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Hirdetések jutányosán számíttatnak. M e g je le n ik  h e te n k in t  e g y sz e r: v a s á rn a p . Mylittér pstHssra 2 0  tilt

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Gazdasági közlemények. legföllebb l  Vs cm.-rel legyen mélyebb a Mit tegyünk azonban a trágyalével az
ö J  * trágyatelep aljánál. Térfogata 10 darab istállóban?

A t r á g y a l é r ő l .  szarvasmarhára 6 m /2  s azt gerendákkal Mindenekelőtt oly bőven almozzunk,
ViJgy kemény padlódeszkával zárjuk el a hogy az a trágyalevet mind feligya. Legjobb 

frágyalének az istállótrágyáról leszi- levegőtől. volna a trágyacsatornát befalazni, elegendő
várgó folyadékot nevezzük és ez lőleg az iníovaiót.ii méiv „лпоь л|, mély csatornákról is gondoskodni és eze-
állatok vizeletéből áll, mely a rothadás föly- . • . * f . a^1" két szalmaszecskával vagy lőzegporral tölt-
lán összetételére nézve többé kevésbé meg- a d legyünk tekintettel a foldariara; ha gük ho 0Z tráovalevel mind fel

változott. A trágyalében levő ammóniák ha- e r ,7 ‘ vlzáfh I a n о к*8 "н к ко г ̂  к! v m Ул / U1 szi' Í a Е«У számos marhára naponta 1 - 1  •/, 
lására az alomban és ganajban levő orga- , . . A. ' ,z4^  ,l kg. tőzegport számíthatunk. Ha a szecska
nikus anyagok egyrésze féloldalik, mely a IZa,lasánál. *rá' vagy tőzegpor egészen teleszivta magát,
levegőn oxidállatván, barna szinü festőanyag "J. . , g • , L  7ráov f20"»Sf e ,°S azt a trágyatelepen elterjesztjük és a csa-
lesz belőle. A ganajié trágya értéke nagyon ... • y . J. а8Уа e ® ,n e' tornába uj tőzegport vagy szecskát teszünk,
különböző, így nyáron egészen más, mint . 1 , ^ 5 ? !  uu ; d tra^ a,éket leJ д folyókákat átlyukasztott vaslapokkal vagy
lélen; a régi kierjedt Irágyalének más и ы  i v,J “  ^ i s a l  befödni igen czélszerü. -  Ilyen
hatása, mint a frissnek; ha az esővíz hoz- ' ‘ 8УМИ módon nem lolyik ki trágyalé és nem is
záfolyhatolt, akkor sokkal keveseebbel ér, A trágyalékut nemcsak alul, de oldalt mehet veszendőbe. A trágyalének az istálló 
mintha tisztán kezeltetett. is czemenlezve legyen; a tégláknak, vagy közelében levő veremben, vagy kutban való

A ganajié legfontosabb alkotórészei: a köveknek habarcscsal való bevakolása mit felfogása nem előnyös, mert veszteséggel
nitrogén, káli, a foszlorsav egészen jelenték- sem ér, a beton sem használható, mert azt jár. Ha konzerváló szereket alkalmazunk,
leien, mert ezt főként a tehenek majdnem a trágyalé ammoniakja hamarosan lönkre pl. superfoszfátot, azt vagy lőzegporral ke-
kizárólagosan a ganajban és nem a vize- teszi. A czement sem (art örökké, és né- verjük, vagy almozás elölt az állásra hinl-
letben ürítik ki. A káli az eltartásban nem hány év múlva megújítandó: Ennek elmu- jük. A tőzeg alkalmazása nem kerül sok
szenved változást, ellenben a nitrogén íe- lasztása tetemes veszteséggel jár s azért pénzbe és kifizeti magát. E  helyett szalrna-
leltébb változó; az erjedés és rothadás kö- okvetlenül kijavítandó. Ha a trágyalékut- töreket és szecskát is használhatunk, de ez
velkezlében egy része mint szabad nitrogén ban jelentékenyebb mennyiségű trágyáié kevesebb nedvességet képes felszívni, azért
más része mint ammóniák száll a levegőbe, gyűlt össze, akkor azt trágya locsolására ez esetben nagyobb csatornára és a tőle-
A jól kezelt gazdaságban csak kevés trá- használjuk; eközben arra ügyelünk, hogy lék gyakoribb megújítására lesz szükség, 
gyalé található, csak annyi, a mennyi a ga- az ammóniák el ne szálljon, ez okból nyá- A trágyalé okszerű kezelése rendkívüli 
naj kezelése folytán a trágyából kiszivárog j ron csak korán reggel fecskendezünk és fonlossággal bir és nagy mértékben emeli
és a trágyalékulban összegyűlik. pedig vastagsugárban, mert ha a levet vé- a trágya hatását, kezelésével pedig való-

A trágyalékut vasrostélylyal, vagy egy konyán, magasra fecskendezzük — kivált ban a legtöbb gazdaságban senki sem
ventillel legyen a trágyateleptól elzárva s meleg időben — sok ammóniák száll el. törődik.

T Á  R  P  7  A  ma8as növéssel és az arcza barna a napsü-Idája hangját, szemtelen alázatosságot tetetvén,
**  ^  ^  **  * léslől és íitylyet hány a betegségnek. Zsebkendő- farkcsóválva czaminogotl az idegen férfiú felé.

jével lörülgeti arczál. Kár ez a meleg. Különben Ámbár Ompolynak esze ágazatában sem volt, 
p  . enyhe csend fészkel itt. Kz a kis város a hegyek hogy (Cézárt megtisztelje egy-két simogatásaal, a
L GI1CSZ\ 1 rdwj. közt csupa csönd. Azelőtt, mig vasul nem széllé kapu felé iiienvén mégis megsimogatta a kutya

. a rnezőséget, olykor hallatott hirt magáról Kau- tokáját; közbe-közbe mosolygott, mikor a lány
Irta: H, H a v a s i A lb in . czió-szédelgő, krakélerek tán tudomással sem nevén szólította az állatot.

I bírtak felőle. Most más világ járja. A nagy váró- Ott ismét megemelte a kalapját és hallha-
1 sok szelleméből ide is hurczolkodolt valami ke- tóan súgta:

üinpoly Ipoly az akáczok alatt járván mo- v ŝ Vannak lányok, a kik franczia kalapban — Heggel óla szebb lett, Verus. — Vera
tyogta mi édes a május. járnak és a köztéren is tavaszi délelőltön sok nem szólt semmit.

° — Édes május kedves május. ‘ nőcskeféle ténfereg, magolván a salon nyelvet. Ah, Ipoly soh’sein bókol. Őszintén nézett
Ráfelelt a meleg nyárdéli szél akáczillatot Hlyik Ipoly fülehallatára deklamálja: — Zsö vuz arczába s kéz-kézben mentek a jávor árnyékolta 

hozván. És odébb mosolyogva bólintott a garád «п>, inon ser. -  Igaz, Oinpoly érti a czélzást, a verandán ital.
orgonabokra üde nevető virágaival szatirizálót megszidja, pusmolván magában és Verus kisasszony szobájában mosolygott a

Ipoly tele tüdővel szívta az illatot s nagy, I nem hizeleg önmagának noha -  tetszik tudni mama. . , ,,
nehéz lépéseket tevén, meg-inegállt nézni a ve-1 ~  csinos hu. Úgy mondjak és való: sok pesz- -  Ah, Ompoly ur m. szép, m. kedves, ftog-
rőfényben, mint kerengnek a pillék. Ámbár való, l°"ka néz utánna, sóhajtván. Miért? csak az .1- aljon hebet, -  itt a d.vanon. De nagy legény, 
nem sietős a dolga igv ebédtájt szokása emésztő l**tő tudja. Hetyke a bajusza ténylegesen és maga Igaz, régtől nem láttuk. Vagy . . . Ah,, nini . . . 
sétát tenni -  de ’nagy léptekkel halad, lévén élet az egész ember. reggel találkoztunk a csöndes misén. 0 , . . .
trabális darab az emberiségből. És közbe föltekint Aztán megfordul, fogai közt eregetvén a ó . . • . xl
az égre szókat, czitál, régi s hatalmas léptekkel vág a Ipolyi szétrakva lábait, kezét dörzsölve ino-

^ ез mijus, kedves május. virágos mezőnek, körösztiil a nagy árkon a hid- solygott érthetetlenül — ah, — igen, igen — s
Bárányfelhők azok mik úszkálnak. Úgy ne- vég-ulczának. Mert Ompoly Ipolynak ott vagyon naivul mosolygott. Mindenekben egyszerű vala. 

vet le a kékség onnan,’ körösztül a fehérségen, a lakása. Aztán energikusan, hízelegve mondta:
Csak annyi éppen, mennyit az akácz bocsát át. . — Vera megszépült.

Ompoly megrázza a vállát. Nagy a meleg. 11 A mama bólintott.
Jókat fuj s hallgatja a színes mező felől, mint Nyílik a leveles kapu az ulcza végén. A — Az a penészvirág? — Alig jár a nap
jön a pacsirta csattogó hangja. Kz tetszetős és padka alatt nyelvét öltögelve sunyit a kuvasz fényre, örökön a homályt bújja. Ilyen bolondok a 
kedvesen szép. Mert iin: mindenekben május Czézár. (Beszélik, hogy a grófnak volt tulajdona lányok! egész életük álomlopás. Kedves Ipoly, 
j)onol valamikor, onnan az arisztokratikus neve.) És ki- Ön kiczipelhulné a mezőkre, a kertbe, vagy az

Május az ifjúság. bukkant egy fürtös fej a kapun. erdőbe is akár. És mondja neki, mi az élet —
— Édes, édes ifjúság. Ipoly hangosan mondta: — Jó napot. — tanítsa ki.
Kzt is Ompoly mondja. Mivel ő még ifjú; Kipirul a lányka 8 hozzátóditotta: — Hozta Is- Ah! Penész virágka lesütötte szemeit; Ipoly 

huszonnégy esztendős. Igazi ember, széles váltak- ten. — A vén, lompos Czézár, hogy hallotta gaz- szégyenkezve húzta mosolyra száját — fejbólintva.
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legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.
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Viasz-Henöcs I  Aratty-fötywáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő szer ke- Ж képkeretek stb. bearanyozására.

mény padló számára. I köcsög ára 120 K. ä  I kis palaczk ára 40 fill.

