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Két fontos takarmány- 
növénről.

A lök mint takarmány. — Egy fontos j 
takarmánynövény termelésére hívjuk tél 
gazdáink figyelmét. Célszerűnek véljük azt 
megtenni annál is inkább, mert a termelési 
statisztikában lapozgatva, azt a minden esetre 
sajnálatos tényt konstatáljuk, hogy a tök 
termelésével nálunk még édes keveset tö
rődnek. Tizenháromezer hektár az összes 
terület, mely évenként tökkel vau beültetve j 
A termés eredménye hektáronként 150 -4 0 0 !  
qu között is ingadozhat s egy métermázsát ■ 
3 5 — 50 kr-ral értékesíthetünk. íme, tessék1 
csak utána számítani, hogy mily nagy ha
szon származik már közvetlenül magából a 
termésből. S ha tekintjük annak takarmány
értékéi, az ellen sem lehet kifogásunk, sőt 
ellenkezőleg pl a magjából készült pogácsát 
határozottan a legizletesebb s a legkönnyeb
ben emészthető póttakarmánynak tekinthet
jük, amennyiben a legfehérnyedusabb, a | 
legszénhydrogénebb. tehát a legszűkebb táp- 
aráuyu. Az arány — I : 07-hez. De nem 
csak pogácsa alakjában használható, hanem 
teljes egészében is, s bár lény az. hogy az 
esetben, ha a magot belőle olajnyerés szem
pontjából kiszedetjük, a visszamaradó hús*

rész már jóval gyengébb, mégis a legelőre já
ró sertések szívesen megeszik.

Termeléséhez mérsékelt éghajlatot kí
ván s a szigorú, zord vidékek kivételével 
mindenütt szépen díszük. Földje legyen táp- 
dus, nem tulnedves s meleg fekvésű. A hu
muszos vályogtalaj, megfelelő istáilótrágya 
és műtrágya alkalmazásával biztos sikertj 
eredményez s ily talajon termelve az az utó | 
veteménynek is kedvez, amennyiben a mesz- 
sze szétfolyó indák s a ^árnos levél a föl
det beárnyékolván, annak beéredését moz
dítja elő.

Hogyan kell most már termelni? Az 
ősszel jól megszánlott s megtrágyázott föl
dön kijelöljük a fészkek helyéi úgy, hogy 
azok egy sorba essenek. Leghelyesebb lehát 
egy kifeszitett zsineg irányában eszközölni 
a fészek kijelöléséi, mert igy a távolság tel
jesen egyenlő lévén, a togalos eszközök al
kalmazásának mi sem áll útjában. A fész
kek egymástőli távolsága 3 — 4 méter, sől 
az óriási tök változatoknál még ennél na- 
gyob is. A kijelölés utftTJ- a földet jól meg- 
porhanyiljuk május hó elején s egy-egy fé
szekbe 3— 4 magot rakunk el; e célra az 
indiai Mannnulh lök, s a boulognai mázsás 
tök magja ajánlható 3 — 4 magnál többet 
egy fészekbe vetni nem célszerű, mert az

indák nagyon is egymásba fonódnak s az 
egyes példányok fejlődésükben elnyomják
egymást.

Kikelés után a földet fogatos sorköz- 
miívelővel járatjuk meg egyrészt azért, hogy 
a gyomokat pusztítsuk, másrészt azért, hogy 
a levegőnek a földbe való jutását előmoz
dítsuk. A gyomok elszaporodása esetén a 
a kapálást néhány hét múlva ismételjük. Ha 
igen nagy példányt akarunk nevelni, akkor 
(>gy-egy indán csak egy tököt hagyunk meg.

betakarítása akkor történik, midőn héja 
megkeményedett, a levelei és szárrészei a 
száradás jelét mutatják. Leszedésével óva
tosan kell el|árni, nehogy megsérüljön.. El
tartása szellős, száraz és zárt helyiségekben 
nem ütközik nehézségbe. Némely helyen fel- 
apritják s pelyvával rétegezve el is vermelik.

A lóbab termelése. —  A lóbab egy ki
tűnő igen fehérnyedus takarmány, miért is 
főleg olyan gazdaságokban van javasolva 
termelése, a melyek állatok hizlalásával 
nagyban foglalkoznak, mert a lóbab e^yéb 
takarmányokkal keverten kitűnő hizlaló 
takarmány.

Legjobban a mérsékelten meleg, nedves 
klíma alatt terem meg. Hidegebb fekvés mel
lett nem termelhető, mert hosszú tenyész-
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Az én örökségem.
Prófétának e világon a pipás ember válik 

la* legjobban. A kalendárium csináló hiába diktál 
szép idői, esőt, szelet, hazudik rendesen mint a 
lókötő. Hanem ha a pipás ember kezd egyszer 
jövendőt mondani, arra mérget lehet venni, hogy 
heteljesedik.

S lám Pernyei C ás pár egyszer szintén rá
vette fejét a prófétálásra A jövendölés soha sem 
volt kenyere, hiszen azt ötszáz hold prima klas- 
sis termelte neki. Egész életében egyebet se tett, 
mint adta az igazi magyar embert minden bű
nével és minden erényével. S egyszer mégis meg
szállotta a látnoki ihlet.

Meg is ijedtem rá nyomban, de úgy, hogy 
még a bicska is kinyílott a zsebemben.

Csöpp tréfa se volt a dologban. — Hiszen 
pipás ember volt ő is, öreg pipás. Sokszor csuto- 
ráslól szívta a pip.. szárt, olyanokat szili belőle 
mint egy öregebbfnjta szivárvány a patak vizéből.

És ez az ember egyszer csak avval huzako- 
dik, hogy egy éjszaka már csak az élete.

Kocsin ültünk egymás mellett, de majdhogy 
nem lefordultam erre a szóra.

— Az ég szerelmére! bátyám uram, mit

beszél ? tört ki belőlem az ijedelem s gyanúsan 
méregettem az öreget, ha netalán bogár a sód ni 
kezdene.

De hát nyugodtan ült. Szemei az esti ég
boltra meredtek. Egyetlen csillag rezgett felénk 
nyugatról, az is olyan szomorúan adta világai, 
mintha bánta volna, hogy egyedül kigyuladt.

Már szentül hittem, hogy költözködni készül 
belőle a lélek: Rémülten ragadtam meg a vál
lánál fogva.

Az öreg levette lassan az égboltról tekinte
tét s csudálkozva nézett reáin.

— Mi bajod öcsém. — Kérdezte nyugodtan.
— bátyám uramnak mi baja ? Ne ijeszt

gessen az Isler szerelméért.
— Hát ki ijeszleget.
Erre a kérdésre igazán nem tudtam, az 

én eszem kezd-e elköltözködni, vagy pedig az öreg 
padlásán indult fogyásnak a széna. Egy a kettő 
közül. Mert, ha bátyám uram avval a különös jós
latával ki nem vett volna a kerék vágásból, akkor 
csak nem volna olyan ijedt formán, mint akit 
ijeszteni visznek az akasztófa alá. Hanem azért 
mégis megkérdertem biztonság okáért.

— Hát nem uram bátyám akart az imént 
meghalni ?

— Akartam az eleven fényéi.
— Mit beszél hát akkor ?
— Azt mondtam nem érem meg többet a 

holnapi reggelt. Jézus Mária Szt.-József az öreg

már félre beszél Ha ebben van csipet összefüg
gés akkor minden lipótmezei bolond beválik lo
gika-tanárnak.

Hanem az én utitársain nem hagyta abban 
a dolgot, hanem nagy komolyan folytatta:

— Komolyan beszélek, nagyon komolyan: 
holnap ilyenkorra már kiterítenek.

— De bátyám uram! szakitám meg két- 
i ségbeesve.

— Ne zavarj. Hadd beszéljek. Holnap ilyen
kor má rkiterilettek ha mondom. Olyan bizonyos,

I mint a kétszer kettő. Ismerem már a természete
met kölyök éveimet bele nem számítva innen 
onnan hatvan esztendeje szívom a pipál. S nyu
godt lelkiismerettel mondom, Ízlett mindig.

— Hanem ma — ma folytatta az öreg fo
hászkodva, ma történt először . . . .  itt elhalgatott.

— Mi történt bátyám?
— Végem van öcséin. Nem tudok többé pi

pálni. Nekem ezen az árnyék világon befellegzett, 
pipa nélkül ki nem vallók egy napot sem. Meg
csinálom mindjárt a testamentumot.

