak úgy érhető el. ha az islállótrágya 
mellett elegendő műtrágyát is használnak

Különösen a foszfort ragyák alkalmazása 
mutatkozott nagyon jövedelmezőnek a meg
ejtett kísérletek alkalmával. 2 métermázsa 
szuperfoszfát szórandó ki a fennlebb jelzett 
istállótrágya alkalmazása mellett, a mikor is 
a kedvező siker el nem maradhat. Nitrogén 
(lágyát, vagyis chilisalétromot nem igen szo
kás burgonyánál használni, mert annak ke
ményítő tartalmát nem befolyásolja kedve
zően; annál hasznosabb különösen olyan 
homok talajokon, melyek kellő mennyiségű 
istállótrágyával nem láttattak el, a kálium 
alkalmazása, mert a burgonya káli-igényes 
növény.

A mondottaknak szem előtt tartásával 
burgonya termésünket könnyen megkétsze- 
reaketjük, söl megbáromszorosithatjuk, főleg 
ha a vetögumó megválasztására is súlyt 
fektetünk

A Zrinyi-emlék ügye.
Széj) összeggel gyarapodott a Zrinyi- 

emlék czéljaira megindított gyűjtés alaptő
kéje a múlt bét lefolyása alatt Ugyanis a 
Csáktornyái Takarékpénztár f. hó 15-én tar
tott közgyűlésén 200 koronát szavazott meg 
a Zrinyi-emlékre. Ezt az összeget mutatjuk





—  Halálozás. Breuer Salamon, a légrádi I 
izr. hitk. rudós rabbija f. hó 12-én életének 
71-ik évében Légrádon elhunyt. Temetése, 
melyen nagyszámú közönség vett részt, feb
ruár hó 14-én történt. Dr. Neumann Ede 
nagykanizsai törabbi gyönyörű búcsúbeszédet 
tartott, a simái pedig a légrádi evang. lel
kész mondott megható beszédet.

—  Halál a templomban. A dekánoveczi 
templomban f. hó 9-én délután tartott litá
nia alatt Tiszai Kálmán 79 éves kántort 
szivszélhüdés érte; az orgonáról lebukott és 
rögtön meghall. Halála általános részvétel 
keltett a környékben, Temetése febr. hó 11-én 
volt. Áldás poraira!

—  Állategészségügyi kimutatás. Mura
köz területén f hó 9-én a hivatalos adatok 
alapján veszteség: Pálovecz 1 u, Stefánecz 
1 u., sertésvész: Belicza 1 u, Csáktornya 5
u., Mura-Szerda hely 1 u.

—  Templom renoválás. A vallás- és l 
közoktatásügyi miniszter a dráskoveczi r. k 
templom és papiakon teljesítendő helyreállí
tási munkákat 3959 k. 04 f. és a hitközségi 
részéről természetben kiszolgáltatandó, eset-í 
lég 1200 kor. készpénzért megváltható 1133 
kézi és 93 igás napszám erejéig engedélyezte.! 
Ezen munkálatok kivitelének biztosítása czél-1 
jából a versenytárgyalás jövő hó 11 -én tar-i 
tátik meg a dráskoveczi plébánia hivatal 
helyiségében.

—  A vármegyei telefonhálózat tárgyá
ban a küldöttségi jelentés szerint vármegy . i| 
pótadó kivetése nélkül egyelőre az egyéb
ként oly nagy fontosságú intézmény nem 
létesithető. A febr. havi megyei közgyűlési 
egyelőre a küldöttség jelentését tudomásul 
vette.

—  Testi sértés. Nagy dinom-dánom 
volt f. hó 2-áu Mura-Nyirád községben özv. 
Novák Istvánná házánál. Menyegző tartatott, 
a sógorok, komák, jóbarátok ugyancsak ví
gan szürcsöllék a »jabucsniezát«, a midőn 
úgy éjfél felé megjelent Králl Ignácz major
laki suhancz, s Bogdán Mihály majorlaki 
lakost, ki szintén résztvetl a mulatságon, 
hátulról egy késsel úgy megszurta. hogy az 
orvosi látlelet szerint 12 napon lelül gyó
gyuló testi sértést szenvedett. A csendőrség 
a szurkáló suhanczol a kir. járásbíróságnál 
feljelentette.

— Köszönetnyilvánítások. A helybeli kis- 
dedóvó-egyesület részére a Csáktornyái Taka
rékpénztár lek igazgatósága 200 kor. segélyt 
nyújtott. A mikor a tek. igazgatóságnak ezen 
nemes szívből fakadó adományának álvéle-, 
lét a nyilvánosság terén nyugtatom, egyúttal 
fogadja az egyesület nevében a leghálásabb 
köszönetét Csáktornyán. 1902 február hó 
IH-án. Bernyák Károlyné, alelnök. A Csák
tornyái Takarékpénztár Bészvénytársaság lek 
igazgatósága, a Csáktornyái áll. polg. fiú
iskola könyvtára javára. 40 koronát volt 
szives adományozni. Midőn ezen összegnek 
a mondott czélra való átvételét a nyilvános
ság előtt is köszönettel nyugtázom, egyúttal 
hivatalos kötelességemnek ismerem, hogy a 
tek. igazgatóságnak, intézetünk iránt táplált 
érdeklődéséért és jóindulatáért, e helyen is. 
hálás elismerésemet nyilvánítom. Csáktor
nyán, 1902. évi febr. 19-én Pálya Mihály, 
igazgató. — A Bellatinczvidéki takarékpénz
tár Igazgatósága a Muraközi Tanitökörnek 
a F J Tanítók Házánál leteendő alapítvá
nyát 20 koronával volt kegyes gyarapítani. 
Fogadja a tekintetes Igazgatóság ezen nagy
becsű adományáért a kör nevében hálás 
köszönetemet. Csáktornyán, 1902 február 
hó 23-án Mencsey Károly, a Muraközi Ta
nítókor elnöke.