F«he'r ,.GIasnr”-fíttywáz
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb ujonnani befestésére.
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С Я  bírt, a melyre n I. ez részvényesek tisztelettel rneghivatnak. _ Д к

2 Az igazgatóság és a felügyelóbizottság közgyűlési jelentése.
3. A részvénytőke felemelési ügye. ^ ^ 9

Г #  j- Az alapszabályok módosítása'illetve a kijavított alapszabályok előterjesztése. Д Ь

L j l  Kelt Csáktornyán, 1903. április 2 »-én. jj/L

T 9  A z igazgatóság.
^  . . . . . . .  , 48> 8- í  tanácskozás, ét szavazási mgot a közgyükén minden részvényes személyesen avakorolh», , > <
f i  kívántatik, liogy a részvényes legalább 20 éve* lépvén és részvény közgyűlés Holt leualáhh ié lv  f i  •. , • :°* gvakornlhalására meg- jjf f k
X  beírva és végre, bog) az szintén a közgyűlést Я nappal megelőzőleg a* intézet pénztárába letétesaék a t4rsaea* könVVPÍben а/. 6 nevére legyen щ / А
I S J A  A választási jog azonban nemcsak személy, sen. haue,,, a t.ivoílevők által is gyakoroltam и.к i
Ш Ш  másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat- azonban szintén szük.é™. h,? *’ a ,"H‘* "°m .M‘t» nh» tri részvényes egy / В Л
!У Г  * *  *' f  rtr í nye i  hJ n<" ' a Ä  Ä L n a z  6 A,UÜ MaVMÓ ^wvényés legK fP AMeghatalmazások csak részvényesek nevére állíthatok ki. laidiwss, k.

. ... . К т ;як* !'íív- 8 Az alakuló közgyűlés határozatképesnek akkor tekintetik ha abban aL .r A B k
ZÄV °ly и!А|Г<> v»4 jelen, kik az alaptőkének legalább negyedrészét képviselik * személyesen, akar képviselve, legalább hét W \V

М Л  E gyUl̂ rn mi"d«*n K*MVÍ,'V **gy szavazatot ad, de tiz szavazatnál többet senki sem gyakorolhat.  ̂ V

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán

1  . ____________ L
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nyiitterek és hirdetések. magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. «Általános Tudósító* hirdetési osz
tálya Budapest. <

Hirdetései! jutányosul számíttatnak. Megjelenik hetenkint eg yszer: vasárnap. rtjimtr pitmen n  tm

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Gazdasági közlemények. !egf0,1*bb 1 ,{«.c“-’reL !egy?n 'nnély"bb a ‘együnk azonba" a lrigyalével az°  J  tragyatelep áljánál. Térfogata 10 darab istállóban?
A trá g y a lé rő l. szarvasmarhára 6 m /2  s azt gerendákkal Mindenekelőtt oly bőven almozzunk,

vagy kemény padlódeszkával 2árjuk el a hogy az a trágyalevet mind feligya. Legjobb
Trágyalének az istállótrágyáról leszi- levegőtől. volna a trágyacsatornát befalazni, elegendő

várgó folyadékot nevezzük és ez főleg az ... . mély csatornákról is gondoskodni és eze-
állatok vizeletéből áll, mely a rothadás föly- ' ragya e u me y^egene mega api- kel sza|maszecskával vagy lözegporral töll-
tán összetételére nézve többé kevésbé meg- ,a ^ ,un J  1,1 e í A Д . аг*а[а’ * sük meg, hogy ez a trágyalevet mind fel
változott. A trágyalében levő ammóniák ha- ez пь'в^ьа > a asu es л ragya e u a ai 8Z[vj a £gy számos marhára naponta 1 — 17s 
lására az alomban és ganajban levő orga- ,,em vlz ano ’ a or ' \ U ' ' lz. , a kg. tőzegport számíthatunk. Ha a ezecska
nikus anyagok egyrésze feloldatik, mely а 1гаЯУ<| e u в s a acsony \iza as na r - vagy tőzegpor egészen teloszivta magát, 
levegőn oxidáltatváu, barna szinü festőanyag 8У'1 e szivárog i e e, mi a szomsze os azt a trágyalelepen elterjesztjük és a csa- 
lesz belőle. A ganajié trágya értéke nagyon [’e. e8e e sze,mYezl ,c‘ 4h гаёУа e ® ,n e’ toniába uj lőzegport vagy szecskát teszünk, 
különböző, így nyáron egészen más, mint .e, 11 ls vosz о oz, а гаКУа e e" A folyókákat átlyukasztott vaslapokkal vagy
télen; a régi kierjedt trágyalének más a **} "c,  mf ,y*bb» a Уlza,,as és annak farácscsal befödni igen czélszerü. -  Ilyen
hatása, mint a frissnek; ha az esővíz hoz- H ,n viza A a,,°  е8У( ,1( módon nem folyik ki trágyáié és nem is
záfolyhatott, akkor sokkal keveseebbet ér, A trágyalékut nemcsak alul, de oldalt mehet veszendőbe. A trágyalének az istálló
mintha tisztán kezellelell. is czemenlezve legyen; a tégláknak, vagy közelében levő veremben, vagy kutban való

A ganajié legfontosabb alkotórészei: a köveknek habarcscsal való bevakolása mit felfogása nem előnyös, mert veszteséggel 
nilrogén, káli, a loszlorsav egészen jelenték- sem ér, a beton sem használható, mert azt jár. Ha konzerváló szereket alkalmazunk, 
leien, mert ezt fűként a tehenek majdnem a trágyalé ammoniakja hamarosan tönkre pl. superfoszfátol, azt vagy lözegporral ke- 
kizárólagosan a ganajban és nem a vize- teszi. A czement sem tart örökké, és né- verjük, vagy alrnozás elölt az állásra hint- 
lelben ürítik ki. A káli az eltartásban nem hány év múlva megújítandó; Ennek elmu- jük. A tőzeg alkalmazása neu» kerül sok 
szenved változást, ellenben a nitrogén le- lasztása tetemes veszteséggel jár s azért pénzbe és kifizeti magát. E helyett szalma- 
leltébb változó; az erjedés és rothadás kö- okvetlenül kijavítandó. Ha a trágyalékut- lőrékét és szecskát is használhatunk, de ez 
velkeztében egy része mint szabad nitrogén ban jelentékenyebb mennyiségű trágyáié kevesebb nedvességei képes felszívni, azért 
más része mint ammóniák száll a levegőbe, gyűlt össze, akkor azt trágya locsolására ez esetben nagyobb csatornára és a lőte- 
A jól kezelt gazdaságban csak kevés trá- használjuk; eközben arra ügyelünk, hogy lék gyakoribb megújítására lesz szükség, 
gyalé található, csak annyi, a mennyi a ga- az ammóniák el ne szálljon, ez okból nyá- A trágyalé okszerű kezelése rendkívüli 
naj kezelése folytán a trágyából kiszivárog ron csak korán reggel fecskendezünk és fonlossággal bír és nagy mértékben emeli 
és a trágyalékulban összegyűlik. pedig vastagsugárban, mert ha a levet vé- a trágya hatását, kezelésével pedig való-

A trágyalékut vasrostélylyal, vagy egy konyán, magasra fecskendezzük — kivált ban a legtöbb gazdaságban senki sem 
ventillel legyen a trágyateleptól elzárva s meleg időben — sok ammóniák száll el. törődik.

Т д  r j  ~7 Д  kai, magas növéssel és az arcza barna a napsii- dája hangját, szemtelen alázatosságot tetetvén,
А  П  О  Z . A  • léstől és fitytyet hány a betegségnek. Zsebkendő- farkcsóválva czaminogott az idegen férfiú felé.

— "==™r=  " ^  "" jé vei (örülgeti arczál. Kár ez a meleg. Különben Ámbár Ompolynak esze ágazatában sem volt,
D . . enyhe csend fészkel itt. Kz a kis város a hegnek hogy Czézárt megtisztelje egy-két simogatással, a
l eneszvirag. közt csupa csönd. Azelőtt, mig vasul nem széllé kapu felé menvén mégis megsimogatta a kutya

a mezóséget, olykor hallatott hirt magáról Kau- tokáját; közbe-közbe mosolygott, mikor a lány 
Irta: H, H a v a s i A lb in . czió-szédelgő, krakélerek tán tudomással sem nevén szólította az állatot.

bírtak felőle. Most más világ járja. A nagy váró- Ott ismét megemelte a kalapját és hallha-
*• sok szelleméből ide is hurczolkodott valami ke- lóan súgta:

Omnnlv Inolv íz akáczok alatt járván mo- ^s. Vannak lányok, a kik franczia kalapban — Reggel óta szebb lett, Verus. — Vera
..nota Í L r !  máin« alatt járván járnak és a köztéren .s tavaszi délelőttön sok nem szólt semmit.

8 ’ í  I  n ! i l  mái.is nőcskeféle ténfercg, magolván a salon nyelvet. Ah, Ipoly soh’sem bókol. Őszintén nézett
RáfeMt a meleg nyárdéli »aél. altácilM ol <>')* Ipoly M ehallatár. deklarálja: -  Zeö vuz a rcáb a a kéz-kézben mentek a jávor árnyékolta

\ « t' I /1 I ® twMíiitntt •» o->rád ém, inon ser. — Igaz, Ompolv érti a czélzast, a verandán átal.
hozván Es odébb mosolyog! » g< 1 szatirizálót megszidja, pusmolván magában és Verus kisasszony szobájában mosolygott a
orgonabokrai, üde, nevető ™ ^ al- naßV nem hízeleg önmagának! noha -  tetszik tudni mama.
n ьл lí®, l. Za mHflállL nézni a ve- “  csinos ,iu- 1]8У mondják és való: sok pesz- — Ah, Oinpoly ur, mi szép, mi kedves. Fog-
лгл62 hépéSeRel Iе é n’ w8 nillék Ámbár való tonka néz ulánna, sóhajtván. Miért? csak az il- laljon helyet, — itt a divánon. De nagy legény,

r én у ben, mint kereng e P • emésztő lető tudja. Hetyke a bajusza ténylegesen és maga Igaz, régtől nem láttuk. Vagy . . . Ah, nini . . .
S S  «  « . t  -  ember reggel lalálkoztuok a csöndes misén. O, . . .
l^bábs darab az emberiségből. É, közbe fö,tekint a ípo.,1 szétrakva lábait, kezét dörzsölve mo-

— Kdes máius kedves május virágos mezőnek, körösztül a nagy árkon a hid- solygott érthetetlenül а*Ь '8en. 'в®** 8
Bárányfelhők azok, mik úszkálnak ügy ne vég-uiczának. Mer. Ompoly Ipolynak ott vagyon ^  Ä Ä u T “ *'0 ’

vet le a kékség onnan, körösztül a fehérségen, a lakasa. _  в ’ . •
Csak annyi éppen mennyit az akácz bocsát át. ||. A mama bőIintoU.