Szent horzadálylyal hallgattam ezeket a 
csöndes rezignacióval mondott szavakat. Mérget 
vettem volna reá, hogy úgy lesz, miként az öreg 
mondta. Másnap a pipát már melléje fektethetjük 
a sírba, hadd kisérje el leghübb barátja. Ha fel
támadáskor eszébe találna jutni régi szenvedélye, 
legalább ö leszen az első ki pipa szóval állíthat 
a bírói trónus elé. Akkor bizonyos l6sz számára

1 HM Ferencz József keserűviz ************************* 
az egyedüli elismert 
kellemes izü termé
szetes hashajtó szer. £
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ideje mellett ilyen helyen nem érik be. Hu- 
muszdus. kötött, mély rétegű vagy vályog 
talajon a legbiztosabb hüvelyes, de legha
talmasabban fejlődik iszaplerakodásban s 
friss törésekben, mint a talajt beárnyékoló 
s nitrogéngyüjtő növény rendesen kél ga
bona közé ékeltetik s bő friss trágyába, vagy 
esetleg szuperfoszfáttal kellőleg felhintett ta
lajba vettetik, mert a szuperfoszfátot nagyon 
is meghálálja. Mélyreható gyökérzetével meg
lazítja a kötött talajt és annak felületét dús 
levélzetével beárnyé kolván, porhanyóan tartja 
miért is kitűnő elöveteménye a gabonának

Nagy tenyészterülete miatt a lóbabot 
rendesen kapásnak mivelik ; lehetőleg korán 
20— 30— 35 cm. széles sorokba vetik ; 
I V ,— 2 q. mag elég 1 hektárra; rendesen 
elég a kikelés után egyszer vagy kézzel 
megkapálni —  mi hektáronként 3.50— 6 fo
rintba kerül — vagy sokszor elégséges a 
Sack-féle kultivátorral végig menni, vagy ha 
az nincs, extirpátorral, a mi hektáronként 
70— 80 krba kerül. Ha gyomosabb vagy 
cserepes a talaj, a lóbab kikelése után kéz
zel sarabolunk és közvetlenül virágzás előtt 
a kultivátor vagy extirpátorral megyünk vé
gig. A lóbab sokáig virágzik s igy a mag
vak beéredése is egyenlőtlen; akkor arassunk, 
ha az alsó hüvelyek megfeketednek ; legjobb 
gabonaarató géppel aratni.

Jó gazdag talajban a lóbab szára erő
teljes és azért aratása után rendben hagy
juk megszáradni vagy kis kévékbe kötve, 
kis kúpokba összeállítjuk. Ha a lóbab tel
jesen megszáradt, óvatosan behordjuk, kü
lönben a mag egy része kihull.

Hektáronként 15— 25 q. szemet és 25 
egész 40 q. szalmát ad : a kóról vagy elé
getjük, vagy kifutókba alomnak hasz
nálhatjuk.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Halálozások Özv. Tudor Józsefné 

szül. Pecsornik Karolina, folyó évi február 
hó 22-én este 10 órakor, életének 79-ik évé
ben, hosszas szenvedés és a halotti szentsé
gek ájtalos felvétele után elhunyt. A holdo- 
gultnak hült tetemei február hó 24-ikéu d 
u. 4 órakor helyeztettek örök nyugalomra a 
Csáktornyái sirkertben levő családi sírboltba 
Az engesztelő szenlmiseáldozat február hó

a kegyelem, mert a ki a pipát szopja, az jámbor 
ember, a gazemberek a szivarok közölt vannak 
otthon.

Mig ezekkel a gondoláinkkal foglalkoztam, 
arra az öreg már javába csinálta a testamentu
mot. A házával, mezejével hamar elkészült, csak 
az ingóság okozott neki rengeteg fejtörést: egy 
hosszú kilométert haladtunk, mig egy-kél tárgyal \ 
valakinek destinált. Ha tovább is igy tart, épen i 
haza érünk, mire Máli nénire kerül a sor.

Mert hát a Máli néni is meglehetős régi bú
tor volt a háznál és ugyancsak oda formt uram 
bátyám szivéhez. Pedig hát nem is volt a felesége. 
A régi ismeretség, meg hogy együtt éllek sok jó 
és rossz napokat, igy csak össze törődtek, mint vá
roson a kis ház meg a palota Fájna az emberfia 
szemének, ha egyikei az idő elpusztítaná

No és nem hiába gondoltam én a Máli né
nire. Bátyám uram csakugyan szóba hozta.

Mikor már az utolsó lapátnyélről is gondos
kodott, akkor láttam, hogy engem tisztára kiha
gyott a végrendeletéből. Még egy csizma húzót se 
juttatott. Pedig az nem lehetséges. Legalább rtám 
is gondolt volna, hiszen úgy szeretett mint a sa
ját gyermekét, ha lett volna.

Az utolsó pontja következett a végrendelet
nek. Bátyám uram gyengéden függesztette reám 
szemeit, szava elérzékenyült.

— Neked pedig öcsém —  monda minden 
szót hangsúlyozva — tudod mennyire kedvellek.,

26-án délelőtt 8 órakor volt a Csáktornyái 
plébánia templomban. Az elhunytat leánya, 
Ziegbr Kálmánná úrnő és nagyszámú ro
konság gyászolja. — Schrenk Ignácz ma
gánzó folyó évi február hó 22-én este 10 
órakor életének 46-ik, boldog házasságának 
4-ik évében elhunyt. A megboldogult hült 
tetemei folyó hó 24-én délulán V* 3 órakor 
helyeztettek örök nyugalomra a róm. kalh. 
egyház szertartása szerint a drávaszentmí- 
liályi temetőben, N у u go d j a n а к b é k é v e l .

—  Tanfelügyelői látogatás ür. Ruzsics- 
Kálrnán íebruár hó t9-én Turcsiscsére ér
kezett, bogy a stridói gondnoksági elnöktől 
Mesterich Aladártól az ügyek vezetését át
vegye s az uj elnöknek Nagy Aladárnak 
átadja. Ezen alkalomból meleg köszönetéi 
fejezte ki Mesterich Aladárnak az iskola
ügyek körül tanúsított hazafias, odaadó 
buzgalmáért. Még az n p a hcdosám állami 
elemi iskolái és állami állandó gyermek- 
menedékházat vizsgálta meg. Innen Per
lakra ment, hol 20-án és 2l-én az állami 
elemi fiú állami elemi leányiskolákat, az 
állami kisdedovodákat, a gazdasági ismétlő 
fiú, gazdasági ismétlő leányiskolákat, végül 
az iparos tanoncziskolál vizsgált i meg összes 
osztályaikban és évfolyamaikban. A már 
ezernél több növendék állal látogatott tan
intézetek tantestületével az iskolák összes 
viszonyaira kiterjeszkedő értekezletei tartott 
s Tólh Sándor állami iskolai igazgatónak az 
inlézetek példás vezetéséért s a tankerülel- 
nek buzgó munkásságáért elismerését nyil
vánította Értesülésünk >z<Tiiit Horváth 
Gyula perlaki állami iskolai gondnoksági 
elnök elköltözése folytán < z- n állásra dr. 
Tamás János perlaki ügyvéd és gondnoksági 
tag fog kineveztelni. A királyi lanlelügyelö 
február 21-én a nagykanizsai községi iskola 
két községi kisdedovoda, végül a murakirályi 
róm. kalb, iskola meglátogatása után Zala
egerszegre; utazott

A Csáktornyái takarekpénztar rész
vénytársaság f évi I *ih u * hó 22-én a 
»üáspáncs« szobor lennlailási költségeihez 
szives voll címemre 20 К -ál küldeni, mely 
adományáért fogadia az adakozó intézel há
lás köszöiletemet Perlak. 1904 február 23. 
Az einlékrnű-bizollsiga nevében; l)r. Tamás 
János ügyvéd.

Nyilvános Köszönet. Henedickt Ede 
Csáktornya községi elöljáró születésének 70.

évtordulója alkalmából a Csáktornyái szegé
nyek számára 100 Koronát volt szives ado
mányozni. s ezt az összeget az elöljáróság 
folyo hó 24 én osztotta szét a szegények 
között. Fogadja a jószivü adakozó a város 
szegényei nevében az elöljáróságnak ezután 
is kifejezett hálás köszönetéi.

—  Halálos verekedés. Ovcsár Károly 
novákoveci, 21 éve* legényt húshagyó ked
den a novákoveci korcsmában verekedés 
közben fokossal úgy ütötték fejbe, hogy muh 
vasárnap az ütés következtében származott 
agyhártya gyuladás következtében meghalt. 
A boncolást e hó 23-án teljesítették Szabó 
perlaki albiró vezetése mellett dr.* Böhm 
Szydnei t. főorvos és dr. Schwarcz Albert 
Csáktornyái urad. és városi orvos.

—  A nagykanizsai kir betegsegélyzö
pénztár Csáktornyái jarásbeli tagjai közgyű
lési kiküldötteinek a megválasztására határ
napul f. é. február hó 29-et tűzte ki a já
rási főszolgabiróság. A választás Csáktornya 
nagyközség tanácstermében délután 4 óra
kor lesz az említett napon, s részt vesznek 
a választáson a nagykanizsai kér. betegso- 
gélyző pénztárnál biztosított munkaadók és 
segédek: És pedig az egész járásból biztosí
tott 235 egyén után 9 munkás tag és 3 
munkaadó tag fog választatni közgyűlési ki
küldöttül.

—  Vörheny Stridón Siridón és kör 
nyéken a III hegykerülelben az iskolás gyér 
mekek közöli a vörheny oly mérvben lépell 
fel. hogy a slridói áll. elemi iskolát a járás
orvos elölerje-zlésére a hatóság további ren- 
détkezésig lolyö hó 22-én bezáratta.

—  Öngyilkosság Karmán Forencz И 
hegykerülcli kozlovcsáki 56 éves lakos fo
lyó hó 20-án }esle 8 órakor egycsövű va- 
dászlcgyv* rét magához véve. lakásából ki- 
meiit s az udvaron mindjárt az ajtó előli 
hasba lőtte magát. Segíteni rajta nem lehe
len. s a |e|| c lk ö v ‘lés * illán 3 órára belső 
el vérzés következtében meghall. Az üngyi - 
kos-ág okát megállapítani nem lehetett, mert 
a teltél megelőzőleg semmiféle öngyilkos
sági szándékol el nem árult, а I ti elköve
tése ulán pedig megtagadott minden lölvi- 
lágosilásl. 7 élő gyermekei hagyott bálra.