—  A zalamegyei törvényhatósági bizott
ság február havi gyűlésének határozatából! 
kifolyólag Hajós Mihály bizottsági tagnak az 
állandó választmányi gyűlésen tett s elfoga
dásra ajánlott indítványához képest külön 
telterjesztés intéztetik az iránt, hogy a Zala- 
Egerszegről d. u. 1 óra 30 perczkor Csák
tornya télé induló tehervonathoz személy
szállító kocsi is csaloltassék.

— IKIéhtolvaj F. hó 8-én ismeretlen 
tettes Horváth Antal bottornyai lakosnak 
kertjében álló záratlan méhházából 5 kas 
méhet 40 kor. értékben ellopott. A csendőr
ség járőre a nyomozási minden irányban 
megindította.

—  Tejszövetkezet. M. kir. földmive- 
lésügyi miniszter 53327 M 2 901. sz kör
rendelet. Tudomásomra jutott, hogy a tej- 
szövetkezetek örvendetes szaporodása és a 
szövetkezeti eszmének e téren mutatkozó 
nagyarányú terjedése nem egy helyt arra 
használtalik fel, hogy ezen szövetkezeteket 
a termelt vagy termelendő áru, különösen 
a vaj értékesítése körül a termelőkre nézve 
hátrányos kikötésekkel károsítsák. Ennélfogva 
felkérem a gazdasági egyesületet, hogy ezen 
körülményekről az érdekelt gazdaközönséget 
tájékoztatva figyelmeztesse azt. hogy mielőtt 
tejtermékek értékesítése tárgyában bármely 
vállalkozóval szerződést kötni? vagy egyéb 
kötelezettséget vállalna, forduljon bizalommal 
tanácsadás végett a vezetésem alatt álló 
minisztérium orsz. tejgazdasági felügyelőség
hez, mely a szükséges felvilágosítást és tá
jékozást szives készséggel díjtalanul meg 
fogja adni. Darányi s. k Fenti rendelet ér

telmében felhívjuk a I ez. gazdaközönseg 
figyelmét, hogy minden h*jszövelkezeti és tej-

j értékesítési ügyben készseggel és a legnagyobb 
I körültekintéssel nyújt felvilágosítást a Zala- 
I vármegyei Gazd. Egy. titkári hivatala is Zala- 
Egerszegen

Csudaszámba megy azon rendkívüli 
jé) hatás, melyei a csuz és köszvényes bán- 
lalmakban szenvedők érnek el a hires Zol- 
tán-féle kenőcs használatával. Oly betegek, 
kik már 15-20 év óta szenvednek és fürdő
ket s különféle szereket eredménytelenül 
használlak, e szer néhányszori használata 
állal meggyógyultak. Üvegje 2 kor. Zoltán B. 
gyógyszertárában Bpeslen.

— A Gazdasági Egyesületek Országos
Szövetsége a Zala vármegyei Gazdasági Egye
sülettel karöltve márezms hó 9 és 10-én az 
intelligens gazdaközönség számára, a keszt

helyi gazdasági tanintézet tanári kara és az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület kikül
döttjének közreműködése mellett, a vármegye
ház közgyűlési termében Zalaegerszegen, me
zőgazdasági felolvasásokat rendez, melyre 
úgy a gazdasági egyesület t. tagjait, mint az 
érdeklődő gazdaközönséget tisztelettel meg
hívja a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület 
Elnöksége. Az előadás sorrendje: Márczius 
hó 4. d. e. 9-10 óráig üzemtani tárgy, 10-11 
óráig állattenyésztési tárgy, d. u. 3-4 óráig 
növénytermelési tárgy. 1-5 óráig állattenyész
tési tárgy. Márczius hó 10-én d e. 11-12 
óráig üzemtani tárgy. d. u 7*3-'/* 1 óráig
növénytermelési tárgy. 1 ,4-5 óráig szövetke
zeti tárgy. Márczius hó 10-én délben közös 
ebéd. teríték dij szemelyenkinl 2 korona, 
melyre előjegyzéseket elfogad a Gazdasági 
Egyesület titkári hivatala Zalaegerszegen

i r o I) a L o M.
Taine Hyppolit Tennysonról írva, képéi 

adja az angol társadalomnak, beírja, hogy Angliá
ban utazva mint tűnnek fel a szép piros kőbázak,

a lonczfelfutott majorok, s ezekben mŰy egyszerű, 
csöndes, becsületes és nyugodt életet élnek lakóik. 
A családfő ura családjának és atyja cselédeinek 
is. A ház fölött megjelenik az Úristen alakja, imá
val ülnek az urak és cselédek közös ebédéhez, 
imával búcsúznak a Naptól alkonyaikor. A szelle
mes franczia nem is állja meg, hogy erre egy gú
nyos megjegyzést ne tegyen egy angollal beszél
getve: Az Önök országában mindig az Úristen az 
első személy. Nem tudnak miatta dolgozni, Ő az 
első az alkotmányban, ott van mindig minden 
házban. Ellenben Francziaországban csak menjünk 
végig az utczán Parisban, nézzünk a divatáru- 
kereskedésekbe, hogy unja magát a kis grisetle, a 
szeme hogy beszélget a tükörrel és a székkel. 
Este a CafTée de la Pays előtt hullámzik a nép, 
bent kopaszodó férliak, susogó selyemruhás, festett 
hajú nők, a fagylalt izével elvegyül a szivarfüst és 
az utczapor szaga, bizonyos, hogy az a társadalom, 
a mely Tennysont hallgatta, többet ér a francziá- 
nál. de nekünk mégis kedvesebb Musset, mint Ten* 
nyson. Erről a két nemzetről, ezeknek a szemben
állásáról, a két ellentétes társadalom első nagy 
találkozásáról szól a Nagy Képes Világtörténet 
I-V2. füzete. A 12 kötetes nagy munka szerkesz
tője M a rezali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal 
<* kötet írója is. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes fél bőrkötésben 10 korona; füzetenként 
is kapható ÖU fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Rudapest, Vili., 
Ííllői-ut is. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi rész leltize lésre is.