Jókat fuTs haXatja ZÍa aszlnesa mező felől, mint Nyílik a leveles kapu az utcza végén. A — Az a penészvirág ? — Alig jár a nap
jön a Di.csirta csattogó hangja. Kz tetszetős és padka alatt nyelvét öltögelve sunyit a kuvasz fényre, örökön a homályt bújja Ilyen bolondok a
kedveseit szén Mert im: mindenekben május Czézár. (Beszélik, hogy a grófnak volt tulajdona lányok! egész élelük álomlopás. Kedves Ipoly,
j I 1 valamikor, onnan az arisztokratikus neve.) És ki- ün kiczipelhelné a mezőkre, a kertbe, vagy az

Május az ifjúság. bukkant egy fürtös fej a kapun. erdőbe is akár. És mondja neki, mi az élet —
_ £д]е9 édes ifjúság. Ipoly hangosan mondta: — Jó napot. — tanítsa ki.
Kzt is Omnolv mondja Mivel ö még ifjú; Kipirul a lányka s hozzátóditotta: — Hozta Is- Ah ! Penészvirágka lesütötte szemeit; Ipoly

huszonnégy esztendős. Igazi ember, széles vállak- ten. — A vén, lompos Czézár, hogy hallotta gaz- szégyenkezve húzta mosolyra száját — fejbólintva.
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Rétek trágyázása. rüebben az egyes műtrágyafélék alkalma- húsvéti ünnepekre a stridói szegényeknek

* zásával pótolhatjuk. 50 koronát küldött a plébániára kiosztás
A legtöbb gazdaságban a rétekre na- д kálitrágyák közül legczélszerübb a végett. A segélyben részesült szegények ne- 

gyon kevés gond tordittatik, mert nemcsak jq — j 2  % - ° s kainitnak, vagy a 40 % ' os vében e helyen mond köszönetét a nemes 
hogy trágyázásban ritkán, de rendes és ok- kálitrágyának alkalmazása, mely utóbbi ol- lelkű adományozónak Ivkó János plé- 
szerü ápolásban sem igen részesülnek. He- CS(ybb volta mellett még gazdaságos is. A bános.
lyén való ez olyan helyeken, a hol a rét többj kálitartalmu trágyák nem tartalmaz- — Áthelyezések A vallás és közok- 
áradásoknak kitett, tehát mélyebb fekvésű zák a kálit olyan mennyiségben, hogy arány- tatásügyi m. kir. Miniszter Haller Ferencz
részein fekszik a gazdaságnak, a hol a tér- |ag olcsóbbak lennének. nagyfalusi és Beszenhofer Mihály zahlövői
mészet maga gondoskodik a termésben el- д kálitrágyák azonban csak abban az áll. elemi iskolai tanítókat kölcsönösen át
vont tápanyagok visszapótlásáról s a lei a- esetben tudnak érvényesülni, ha a talajban helyezte.
kodó iszapban visszaadja bőséges mennyi- a löbbj tápanyagok is elegendő mennyiség- — Esküvő. Fóliák Izidor Csáktornyái 
ségben mindazon tápanyagokat, a melyek a ben vannak jelen s azért különösen kötöt- kereskedő mull hó 26-án esküdött örök 
rét növényzetének buja tejlődéséhez szűk- tebb talajú réteken — mivel ezek gyakran hűséget Kőim Miksa varazsdi kereskedő 
ségesek. Ellenben olyan helyeken, a hol |0szforsavban is hiányt szenvednek — ta- leányának Róza kisasszonynak, 
ilyen könnyű szerrel nem lesz arról gon- n£CS0S a kálifoszfáttrágya alkalmazása, a — Megbízás Az 1896. V. t. ez. alap- 
doskodva, bizony igen sokszor beáll az az me|yet sok helyen igen szép sikerrel alkal- ján nyújtott kölcsönök, illetve az ezekkel 
állapot, hogy rétjeink termése úgy mennyi- maznak s melylyel nemcsak a termés- felújított szőlők felügyelete és ellenőrzése 
ségre, mint minőségre jelentékeny csőkké- mennyiség fokozódik, hanem a termés mi- körüli teendők ellátásával a Csáktornyái 
nést mutat, mert a rét növényzete is a nősége is javul. közigazgatási járásra szőlőbiztosul Danilz
tápanyagok legnagyobb részét a talajból Sándor áll. isk. igazgató-tanitó bizatolt meg.
veszi s igy azoknak hiányában a jobb fű- _ Minden e nemű ügyben a megkeresés hoz-
félék kivesznek s helyüket igénytelenebb, K  ( j  L Ö N  F E L E  K .  zá küldendő Stridóra.
de egyszersmind takarmányértékkel п е т Ы  -  Deák Ferencz születése 100 éves
gyomo o g a j  e.  — Tanfelügyelői látogatás. Ur. Hu- évfordulójának a megünneplése vármegyénk-

ígaz ugyan, hogy egy jó rét növény- zslcska Ká|mán kjr ,alláC80s tanfelügyelő bel’- Vármegyénk törvényhatóság, bizottsága 
zetét jelentékeny menny.segben pillangós- áprj|js M  |̂4| lt> Kovacs K ’zsö által Deák Ferencz születése 100 éves év- 
virágu növények alkotjak a meiyek niiro- per,akj föszo|gabjr6va| a murakirályi г. к tordulója mikénti megünneplésének Bloke
s'5" szükségletüket a légkörből pótoljak, de jsko|á[ áprihs hó 25.én a drávaszentiváni, 8zilésére és rendezésére kiküldött bizottság 
azért ezeknek is szükségé van mas no- szobolicza, és szlrek.cz, iskoláknl. Ugyan- Cseilá" KárolV all3Pán elnöklete alatt múlt 
vényi tápanyagokra mivel pedig a rét széna ezen а|к1|отЬ0| уЫ[ Hodbreszlen KlriUy hó 23-án tarlóit ülést, mely ülésen való
éa Ä ' T  'T8z4.rmazó ‘га£уа 3 Lajos gondnoksági elnökkel, az állami is- megjelenésre az alispán felkérte dr Janku- 
szántófoldon lesz felhasználva gondoskodni ^  b*He[p ügy| ben Aprj|,3’ 2tí.an ., CSiik. viel. László gróf főispánt is. Az értekezlet
kell arról, hogy az ezekben elvitt növényi ,oruyaj iparos(anoncziskolát, 27 én pedig a tlnökl0 «'‘spin javaslatára az ünnepség
tápanyagok máskent pótoltassanak. mihályfalvi és felsőmihályfalvai róni kalh megtartására nézve a következőkben álla-

Az a kérdés merül fel itten, hogy iskolákat látogatta meg Podolt me« : Az ünnepség folyó évi október
mely tápanyagok pótlására szorítkozzék a _  Hirdetmények Csáktornya nagy köz- 17 ‘én> a vármegye nagyszülöllének 100 
gazda a rétek trágyázása körül. Ha tekin- Ség elöljárósága által közhírré tétetik, hogy éves évfordulója napján tartalik meg. E 
tetbe vesszük azt, hogy a rét termésében a 18 életévet betöltött, de 60 évet el nem naPon a törvényhatóság díszközgyűlést tart, 
különösen sok kálit és meszel vonunk ki ért férfiak útadó kimutatása az 1904. évre, me,Yet a mt*8Ye főispánja nyit meg, mely 
annak talajából, akkor tisztán áll előttünk Csáktornya községháza tanácstermében 1908 ulan a főispán vezetése alatt a közgyűlési 
a feladat. Különösen azon esetben kell a évi május 1-től május 15-éig terjedő és lert*n,ből a róni. kalh. templomba istenlisz- 
káli pótlására lősulyt fektetni, ha a rét ta- előre küiön is kibírd telt lő  napon ál köz- ,e,elre m,*KY a bizottság Az istentisztelet
laja könnyebb homokos vagy tőzeges terű- szemlere helyezi« telt, — es az a hivatalos megtartására dr. István Vilmos szombathe-
let, mert nehezebb minőségű talajokon ап- órák alatt bárki áltál betekinthető Csáklor- |у| egyházmegyei püspök kéretik lel. Mise 
nak hatása nem lesz olyan szembeötlő. nyán, 1903. évi április hó 30-án. >Az elöl- ulan a közönség Deák Ferencz szobrához 

Az istállótrágya alkalmazása a rétekre járóság.« v? nu*‘ s a т е 8Уе alispánja a vármegye
mivel az a legfontosabb növényi tápanya- Felhivatnak mindazok, kik lőfegyverek közönsége nevében koszorút helyez a szö
göket együttesen tartalmazza, igen megfelelő, birtokában vannak, hogy a fegyveradóra borra s ezután visszamegy a közönség a 
de ritka esetben van a gazda azon hely- vonatkozó bejelentéseiket folyó évi május vármegyeház termébe a díszközgyűlés loly- 
zetben, hogy abból még a réteknek is jut- hó 1-töl május hó 31-ig annyival is in- Adására. A diszközgyülési ünnepi beszéd 
tathasson; azt a fáradtságot pedig kevés kább adják be, mert annak elmulasztása meglar,ására Barcza László törvényhatósági 
gazda veszi magának, hogy komposztot ké- esetén adójuk hivatalból — a törvényben bizottsági tag kéretik fel. Az ünnepséget 
szitsen a rétek trágyázására, a mely tulaj- meghatározott súlyos következmények terhe délben társas ebéd zárja be. A felmerülendő 
donkép a rét legmegfelelőbb trágyája s alatt fog megállapíthatni. kiadások fedezésére a vármegye törzsalap-
ezért a rétek hiányzó tápanyagait legegysze- — Adomány Gróf Dunay Angela a í^ból 3000 korona utalványozását kéri a 
_ j ____________ ____________ bizottság. Az ünnepség ezen elfogadott ke-

Egyikök se szól, de mindkettő pirul. És Balázsné ficzkó s az Írásai löinvék pesszimizmussal.) Pe- “neP,é8C ^dezésénél ^zük-
a hatást szemlélte. Künn az udvaron sikongtak a nészvirág nem vala más mint egy leányka. Her- se8 8 intézkedések megtételére Arvay Lajos 
ludak ós búgtak a lilás szinü galambok. vadó, fonnyadt, de kecses és szép, modoros és várJ ne8yei főjegyző elnöklete alatt a köz-