—  Szöliövesszö lopás. Foiyó hó 8 — 10 
közöli Csárics Sándor véglalusi lakosnak 
amerikai szőllötelepérül ismeretlen (‘gyének 
mintegy 5 — 6000 darabra való vad ameri-

csak le vagy inéiló iá, hogy neked azt hagyomá
nyozzam, mi talán még nekem a legkedvesebb.

— Kj . . . hát izé . . — bátyáin uram — 
szerénykedtem erre a sokat mondó bevezetésre.

— Tudom, nem veted meg kérésemet
Megesküdjem? — kérdezlette velem a

nagy huzgóság, s mindjárt mindkét kezem az ég 
felé indítottam.

Ne bántsd azt. Ismerem jóságodul.
Ilin , . mondáin melléinél kidülleszlve.

Azért a le gondj odra bízom Máli nénit. Vi
gasztald a jó Ifiket gondoskodjál róla. porniinhan 
is áldani foglak. Csík te vagy méltó erre.

Azt a kél kezemet melylyel imént esküdni 
akartam, öszlönszernleg vittem a kél fülein mögé. 
A végét már nem hallottam, de az eleje olyan 
volt, hogy minden halló szervem bele csendült 
Mennyei ármádiák ! a Máli nénit hagyja nekem. 
Hát aztán én mit csináljak vele? mi ? Olyan büsz
ke voltam mindig bátyáin szeleteiére, de most 
Isten látja lelkemet, szívesen elengedtem volna 
három fertályát belőle. Akkor bizonyosan mást 
talál a helyett az öreg asszony helyett:

A kenet teljesség úgy leszármazott huniarjába 
arcomról, mint a virág tavaszszal, ha a dér meg
csípi. Arcom megnyúlt, tekintetembe az ijedelem 
kvárlélyozla be magát. Hiába erőltettem magamra 
nyugalmat, szivem csak úgy vert az ijedelem első 
hatása alatt.

Szegény bátyáin még észreveszi rovaromat,

ha a kocsi egyel nem talál zökkenni. Zökkent is 
megállt

Otthon voltunk.
Leugrottam és az öregnek segileltem a le- 

szálásnál. Szólnom kellett volna valamit, de 
akasszanak fel, ha tudtam, hogy hogyan kezdjem.

— Fussak doktorért ? — kérdeztem végre 
szorongó kebellel.

— Kell az Istennyilának — volt a válasz, 
hag\j maiamra öcsém, kicsit pihenni akarok

No ilyet se értem még Meg akar még az 
éjszaka halni, s i.»y válik el örökre .íz ember Há
lói. F.z az öreg hát különös ember.

Visszavonultam.
Iái is szerettein volna pihenni, csak tudtam

volna
Fejem olyan volt, mint valami katonai gya 

korlótér: «gés/ osztályok egzecirozlak henne. A 
világért se hunytam volna le szemem egy pila- 
natra se. Az én örökségem ; a Máli néni, sehogy 
se akart tágítani gondola Iáimból. S hozzá szegény 
bátyámat ott képzeltein kiterítve halotti vánkoson, 
jég hideg kezekkel...............

Heggel, korán kiugrottam ágyamból, s első 
dolgom voll bátyáin szobájába rontani.

Az ajtóhoz évre néhány pillanatra megbor- 
zadtan.

Hallgatóztam. Csendes volt minden ; semmi 
nesz Máskor úgy szokott horkolni, hogy a kulyák 
az ahlak alatt vonítottak.
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a *' tnl vataka?^ ( ssző! loptak el. j szövetkezet igazgatóságának jelentése íelol- napi várakozás után feljelentették esetüket a
A tolvajokat ezideig nem lehetett kézre! vastatván, tudomásul vétetett. hatóságnak

k nle-G azdák  ha ha nanv . l ь a szavazási Íe«Yek összegyűjtésére és —  Köszönet nyilvánítások. A* Csáktor-
jutni, Mauthner-féle magvakat vessenek íjS T á í " )ep zam,f ,áeíira Benedikt Béla, Czvelkovics nyai Takarékpénztár Részvénytársulat« at 
jegyzékét, mely 220 oldalra terjed. Mautner Ло1а és V‘0,a Vilmos urak kérettek fel, Kisdedóvó Egyesületnek* 200 kor. volt szi- 
Cdön cs. és Aír udvari magkereskedése Bu- k!knek nevében utóbbi választási eredményi vés adományozni. Fogadja a fentnevezett 
dapesten, Rottenbi/Ier-utca 33, mindenkinek! k*hirdette hogy : pénzintézet áldozatkészségéért úgy az egye-
ingyen megküldi A kitünően tisztított, legnagyobb Pálya Mihály . . .  vezérigazgatóvá sülét, mint a magyar kultúra nevében
osiraképességge >,pó fajtiszta magvak árai ala- Hirschmann Samu aligazgatóvá köszönetünket! Csáktornyán, 1904. febr. 27
csonyak. Különösen folemlitendők az mmreenált u - . r й . . .  . . .  , ' ’ . ~ 4
takarmányrépamagvak és a legnemesebb gabona * ‘rnyák Karoly . igazgatóság, taggá én. Alszeghy Alajos, elnök. -  A Csáktornyái 
félék dús választéka. Csakathurner Ármin » » Takarékpénztár Részvénytársulat« volt szives

—  A Csáktornyái Takarékpénztár folyó Pecsornik Olló » » az állami polgári iskola könyvtára javára
hó 20-án tartott 32-ik rendes évi közgyü- Slri*hia Ferencz » * 40 kor. adományozni, mely nemeslelkü ado-
lésén: elnöklő igazgató, Pálya Mihály con- Alszeghy Alajos felügy.-bizotls taggá mányért az intézet nevébén ez utón is hálás 
statálta, hogy 533 darab részvény ietétbe Dénes Béla » » köszönetét fejezi ki tíencsák Rihárd h könyv
helyeztetett, 23 részvényes 371 szavazati Hirschmann Adolf * * tárnok. — A* Csáktornyái Takarékpénztár
joggal személyesen jelen van, 8 részvényes Mayer Károly lelügv.-bizotls. póltagá Részvénytársulat» f. hó 20.-án tartott köz- 
pedig 99 szavazati joggal szabályszerűen Verbáncsics Ferencz * » gyűlésén H0 korona segély összeget szava-
meghatalmazott részvényesek által képvisel- mo8 választva. me8 a* Csáktornyái Jótékonyczélu Kér.
ve van. Ennélfogva a társulati alapszabályok! Pálya Mihály, ki a választásokat meg- Kőegylet* javára, bogadja a fentnevezett 
értelmében a közgyűlés határozatképes, azt előzőleg leköszönt, az ideiglenesen Ziegler Péozmlézet ez utón is az egylet hálatelt 
a — részvényeseket szívélyesen üdvözölve Kálmán részvényes által elfoglalt elnöki szó- köszöne]^* Az örökség nevében: Csáktor- 
—  megnyitottnak nyilvánítja. A közgyűlési két ismét elloglalja és köszönetét mond а|пУ/\п’ ^ ’ an Hencsák Rihárd
jegyzőkönyv hilelesitésére Charmatz Jónás részvényeseknek, hogy bizalmukkal őt é s 'tllkar‘
és Benedikt Béla urak kérettek fel. Elnök igazgatóság; társait újból megtisztelte, Ígéri! A Dravavasarhelyen í- hó 13-án
felhívására Weisz Miksa főkönyvelő az iga/, hogy erőiből kitellőleg . jövőben is lö.e- lal lul1 jölékonycélu láncestélyen felulfizeln. 
gatóság jel&itését, majd Dénes Béla ura fe- kedni fog ezen bizalmai kiérdemelni és kéri IsZlvese '  о lak Heinrich Miksa 5 K., Gul- 
lügyelő-bizoltság jelentését olvassák fel. A igazgatósági társait nemkülönben a lobbi! " IHnn Lajos (Alsólendva), Iszkra József 3— 3 
közgyűlés mindkét jelentést helyeslőlog tu- részvényest is, hogy neki nehéz feladatának K ; a jan ^ ‘ lk* rendezösége (Drávává- 
domásul vette, a beterjesztett 1903. évi szá- sikeres megoldását jóakaralu támogatásukkal *arhely). C sa к a th u r 11 e r l  g 11 ас z K e  I e 11 Samu, 
madásokat jóváhagyta és ugv az igazgató- lehetővé legyék. Néhai Lobi Jakab voll la- S°Ls,a" cs Elek (Horvathasos) Gráner lestvé- 
ságnak, mint pedig a felügyelő-bizottságnak karékpénztári könyvelő özvegyének „ddig ' ' '^  Hetese. Gabor, Frász Tamás, Horváth
a felmentvényt megszavazza elvezett kegydija a jövő évi közgyűlésig ér- ^  Hrusőczy Elek 2 - 2  K.; három

A nyeremény-felosztási javaslatot a köz- vényben maradandónak mondatott ki. l’sa or9^<11 Ul ’ J / ' r  .. Г
•ix ií L  .• J . . .  , . . . . . .  I Lindis N. l — l K., összesen 38 K. Fogadjak

8Y fnna  T  r !  g P 1 L *• • a , largvsorozat ezze k, leven mer,Ive. , „  nys0r8U isk gyerrnekek „evé-
33000 K. -  fill az 1903. év, részvény- miután meg Ur Viola V, mos indítványa. |bpn a Kendezöség legbálásabb köszönetét.