Uj magyar Shakspere. Igazi irodalmi ese
ményként ünnepelhetjük azt az örvendetes híra
dást, hogy a Franklin Társulat az uj esztendő ele
jén a teljes magyar Shakspere-rel kedveskedik a 
magyar könyvpiacznak. A kiadás a »Magyar Re
mekírók« alakjában jelenik meg s a maga egészé
ben igyekszik ehhez a gyűjteményhez simulni. Hal 
vaskos kötél lesz ez a gyűjtemény, első világiro

dalm i kiegészítője a Magyar Remekírók könyvtá
rának. Ara is a magyar klasszikusok után igazodik, 
s a hat erős kötet — körülbelül 220 iv — bolti 
árát a kiadótársulat díszes kötésben 30 koronában 
állapította meg ama kötelessége tudatában, hogy 
i Kisfaludi-Társaság teljes Shakspere-jét minden
kinek hozzáférhetővé kell tennie. Sőt még tovább 
is megy. A »Magyar Remekírók« minden előüze- 

I tője e bal kötetei renekivüli kedvezményképen 
húsz koronáért kapja ugyanazon könyvkereskedő
nél. a hol a »Magyal Remekírók»-ra előfizetett 

I Kézheillő, olcsó, népszerű kiadás lesz ez, a milyen
ben még nem jelent meg Shakspere magyarul. 
Ilyen klasszikusnak fordítása is klasszikus legyen ! 
olyan fordításban, a mely nemcsak a legkiválóbb 
és legmagasabb költők inestermüve, de a mely 
már teljesen küzkincscsé vált, egészen tulajdona 
és vére lett a magyarnak, a melynek minden sora 
ismerős és kedves a magyar fülnek. Ilyen fordítás 
a Kisfaludi-Társaság kiadványa, a melyben nem- 

vsak hogy Arany János, Petőfi Sándor, Vörösmarty 
Mihály, Szász Károly, l.évay József, Szigligeti Ede. 
Arany László, Rákosi Jenő, Greguss Ágost, Cíyőry 
Vilmos dolgozott, de a melyet megszoktunk, meg
tanultunk. megszerettünk iskolában, színházban,I közéletben. Ezt a teljes Shakspere-forditást sze
rezte meg már régebben a Franklin-Társülat, s 
ezt a kitűnő, az eredetivel vetekvő fordítást adja 
most közre javított kiadásban. A fordításokat a 
még élő fordítók újból egyt>evetik az eredetivel. 
\z elhalt fordítóknál — Arany, Pelóíi, Vörösmarty 
- a kiadás szerkesztője csak a sajtóhibák kikü

szöbölésére szorítkozik, maga a költői inü termé
szetesen érintetlen marad. A másik fontos szem- 
pont, mely a Franklin-'Társulatot a nagy munka 
kiadásakor vezeti, az, hogy Sliaksperet teljesen ki 
kell adni. Shakspere válogatott vagy rövidített ki
adása irodalmilag helytelen. Teljes és olcsó, de 
díszes Shakspere kell a magyar közönségnek. Mint 
a hogy a biblia csak a maga egészében szentirás, 
Shakspere se marad Shakspere, ha szemelvények- 

í bői ismerjük meg. Ez az egyetlen teljes magyar 
Shakspere, s egyhamar nem is igen lehet más. 
Ezekkel a remek műfordításokkal aligha szállhat 

[versenyre valaki. A kiadásban életrajz is lesz, s 
bevezető tanulmányok, dr. Voinovich Géza tollá
ból. Ürömmel várjuk az uj Sliaksperet, megtermé
kenyítőjét minden irodalomnak. A kiadótársulat 
pedig kulturális ezéiokut is szolgál, midőn Schak- 
speret, melvnek teljes magyar példánya eddig 100 
koronába került -busz koronás ár mellett hoz
záférhetővé teszi i »Magyar Remekírók« előfize
tőire nézve.
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Sve pošiljke se tiőué zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
knjižara F i s c h e l  Filipova, 
kam se predpiate i obznane 

pošiljaju.

M EOJIM URIE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor

Na pol leta . . .  4 kor.
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broj: koštaju 20 fill

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

Iz laz i s va k i t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu sva ku  ne d e lju .
Obznane se poleg pogodbe 

i fal računaju.

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

Hasnuvanje kaliuma pod nekoje 
biljine.

H r ž. Jesenska brž iz jedne kat meko- 
te vu plodu zéme vun 15 kg. fosfor kiseli- 
ne. 27 kg. kaliuma i 28 kg. nitrogéna. Káli
uma 4 — !) stran je vu slami, te ako slama, 
kakti gnoj nazad dojde vu zemlju, iz káliu
ma tojest delanog gnoja samo 1/5 nam je 
potrebno hasnuvati. Ali vnogokrat se pripe
ti, kaj slamo prodamo; vu takvim slučaju 
ove moramo sa delanim káliumom nudome- 
titi, tojest svih 27 kgramov.