Sokára végre megnyillott az Ompoly szája az illata elfojtott. De a ki a napsütéstől életre HYÚlésileg kiküldött bizottság Zalaegerszegen 
is. Annakutánna, hogy megértette a ezélzást. kelt kaczagó virággá. A napfény pedig nem vala 1ак(У tagjait küldik ki azzal, hogy részletes

— Verácska nagy lány. — És mosolygott, más, mint a szerelme s a szerelem egy férfiú, javaslatukat a nagybizollság elé terjesszék.
— Beszélik: tegnap hallotta a kaszinóban, valami Tán éppen ő reá liasonlita ós a nő? Ah ! biz- _  Orvosi kömkhpn már
bántja a lelkét. Sőt a cinikusok úgy mondják, vást Verácska. S a két teremtés összegű bal у odott 1<4| „ r  ^n ierl
hogy szerelmes a Verus. egymásba s a tárcza végén -  igen szép igaz f ny’ h° gY a Ferencz JozseF keserÜVIZ va-

— No, no édes Ompoly Azok a vének sok történet — kedves megoldásként férj és feleség ^m ennyi hashajtó vizel, tarlós hashajtó ha-
csufságot beszélnek, ha a pilzeni működik. Hogy lettek. tása és említésre méltó kellemes izénél
a Vera szerelmes, — ó, ó, — az én leányom . . .  És Verus kisasszony széket húzott, oda Ult fo8va’ nJa r . kis adagban is letemesen felül-
hogy szerelmes az Ompoly mellé! Talán 6 is olvasta azon épii- * *»u I j a . Kérjünk határozottan Ferencz József

Szünetközben Vera kisasszony a bukétot letes Írásokat. Es nevetve mutogatta a virá- keserüvízet. 
nézdelte, olykor Ipolyra vetvén csillogó szemét, gokat._____________________________________________ u n  c s 
ínig a mama az okolárén által figyelte a férfiul. _ •- , Halálozás Stem At.tat alsólendvai
Ipoly a kereszttűzben lesütötte a tejéi, hallgatva.Г ~  «* » <* » P" I postamester 63 éves korában Alsólendván
mint dobban a lába, a hogy sarkával a padlót krf]u gomblyuk"!T"\XÁn a 'bám éT lrlyáeskát Az elhunytban Kollancs Mihály

-  m Ä f f “  а Ж . . « Г 2 ? ,  г0‘ “ "vány illata érzett és az ódivatú kasztnin kimér- 1ро,У иЙУ érezte, hogy menten karjába öleli j ugoajek nekeben.
len ketyyent az óra. azl a lányt. De jó érzés fogta e! és mosolygott, baspai*IC8 emléke Folyó évi szep-

Ebben az üde leányos szobában elrévedezett neve,eH tember li«> 3 án lesz ötven éve, hogy mu-
az Ipoly gondolata. Sok sok dolog jutott eszébe. (Vége köv.) raköz- drávaegyházi születésű Gáspárics
többek közt a tárcza a penészvirágról. (Valami Márk, a szabadságért lelkesülő lánglelkü
koravén skriblert vall szerzőjéül; mondják ernyedt Ifranciskanus barát Pozsonyban m ártírhalált



szenvedett szegény jó magyar hazánk füg
getlenségéért. Perlakról írják, hogy e napot 
Gasparics emlékének óhajtják szentelni s 
az emlékoszlopot Muraköz közönsége nevé
ben meglógják koszoruzni, mely alkalomra 
a nagy kanizsai Iroralmi és Művészi Kör 
dalárdájának a közreműködését óhajtják 
meg nyerni.

— Államsegély a Csáktornyái óvodá
nak. A vallás és közoktatásügyi m. kir mi
nisztérium a Csáktornyái egyesületi óvoda 
folyó évi szükségleteinek részbeni fedezésére 
600 korona államsegélyt utalványozott ki.

—  Hlvatal08 látogatás. Szigethy Ferencz 
pénzügyminisztériumi osztály tanácsos apr 
30-án Odor Géza pénzügyigazgató és Papp 
Antal pénzügyminiszteri logalmazó kíséreté
ben hivatalos vizsgálatot tartott a Csáktor
nyái kir. adóhivatalban s több vidéki kör
jegyzői hivatalnál.

Ezen nagy jutalmon kívül ugyancsak a VI. osz
tályban a 300OO, 20000, két 10000 koronás, több 
5000 és sok egyébb főnyereményt fizetett ki c 
szerencsés bankház vevőinek, úgy, hogy ezen 
egyetlen egy osztályban körülbelül egy és fél 
millió koronát nyertek a szerencsés vevők Török 
A. és társa bankházában, hzen az alapon nem
csak a legnagyobb, hanem a legszerencsésebb 
bankháznak is mondhatjuk a Török czéget. A 
hálanyilatkozatok száma, melyeket e czég szeren
csés vevőitől kapott, igen nagy. Az a határtalan 
bizalom, melyet e bankházzal szemben vevői ta
núsítanak, folyton szélesebb körökben teljed el, 
mert a nagy közönség már ismeri e czég sze
rencséjét, korrekt üzleti elveit, pontosságát, dis- 
kréczióját és előzékenységét, melyet mindenkivel 
szemben egyformán tanúsít Knnélfogva, inditatva 
érezzük magunkat a Török A, és Társa bankhá
zát Budapesten (főüzlet: VI, Teréz körút 46. ; 
fiókok Váczi-körut 4., Muzem-köi nt II., Erzsébet- 
körül 56.),aki oly számos és nagy nyereményt fize
tett ki már vevőinek, mindenkinek ajánlani, mert 
az ősz tál у sorsjegy vásárló közönség itt teljes bizton
ságot élvez minden irányban.

—  A vármegyei számadások megvizs
gálása tárgyában a megyei állandó választ
mány mull hó 23-án dr, Jankovich László 
gróf főispán elnöklésével ülést tartott, ame
lyen előterjesztettek a vármegyei házi pénz
tári, a házi tartalék alap, valamint a vár
megye kezelése alall levő összes alapokról 
vezetett és a pénzügyigazgalóság mellé ren
deli számvevőség állal megvizsgált, kellő 
okmányokkal ellálolt és helyesen vezeteti
1902. évi számadások, a melyekei az ál
landó választmány a közgyűlésnek elfoga
dásra ajánl. A megvizsgál! s helyesnek ta
lált számadások a törvény élteimében lő  
napra a vármegyei első aljegyzői irodában 
az esetleges lelszólamlások meglehetése vé
geit közszemlére kiléteitek.

—  Az osztálysorsjáték Tudvalevő dolog, 
hogy a magy. kir. szab. úsztál у sorsjáték játékter
ve már a most bevégződő sorsjátéknál is több 
nyereményt juttatott. Hz az uj játékterv, a mely 
lei mészelesen a májusban kezdődő sorsjátékra is 
vonatkozik, egész sor főnyereménynyel és nagyobb 
nyereinénynyel szaporítja a nyereményeknek már 
amúgy is tekintélyes sommáját, a mennyiben ezt 
az összeget 13,1G0,IX)Ü koronáról 14,450,000 ko
ronára emeli. Egy millióval nagyobb tehát a nye
remények összege, mig a sorsjegyek száma tíz
ezerrel lelt nagyobb. Megjegyzendő, hogy az uj 
nyeremények közt van egy 8U000 koronás, egy 
50000 koronás, egy 20<KX) koronás, öt ВКИН» ko
ronás. Mindez azt bizonyítja, hogy az uj játék
terv folytán a nyerés eséíye megjavult.

—  Az állam által közvetített előnyös 
fizetési feltételek mellett beszerezhető 
szarvasmarha tenyészanyaállatokra az elő
jegyzések határideje mull hó 23-án járt le, 
mindazonáltal illetékes helyről hidalják az 
érdeklődő gazdákkal, hogy ily állatokra még 
mindig lehet előjegyezni május hó 10 éig 
Ez utólag történő előjegyzéseket azonban 
az egész Csáktornyái járásból csakis Csák
tornya nagyközség közigazgatási jegyzőjénél 
lehet bejelenteni.

—  Drávavásárhelyi hetivásár Dráva- 
vásárhely közönségének egy régi óhaja tel
jeseden az által, hogy a m. kir kereskede
lemügyi miniszter 10408/VII II. 903. számú 
rendeletével helenkint egy hetivásári enge
délyezett Ezután tehát Drávavásárhelyen 
helenkint minden szombaton, ha pedig ez 
a nap ünnepre esik, előtte pénteken heti
vásár lesz sertés felhajtással. Az első heti
vásár folyó hó 9-én lesz megtartva

—  A nagy jutalom. Az osztálysorsjáték zá- 
róhuzása után mindenki izgatottan várja, hogy ki 
nyeri meg a GOOUOO koronás nagy jutalmat. A 
napokban lefolyt húzás alkalmával a lagnagyobb 
osztálysorsjáték-iizlet Török A. és Társa bankház 
(Budapest, Teréz-körut 46.) 4 szerencsés vevői
nek kedvezett a ritka szerencse és 4 család most 
úszik a boldogságban, hogy e czég szerencséjében 
bízott és hűen kitartott a Tölök bankház mellett.

Uj járásorvos. Az elhalálozás foly- 
tán megürült Csáktornyái járási orvosi ál
lásra dr. Jankovich László gróf Zalavár- 
megye főispánja dr. Kovacsics Ferencz no
vai járásorvosi nevezte ki.

Véglegesítés. A magy. kir. pénz
ügyminiszter Szakács Károly perlaki ideig
lenes minőségű adólisztet jelen állásában 
véglegesítene.