szelvények darabon- hogy az igazgatóságnak es a elugyelö-hi- _  Mayergberg Frida tánctanitónö, ki 
kin 22 K. leendő be- zo tsagnak kiváló buzgósagaerl es az inlezel I, feje/ le be zalaegerszegi tanfolyamát,

Qan a- r „  ,!alV a' • •,I ., céltudatos vezeleseért (egvzókonyv, köszönet jdü érkezelt és tánclanu|á9ra előjegyzéseket
830 K. — fill, közhasznú es jótékony es ehsmeres szavazlaseék, élénk helyesléssel e|j0»a(j

„ _ ft „  P11 cé,okf* ,  , .  elfogadtatott, elnök a közgyűlést berekesztelte _  Egy hónapjg jngyen д ki(ttnöen
21o0 K. —  Ilii. az intézeti tisztviselők д Horgony Pain-Expeller (Hichier-féle szerkesztett és már is közkedveltségü AZ

jutalmazására 1 l.inin.enlum Capsiei com,,.) igazi uépsze.lj házi- ÚJSÁG politikai napilap kiadóhivatala bár-
11000 K. —  fill a tartalékalap gyarapi- .szerré letl, mely számos (saladban шаг tobt...... и .- . . . . „  р кшН: . . .

t я чяги ,34 év Óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- Kmí k m» rc,USDan ingyen KUlcll meg a Id
/ о -  V n i Г ь XI 10 0 / 1 fájdalom, fejfájás, köszvéi.y, esuznál stb.-nél a po l a ki az előfizetési összeget, ha csak egy 
ИЮ K. on UM. viiesseK ai az Horgony-Fáin Expellerrel való bedörzsöléoek min hónapra is, április hó l-löl számítva már

évi nyereség számla dig fájdalomcsillapító hatást idézlek elő, sőt jár- most beküldi u kiadóhivatalhoz, és megküldi 
javára. Ősz- vány kornál, minő: a kolera és liányóhas-folyás, az minden előfizetőnek Mikszáth: *Az én kor-

— -------- ---------------- , W i Ä S Ä i S  Л -  l Ы М
4 /3 8 5  К. 58 fill, az 1903. évben ^1^3 szer jó eredménynyel használtatott az influenza ajándékkép, a ki a laj>ot félévi kötelezett* 

h>«m » ö w p ík . j ellen is és 80 f.,’ 1 к 4o f. és 2 k. árban a Ing- seggel akár negyedévenként,, akár havonként
4 lakartflménzlárral eBvesültönsevélv7öi,íihb *yógy8Ze|,lárbiin kapható, <le bevásárlás ni- elufizell AZ ÜJSAG-Ol Gajári Ödön szer- A takdrékpenztarral egyesült önsegélyző ; kii|mával mindig határozottan: .Hieb,er-féle Но,- kesztl Herczeg Ferencz. Kozma Andor. Kó-

“ *------— --------*------------------------ :--------- --------- gon у - Fain - Kxpel lerl > vagy •KichtaHTWe ''•»'«■"ly ^  Tamás Kenedi Géza és Mikszáth Kát-
Hideg borzadás futott végig rajtam. jeavíe fiavéíni kelt °  ** *" * * mán főmunkatársak közreinUködésével. AZ
Félénken nyitoltain be. 1 ,zalí^  üst n . , . . f ÚJSÁG lapunk mai számában foglalt hir-

fogadolt. s e fiistfelleg teljes közepében ült az — RakOSI Lmot tanctamtó tanfolyamat . . .  , - . . . . . . . .  ® ß
öreg. Pipa szájában, s olyanokat pailanlolt, mint márcjus |.él) kezeli meg, melyre jelenlkez- det^sé" ‘ ,l‘ lhlvJuk о vas in s i es B-
egy _  hebe meglepetve. helm Slrausz Sándor könyvkereskedésében **e Athe| ezé,  „ n ta íto  FeKna  délj

- N o ,  ...ha manót kotorászol már ilyen vagy a tanctamtóna patak-ulca, Mo nar-féle. yásulj h|Va,.||nok Nagymart0nböl Sziszekre 
korán, öcsém? , ,. , házi. k, kívánatra lakáson is megjelenik. (Horvátország) helyeztetett át.
van-e? Hál ludm akart," n' lng! m g- et - -  Csaló ügynök. Egy Novak József — Saját birtokán kutat bárki szabadon
V in < Bizony öcsém csuda történt. Már javában nevű bdiczai születésű s magát ügynökiek építhet. A belügyminiszter egy konkrét eset- 
haldokoltam, mikor eszei? be jut, hogy még egy- nevező egyén folyó hó 12-én beállított bői folyólag kimondotta, hogy 1885. évi 
szer megpróbálom a pipát, akkor nyugodtan me- Novák Tamás gyümölcshegyi lakoshoz és XX11I. t -b. 14 §-a értelmében az élet reudes 
gyek a túlvilágba. És öcsém, — az a pipa, pgy ngmPi s horvát szövegű iratot mulatott szükségletére vizet szolgáltató kutakat saját 
,Z»etl У-Li 1Л, r ívnm már és uev érzem íek nrielyben szerinte megbízták öt. hogy i birtokán az idézett törvényszakaszban foglalt
hogy egészen meggyógyitolt. Az a pipa vissza 4 kor, 80 fillér napi dij mellett 80 munkást j feltételek betartása mellett mindenki szaba- 
adott az életnek. fogadjon fel egy Ausztriai vállalathoz. Ennek j dón építhet s igy kutépitéskez hatósági en-

Annak, egyedül annak köszönhetem, hogy alapján Novák Tamást kérte meg, hogy míg gedély nem szükséges,
be nem rukkoltam1 a mennyei regimentbe. q  15.én visza megy |0gadja fel a napszá- _  Szerencsétlenség. Fuss Nándor Festetics

Annn'k â^PŰvának in is sokat köszönhetek. «"OSOkat Az Ügynök ur 1B én csakugyan Jenő gróf felsömihál,falvi lövadásza f. ,hö 20-án
Az egyedül az mentett meg attól a keser- vissza ment s az addig jelentkezett 38 mun- esle 9— ю  óra között Polstrau felől gyalog ment 

vés örökségtől mindegyikétől 1-1 koronát kért fárad- hazafelé, miközben egy gyalog hídnál oly szeren-
Szegény Mali néni ! — ha tudná, meny- 8aga tejében, mit a munkások természetesen cséllenül esett el, hogy a nála levő töltött vadász- 

nyire fáztam tőle — bizTslen nem tetetné magát kész örömme| adlak meg neki. 18-án kellett fegyvere e|8Ü|t és a |övés a bal oldalán, a szive 
másodszor testamentumba vo|na it dúlni a munkásoknak, csakhogy az tájékán súlyos sérülést okozott.

ügynök ur 17-én éjjel ismeretlen helyre __________
meg szökött. A becsapott munkások néhány j
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Sve poäiljke se tiőué zadrtaja 
novinah, naj se poéiljaju na 
iine, Margitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdataljstvo:

kanTse predplalel'óbinaiTé "• horv.t.kom i ««gjarrtom j.ziku M n N  druftwnl, zna.tveni i povuíljivt Hat z . púk 

P°WÍ4“ - izlazi sv a k i t je d e n  je d e n k r a t  i t o :  vu  sv a k u  n ed e lju .

PriHplatna cena ja:
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na óétvert leta . . 2 kor.

1‘ojedini broji koőtaju 20 fill.

Ohznane se poleg pogodbe 
i íl! raőunaju.

Sluíbeni glasnik: >Cakovaüke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t  d.

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

Mladinska kolera, 
ív.

Po kakvim goder naóinom dobiju mla- 
dina betega ovoga, da mu vu telő dojdeju 
bakteriumi i tam se spovaju, beteg opet od- 
mah se Siri i jaói po teli.

Sigurno vreme ni moói reói, óez kojega 
more mladinóe biti, dók lám se beteg na 
njim pózna, jer viáe fájté mladine je, dakle 
svaki faj poleg svoje narave viáe ili mé
nje vremena nuca do zbeteZanja.

Po gospodarstvah se pripeti, da zmed 
onih mladinah, kője su veóer jog zdrave 
bile, jutro se vcrknjene, pák vutakvim sluöajuse 
prebudi sumnja gazde prama ogiftauju. 1 pri
peti se, da mladina jog na oko videó leh- 
ko zleti na kotec ili na drevo i onda za 
kratko vreme vcrknjeno spadne dole. Dru- 
gda pák takve 2ivinóe, kője more hoditi, 
poóe se poletavati, na jedenput skupa o- 
padne i pogine. Pak bilo je sluóaja da na 
jajci sedeőa kvoőka vu onim poloZaju, как 
je sedela na gnjezdi, bez kakvoga zname- 
nja betega je poginula, pák samo potlem su 
zeli о pamet, da neZivi Nega óisto se zdra- 
vo videóa mladinóe, koja je malo prije v 
tek jela, med drkaujem samo skupa opalo, 
как da bi vu nju tresnulo.

Z  А В А V  A.

Zakaj su odsudili Jezuáa?
Poljodelavec seme poseja vu zemlju, 

od one dobi nekakov procesug se pojavi vu 
nutradnjoj zemlji. Kad ov procesug traja, 
nexnamo nikaj od njega, samo kad je van 
zidlo seme, znamo da vu zemlji se nekaj 
bilo zvröavalo.

Upravo takov je ov dogodjaj, к koje- 
mu krgóanskomu svetu boZió sveZuje. Malo 
dele sé narodilo, kaj je briga bilo za njega?