Ako sa káliumom uajedenkrat i fosfor 
kiselinu hočemo nazad dati zemlji, iz loga 
cilja je na jednu mekolu 2 metercente ka- 
lisuperfostata potrebno.

Kalium-gnoja je  dobro pod brž pred se
janjem posipati i podorati. jer brž vu klica
nju jako pripreči kálium, ako je potlam po
sejani.

Najbolje se splati pod brž gnojili vu 
rahoj pešnatoj zemlji.

Pod protuletnu hrž je kálium gnoj la
kaj dober, ali je dobro, da vu onu zemlju 
vu koju hočemo hrž sejati, več vu jesen po
sipamo kálium gnoja.

P š e n i c a .  Jer pšenicu navčk na bolj* 
žila voj, tojest vezanoj zemlji sejaju. koja zem 
lja ima več od narave dosta kalnima, zbog 
toga sa káliumom, ako gi pod pšenicu si
pamo, ne postignemo sa njim tul i ko svrhe. 
pri hrži Kaliuma samo onda hasnujemo 
pod pšenicu, kada vu takvu zemlju seja mo.

koja je več više vremena pohodila takve bi
ljine, koje su kaliuma žele vun. Osobito pak 
na takvih zemljah, koje su duže vrémena, 
kak paša bile hasnuvane, ili pak su seno- 
koše bile.

Pod pšenicu je treba pred sejanjem 3 — 4 
Ijedne pri je gnojiti sa káliumom.

K u r u z a. Kuruzu ili za žitek, ili pak 
! za zelenu krmu sčjaju. Od ove zadnje smo 
itn več višekrat pisali i povedali smo, kak 
iiju je treba plodili. Zove se: čalamade.

Čalamade vun zeme iz kat. mekote zem
lje T>7 kg. nitrogéna, 30 kg. fosfor kiselinu. 
I I I  kg. kaliuma. Ali za séme plodjena ku- 
ruza poprek vzéme vun iz zemlje 34 kg. 
uilrogena, 15 kg. fosfor kiseline i 35 kg. ka
immá.

Jer. kak vidimo. |e med lémi dvéma 
velika razlika, dakle i gnojenje njihovo je 
potrebno, da bude različno.

Ako za krmu plodimo kuruzu, onda kaj 
je iz zemlje zelo, bude skoro sve vu gnoj 
došlo i od ovud vu zemlju. Ali ako za séme 
plodimo, onda sigurno, da nekaj kaliuma sa 
prudavom kuruzom olide vkrej, a nekaj pak 
vu kuruzinju. Zbog toga akoprem čalamade 
više zéme vun iz zemlje, ali i nazad da. a 
za séme. kuruza pak ménje zeme. ali i mé
nje da nazad, zato je pod ovu bolje treba 
sa káliumom gnojiti, kak pod prvu

Ali gledajuč na to, da med svémi bil- 
imami je za štalski gnoj najbolje zahvalna 
kuruza. najbolje je. da pod kuruzu štalski

| gnoj hasnujemo, a po druge biljine pak de- 
I lani gnoj.

D e t e l j i c e .  Med deteljicom je  više 
takovih fajlah, koje vnogo kaliuma hasnuje- 
ju, a vu drugim pak se spodobno ponašuju, 

i kak do sada rečene biljine.
Tak na priliku: lucerna, tojest turska 

deteljica zeme iz jedne mekote zemlje 49 
kgramov kaliuma i 18 kg. fosfor kiseline.

I Grlena deteljica zeme 5(1 kg. kaliuma, 16 kg. 
losfor kiseline Osobito pak vnogo kaliuma 
vzéme vkrej seradella-deteljica, kojoj je 64 

| kgramov kaliuma botrebno.
Pod ove biljine dakle je kali gnojenje 

| osobito vu raheših, koje več od narave malo 
kaliuma imaju zemljah potrebno. Kak se je 
to izprobalo plod deteljicah sa kali gnoje
njem je moči dvostrukim napraviti.

L é n  i k o n o p I j a. Léna bolje na ra
bili zemljah plodiju 18 vu kojih je  več od 
narave malo kaliuma. Lén, akoprem nepot- 

jrebuje vnogo kaliuma, ipak je zahvalen za 
kálium Osobito pak rad ima one gnoje ko
je klóra zadržavleju.

Pod konoplju kaliuma ne hasnujeju tak 
jako. pak niti nije pozneto. kak se ponaša
jo  konoplje naprama kaliumu.

V r t n o  s i I j e. Skoro svaka vrtna bi* 
Ijma ima vnogo kaliuma vu sebi, iz česa se 
vidi, da se pod vrtne biljine kálium sa svr- 
hom more hasnuvati. Vu Nemškoj su opa
zili. da kalium-gnoj ne samo vu broju, nego 
i vu kakvoči javi vrtne biljine.