Elhalt gyilkos Még élénk emléke
zetünkben van az a gyilkosság, melynek 
áldozata Friedl János Csáktornyái nagyven
déglős lelt s mely gyilkosságot Vugrincsics 
Hudoll Csáktornyái lakos borközi állapotban 
kövelle el. Gyilkost a nagykanizsai kir. tör
vényszék másfél évi börtönre Ítélte, majd a 
pécsi kir. ítélőtábla a büntetést felemelte. 
Az ügy jelenleg a kir. kúria elölt volt. A 

'végérvényesen kiszabott büntetés elöl a ha
lál szabadította meg Vugrincsicsol Vasár
nap, múlt hó 26-án, jött a távirati értesí
tés Csáktornyára, hogy a nagykanizsai fog
házban éjjel Vugrincsics meghalt. A földi 
igazságszolgáltatás büntető keze elől meg
meneküli. számoljon tehát bűnéért az örök 
igazság kutforrása elölt

A szász cseh Schweiz, ezen természeti 
szépségben gazdag terület, a sok különvonat által 
mely az idei Aussig i iparkiállilás alkalmából köz
lekedni fog, nagyon olcsón megközelíthető lesz. 
A gyönyörű Elbe-völgyében fekvő Aussig különö
sen a continensen a maga nemében páratlan ipar
telepről Schicht György-féle szappan és gyertya- 
gyárról hires, melyet megtekinteni el ne mulasz- 

j sza az ottlevő.
— Lő, szarvasmarha és juh kiviteli 

tilalom. Mnrasiklós községhez larlozó ma
jorban egy szarvasmarhán lépfene betegség 
állapitlaloll meg, miért is Murasiklös, Zse- 
dény, Héthát, Felsökirályfalva és Bányavár 
községekből származó lovak, szarvasmarhák 
s juhok Ausztriába s külföldre a további 
intézkedésig nem szállíthatók

— Tűz Mull hó 21-én Meszarics Elek 
tnihályfalvi lak. udvarán a sertés ól tetőzete 
déli 12 órakor kigyuladl s az egész sertés 
ól, a lakóház és istálló pedig részben le
égett A tüzel valószínűleg gyermeki gyúj
togatás okozla. A kár mintegy 670 korona, 
mely annál súlyosabban nehezedik a kárl 
vallottra, mivel szegény napszámos ember 
vagyonkája semmisült meg s biztosítva 
semmi sem volt.

— Washington György amerikai módon 
nőtt. 16 éves korában már maga kereste 
kenyerét mint mérnök. Hajzhoz és számo
láshoz értett a legjobban. Pontos és kiméri 
volt. A nyugati vidékek néplelen birtokait

kellett felmérnie, olt ismerkedett meg az 
indiánus élettel és hadviseléssel. Ezekben 
oly bölcseséget és bálorságot tanúsított, hogy 
ö volt a (rancziák ellen a virginiai csapa
tok fővezére. Korán megházasodotl és Mont- 
Vermonlhan élt, lovagolva, vadászva, vidá
man, úri módon. Abban is amerikai volt, 
hogy szerelte a hasznot. Nem pazarolt, min
dig megóvta érdekéi, megvédte jogát s 
gunynyul emlegette a tüntető önzetlenséget. 
A nyugalmas élei és a becsülettel végzett 
hazafikölelesség nem csábították nagyravá- 
gyásra s mikor mindenki altöl lartotl, hogy 
óriási tekintélyével a sereg élén magához 
ragadja a hatalmat, sértésnek nézle még a 
feltevést is s mihelyt megkötötték a békét, 
lemondott a fővezérségröl és haza ment 
Vennonlba családjához, hogy a régi módon 
éljen lovább. Jellemének azt a nagy tiszta
ságát, józan és nyugodt egyéniségét sokszor 
össze szokták hasonlítani Deák Ferenczczel. 
Amerika minden esetre köszön neki any- 
nyit, mint mi Deáknak. Washingtonról szól 
a Nagy Képes Világtörténet most megjelent 
181. füzete. Egy füzet ára 60 fillér, egy 
kötele díszes félből kötésben 8 Irt. Kapható 
minden hazai könyvkereskedésben s rész- 
letlizelésre is a kiadóhivatalban: Hévai Test
vérek Irodalmi Intézel Budapest, Vili., Ül 
löi-ul 18.

—  Lopás és csalás Horváth Mari
Csáktornyái lakosnak 2 drb. 20 koronás 
megtakarított aranya voll, melyei egy ken
dőbe kötve ágya lejében r ej legeled április
16-áig, a mikor a helyi viszonyokkal isme
rős valaki az aranyak egyiket eletnelle в 
hogy a szegény nő ne mindjárt vegye ész
re a lopási, az civilt arany helyébe egy 
hamis aranyfüsllel bevont húsz fillérest 
teli a kendőbe a másik arany mellé.

— Gyilkosság Valóban megdöbbentő 
s az ember esze megáll azon a müvelellen- 
séggel párosult erkölcsi gonoszságon, mely 
ill a muraközi n'*p között is fel-fel bukkan. 
Egy kevés alkohol elég arra, hogy komo
lyabb ügyeimet nem érdemlő dolog miatt 
egyik a másik éleiét oltsa ki. A gyakori 
ittas állapotban elkövetett gyilkosság azt a 
goi dolatot kelti az emberben, hogy nemcsak 
az alkohol az, mely ilyenkor dolgozik, ha
nem a lelki műveltség teljes hiánya s az 
erkölcsi züllöllség. Az alkohol csak serkenti 
a gonoszságot az emberben. Bövid pár hó
nai» alall most a harmadik gyilkosságról 
adunk hirl, melyet ittasságban köveitek el 
a Csáktornyái járás területén Mull április 
bö 25-én délután Badikovics Miklós Sze- 
lenczén Tunk Ferencz korcsmájában mula
tón. miközben a korcsmárossal összeszólal
kozott s egy szól karóval akart magának 
igazságot szolgáltatni. Az ülés azonban a 
korcsmában levő Novák József 39 éves 
hükkösdi lakos fejéi érte, mely ütéstől No
vák másnap reggel 3 órakor meghalt. A 
gyilkos! elfoglak s átadták a bíróságnak.

JÓ tanács Mindazoknak, kik pázsitot 
akarnak létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be 
Mauthner Ödön esász. és kir. udvari magkereske
déséből Budapesten a »Sétatéri« vagy a Margit
szigeti« fümagkeveréket. Ezeket már 2H éve szál
lítja Mauthnar Budapest és a Margitsziget oly 
bámulatraméltó és gyönyörű sétaterei részére.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laplulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Vu Cakovcu 1903. 3-ga majusa Broj 18.XX. teéaj.

Sve poáiljke se tiCué zadrZaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
iine, Hargitai Joiefa urednika 

vu Cakovec.

Iz d a te ljs tv o :
knjiZara F|ischel F ilipova, 
kain se predplate i obznane 

poöljaju.

M E D J IM U R J E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni, znastveni i povuöljivi list za púk 

Iz lazi s v a k i t jed en  je d e n k ra t  i to: vu s v a k u  ned elju .

Predplatna cena je :
Na celo lelő . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetveri leta . . 2 kor.

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

SluZbeni glasnik: »CakovaCke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Cakovca«, i t. d.

G o s p o d a r s t v o .

Od svilnoga kukca.
S veseljem pripovemo jednu mala pri- 

povest ätovanim naSim Citatcljem, vu kojoj 
za segurno s nami skupa bude se raduval, 
koj ljubi i preátimava svilarstvo. Ovu lepu 
pripovest pako moramo zahvaliti svilaistva 
povanja lednomu najstareäemu marljivomu 
naSemu bratu, koj od poCenka i neprestanka 
truda i deluvanje nemiluje stanovito reCi 
moremo, da mu nemrerno zadosta zahvalni 
biti, kulika je vCinil za svilarstva ime.

*
ViSe od jezero Ijet prije toga ^ivei je 

vu velikoin Kina zvanom orsagu jeden ce- 
sai i njegova йена cudno Ijepa cesarica po 
imenu Selinga zvana kojajednoc prama ve- 
Ceru premiSljeno izgledne se van nad oldok 
kad je pred njezinim oblokorn jeden mali 
melulCek prhnul, kad ga jastrebiC hotel po- 
grabiti.

Cesarice dobro njezino srdce nije do- 
pustilo, da grabeZljiva plica maloga metula 
zgrabi, zalo na hilrorna prime metula, к 
sebi ga vzeme vu svoju hiZu, skrb je nosila 
na njega i raduvala se njemu.

Nego mali rnetulj nije hotelj niti jesti 
niti piti, nego drobne male gjungje je na- 
deval okolo sebe nadeval i za par danov 
je preminul. Dobra cesarica si je to mislila, 
da mali rnetulj svojoj odgojileljici prama 
njemu skazane zahvalnosh oslavil je male 
drobne gjungje i od Zalosli preininjenoga

telo je vu jednu malo skatulju poloZila, к 
njemu je dela male gjungje s cvetjim list- 
jem ga pokrila i s jednim zlatnim drotom 
pred oblokorn slojeCe malinine dr vi kitu 
je obesila.

Dobra cesarica dragoga svojega metulja 
na malinoga dreva kitu obeáenu raku je 
viSekrat pregledavala i nije mogla spozabili 
kratkoga Zivlenja preStimanca.

Minula je zima i doSlo je liepo protu- 
letje, ozelenilo se malmino drevo. Vu jed- 
nim toplim protuletnim dnevu, kad je zno- 
viC gledala cesarica malu raku, mali gjungji 
svi su izniknuli, nego mesto njih jako 
vnogo gosenicah pojavilo se na kilati т а 
йно drevo.

Dobra cesarica lak je prijela ove drobne 
guseniCke, как da bi njezin mali meluljCek 
bil poslal, i prama njezinoga dragoga me
tulja milosCe volju male gosenicke je takaj 
vu ljubav prijela i nje odgojivala. Obranila 
je nje od vetra i deédja i male poZrtljive 
stvari s malinmun listjem je marljivo nje 
hranila.

Male gosenicke sporno rasle jesu Ceti- 
rikrat i kad su se izvedli uvek i uvek novu 
opravu dobili jesu Kod zadnjega vedlenja 
tak po Celerdesel danih svi do jedno^a vu 
Zutkastu opravu oblekle se i nemirno simo 
tamo plazile jesu.

Lepa cesarica je vnogo Zaloslila i pre- 
miSljavala ód njihovoga ponaéanja

Cesar koj je Ijepu Selingu jako ljubil 
bojazljiv bil je takaj za nju, sumljivo gle- 
dal je na svoje Zene Zatostno lice, i odredil 
je da na skrb imaju kaj more zrok biti

njezine lepe Selinge cesarice nenavadne 2a- 
losti.

Cesara ljudi doneseju za par danov 
dones^u glasa, da cesarica nekakvu copriju 
dr2i prtd oblokorn stojeCom malininom dre- 
vom, da navek ono gleda, 2njim se igra, 
2njim se spomina i da malininoga dreva 
medju kitjem nekakva drobna 2utkasta jaja 
visiju, vu koje se 2utkaste gosenice zaprete 
jesu.