Naradjaju se drugda takaj mala deca 
Nigdo si ni bil onda slutil, da onoga ma- 
loga deteta narodjenje od jednoga staroja 
sveta porudenje i jednoga novoga sveta go* 
nstajanje sakriva vu sebi.

Nikomu se ni za óudnovitost óinilo niti 
Jezuga uloga takaj

Na Meggiaga misei za ono vreme vu 
zraku bila je  Nutragnja sva skupóenosl: 
Herodega vladara bezsramnost, Zidovske a- 

ristokracije bojazljivost, za duhovno poslu- 
vanje nadsveóenióke famiiije ponizenje, za- 
tim od izvanskoga mesta iz Rima dogavga

Ali tak nagla srmt je redk?, jer vu 
najvige sluóaji se znamenji betega pokaZeju 
prije, pák samo za 1— 3 dni ili negda za 
7 — 13 dni pogine mladinóe.

Najprvo znamenje je betega, da je 2i- 
vinóe Zalostno, malo se giblje, ali ako i ide 
leno i pomalem, s nagagurjenim perjem, s 
dőli pugóanemi peroti i glavom. Poleg toga 
nemaju apetita, pák ako i jeju, vidljivo ne- 
svolom se to dogodi.

Najvige beteZnih Zivinóeh se vkraj po- 
tegneju od drugih i se skrijeju. Vu sluóaju 
kuge ni jedenput se gde v kotu, med drv- 
mi ili kamenje najde poginjeno mladinóe.

Telő beteZnoga Zivinóeta je vruóa i 
negda penane sline visi|u, iz kljuna, —  
pák i to moremo videti, da zige, med ko- 
jim ginjaka napre riva, как da bi bluvati 
gtelo, kője se i negda pripeti, gda nekaj ze- 
lenoga zriga. Med tern toga su jako Zedna, 
dakle gugóe pijeju vodu, как su navadne.

Ali najglavnege znamenje je, da óim 
prije jog poóe tirati. Crevo joj malo vun 
zide, óerleno— modraslo postane i gnoj od 
kraja Zutobelkasti í mehek как pop, potlam 
slinasti skorom óista tekuói, zelenkasti i ja 
ко smrdeói. Perje zadi zamazano postane, 
se skupa prime a jako Zivinóeta dán na 
dan prehaja. Z Slaboói sledi onda, da jako 
óuda sediju.

Ne dugó onda i teZege dihanje posta
ne nevideó se napinjavaju med tern loga se 
onda gpajsno ruZenje óuje, kője je spodobno 
к fuókanju i hrglanju

stiska, nesmiluvanost, okrutnost probudili 
jesu vu svakoga srdce ufanje po proroki 
veó od davna razglageno bilo od Odkupite- 
Ija glede dogavgega Meggiaga.

Jezugevo dakle ulogu, za proslo delo 
drZali jesu, i nit nisu prisvojili za kakovo 
osobitu znamenitost.

Nego po vremenu Jezugeve uloge se
me je ziglo, i spoznalo se bilo, da ovo ipák 
nije neznamenito delo, neg da iz jedne iz- 
vanredne premenbe stojeóe sveta ovoga pri- 
peóenje zakrivalo je vu sebi

Stari sadrugi nit nisu slulili, nit nisu 
nikaj zabiljeZili od Jezugevoga suproti sta- 
nja. Jog Flavius Jozefus takaj koj pako vu 
vremenu Pilatuga vladanjem svako uajme- 
nje pripeóenje je izpisal, nego niti sjednom  
reó|u nespomene se od Jezuga.

Növi tegtament, bolje rekuó prví tri e- 
vangeliumi po Mate, Mark i Lukaó evange- 
ligti vige od slo Ijet po Jezugovoj smrti bili 
su pisáni.

1 tak je óisto naravski, da Jezuga mu* 
drost nije zaóuvala za stran nagu povestni- 
ca óistoga oóivestnoga kipa, ako prem od 
onoga vekge i znamenilege dogodjenje nebi 
moguóa bila dokazati

Osobito pako mraóno je pred na mi

RuZe i podbrade tarba se premeni, i 
od kraja je bledna, potlam pák modro cr- 
lenkasta. S jednom i sláboóa vu svem pos- 
tupa,poletavanje i dole —  kaplanje gustege 
nastane i nazadnje stalno leZiju ili sediju 
na zemlji i poleg svakoga mróenja se nem- 
reju stati ili ako se s teZkom moreju stati 
opet skup opadneju.

Oói su njim suznatiju i vigekrat zaprte, 
mrena na oói se vuZiZe pák svetlost, oso
bito suvigno svetlost ju bantuje. Cudni к 
senju slobodnim sluóaju su vezda, Rój —  
senj bez kakvoga znamenja prek zide v 
smrt.

Najvigekrat króno trganje preteóe smrt 
med kojim glava je na prsa ili na hrbet 
polegnjena — drugda pák po duZe vrerne- 
nom trajajuóim drkanjem pogineju v dru- 
gim ili tretjim dnevu betega.

Ali как sam veó rekel, more i beteg 
duZe vremena trajati, more 8 dni. pák je 
veó bil sluóaj, da je mladinóe po dva Ijed
ne beleguvalo osobito po takvih mestah, gde 
je beteg veó od duZe vremena.

Znamenja duZe trajajuóega betega su 
ravno takve, как brzo tekuóega. GriZa je 
malo inenjga, poleg toga menje oslabi mla- 
dina, poleg toga i je makar ne tuliko, как 
vu zdravju, ruZa njim je bledeóa, perje 
malo zagagurasto, ali zato jeden óas se Zi- 
vahno gibleju, doklam navek jakge postu- 
pajuói beteg je do kraja neponigti.

koja vu naslovu pitamo: da zakaj su Zidovi 
odsudili Jezuga?

Poljeg Zidovskoga tak zvanoga Talmu- 
da, zalo su bili odsudili Jezuga, kajti je od 
Egyiptoma nerazdruZenje nagovarjai Od la* 
kovoga gregnika Mozega zakón ovako glasi: 
»Ako tebe tvoj rodjak odmami, rekuói, ide- 
mo drugim Bogom sluZit —  neodprosti nje- 
mu, neposluhni njega i naj se nemiliju o - 
óim tvojim nego morag njega vmoriti.»

Óva kagtiga bila je odluóena na spo- 
dobne kagtige na proste gregnike takaj. Je
zuga kakti proroka, koj je od Egyiptoma na 
razluóenje mamii, iliti kakti krivoga proroka 
odsudili su bili. Od ovoga prvegega zakona 
tak odredjuje Mojzegov zakón:

»Ako se pojavi med várni prorok ili 
snovida i naóini na lebi kakovo znamenje 
ili óudu — ako i bude znamenje i óuda, od 
kője je bil vám govoril, rekavái i nasleduj- 
mo druge bogove, kője nepoznaá i sluZimo 
njim, neveruj on-ga proroka reóim ali ono- 
mu snovidljivcu Onakov prorok, ali snovi
da nek se vmori, kajti od razdruZenja imái 
je spomenka proli vekiveónomu vagemu 
Bogul»

Так zaisto od razdruZenosti od Egyip
toma navuóal je Jezug? Ovo proli sebi veti



Dakako griZa more biti bez toga da bi 
mladinska kuga bila, ali samo ooda ne ne- 
kaZuju sva ona znamenja po ZivinCetu. как 
vu betegu kuga. pák ZivinCe onda niti ne- 
pogine.

Ako pák gazda se drugaC nemre osve- 
doOiti, da od Cosa mu je ZivinCe preSlo, 
jeli mu zaisto mladinska kuga se zdrZava 
vu dvoru, onda jako dobro Cini ako pogi- 
njeno mladinCe razpori, pák osobito tenka 
droba i vu moSnju, koju srce vu se za- 
pre i pluCa spregleda.

Razparenje se najleZi tak naCini, da iz 
na hrbet poJeZejuCega ZivinCeta Sinjana, pr- 
sa i Crevo perje spoberemo dőli, koZu anda 
od poZarakov do zadnja doli razreZemo — 
i ogulimo. Vezda mrenu na Crevi razpori- 
mo, onda Äile na tako zvani kobilici razre
Zemo do Conte, razreZemo Conte na prsa

Ío jedni i drugi strani, onda рак samo 
roti glavi nadignemo Contu tojest kolibicu.

Na takov naCin se prsa i Crevo lehko 
odpre, bez toga, da bi se koj vu njima pri- 
je zrazmrcvarilo.

Creva z Zaludcem se vun zemeju. 2a- 
ludce s no й от  Creva pako Skarjami povduS 
razreZeju i se pregleda.

VeC onda, da je vun jemamo, Creva vi- 
dimo, da su ona po nekojah mestah Cerle- 
neSa, как redovito znaju biti. Lajna je jako 
tekuCa, malo glinasta, йи1е farbe i po njoj 
se krvavi Straf! vidiju, ili pák je Crleno bar- 
nasta od vu nju zmeSane krvi.

Ako onda dalje Creva s vodom dol- 
damo oprati, onda se vidi, da znutraSa шге- 
na, tak zvana slinasta mrena je jako Cerle- 
oa. Óva Crlena farba se negda po vekSih, 
negda po menjSih falatov vidi. Najbolje se 
óva vidiju vu onih Crevah, koja su taki kre 
Zaludca, ali i najti vu tenkih drobah.