-  L. R. j .  -

Z A B A V A

Podolinskih piarištov priliodnik.
(Konec1)

Veliki mir nastane vu refektoriumu. Ma- 
gjari i poljski su bili zmešano patri, nego 
niti jeden nije ljubil nemce, akoprem za on- 
dašnje vréme se s tim pogibeljno bilo hvalili 

Ondi vani vu kuhnji ovi nižešega reda 
lajkuši su s dumljavali s pitanjem svojim 
stranjskoga slugu: gdo mora bili i kaj mora 
biti njihov gazda, i odkud su došli i kam 
idejű, ali nikaj su ni mogli zazvediti od njega 

Vu onoj noči je tam prespal ov slranj- 
ski, a drugi dan se dalje spravljal Nego vu 
jutro dojde iz varaša velikoga sodca slug;; 
Pozivaju se gospodin rektor k sodu varaško- 
mu. —

Veliki sudec naprvostavi, da silen ku- 
renš je  došel od generala iz Kasse varaša. 
Vu kojem kurienšu na znanje daje, da on 
strahovito pogibeljen Hákóczy Ferencz je iz 
rešla bil skočil i sada se ovdi okolo poljske 
granice skrivačka. Veliki prikaz je odsudje- 
ni onomu, koji njega živoga. budi mrivoga 
vu ruke naše predal bude. Kakvo priatelsko

susedstvo nam ponudja gospodin general 
Da neg vidi plemenita varmegjija. kakovu 
dobni sreču bi imata iz toga. ako ovoga po- 
gibeljnoga rebelišta Ih mogla k rukam pre
dali. serdilostjum presveloga rimskoga cesara 
plaši generališ lakaj i varaša, ako bi dru- 
gačije činil.

Gospodin veliki sudac več počel je stra
žo držali kod varaškib v rala h. kaj lolikajše 
i prečastitim oteom |>redloži. da neka i oni 
paziju.

»Hočemo pazili odgovori nklor s dü
hökön naklonom. Akoprem mi imamo pri
vilégiuma od kralja, naš gospon nije cesarski 
generališ. nego zato ipak paziti hočemo«.

I kad se nazad bil uh vrinil vu klošter, 
taki je ovak bil rekel mlademu prihodmku: 
»Stalno obečanje dal sam varaškonm pog- 
lavarslvu, da hudem na svakoga tudjma paz- 
ko itnal. koji ovud hodil bude. Staiiovito. da 
pazil hudem, da se nili jeden las ne mrzi 
onomu. ko|i poleščicu išče vu našem jiribi- 
vališču. Zato progomtelji miter stupili smeli 
nelnidu«

Mladenec prestrašeni pogled vrže na 
l»iarištu:

»Mene preganjaju? Kak lovi znate pre-
častni, gdo sam ja?«

»Neznani, veli rektor niti ni sam želen 
znali Preizvišeni gospodine vi kao slranjski 
došli jeste k nam. Nek bude prostoga, ali 
visokoga slabša naš gost. medju ovimi sve
timi stenami ohranjen če bili Ako pako bi 
želja vaša bila dalje putuvati, preporučam. 
da segurneše bude vaše putuvanje po tem- 
noj noči, da se genete odovud, sprevoditelja 
vam dam. koj vas če voditi po takovim 
Putu. gdo se neimale bojati nikakove pogi- 

I beljnosti«.

Ovaj mladi tudjinac prime za ruku sta- 
roga rektora. Više se nespominaju. Na tretji 
dan. kad je krnica nastala, slranjski se na 
l>ul odpravil preko šumah i gorah črez Ma- 
guru. Jeden mužki človek je  njega bil vodil, 
koj stopram za četiri danab posle navrnul 
se bil vu klošter, gde je  dal računa rektoru 
od pul u Vanja njegovoga

Precastni gospodin moj oteč izvršil 
sam. kaj je bilo na me izničeno«.

Doli si sleče iz sebe iz ovčinje kože na- 
či nje nog a kepenka, pak se nazad obleče vu 
svojti emu reverendu



Spomenik Zrinyiev.
Sa lépőm svotom su se povekšali oni 

penezi, koje za cilj spomenika Zrinyia po
biramo. Čakovečka šparkassa (stara) ie lo 
ga o. m. na svojem spravišču izrekla, da na 
ov cilj 200 korun daruje. Ove peneze smo 
vre i dobili i vu denešnjim broju jih vre 
izkažemo.

Nadalje izkažemo jeden dél onih pene- 
zov, koje je gosp. Fejér József grofovski 
mérnik sabiral

Hvalja čakovečkoj šparkassi, kak takaj 
gosp. Fejér Józsefu i svim, koji su daruvali 
na spomenika Zrinyia!

Četerdeset i peti izkaz.



svojega, luvaruša Mayerica preda svoju tuž- 
bu takaj sodu poradi déteta. Sada svi želno 
čekaju, kakovoga mudroga suda bude izre
kel sudec o tom, da iz bilja čije da bude 
déle.

Zbiran je  birova  sv adj o m.

Krvna svadja je bila prilikom zbiranje 
birova vu Sára falva občini. Nikak ni su se 
mogli naravnati, koga bi zebrali za birova. 
Nazadnje se je takva svadja napravila, da 
su žandari morali proti stupiti Jedna slran* 
ka, je svojega kanuideta Balabán T0doračeZ| 
glave žandarov hitila nutri vu občinske hiže. 
Žandari su dva čoveka oranili. Zbiranje j e : 
oddaljeno.

Zaklani trgovec,

Vu Polskim Kalicsa varašu se je jako Í 
čudno videlo zniknenje Kohn Farkas zvanog j 
trgovca, kojega su več od dva tjedna iskali, 
ali nigde né mogli najti. To su znali, da je 
trgovec iz doma otišel, ali nazad več nije 
došel. Jer pak je sve posle imel vu redu il 
drugač su nemoguče držali, kaj bi se sam 
skončal, več su i na to mislili, da ga je neg* 
do drugi mogel zaklati. Ove dane su iz Bros-j 
na 2 vane vode jednoga žakla potegnuli vun. 
Žakel je bil skup Šivani, i kad su ga raz
parali, su vu njem našli zginjenog trgovca 
mrtvo télo. Telo mu je na više rnéstah ora- 
njeno i to tak. da je videti, ka| ga je negdo 
skončal i onda pak vu vodu hitih Krivca 
do sada nisu našli.