Cesar sada vidi, da je badava na Se
lingu sumljivosl imal i da nikakvoga zroka 
néma za npi se bojati, nego ipak ga srdilo 
njezino oponaäanje i tajenje. Hadi ove sr- 
dilosti vu jedno jutro iz nenada nuter stupi 
к cesarici i ravno nju najde, kad je drobne 
/,utkäste kuglice iz malininoga dreva к itali 
doli pobirala.

Cesara srditosl obide, kad vidi, da Se
linga iz как vom nehasnovitorn igrom spre- 
vadja svoje vreme, vu Saku pobere kuglice, 
vu Saku pobere kugljice i od srditosti nuter 
po meCe nje za stran Selinge Selinge pri- 
pravljene kupeli vruCe vodi posudu. Selingu 
pako za kaStigu vu suZanstvo poälje. Siro- 
maska Selinga suzami odpravljala se odili, 
nego njezinoga dragoga metulja potomce 
nije hotela pustiti, da Se dokonCaju, nego 
van pobere kuglice iz vrele vode, gde su 
bili plivali. Kak se Znjimi bavila fina nit se 
zasuCe okolo njezinoga prsta, koja nit s 
krasnom svojom lepotom skorom bez krajna 
se videla. Selingi к las sposobna tenka fina 
nil na luliko se dopala, da doli dala zma- 
lati iz svih niti i vu suZanstva panlleka le- 
poga zetkala mu2u, za stran cesara i na o-

Z  А  В  А  V  А .

Izplaőeni mudrijaá.
Izpraznot (Eitelkeit, ledérség), to je naj- 

smieSnije svojstvo, koje Coviek more itnali 
i takov Coviek je uviek i pred cielim svie- 
tom smieSan, jer si viSe umiSlja nego izbilja 
je, za pametnijega, za liepSega,za bogalijega 
se drZi i pred drugimi hvali, nego izbilja je
i. t d. le se tim Cini smieSnim.

Za to imamo liepi primer novieg vrie- 
mena, sadanjeg najme vriemena u kojem 
se niti B o g  niti njegovi zakóm nestuju le 
su se naSii ljudi, koji ne samo boZanstvo 
KristuSevo poriCu nego dapaCe i boZansIvo 
u obCe nieCu. Dakako da su lo smuSenci, 
vriedni pomiluvanja; ali oni u svojoj iz- 
praznosti dríe, da su prvi philosophi iliti 
mudraci o v o g  svieta (világi bölcs) koji su 
nekaj znaSli, Сети Ce se cieli sviet i joS tri 
sela Cuditi.

Jedan takov ősei — o, pardon, hotel 
sem reCi philusoph, bil je izpraznoslju na- 
puhnjen, da je njegove bezboZne knjige, 
koje je napisal, cieli sviet Ctel i da un se

sve, malo i vélik Cudi, pák da je njimi dal 
lakov udarac cirkvi. od kojega se nebude 
tak hitro oporavil t, ako i ne posve propala. 
U lőj izpraznoj zabludi si je ulvaral, da je 
tim piskavanjem proli vieri, poslal glasoviti 
Coviek, nad kojim se svaki Cudi i kojega 
radi njegove glasovitosli iliti Cuvenosti svaki 
liCno pózna, как je to uavadno kod glaso- 
vitih ljudih, da mi nje pozuanio, akoprem 
njim niti nije moguCe nas sve poznati.

Táj anda philosoph je jednoC se Sela- 
juCi zgubil puta, iliti zabludil je, te se je 
na jedan kral naáel izvan varaSa vaui na 
miestu, koje mu je bilo posve nepoznalo. 
Medjutim je tu hil jedan veliki. gustog svr- 
2ja hrast a pod njim klup, na koj и se je, 
poSto je veC bil i truden, sei, za da se malo 
odmori.

Táj Iirasl s klupjom pako bil je и bli- 
zini glavne cesle, i vise v kri2 kraZ vode- 
Cih stezah, kud su ljudi podjednom na ko- 
lih i pieSke miino prolazili. Ovde je nas 
rnudrac iliti philosoph и liladu sedel te si 
poCivajuCi promiSlaval svoje glasovilo dielo 
(как je on mislil) proli vieri

Komaj da je tu kratko vrieme sedel.

kad po cesti dojde jedan gospon, koj se 
dojduCi pod hrastom sedeCega odkrije i du- 
boko nakloni. Hod hrastom sedeCi onak giz- 
davo za odzdrav kimne samo malo glavom 
Odmali za tini dojde do miesta koCija, iz 
koje se jedna olmiena gospa prama njemu 
duhoko nakloni i uekaj mrmla, kaj on nije 
mogel razmeti. Ostali pieSke mimo iduCi svi 
su si glave odkrivali i se duboko naklanjali, 
Cirn su do njega pod hrastom sedeCega doSli 
On je bil na to rekuC izvan sebe od vese- 
Ija I gizdosti, jer mu je sad bilo oCivestno 
da ga sve, malo i veliko, ciela okolica, radi 
njegovog zmoZuog i uCenog piskaranja proli 
vieri. pózna. Toliki su ga ovdi mimo iduCi 
pozdravljali i anda visoko Stovall, akoprem 
on nje nikada uije videl, a joS manje póz
nál, to na tu 11 ко su ga svi mimo prolaZeCi 

I pozdravljali, da mu se veC i teZko Cinilo 
uviek skrljaka iz glave snimati i odzdrav- 
Ijati, pak za to ga je uzel s glave te jga 
metnul na klup kraj sebe, a on je sau tu 
gologlav sedel i na svaki pozdrav je imal 
samo iniloslivo glavom kimati.

Niti kralja mozbit nisu tak svi poz- 
nali, как njega te ga tolikom poniznostju



voga pantleka spisala je metulja i njegovih 
potomcov celo pripeCenje, da se pred svojim 
tuvarudem za nedudnu osvedoCi.

Pantleka ovoga Selinga poálje svojemu 
tuvarudu eesaru, komu krasen pantlek veliko 
veselje vCini i koj je svojoj tuvarudici 
taki odprostil i nju na novo к sebi vzel i 
kakti jedno novo Cudno' lepo tkalCije nad- 
jenke svetjenost odredil i prosii, da ovo novo 
tkanje vu njegovem orsagu nek vpela i na- 
stanovi. Selinga je blaÄena postals i drago- 
voljno primila prodnju. Na drugoj njezinoj 
malininoj drevi med suhimi kitárni jód vno 
go kdglic ostalo bilo, iz kojili njezinomu 
dragomu malomu metulu spodobni metuli 
izlazili su van koja s ovimi takaj ravno 
tak baratala je, как svojim prvim milim 
metuljom.

Do ovih dob govori svilnoga kukca 
pripovesL

*
Gdo je veC nekaj Cul od svilnoga kuk

ca,> on lehko spozna kaj zadr£ava vu sebi 
pripovest.

Lepe Selinge metulj je jedna zablud- 
jena £enka, od svilnih kukcov bila, drobni 
gjungjeki pako metulja jaja bila jesu. Iz go- 
senic postata i na kitju viseCah kruglicah 
pako svilnoga kukca galete bile jesu.

Kada je ove cesar vu vrelu vodu ou
ter spoh.lal, podudil je nje i galete onda 
taki smahati se jesu dale lak da nili od 
njih razluciti se jesu dale.

Na maline drevi kitju iz ostaldi galelah 
pako opet svilnoga kukca melulji dodli su 
van.

Svilnoga kukca pripovest med kinais- 
kim puka vustah od jezero i jezeru let 2ivi 
ar kinaiskoga naroda million ljudi za svetu 
duÉnosl dr£iju povanost svilnoga kukca, koj i 
million i million siromaskim ljudem podaje 
vu obilnosli zasluge i kruha. Prama svilno- 
mu kukcu hvala i milodCa dala je ovu pri- 
pove-t vu puka vusta, ar preko toliko let 
dobroCinstvo, bogatsvo i moguCnost vfcivali 
si jesu iz maloga kukca povanosti i od nje- 
gove fine preje koja neiina para iz 2nje 
zelkane drage robe.

Kaj pako nije pripoviesl to je ovo, da 
povanje svilnoga kukca vu nadoj domovim 
takaj Crez zadnjih dvadesel let takov na-1 
predak je posligjen, da veC danas vide od

sto jezer siromadkih familijah viáe od Cetiri 
million korun si spravi iz svilnih kukcov 
povania, ovo takaj nije pripovest, da pri 
nas takaj najmenje do jeden million fami- 
lije do 40—50 million korun bude si moglo 
vre zasluÉili, ako vu obilnosli budemo nneli 
zosluZiti ako vu obilnosli budemo imeli ma- 
lininovoga drevja i ako vlada tak как do 
sada, brinila i podupirala bude svilnih kuk
cov povitelje, saditi bude dala rnalinove 
drevi i po vitel join ni samo da zdravo seme 
badava bude delila, nego galete takaj bude 
od njih kupuvala,

Daj Bog, da pri nas takaj Cim prvlje 
razSiri dobroCinstvo i bogatstvo od malih 
svilnih kukec.

Ho Marosi 
-  M. F.

Kaj jo novoga?
Prlpoxnunost.

Magyarki kr. gospodin minister od pra- 
va preloCkomu kr. sudu za Ijelo 1902. za 
njegovo verno i toCno voditeljslva reda, как 
takaj I kod sud.i spoznano Sparavnosli 
как kr. velikomu sudcu, tak i sudcom i 
doliCnam osobain pripoznanost i njim je
odredil.

Obéinab skopf-cnost.
Magjarski kr. minister nutraSnjh poslov 

Prolog i Oltok obCine je za jednu obcinu 
sklopil koja skloplenost od sada poCemSi 
za pnloóku véliku obcinu bude se zvala.

Ogcnj.
Meseca aprila 18. dana poslje podne 

ob 5 vuri vu Muraszerdahelyu Toth Pavla 
mlinarskog meStra do sad joS nepoznatog 
zroka od Stale krov se vufcgal s ovom ne- 
sreC.om je anda od Stale krov i poljeg le- 
2eCeg Skednja komoré krov, как takaj vu 
Skednju sva krimi izgorela. Ognja pri Casu 
deca vCinila jesa. Iz goretih dugovanjah 
ravno nikaj nije bilo asekurirano.