Vu oni moSnji, v koji se nahadja, srce 
najdemo jednu takvu mokrinu, koja se spo- 
dobno к tepkom, nego da ova voda je  vu 
sluCaju kuge kalna i po njoj fine 2ute pa- 
hulice plavaju ili spodobne farbe nekaj je 
kője je spodobno к hladnetim, zvun tóga1

Talmund. Gde bez svakoga dvojenja Citamo 
od JezuSa kad véli:

»Ja nisam doSel nit odvzeti, niti pako 
dodati к Mozeáa zakonu.»

Proli novomu teStamentomu véli:
»Najte misliti da zbrisati doSel jesem 

zakona, ali proroke. Nisam doSel izbrisati 
nego izpuniti. Ar segurno velim vám, da 
doklam nebo zemlja stala budu nit jedna Crknja 
neprejde iz zakona. doklam se sva óva 
spunila nebudu.»

Osobito se ne з!айе novoga teStamenta 
sledeCim meslom:

»JezuS pako odgovor dade pismoznan- 
cu: Med vsema zapovedi prva je: —  Cuj 
Izrael! —  NaS gospodin Bog je jeden gos- 
pon!>

Ako bi JezuS od jedinoga Boga raz- 
druZenje bil manil, onda nebi bil nastavil 
ovu stavku za fundament vere stavku, ako 
pako je nastavil, onda pod nikakov naCin 
nemre biti, da bi bil manil od jednoga Boga 
razdruZenosti.

Tuliko se bez svaké dvojbe vidi, da je 
Talmuta zrok, tojest zbog krivoga proroCan- 
stva odsudili su bili JezuSa Ovo je Talmu
ta istinsko znamenje, da paCe jedino istins- 
sko danje. Zatim vu novim teStamentu spo- 
menik biva od kletva. Uaklje vu Cem bi-

pak vnogo Crne punkte najdemo. Pisanost 
srCene moSnje je znamenito nato, da to je 
за т о  vu kugo takvo i niti vu jednim dru- 
gtm betegu se nenahadja ovo.

PluCa su ravno tak neuredna, ?.li к 
prepoznanju ovih neurednostih treba ZveS- 
baneSu oko. Samo tuliko imam naznaCiti, 
da pluCa su viSekrat vuZgana pak poleg 
toga bolje CrnoCrlenkaste i puneSe как pri 
zdravoj mladini.

Na kratkoma moremo ovak reCti: da 
mladinska kuga je takov zgrabljivi beteg 
koj bez svakoga vidljivoga zroka postupa 
fletno teCe i vu velikitn broju bere mla- 
dinu, lehko se Siri, mladinu ili poleg griZe 
ili skrCi poniSti.

Konec sledi.

Majczen Ferencz.

Kaj je novoga ?

leIJku bura  vu Cakovcu

TekuCeg meseca lő  dneva rano vu 
zorju med 3 — 4 vurom med bliskavicom 
i grmljavicom takova bura nastala je vu 
Cakovcu, kakova veC davna bila nije. Do 
ieta drhtali su ljudi, bojali se jesu od toga, 
da strahoviti viher vu svakim hipu odnesel 
bude ober njihovih glav bivajuCega hiZnoga 
krova. Od ove iste noCi iz Trieszta javiju 
da tamo 14-ga okolo 10. vure na veCer iz 
vanredna bura poCela je hiestniti koja ko
ma da po polnoCi ob 2. vurah prestala 
bila i koja vnogo kvara naCinila je. Так se 
vidi da Cakovska 15 noCna bura iz triest 
kom búrom bila je izkopCena.

Kradljivoat.
CakoveCke Zeleznice kolodvora terel- 

noga vlaka peneztiire manju peneznu kasu 
lekuCeg meseca 15. dneva okolo poldneva, 
kad su od Zeleznice Cinovniki ni bili doma 
nepoznali Cinitel je razbil. Na sreCu da pe- 
neznik peneze prije nekje otiäel, zatvoril je

peneze vu veliko kassu, po takvim razboj- 
nik vise od 1 korune nije mogel odnesti 
sobum. Zandarstvo ipak zazvedava za raz- 
bojnika.

Strnhovita аеагеда.
Тако zvanim Narodni Listi novinam 

februara 19. telegrafiraju iz Petervaradina, 
da Bajkai zvanom mestu gde je morje do 
1447. metrov gliboko na dvesto metrov Si- 
rine je led bil pukliul, po kojem bilo ma- 
Siralo do sad podpunoma zvanim glasom 
dva regimenti pijanirskih i jeden regiment 
Zelezne ceste zvani ruski soldati, vsi su se 
vu morju bili spotopili. Ovih nesreCnikov 
po priliki je moglo biti do deset jezer Iju- 
dih Ovo je takovo delo da Clovek ni т о -  
guCi prerazmeti, как se to pripetilo bilo.

JVa dobru avrhu
Dungyerski Lazar bacsszenttamaSki ve- 

likoga imanja vlastelin ove dane na dorbu 
svrhu je prikazal 301 jezero korun.

P ap é nova encikU ka.

íz Rima februara 11. telegrafiraju: pa 
pa je encikliku dal van, od Cistoga poprijet 
ja ove dogme za preglasiti 50 IjetoSniCkom 
prigodom. Enciklika je jedino verozakonsko- 
ga znaCaja na srce preporuCuje KrSCenikom 
da nek se rnoliju svetoj preCistoj Devíci 
razvija od Cistoga poprijetja glaseCe dogme 
bivstvo. krSCausku bliZnju ljubav glasi i 
grehov odproSCenje podeljuje.

Van siu p len je  nadopatice.
Vu TemeSvaru, как odonut javiju neka 

za Cudnovitoga drZiju to, da temeSvar-gyar- 
varoSkih opatiCkih Skolah nadstojnica po i- 
menu Maria Hermana sestra po NaSamati 

, zvanoga Skolskih sestrah reda, je van iztu- 
pila. MüncheniCkoga redanadslojniCtvo je vu 
Lippu premestilo i buduC tamo ni hotela iti 
slekla si je opatiCku opravu i odputuvala 
je к svojoj rodbini vu Bosniju. Nadstojnica 
jc sad petdeset i pet Ijet stara, po njezini 
roditelji pako za Dorosolics Mariu nju 
zoveju.

vala je ova kletve? od toga Male evangéli
sta vu novem teStamentu od dveh fel spo- 
menka ima. Jedna ovak glasi:

»Rekli jesu svedoki: Óva je rekel: Mo- 
guCi jesam cirkvu poruSiti i za tri dni na
zal podignuti.» Druga kletva je sledeCa, — 
koju véli JezuS nadsveCeniku: »Po ovom 
vremenu vidili bildete CloveCega Sina sedeti 
vu Boga moguCnosti na desnoj strani i doj- 
ti iz nebeskih oblakov.»

Iz ovoga razmeli jesu. da se Jézus za 
boZjega siDa bil drZal Nego najmo pozabiti 
da ovo po 100 Ijetnoj JezuSevoj 3mrti bilo 
je pisano.

Radi prvoga najmre glede cirkve poru- 
Senje oCituvanja nisu imali pravoga zroka 
JezuSa odsuditi.

Nego moguCe li bilo radi drugoga zro
ka, vu kojem sebe za boZjega sina naziva? 
Jeli ima vu njem kletve: poljeg Grátz zva
noga Zidovskoga glasovitoga pismoznanca 
ima i raditoga odsudili jesu JezuSa.

Poljeg ovoga tak moramo razmeli, da 
JezuS za boZjega sina nazval je, to je oCi- 
vestno valuval, i ovo su drZali za boZjega 
imena kletvu. Poljeg jednoga glasovitoga p<>- 
vestnice pisca izraza Zidovske vere zakona 
zaisto prekrSil je JezuS. Kad je najinre s 
vuCeniki svojem: vu subotu klasi dal pobi- 
rati po polju: (Mate). Jedne subote izvraCe-

nomu beteZniku rekel: »Stani se zemi tvo- 
ju posleljinu i hódi!» Na kaj rekli jesu 2i- 
dovi: »Subota je, danas nije slobodno tebi 
Ivoju postelinu nositi.» (JanoS ev.) Ovdi je 
kljuC celoga otajslva.

Da JezuS sva óva samo kakti prosti 
Clovek Cini, nigdo nebi na to doSei, nego 
on, kakti prorok kakti sin boZanski Cinil 

ije sva óva, zato su prilagodili na ujega od 
I vere razdruZenje za zavodnika krivoga pro- I róka i reformátora ovakovo kaSligovanja. 1 
na dalje kajti je JezuS rekel:» MoguCen je 
sem poruSiti cirkvu i za tri dni opet nju 
podignuti. »Ovi su bili glavni zroki, dasu Zi- 
dovi odsudili JezuSa.

A za koga je moral naS preljubljeni 
JezuS sva óva pretrpeli, za nas tuZne greS- 
nike, da nas oslobodi i odkupi od veki- 
veCnoga prokletstva.

Radi ove porodjene srditosti biCa Cutil 
je I to tuZno Cutil je izraelski narod preko 
vnogo stotin Ijet.

Nego nemojmu se Cuditi nad tim, kaj 
se pred 1900. Ijctmi pripetilo vu Asiji. lm 
vu noveSem vremenu, ovdi vu izobraZene 
Europe serdini kuliko jezero ljudem krv 
lekla je zbog vere promenjlivosti.

Dr. Rubinstein M&ty&S.