Z  bog lju b a  vi.

Rosenberg Lajos zemljak vu Belincz 
Temesvármegjinski občini je od zdavnja vre
mena ljubil najlepšu pucu vu občini Popes* 
ku Mariču. Potlam se oženil i ostavil je lé- 
pu pucu, koja se je  na lo tak razsrdila, da 
je odlučila osvetiti se nad Rosenbergom. Jed- 
nog dana je  sve povedala Rosenbergovi že
ni, koja je zbog toga ostavila svojega muža. 
Lépa Marica je onda k Kosenbergu išla. Da 
kaj se je pripetilo med njimi, to se nežna, 
ali to je istina, da je Rosenberg najedenkral 
samo doli zgrabil pušku i dvaput je streljil 
na pucu, koja je taki vumrla Rosenberga 
su žandari prijeli.

P r i je t i  ra  mi bar!.

Još vu Ijetu se je pripetilo, da su med 
Nagy Kikmda i Nákófalva občinami kre pu- 
ta vu kuruzi vu strašnim položaju našli jed- 
no mrtvo télo Iz mrtvog téla, kojega jednu 
nogu su psi odnesli, i kojega su več i vra
ne počele trgati, je meso več sve vkrej 
odpalo, samo kosti su ostale, iz kojih je dru
go né bilo moči konötatérali. da je noga bila 
k ruki privezana, i da je ubojstvu postal 
žrtvom. Da gdo je bil, to se je onda još né j 
znalo, jer je  nigdo né pital za njega nigdar. 
Sada se je  nazadnje ipa k zazvedila istina i 
to se je zeznalo, da zakaj jt  nigdo né pi
tal za zaklanoga nigdar. Nesrečni čovek je 
vu Kikindi rodjeni 40 Ijet je bil star. več 
vnogo Ijet kaj je  vu Serbiu otišel i od onud 
je  hodil negda-negda na séjam vu rodno 
mesto. Jer pak je višekrat tak zaostal, zato 
jé né za njim pital nigdo, a na télo pak mu 
nije več bilo poznati, gdo je. jer su razboj
niki né samo sa strašnim nermluvanjem. ne
go sa naprévidjenjem včmili ubojstvo Kriv
ce su sada prijeli. Gazdi su iz Kikinde, kojih 
imena, do kraja iztrage vu tajnosti držiju. 
Zbog onih penez, koji su |>ri njem bili. su 
ga zaklali. Noge i ruke su mu skup zvezali, 
a onda pak su ga sa lopatami i sekirami tak 
rekuč zatukli. kak živinu, glavu su mu raz- 
tukli, svu opravu mu zeli i odnesli su ga

vu kuruzu. Da kuliko su pazili nase.se vidi 
iz toga, da su se taki onda poljek željezni- 
ce vu jednoj vodi skupali, a drugi dan pak 
su opel išli i pogledali su mrtvo télo, jeli još 
živi. Iztnga teče i nije nemoguče, da bude 
još više krivnjah znašla.

Z im a  vu č ipan jo lskoj.

Dok pri nas takvo vréme hodi, koje 
več od zdavnja nepametuju ljudi, januar je 
takov skoro, kak nnjuš, za toga tam, gde 
je vekivečno protuletje, tam je strašna zima, 

Itak, da toplomer 10 gradušov pod O kaže, 
tojest 10 gradušov zima je. Veliki zapuhi su.

| Vu Madridu su na vulicah i piacah žeijez- 
ne peči postavili, da se siromaški ljudi ima- 
ju gdé greti.

Vihri.
Pod zadnje dneve, kak se je i prinas 

na hudo obrnulo viéme, je na drugih stra
ndi Europe vnogo vihrov bilo. Vu Fiumi je 
vidiki viher bil, zbog kojeg su sve delo oko- 
lo ladjah ostaviti morali Ali in a  vulicah je 
pogibeljno bilo hoditi Po vulicah su vuže 
napeli, da su se ljudi mogli za kaj loviti. Vu 
Baross-luki su se »Szicílián« i »Monfort« 
englezkih ladjah vuže od velikog vetra raz- 
trgle. Na to je marinarska oblast druge vuže 
poslala vun na jednih kolah Med tem je 
hora-veter jednoga magazina krov sa veli
ko t n šilom na 30 metre dalko odnesel i rav
no na ona kola hitil, koja su vuže pelala 
Kučiš je više ranah dobil, ali mariner, koj 
je poleg išel, je obedve noge zgubil. Vnogo 
nesreče se je  pripetilo sa decorn školskom 
Veter nje je po vulici kotural. tak da su je 
policaji morali gori pobrali i dimo nesti. Ve
liki vihri i zapuhi su takaj vu dolini Drave, 
vu Parizu, vu Gracu i na više mestah bili.

\a g r a d je n a  d ru ž in a .

Vu üáspárházu na Liptay Géza ima- 
nju vu ovili danah lépa svečanost je izvr
šena bila. Eles Imbri kakti gazdi i Si in u n 
Juraju kakti staromu birošu za dvadeset let
no verno službovanje vu imanju svečanos- 
Ijum predali su od Darányi ministra za ver
no službovanje pohvaljenega lista, i penez- 
iii prikaz. Iz tak zvanoga mesta Koronssz, 
gde je bil Eles Imhra stanoval, čelu selu iz 
zastavum i mužikum bilo je sprevodilo sla- 
roga dazdu na marof. Kod ove svečanosti 
Koronczo i Gyimot sela Stanovniki; nadalje 
Laszbert Rezső supremuskomus, iliti főispán, 
Németh Miklős vármegjinski obernotariuš, i 
Fischer S?ndor orsački zaslupnik su bili na- 
zcčni. Veliki sudec je držal lépi govor sve- 
čiteljom i predal je njim od ministra poslja- 
noga dekreta i penezni prikaz, koj im je bil 
prikloplen njihovega gospodina slika takajše 
i svakomu 100 korun i to nagrade vu zla
tu je bil predal.