А г л / /  vu Kari& hadu
Kak narn jo znano, nas presvetli kralj 

veC od vise Ijet pije karlsbadsku vodu i 
svako leto joS i vu ISlinu takaj je karlsbad
sku kuni, hasnuval. Sad kralj na doklorsko

3 0 1
odredjenje se odluCil, da Ijetos nekuliko 
tjednov dana vu Karsbadu bude sprevodil. 
Poljeg »Karlsbader Tagblatt» kralj majuSa
meseca bude tain iSel. Gtasa ovoga vu BeCu 
takaj polvrdjavaju.

Aovcka pobun jcn ost vu Z ag reb  u.
Iz Zagreba lelegrafiraju: Ove dane na 

veCer nastala je opet pobunjenosl. Iz vekSe 
strani inoSi i meSlerski ljudi na vise meslah 
podigli se jesu, nego redari i soldati su nje 
pregnali i viSe od 40 polovili Svarc abligala 
obloke su s drobili. Sveucilidta Skole na 
Crnoj tabli bila je opomena, da dijaki- naj 
ne prekoraCiju sveuCilidta zakona medje. 
Bedarslvo je odredilo, da na veCer ob de- 
vetoj vuri sva vuliCna vrata imaju se za- 
tvoriti. Decu i inuSe. po devet vuri ni slo- 
bodno na vulice pudCali,

P od k o ta ö i v/nku.
Iz Zolne lelegrafiraju, da iz BudapeSta 

prama iduCi Snelcug med Nagy-BilSe i Vag 
besterce ove dane po noCi ob jedenajstoj 
vuri proti da Streku zabludjenim muSkim 
kolam je iSel konje je skup zdrobil, na kq- 
lib bivSe dva ljudi spogazil. Obodva ljudi 
su vumrli, a med lesbiki dvojicu na smrt 
ranjene pako vu Spital odpeljali jesu. Мц- 
Ska Skola radi zapuhov snega zabludili jesu 
na Streku. Snelcugu putnikom i Snelcugu 
druÄini nikakva talinga se veudar nije pri- 
pel i I a.

Ogcnj vu liud/tnu,
Vu kesnih vurah na veCer strahoyiti 

glas naslane vu glavnim gradu BudapeStU. 
Na budimskoj strani zereCi plamen podigne 
se prama oblakom i od toga nastane spo-* 
menek, da budapeSka Suma se vuágala. Glas 
na sreCu nije bil islinski. Sve skup jedna, 
villa se vuZgala vu Törökvész zvanoni m is 
stu Ognjobranci je istina su fnSko ua lice, 
mesla dodli, ali onda veC ncsreCa vékán 
strail vilie na nikaj spravila.

S a g  r  adu.
Magiarski minister poljodeljslva vu C a k o -  

veckom kotaru med one obCine, koji su od 
dr£avnih 2rel>cov sebi mlade odhranili i fcnji- 
mi sada ladaju za tekuCe Ijeto takaj do s to  
korun nagrade rczdelil je I to vu 5 — 10 i 
15 korunah zasluge. ObCine pako, inedju 
kojemi razdeljeni budu, jesu sledeCa: Drava-

pozdravljah. NajviSe si je keljei, da sada 
njegovi neprijatelji, a poglavito popovi vide, 
kolifcu Cast mu puk i gospoda, radi njego- 
vog bezvierskog piskaranja izkazuju i anda 
se u svem Snjim sla£u i njega sliede Samo 
da to sad popovi vide, to mu je bila jedina 
i najveCa Selja, jer oni пека vide как nji- 
hova bedasloCa pred njegovom mudrosljum 
zginjava i как se sve aivo njegovoj mud- 
rosti Cudi i klanja.

Dok on to tak promisljava, dojde i jed
na 2ena putcm do hrasta, koja onde odmali 
i na zemlju klekne le priCme nieke nera- 
zumljive rieCi mrmlati, koje pod hrastom 
sedeCi mudrijaS opet nije mogel razmeti. On 
ju u njezinom mrmlanju pretrgne veleCi: 
»Cujete draga íenska, ja  vas poklon za sve, 
kaj sam puCanslvu dobra uCinil te ga iz 
popovske tmine u slobodnu svietlost izpelal 
dragovoljno primam, ali nemogu dopustiti, 
da pred menőm kleCite. Zato vas pozivljem 
da se stanete i ove 2elje mi ovde stojeC 
podnesete. ObeCujem Vam najboljega i naj- 
hasnovitijega nauka dali!»

2ena ga na te rieCi oálro pogleda te 
mu veli: »Pak tko kleCi pred lobom, li norcV

Zár neznaS koga to ide? — Eno tamo gore! 
Pogledni! — MudrijaS se izbilja sada ogleda 
na hrast gore, pod kojim je sedel i sada 
tekar opazi na debelom sleblu istoga priC- 
vráCeni mali pilj Bla^ene Dievice Marije a 
okolo njega liepo spleteni iz poljskog cvie- 
í ja vienac, kojega je neCija pobo^na ruka 
okolo pilja namiestila.

Sad je tekar inudrac znal, koga su one 
poCasli I pozdravi iáli, koje su mimo iduCi 
izrazivali i izkazivali, a on je rnislil, da to 
sve njega ide i njernu na Cast biva. 1 dok 
je fcena a svoju pobo^nost tu dalje obav- 
Ijala, vzeme on lepo sliha i potajno s klupe 
svoj ákrljak le se zasramljen odáulja dalje. 
Njegova oholost bila je satrta.

Olasoviti medved.
Prije nekoliko gudinah sam pisai pri

povest u »Muraköz* о jednorn uCenom me- 
dvedu, koj je ave umietnosti bolje znal nego 
i koji izined njegove braCe, koje smo do 
sad videli, dapaCe i kartati je znal. Moji 
vriedni Citalelji se budu valjda joS loga me- 
dveda sieCali, koj se je u Preloku produci- 
ral, a kad su ga anda prepoznali, da nije

medved veC samo u medvedju koÄu oble- 
Ceni Coviek, onda je i svojim gazdorn po- 
begel nekam к Dravi i. I. d.

Ov anda medved je sada skupa sa 
svojim gazdorn doáel u Kanizsu, gde ga joä 
nisu poznali, pak se je i tarn produciral i 
svakoga u Cudo natieraval. Tu je veC preko 
dva tjedna bil a nilko joS nije znal za njb 
ho vu prevaru, veC ga je u veCer kod prö- 
duCije svaki za pravcatnoga, nenadkrilivoga 
medveda drtal.

Ali Coviek se svremenom svega zaaiti, 
pak su se i kaniftanci toga medveda zasitili 

|i ovak je onda na veCer pri kassi bilo puno I manje sekserah nego li priji», dok ga joá 
I nisu bili siti i po torn je onda medvedov 
gazda u duge opal PoSlo se pak takorim 

I komedjaáorn koji su danas tu a sutra tatri. 
na dugo nekreditira, lo su vieroniki i ovoga 
priCeli terjati te mu ovrhu ilili executiu 
voditi.

Doctor Löké je anda izhctäil sudbenu 
executiu nad lim komedjaáem, pak je poslal 
jednoga gospoua iz svoje kancellarije, Cini 
mi se Kollaya LajoSa, lamo gde se je ov 
svojim medvedom produciral. — Bilo je bad



csanj, Tótfalu, Drávamagjarod, Zrinjifalva, 
Mikáavar, Belica, Bottornjaj Murasilvagj, Fe- 
rencfalva, Zsedény, Muraáikloá, Feláőpustafa, 
Zalaujvar, Réthrál, Ligetfalva, i Bárdoá ob- 
Cine.

Rudolf k ra ljlé .
Po imenu évarc IZak i Kac Vilmoá veó 

davna po preminutim Rudolf kraljió ime- 
riom hoteli si jesu peneze priskrbeti. íz Sat- 
maruémetija piáeju da je Zandarom vu vu- 
ha doáel táj glas, da Szatmar varmedjije vu 
nekojih selah, kaj takodjer i muZki gazdari 
takaj pripovedaju, da Rudolf kraljióu, koje- 
ga su iz beókoga dvora pokriviónim naói- 
nom iz tronuáa prelirali i kaj se sada skri- 
vaóka, ar ga na smit iáóeju, noónoga stana 
dali jesu i joá к lomu dobro podvorili. Zan- 
darstvo poóelo je iskati i prijeli su lolvaji 
évarcer IZaka, koj se za krivoga kraljiőa i 
tronuáa nasljednika bil vóinil. Táj isii je i 
valuval taki, daje s jednim svojim pajdaá- 
om od sela do sela hodil i poiskal mogu- 
óneáe gospodare iz laZljivim svojim govore- 
njem poljeg tajnosti dal njirn na znanje, 
da je Rudolf vu selu doSel, nego neufa na 
prvo dojti, nego njega je poslal na prvo, da 
rnu priskrbi poStenoga stana na noó. Opel 
njim véli, da trónusa da, trónusa nasljednik 
za kratko vrerne na trónus stupil bude i 
onda s velikim prikazom i visokom óastjom 
nadaril bude sve one poStene hiZne gospo
dare, koji njega sad vu pregonstvu vu ob- 
rambu primeju. Selski gospodar za veliku 
sreóu si drZi, ako jeden nadherceg svojoin 
vernim sprevoditeljom se onda komot nas- 
tanili jesu, dapaóe i nekuliko danov selskoga 
gospodara i gosli bili jesu. Kad su se pako 
odpravljali od gosto Jjubivoga gospodara i 
nekoliko stotin korun takaj. Navadno to o- 
beóali jesu, da za par danov iz Beóa poá- 
leju njim nazad posudjene peneze. Vu la- 
kovih mestah pako, gde к penezorn dojti 
mogli nisu, prijeli su takaj i druge vred- 
neSe stvari i Znjimi zadovolni bili jesu v 
kanjlivci. Nego sad je konec naóinjen dob- 
romu Zivlenju. Samo lo je falinga, da kri
voga IronuSa vereo sprevoditelj je sreóno 
nekam iz niknul.

na veóer, te je medved veó za zastoroin 
sedel na jednoj Skrinji, obleóenu vu med- 
vedju koZu i óekal na znamenje da stupi 
pred obóinstvo.

Dr. Löke-a izaslanik g. Kollay Lajos je 
dobro znal, da komedjas néma nikaj za plc- 
niti, izvan ako bi se kornu hotelo medveda 
pod executiju zapisati, jer komedjaSi su svi 
tak bogati, da nemaju nikaj Anda i izasla
nik zapiSe odmah medveda te poSalje po 
dva pandura, koji neka dojdu sa jednoin 
velikom gajbom, kam őeju radi Iransferacije 
i odmah medveda strpati.