O tec i sin, duöi tjeden slobodno slal se bude iz pos- bodne. SoldaCki sad je vu vuzn odsudil po-
Pred nekulikimi dnevi Wilt Frigyes o- telje., ako se tak bude napreduvalo pobol- bunjene husare. 

berjagar bátorkesziiski stanovnik javil je na Sanje. Nadjamo se da ov glas razveseiil se 6 r o /  S zéch én yi*  drag! k in él. 
ppHapatun Hm «in nipffov Wití Emil belezne bude celo oböinsivo bez izmmke. Jordan . . . .
ceste Cinovnik viSe vekslinov krivotvorienje Ferencz sveuöiliSöa professor neprestanoma Putnikom proli Zepnim tolvajom bada- 
ie naCinil ' PokazLl j e skrb ima ” a cirkvenoga vladalaca, koj i o- va je svaka pailjivoet Samo za jednu mi- 
sin njegov od samoubojstva se spomina. sim toga lakaj vu najljubljeneSoj i najskrb- nutu nek ostavi pulmk, svoju kupeju, tol
la i  list! su presilili staroga gospona na jav- U-veáoj dvorbi je deleik Öve daue vnogi vaj, koj navadno vei naprvu pasku ima na
lőnie kaiti ovak véli- jesu pohodili herceg primaSa palaőu, da od svojega aldovnika, veC ga oplenil Prije par

’ beteZnika poloZaja zeznali jesu. Od kralja dnevih iz Zolne iduöi brzovnim vlaku pu-
—  Bajái vidim svojega sina vu reStu, j e ove dane na|()ga bil dobil gróf Apponyi tóval je gróf Széchenyi Mihály. Vu Zolni 

neg da bi samoubojnik bil. Lajos magjarskoga orsaga naddvorjanin, da «P^zi, da njegovo putovanje priliöno vnogo
Redarslvo na temelju javljenja je iztragu svaki dán po brkojavu obavesti hercegpri- sloji njega. Nego vkn.dne njegov mai, ce- 
odredilo i med vremenom pobegnjeuog vek- maSa poloZaja. kod kraljevskoga dvora. kér vu kojem je do dvana,sl jezer korun
Slinov krivotvorca kurentiranje je odredilo, . . .  vrednoga dragoga blaga bilo. Proli nepozna-

: . : .. 0  a i ■ r  Vknnjiivec. mu tolvaju naravski podignteno je  zazve-na kojim temehu vu Predealu i prijeli su * , . J r . , J .
takai Ын nieaa. Ove dane v noCi od jednoga redara dánost, nego da uspjeh bude imái, ovo kva-

hiZe jednoga pristojno obleöenoga i dobro ra Irpeéi misli najmenje.
B eíja rsk i svet. van izgledeöega beloputnog mladoga Cloveka Wove d rin vn e ákoie.

• j u j  1 1 „ peljali su nuler к nadkapitanstvu i javili jesu
lz Szegedma dohadja glas, da poljeg da a т Ы  doveka pod 16 brojom Verozakona uCiteljslva minister vu Szo-

O-Kanike bivajuCe Adorján zvano) csard, |eJjeCjm redarskjm slanu na kradjj za dro. botiéi hivSu, najmre po Szoboliei. Benkovecz, 
’ " 0Vlh Prem,nu .,h . dnevih tn vandraski bjgfij|. ra no 0„ d!t( kad ,e p0 8VOjeni- JurSovecz , Slefanecz obCinah puCku Skolu 
detiöi vubili su Pilisi I Parsat zvane svmske mj s(vari po,)eCj nakanj, Kedarski cinovnik nH ProSnju ímenuvamh obCinah lemeljo )e 
tergovce i porobili su nje. KrvoloCn.kom do na va|(Jv; nje vzeme belopulnog mladoga za imenuval.
sad ioá nisu mogli doiti na trag. j  , j  c, . ,őloveka koj je povedal, da ga za Szombat- W esreéя пя m orju,

Z n d r i a n i n a p n d n l b .  helyi Kalmana zoveju i da je od jednoga Madalene zv.nn
teatriskoga druStva Clan bil. Bonvivant naj- . . * u nL JavlJu> <la Maualene zvanu

Pred nekulikimi dnevi pnje toga na- mre koj medjulj,n na 8Vojc mustace je ve- JfdreoiaCi» pn Chersonu |e vélik, v.her dós- 
javi se po noói pred redarstvom Klein Ti- llku skri} |ma|5 lak se bj|0 videlo. da je tlge 1 Prevrnula se. Pét ljudih, bitó je 
vadar zvani maáinista, koj predstavi da je prama dVf.mu onomu. koja nisu bila nje- l,a k° j ‘ su se "!vu fnorju spotodili bili.
na Móro Armu, koja Znjim skupa vu jed- g0va Veliku pasku imái, niti ni je zbiral med ^ A ^ A л A
nőj hiZ. stanuje s revolverom tnkrat strel.l srebernimi й,1СагП1< st()|lljaki, salveti -  óva Ш Ш Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж
na nju. Na dalje pripovcda da se ta ista su küd I)J(lga ni vnogo ü(i|ikuva|a, to je w W W W W W W W W
Zena na isto peklensko Zivlenje bila preo- g|aVno samo, da к njegovim rukam | 2 0  к О Ш П  Н я г .
brnula, svadja bitka svakdaneáno delo bilo dospeli moreju. 1 po lakvim naCinom smol- j
je i napokon tak si hotel pomoCi, da ovu nale ruke imajuői bonvivanl, ősim teatriske Slefanec Anlonova Zena, rodjena Bor- 
svadljivu Zenu ubije. Njegova osnova rne- éasti. je takaj i vu k.adljivosti dobroga do- ka Joz‘*ta IZ SrediACe (Postrau) lanjsko leto 
djutim na sreöu nise spunila, kajti ősim ne- biéka imái, ar onih dugovanjab broj, kője i «»«V'^nber 2H-ga dana radi menjáega obitelj- 
kulíko.na njoj naóinjenih malih ranah dru- Su kod prilike vizileranja pn njem naáli, iákoga sv;idja iz doma je odlazHa. Puta si 
ge nikakve falinge ni bilo na Zeni. Prefri- zadosta lepu viednost zdrZavali su vu sebk' ,)r*Cas Proli Magyarskomu orsagu vzela. 
ganoga ovo6a napadnika, koj se sam bil ja- | da vérén ostane svojoj teatriSkoj dasti i ^  nJ°J ^padajuéi 20 korun dara daju ono-
vil, naravski su ga zadrZali, od kojega me- kad je veC videl, da nebu dobro lak se ,nn- koJ k 8ore spoineniti Z*mií na trag vodi.
djutim je na videlo doálo, da vu redarskoj priliőno Cinil za bedastoga da ga dragota ^ áobna Prepis*. 30 lj<‘t stara (ali za fteter-
Crnoj knjigi je veC zabiljeZeni, pokehdob ra- bilo gledati. Pospanoga se einil svako piti- dest*t Ijet gledi van), plavni lasi, dugi nos,
di kradljivosti je veö viSekrat kaétigani bil. nje je opetuval i tak je odgovarjal, — na j srednjo veliko, jako, malo razraáCeno telő.

brbet si je legel na klupi, i kad |e redar Kölnje zubali nekoji zub fali. Samo slo- 
Sultanu IJubiiuuc. njemn dal na znanje, da ga zalvoriju, ovo | Ус'лзк* K0V0|,i- Kada je  odlazila, baruastu

Turskoga orsaga glavnim gradu neka takaJ ^k  mirno prune, как da hi njegova, Plele,lu opravu i barnastog pletenog pleéuoga
za izvanrednoga drZiju ovo, da Achmed slvar dobro bila izpnn|ena. I kad mu re- ^ubca imela je na sebi.
Dseialedin zvani ba^a sultana negdaäm lju- ^аг rekpl» da neg ga misleduje, ouda gos- rijavili so moCi pri Stefancc Anton
bimac je ove dane izkoCil. BaSe Zena je e- Pun bon vivant hotel |e s redarskim Cinov- kova^u 11 SrediSCu (Polstrau), ali pak pri 
gyiptomska hercegica, koja navadno radi mkom v rukr’ da si segne. Naravski ovo ‘zdatljstvu nasih novin 
boluvanja veC pred nekulikimi Ijedni prije samo l)n liotenju je ostalo, sad pako vu
toga odputovala je vu svoju domovinu. Ab- SV0J<?J 81 P*“‘*fniáljava. od onogi da Щ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж
med vu laZnoj oprav. otiSel je vu jeduu Jeh budu b nJemu vemva,b da Iе ,ЮГ1- ^  W W W W W
anglesku ladju i tak je odskoCil prama E- __ —  ■ —
gyiptomu. Bjeguntstva zrok je do pol mil- ,T . , (Itth on n  n r n к —
liuna korun naCinjenoga duga, kojega je vu jednu hambursku goslionu d o p e la lo ____________________________ ____________*
Kondtantinopolju bil naCinil. S baäum skupa se ove dane jeden par miadiökov, mlado- 1 m.-mázsa. 1 in-cenl kor fill. 
skoCil je i njegov tajnik Gumusian takaj. 2enJa vu leP,,n frakku> zaruCnica pako v ir V ‘

lepoj belőj opravi i na glavi s vencom o- Búza PSenica ltí.00 —
S rbski кгн/J j e  t* k * j  b e id e n .  kinCena Koma da nekaj malo vremena bili Zab Zob l l  üO