Kralj katt kravskl pastir.

Jeden angleški novinar nam priličen 
dogodjaj javlja od talianskoga kralja i kra
ljice. Viktor Emanuel i Helena kraljica, vu 
jednim osobito toplim danu šetali su blizu 
svojega kaštelja, tak zvanoga Rakkonigi. Od 
velike vročine je bila kraljica za žedjala, pak 
bi bila rada pila kupecu mleka, ali pako 
budi vode. Na polju su zagledali jednu Že
nu. koja je kravo pasla bila. Kral| k njoj 
ide pak nju prosi za kupieu mleka. Žena je 
ni poznala svojega kralja, pak mu reče. da 
njezina krava nema mleka, iliti nedoji. Tak 
jednu kupico vode harem donosite iz doma. 
Iz drage volje, ako mi čete paziti dot čas 
na moju kravu. — Dobro je. — Žena odide

po vodu, a kralj pako pazi na kravu. Za de
set minut nazad dojde iz flaškom vodum 
žena. Sada več vu spomenek se pustil iz 
njom. Kaj mora zrok biti lomu, da danas 
ovak malo ljudih hodi ovud? Svi su otišli 
k kaštelju, ar želili bi videti kralja i kraljicu, 
pak malo hercogicu, odgovori mužka žena. 
— Samo sam ja morala doma ostati, da pa
sem kravu. Nigdar nemam sreče kraljevsku 
tamiliu videli. No vidite, odgovori kralj, sad 
jedenput ste vi srečneši, kak ovi drugi. Ja 
sam kralj, ovdi pako kraljica. S ovim jeden 
cekin dude presenetjenoj ženi, pako odide.

D e c a h  n esreča .

Poljeg niže naznačenog pripečenja, kak 
nam novine pišeju, vu tak zvanom Ferencz 
potoku četvero delce došlo je smrti vu ruke. 
Preminuču sredu iz Tapari mesta školski uče
niki išli su na Ferencz potok se sklizat. Kre 
brega biaše ov potok zadosta debelim ledom 
pokriti. Ali posredini je bil led vre van vzeti 
i samo tenka kora je pokrivala vodu, deca 
ovu izpazili nisu, pak i dale počeli su se 
skližati. Ali na svoju veiiku nesreču, ar šes- 
torica je vu onim hipu poradi tenkoga leda 
vu vodu spokapalo. Dvojica iz velikum mu- 
kum i trudom su zišli van, nego četvorica 
roditeljom na veiiku želost vutopili se jesu. 
Na vebku kriku došli su ljudi, da nje od 
te strahovite nesreče mentuvali budu, ar s 
najgoručešom željom več pomoči mogli nisu.

Nekaj za kratek čas.

P r i r e č j a.

Koj hoče za leto dan bogati poslati, on 
si zasluži, da ga za pol leta dni obesiju.

Ov a k  mi s l i  T a l i  a n.
*

Drobni penezi nevčiniju imučnoga, pri- 
rečja nevčiniju mudroznanoga.

Ov a k  ve l i  Židov.
*

Poljodelavec zemlju želi, plemenitaški 
človek šumu. tergovec peneze, mešterski člo
vek delo, nego žena céloga sveta.

Ov a k  mi s l i  P o l j a k  
♦

Dvakrat je včinil falingu stvorilelj, kada 
je zlato i kada je žensku stvorih

Ov a k  mi s l i  I n d i a n e c.
*

Kod bitivine bogataš za svoj obraz a 
siromak za svoj kaput se boji

O v a k  v e l i  Rus .
*

Nekomu človeku se jako počelo zéhati, 
vu toj priliki iz nenada mu dojde nekaj na 
pamet, pak zavikne: Ja bi najsrečneši člo
vek bil ovoga sveta. — ako bi moja punica 
puca bila ostala.

*
V r a č t v o

»Nu dobra žena, kak su vaš muž? Jeli 
su mu hasnile pijavke?

Jesu. prosim ponižno gospodin doktor 
hasmle. nego od prveših mu je  jako zlo bi
lo »Dve žive je još nekak mogel pogutnoti. 
nego ove druge dve, sam mu na mašči bila 
spekla«

Odgovorni urednik

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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Árverési hirdetmény.
Kernyák Mátyás beliczai lakosnak Kercs- 

már Ferencz Csáktornyái lakos elleni végre
hajtási ügyében végrehajtatnak 03 kor. 88 
fii!, hátraléki tőke, 1901. május 16-tól 5%  
kamat, 12 kor. 20 fíll. ezuttali költségből álló 
követelésének kielégítésére, valamint az ezen
nel csatlakozottnak kimondott Wollák Rezső 
Csáktornyái lakosnak 24 kor. tőke 1901. szep
tember 19-től 5°/0 kiimat, 18 kor. eddigi költsé
gekből álló követelések kielégítésére az árverés 
elrendeltetvén, a nagykanizsai kir. törvényszék 
és a Csáktornyái kir. járásbíróság területén 
levő Csáktornyán 878 sz. tkv. A f  85/a/2 hisz. 
280 népsorsz. ház belsőség 120CJ öl terü
lettel a végr. efj. 156. §. alapján 908 kor 
becsárban az alulírott tkvi hatóságnál

1902. éri aárczius hó 11. napián tfélslött 9 érikor
dr. Hajós Ferencz ügyvéd vagy helyettese 
közben jöttével megtartandó nyilvános árve 
résen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Az árverezni szándékozók tartoznak a 

!>ecsár 10% -át készpénzben, vagy óvadék
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, még pedik az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 00 nap alatt, 
a harmadikat ugyanattól 90 nap alatt, min
den egyes részlet után az árverés napjától 
számítandó 5°/0 kamattal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint.