Как sam malo prije rekel; vkanjljivec 
je u medvedjoj koZi obleőeni, как on pravi 
pravcati medved sedel na Skrinji za zasto- 
rom sale svratiSta >k jelenu», kada izasla
nik iz nenada sa panduri stupi к njernu 
te metne na njega ruku, po englezkom obi- 
Caju plienjenja, toboz da je executija perfe
kte. Ali se osupne как da u färblnu zgleda 
őetiri farbe, kad mu medved posve dobro 
po horvatski odrapi: »Nosite se к vragu vi 
I svaSemi panduri! Zar nevidite, da óekam 
na znamenje, za da stupim pred obóinstvo

najst let stara jako znaZna PadeSku Katica 
zvana uóenica. Sad je holela dimo odbutu- 
vati vu Bukarest i s beóanskim Snelcugom 
je doSla vu glavni grad Budapest. Na ko- 
lodvoru nju na naglom na napadne pono- 
rost. S velikom glasom poóne francuzkim 
jezikom vikati:

— Pomoó! hoóeju me vmoriti.
— Kedari s velikom leSkoóom su nju 

mogli prijeli i na nadkapitanski ured odpe- 
lali. Na doktorsko odredjenje nastanili su 
nju vu RokuS Spital, Doklam ozdravi, tam 
nju zadrZiju.

Ubojstvo.
íz Nyitra Zambokreta nam telegrafiraju 

da EperjeSki zvani Zandar na njihovem sta- 
nu iz nenada gazdaricu njihovo vubil. Iz- 
trega je podignjena.

Nekaj za kratek őas.
Fina veóerja.

Gospa: Oh, gospon Cvirek, Skoda kaj 
su tak kesno doéli. Malo predi smo se na- 
veóerjali, i как fine Pohani picék i Smarn, 
kaj oni najrajSi imnju. Ab, как mi Zal, kaj 
su ne znami jeli!

9 let stara Olgica: A, naj neverujeju 
baói, zvun sladke tikve smo nikaj drugo 
ne jeli.

íz deóinje hiZe,
Doktor: Gjurek, mamika véli, da si be- 

leZan. KaZi jezika.
Gjurek: Ja? Nigdar!
Doktor: Pák zakaj?
Gjurek Sam viera gosponu navuóitelju 

kazal jezika, pák su tne zalo zbili.

Izdal ju je.

Ferkec: Tatek, — zakaj lak radi ima* 
ju ovi baóeki, ki se soldati zoveju?

Otec: (znatiZeljuo) Рак как ti to znaS, 
da soldati vas radi imaju?

Ferkec: Zato da odidete vi v kancela" 
riju, ov leilnand baói sigdar dojdu к nam, 
pák mi doneseju cukora, zato kaj se vun 
poberem z hiZe.

Otec: — Reói a kaj ti mamika onda
véli?

Ferkec: Mi véli, Ferkec, idi se vun na 
vulicu igrat, dobiS krajcera. ali najenput na- 
zaj dobeZali naj!

Izaslanik i panduri osupnjeni stanu za 
dva koraka natrag, jer о govoreóih oslih 
su veó puno kral óuli pripoviedati, ali о 
govoreóem inedvedu joS nikada. Medjutim 
je i gazda medvedov dosel, koj se je od 
smieha skoro razpuknul, kad je tu ogrorn- 
nu gajbu priredjenu videl. Exekulorom je 
sivár postajala sve veóom i voóom zagonet- 
kom, dók se nije predstava svrSila Poslie 
predstave se je sve razjasnilo, jer medved 
je doSel za zaslor i lain se je íztrebil iz 
medvedje koZe i tu je stal pravi óoviek a 
pod nogami mu je leZala medvedja koZa 
skojom zajedno je on suóinjaval jednoga 
pravoga pravcatoga, prepa met noga i zrnoZ- 
noga medveda.

PoSto pako zapliena nije niti na óovie- 
ka, niti na medvedju koZu, veó na pravoga 
medveda glasila, a takovoga lu nije bilo, 
povrnuli su se exekutori, med smiehom ob
óinstvo koji su sad saznali, zakaj je táj 
medved tak neizmerno spametan bil.

Km. K o lla y

(Как se na to otec óutil? — moremo 
si misliti.)

Zagod se veselil.
Razbojnik: — Peneze ili Zivlenje! —
Vuru, lanceka, i prstana si slobodno 

zadrZite.
Putnik: — No, vi ste jako redki po- 

Stenjak!
Razbojnik: Prav imate, ali viáte, nekaj 

moram i svojemu pajdaáu ostaviti, ki vas 
tam v pétim grmu óaka.

éteri ima prav.
Redar: a zakaj se vi navek smejete, da 

mimo mene idete!
Fakin: A zakaj vi idete svigdar mimo 

mene, da se ja s mejem?
Znati bi rád.

Mali: Kaj mislite, koliko dobite s mo- 
jom óerkom?

Buduói zet: To ne misliti, nego znati 
bi rád.

NeizobraZen bogec.
Bogec: Ran ve sam óul, da su gospa 

mojemu pajdaáu deset fillerov dali, zato kaj 
samo jednu nogu ima.

Gospa: — Je istina dala sam mu jas 
10 fillerov.

Bogec: No onda meni naj daju dva- 
deset fillerov, zato — kajti ja dve noge 
imam.

Od óesa ga boli.

Krapec: Kaj njim je áinjaku, gospodin 
émarn?

émarn: A punica mi veó 2 tjedna vis 
na áinjaku!

Nőre,

Stara puca: Cujele gospon KirZab, z 
menőm se drugaó s pominajte, kajti ói oóe- 
te znati, ja  sam od Zeljezniókoga -direktora
kói! —

KirZab: Za istinu? Pak da su se fraj- 
lica rodili, veó su onda bile Zeljeznice? 
Viá viS, lo sam ne mislil.

Kaj ima za beteg?
Blek: Jaj, gospon doktor naj mi pomo- 

reju. Straáno me tisóe na sve strani, samo 
ka se nerazpoóim а к tomu mi Zeludec ni
kaj necera. Ja neznam kaj to more biti za 
beteg!

Doktor. A kuli ко jele na den gospon 
Blek?

Blek: V jutro deset jajec v inak i dve 
Zemlje, ob deseti vuri jen gulaá i dve polo- 
vice vina, opoldne juhu, govedinu s hrenom 
óuápajza 4 falaókov mesa, pol race, onda 
kakáé Struklje, i na zadnje ávajcerski sir 
Ob átrti áunku, i . .

Tu mu preáeóe doktor: Je moj dragi 
Blek, vám nikaj drugo nefali, kaj same je 
dnu zadnicu imate.

Branil nju je.

Jeden englezki sveóenik je Evu, koja 
je prva zagrizla jabuku sledeóe branil;

— Jako je dobro, da je Eva zagrizla 
jabuku, jer ako bi Adam vóinil to, ön b, 
celu pojel i tak Évi nebi ostalo!

Bedasto pilanje.
— Istina japa, da voda pri 100 gra- 

duái topline vn?
— Istina.

Рак как zna voda,"da sto gradu- 
Sov ima? . . .

H rusóczy Elek
Odgovorni urednik: 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

P onoren a  m a la ric a .
Od rumanske vlade slroáke hodila vu 

Münchenu malevine akademiju jedna devet-
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Van szerencsém Csáktornya és vidéke t. kö-

. . . .  . . . Cast mi je obznaniti />. s. stanovnikom gradazönségének nagybecsű tudomására hozni. hogy ed
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vitásokat. Gyártok modern k é p  valamint tü k ö r - Dale se kod mene dobiju s v e t i  A lp i i svako-
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ben a nagyérdemű közönségnek megtekintés végett - i . . . иаИ141О b io k é  i  k ip e  takaj za hval слепи и ra m  e
rendelkezésre állanak.
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Todor R. utóda. Tódor R. nasl. j

1 1 Űzletáthelyezés. 11
I ) Yan szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy az eddig a dr. Krasovecz házban  ̂ j
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I: rőfös- és divatárukereskedésemetií
I I a volt Mayer S.-féle üzlethelyiségbe helyeztem át. , (
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\ f  «903. május 19-én délután 2 órakor intézeti helyiségében az alanti tárgysorozattal

Ц  r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t  Ц
ÉSJM tart, a melyre a t. ez részvényesek tisztelettel íreghivatnak. Д к

^  T á rg yso ro za t: Д |Г

2. Az igazgatóság és a felügyelőbizollság közgyűlési jelentése. I
Д л  3. A részvény löké felemelési ügye. ^TW
ш Л  Az alapszabályok módosítása illetve a kijavilolt alapszabályok előterjesztése. i f ik

ő. Esetleges indítványok. щ гЛ
Kelt Csáktornyán, 1003. április 24-én.

Az igazgatóság. ^
/ » Ц  8̂- 8 A tanácskozási és szavazási jogot a közgy (kiesőn mimlon részvényes személyesen gyakorolhatta .1.. m ,.,. ~ u n .
V T *  kívántatik, hogy a részvényre legalább 20 éves legyen és részvény.- a közgyűlés előtt legalább négy hét óla , tárVmő, lÍ . ' ? eYak°rolhatására meg- / Я к  ■
V J  beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg a>. intézet pénztárába letétessék. ‘ " 8 O^'ben az о nevére legyen ^ / Л
j i ) l  A választási jog azonban nemcsak személyesen, hanem a távollevők által is gvakoroltathatik t i 4 , , ,  1 1
V ' V  п,Ая,к részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat; azonban szintén szükséges, hogy az iú I *  n , részvényes egy / Я К
X  ,ább 20 évps ,е*Уеп é" részvénye 4 héttel a közgyűlés előtt a társaság könyveiben az. nevére beírva talAltassék 8 ezavazo "‘«^ »уев  leg». Д ^ Д

<( 6) \  Meghatalmazások csak részvényesek nevére állíthatok ki.
W W  Keresk. törv. Ibö § Az alakuló közgyűlés határozatképesnek akkor tekintetik, ha abban akár szem, k ....... . • , - / Я к  I

oly aláíró van jelen, kik az alaptőkének legalább negyedrészét képviselik • s r<k',r képviselve, legalább hét
jS X 1  K gyűlésen minden al-irt részvény egy szavazatot ad, de tíz szavazatnál többet senki sem gyakorolhat. {)4, V ?  ■

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán. I


	18