Srbskoga kralja zdravje как nam je Г “ , ™  Р° Ли|'' ,se 8,trelbe" i Hozs HrZ I t t i O -
znano, vec onda ni bilo dobro, kad je na lz so^  Boklam su odprli vrata, vec obod- Kukorica, uj Kur,.za nova 1 1 6 . , -
priestolje bil slupil. Slabe narav, je Clovek, ^  ” '8U ' и!"." “  ova * » * «lara 0 0 .0 0 -
kojemv vnogo uznemirivanje, poCemSi na [ .H "  1 1 Prc °  aj i pra- Árpa JeCmeii 1(170 —
priestolje podignenje jo< bol je mu bilo na- T  1 bosebu)noga 3,'‘ Pn Pe‘ '10 1 Fehér bab uj Gral, hol, 11 50—pnraioije poaignenje jos DOlje mu bilo na skupa vmerieju s kupnim privoleniem. Ham- ч а г,,а , , . .>Mli
äkodilo Sad iz Belgrada javiju, da Peter bursko redarslvo je podiglo zazvedanosl Veaves . , ,  /  U ,n  n o o l -

ralj poljeg njegovih doktorov savjeta nes- prama ovomu skrovnomu samouboj tva — i enllri„ I "  . япп
mije lb iz hike, pri Casu za dugäega vre- 2rok„ „ .  . 8 u "  18.00—
mena. Vu iilnih krCih Irpi koji po vremenu Bük кому Graborka J 10.00—
pojavlaju i jako su bolni. Stnrih so/dniov pobu n jenosi. Tökmag KoSóice '17.00—

B ercegprlm aä j e  b e te te n  Iz Lemberga tri Ijet odsluken.b zadr- - - - -  -  '
Zani soldalov pobunjenosti dobivamo glasa.

Vaszary KoloS kardinal hercegprimaSa Poljeg ovoga kod 12 husarskoga regimenta Odgovorni urednik:
poloZaj как iz veseljem nam javiju ove da- sluZeCi Cetiri podofTiciri i 16 prostih solda- m á d é i t
ne se poboláal. Sad ved doktori su do zna- tov se bilo pobunilo, da najmre tri Ijeta su M A R G I TA I JO Z  S  E F
nja stavili, da bettZni cirkveni vladalac doj- veC davna odsluZili i joS je uepusliju s lo - j __________





89 sz. 1904.
Árverési hirdetmény.

Aluliról! bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság 
1904 évi V. 30/1 számú végzése következ
tében Di\ Székács Samuel budapesti lakós 
ügyvéd állal képviselt Singer testvérek buda
pesti ezég javára Gáspárics Vincze perlaki 
lakos ellen 283 K. 97 fill, s jár. erejéig 
1904 évi február hó 4-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 800 
Jár becsült következő ingóságok, u. ni.: I 
tehén. 2 serlés, széna és 1 pajla nyilvános 
árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 1904. évi V. 30 /2  sz. végzése 
lolytan 283 kor. 97 f. tőkekövetelés ennek 

903 évi június hó b napjától járó

f)°/0 kamatai, eddig összesen oh k. 30 fillér
ben már megállapilolt költségek erejéig 
a helyszínén, vagyis Perlakon alperes laká
sán leendő eszközlésére

1904. évi nárczlvs hó 5. napjának d. e. 9 óraja 
határidőül kilüzelik es ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX 
t-cz 107. és 108 §-a értelmében készpénz- 

fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságo
kat mások is le és fél ül foglalta Ийк, s azokra 
kielégítési jogul nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-b. 120 §. értelmében 
ezek javára is elrmdellelik.

Kelt Perlakon, -1904. évi feb. 20. 055

I I I Lg у csészo jó tea kod velője . . .
0 0 c mindig csak о о о I II

I N t ) R A  T E Á T
k‘V. mely Kína, India és O ylon leg
finomabb ipáinak keveréke. Valódi 
c csakis » redeti csomagolásban, о 

Főraktár:

M R Á Z TESTVÉREK
f ü s s «r - ,  c s e m e g e -, a n y a g -, 

fe sté k -, k ő s zé n - és faszén  kereskedése

CSÁKTORNYÁN.
J “_________________

Glóbus műtrágya 
hoocréh. ft

ß

Tisztelt Gazduram!

Tudja Ön azt jól, hogy: 
ha nem vet, nem is arat.

Ha tehát Ön a rétjéről már az első évben dupla 
és a többi években az eddiginél három és négyszer 
nagyobb eredményt elérni kivan, akkor trágyázza rét
jeit az én „G I о b u s G. W .” műtrágya koveré-

Lóher „Globus M. J . ,:-vel trágyázva négy és 
Ö tSZÖ r nagyobb ereeményt ad az ed d ig in é l------ ---------- —

Zab „G lobus M. N. ’ trágyával trágyázva dupla  
zabot és dupla szalm át a d . -----------------------------------

Továbbá tartok még tavaszi és őszi búza- és árpatrágyát, va
lamint szőlőtökének való trágya keveréket is. — ------------- —-------------

Kzen kitűnő műtrágyakeverékek, melyeknek m in d e n  ta la jon  
jó h a tá su k  v a n  — tnvnszszal a hóolvadás után a mellékeli
használati utasítás szerint lesznek a földre elszórva. —----- ------

„ G ló b u s "  műtrágya keverék kizárólag csak nálam k ap h ató ,  
Ю О kíg. 12 K . ----------------------------------------------------------------

~Q) (Э

Sm«! C o d o r  SS"*. 5 r ^ ^ T ccz 3ÓZ9cf Csáktornya.taĉ saataßiBö 623 9_* вввваавяяввзашзваввв ̂ ю&ая&вввваввавяавзавввювввявяввввввю 

Nyomatott Fisrhel Fülöp fStrausz Sándort eyorssajtóján Csáktornyán.

7)
Д „Globus" műtrágya keverékek használati 
utasítása i katasztrális holdra számítva.

Róttráova: ,<H> Îg. ,,G lob us W . D.”-t  кем tavaszszal szá-
=========== ráz időben elszórni ——  ----- ------ ---------- ------ — — ~
L ó h e r tr á o v a 'lm  kl^ »»G lób u s n i. j .”  lesz inárrius hó el- I
—  j ----- só feléhen száraz idő alkalmával elszórva és eset

leges vakond I utasok kiegyenliltelnek. —— ----- -— - - —  ------.---------- -
Zabtrágya:Szá,,lás ul;m H){) 130 k,g » o iob u s m . n .”
= = s = = =  trágyái kell elszórni és ezután a zabot bevetni. —
Nyári-árpa trágya: *>G lob u s s. D  ” »* ••цаг«»
Búza-, Rozs- ás Táliárpatráoya:Ko,a ,ni,roius hrtl,an si!ii-------- • г 9 * ráz alkalmával 50 - -7o

kl«. „G lo b u s М. Т  elszórandó.---------------------------------------- - I
КUkOíiCatráOya * veh иЮ a harmadik szántás után

J КЮ 13o klg. „ G ló b u s  A K. S .“  kell el
szórni és a megművelést szokás szeriül folytatni, ha pedig kézzel 
vei. illetőleg*töltésre dolgozik, úgy 1 0 0 -13 0  klg. »Globus А. К S.« 
lesz a már bevetett magra elszórva. —------------- -— -_______ __

Szőlőtőke trágya: Kora tí,vaszsza| »*>ф п a tőkék sorába
Ino klg. „G lo b u s  E. O .“. valamint köz

vetlen az első kapálás előtt is ismét 100 klg. »Globus M 0.«, mely 
trágyázás után a megművelést máskor folytatja. ____ __________.__

T  'V T  Y  ТТ^ Д Т  k«pja márczius hóban bárki a Gajári
_L V_X JL J l i  1 1 1  Ödön szerkesztésével megjelenő

fiiggoilou politikai napilapot, a hí m ár m oot, ha ceak |
\  л г  т у  V  egy hónapra is. beküldi az előfizetési öeezeg et áprü íe  £

/  I I I  y -  hó i-tő l számtlva, azzal a kötelezellséggel, hogy májusban *
I V  J  és júniusban is fogja járatni a lapot. £

H Z  a y s H e  huevttí a já n d ék á t,a  g y ö n y ö rű ««  illusztrált „H z én K o r t ire a ím ”  czím ű JVIihezátb-Hlbumot, t  
minden félévee előfizető m egkapja, szin tú gy minden előfizető, a ki negyedévre (izet elő, de kötelezi magát a kö- »
vetkező negyedévre is az előfizetési összeget beküldeni vagy a ki havonként fizet elő. de kötelezi magát havonként AZ ^
UJSÁG-ia legalább félévig előfizelni: AZ ÚJSÁG főmunkatársai l Herrzeц F erenez , Kozma Andor, £ j
Kőbőr Tamás, Mikszáth Kálmán , K enedi Géza. Előfizetési á ra k : 1 hóra ......................................... г К. ^ o  f. t
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal , de sokkal cél- 7S7S7Z71 XU évre............................ 7 K. — r. * j
szerübb az előfizetési Összeget már most, ba csak egy hónapra is A *7 I I I P  К *
április i-tél a kiadóhivatalhoz beküldeni, mert ebben az esetben a + M e g r e n d e l ő  /\£ U  I О A v J  KIADÓHIVATALA, *
fentiek szerint amúgy is egész hónapon át, márczíusban #  f i  *  + C Z Í m  | n Ä J CT i /c n c n c :c i  . .x  ca »  19
'ÉdT* ingyen küldi a kiadóhivatal a lapot. + BU DAPEST, KEREPESI-UT 54. »

l________________________ ________________________________
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