Ezen hirdetmény kibocsájtásával egyi
dejűleg megállapított árverési leltételek a 
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. járás
bíróság tkvi osztályánál és Csáktornya köz
ség elöljáróságánál megtekinthetők 047

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Csáktornyán, 1901 decz. hó 14-én

o o m m o o o m m m m m

Egy jó erkölcsű fiú

é= =  t a n o n c z n l  = = = = =
fe lv é te tik

Tódor R. fűszer- és csemegekereskedésében
Csáktornyán.

tus 1 1

0 0 0 0 8 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 6 0 0

3 '

Szép m e llé k k e re s e tre
kerestetik üzlet- vagy privát egyén, 

élénk forgalmú helyen, z r z
Női- és gyermekdisz, úri- és katonai egyen
ruhák vegytisztitása és festése 
továbbá női egész aljak, hálóköntösök s 
egyéb dolgok plissirozása és gőz
vasalása ezek felvétele és kia

datását eszközölni.
Czim megtudható a kiadóban. 0 4 8 1 — 3

Kapható minden könyvkereskedésben, 
vagy a pénz beküldése esetén megküldi 
bérmentve a Szegedi Napló kiadóhiva
tala: 050 1— 3

Í T H T m T m v í  W w W W



|Elöleges színházi jelentés
| és bérlet hirdetés.
9I  ---------- -----------------
sv Tisztelettel értesítem Csáktornya és vidéke nagyérdemű közönségét, miszerint
9  40  tagból álló, a vidéki színészet legjelesebb erőiből szervezett:

|  d rá m a-, v íg já té k - ,  népszínm ű- és op ere tte - tá rsu la tom m al és 
I  s a j á t  zenekarommal

9 folvó évi márezius hó 8-án.
%̂

 Zala-Egerszegről nagj rabecsült körükbe érkezem s ezúttal

b o  E L Ő A D Á S R A
^  tervezett működésemet márczius 10-én megkezdem a

 ̂ „K is s z ö k e xén y“ n a g v o p e r e 11 e 1.
) ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
|  Műsoron a HőVctHczö szindarabotyól áll:
VK Kis szökevény, Baba, Görög rabszolga, Czigánybáró, B. A. L. E. K, Svihákok, New-York szépe, Talmi 
£  herczegnő. Bőregér, Pajkos diákok, operettek; Bohémvilág, Nagymama, Henschel fuvaros, Czifra nyo- 
Kv moruság, Vöröstalár, Becsület, Ocskay brigadéros, Proletárok, Egy katona története, Becstelenek, Hadak 
4  útja, Hófehérke, színművek; Himfy dalai, Gyurkovics leányok. Névtelen levelek. Arany kakas. Házi béke, 

Képviselő ur, Dada, Zsába. Tartalékos férj. Negyven éves kis leány. Robinsonok. Tanqueray II. fele- 
4  sége, Durrand és Durrand, Sasok, Szivem, vígjátékok; Kuruczfurfang. Csárda virága. Flórika szerelme, 
^  Sárga csikó, A mit az erdő mesél. Fekete rigó. A bor, A csikós, népszínművek.

9 -----------------------------------------------------------------------
A  M é ly e n  tis z te lt  n a g y é rd e m ű  k ö z ö n sé g  !  Igazgatni pályámon sohasem volt szokásom hangzatos igére-
£  teket tenni, de átéreztem hivatásom magasztos voltát s tudom mivel tartozom a közönség míiigényei iek kielégítésére s 
A  hogy én is csak úgy számíthatok a közönség támogatására, ha jó műsort adva jó előadást tartok Fölörekvésetn
£  tehát az, hogy jó műsorral és egybevágó szabatos előadásaimmal a n. é közönség megelégedését és pártfogását kiérdemeljem, 
h  N a g y  tá r su la to m  fen n ta r tá s á ra  a z o n b a n  b iz to s íté k ra  va n  s z ü k s ég e m  s  a b iz to s íté k
£  e r r e  a  bérlete m ir e  n é z v e  a  /i. é. k ö z ö n sé g  b. p á r t fo g á s á t  k é r e m .

9 -----------------------------------------------------------------------
I K  12 előadásra bérletet nyitok. Állandó jogy egymásutáni 12 bérletes előadásra oldal-és lámlásszék I IV sorban
j r  20 korona. — Állandó jegy egymásutáni 12 bérletes előadásra az V VI VII. sorban 1 i korona. Zárlszék állandó 

bérlet 10 korona. A bérletek felerészben az aláíráskor - a másik fele az első öl előadás után fizetendő. Az előadások a 
y  »Zrínyi* szálloda nagytermében fognak tartatni. A bérlet eszközlését, a bérletpénzek felvételét és nyugtázását magam 

végzem, a miért is személyesen teendem mindenütt tiszteletemet.

, 9  A nagyérdemű szinpártoló közönség jóindulatába magamat és társulatomat ajánlva maradtam mély tisztelettel

|  K ö v i  E d e ,  s z í n i g a z g a t ó i ,

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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