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A  vetőmagról.
Azok a munkálatok, melyeket a gazda 

a növények termelésének síkerülése érdeké
ben lesz, a vetésben csúcsosodnak ki leg
inkább, vagyis más szóval a jövedelmező 
növénytermelés legfőbb tén3ezője a vetőmag
ban és a vetőmag elvetésében van. Termé
szetesen azpnban ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy a jó termésre kilátást bizto
sító többi tényezők a talajelőkészités, trá
gyázás és a növények ápolása elhannagol- 
tassék, mert a jó  vetéshez kötött várakozá
saink csak úgy valósulnak meg, ha ezzel a 
többi munkálatok is összhangban vannak.

»Ki mint vet, úgy arat» mondja egy 
régi közmondás, melyet fenti állításom iga
zolására hozok csak fel, mely más szóval 
szintén az előbb hangoztatott elveket, azaz 
azt fejezi ki, hogy ha jó termésre akarunk 1 
számítani, végezzük el jól a vetési munká-1 
latokat s használjunk jó  vetőmagot.

Hogy milyen a jó velőmag, röviden bá
rom szóban fejezhetem ki: tiszta, fejlett és 
csira képes.

A vetőmag tisztaságáról szükséges tud
nivalókat elmondandó, először ki kell azt 
mulatnom, hogy miért kívánatos a vetőmag 
tisztasága, másodszor ismertetnem kell azon 
módokat és eljárásokat melyekkel a vető
magot a gyommagvaktól megtisztítani le
het.

A vetőmag tisztaságának szüksége alig 
szorul bizonyításra, hiszen nincs olyan gaz
da, kiazzal tisztábban ne lenne hogy a gyo- 
magos gabonáért kevesebbet adnak a pia-

ezon, úgy szintén azt is tudja minden gaz
da, hogy a gyommagvas búzából, rozsból, 
feketébb, Ízetlenebb kenyér sül. A vetőmag 
tisztasága azonban nemcsak azért kívánatos, 
mivel az abból nyerendő termés nagyobb 
értékű és használhatóbb anyagot ad, hanem 
azért is, hogy a gyommagvak ne kerüljenek 
a földbe, mert ők igénvtelennebbek, lévén 
hamarabb vernek gyökeret, min-t műveleti 
növényeink s ezeknek hatalmas versenytár
sai lesznek. A gyomnövények szintén ott 
vernek gyökeret, bot műveleti növényeink 
élésre utaltatnak, mely körülményből, a ter
mészet örök törvénye Szerint mint ilyen e- 
setben rendesen lenni szokott —  a létért 
való küzdelem harcza fejlődik ki. mely 
harezban a győztes fél rendesen az edze- 
tebb. igénytelenebb gyomnövény leend s ha 
nem jön segítségére a gazda a kapa, gyom- 
lalóvassal az elhatalmosodó gyom elnyomja, 
kiöli a műveleti növényt, a termés kevés és 
silány leend, de el lesz vetve a jövő baj is 
az által, bogy a gyomok meg érett magvai- 
kat ki hullatják a szántó földre s a jövő 
vetési is tönkre teszik.

A mily mértékben * terjednek a gyom
növények gyökerei a talajban —  s vonják 
el a tápanyagot a növénytől — oly mérték
ben fejlesztik a föld lölötti részeiket is: szá
rat levelet, melyet ismét a műveleti növé
nyeink szára és leveleivel kelnek harezra 
az éltető elem, a levegő és világosság fel- 
használásánál, befolyásánál. Lálható tehát 
hogy a gyomok nemcsak azért károsak mert 
a tápanyagokat vonják el a műveletinövé- 
nyektöl. de sokkal nagyobb a kártételük a 
levegő és a világosság elvonása által s majd

nem anyira hátráltatják fejlődésben, külö
nösen a növekedés a magképzésben mint a 
gyökereikkel, midőn elvonják a tápanyago
kat tőlük, egyes növényeknél pedig melyek 
nagyobb igényeket támasztanak a napsuga
rak iránt,milyen a tengeri és a dinnye a 
beáryékolással többet ártanak a gyomok mint 
gyökereikkel, melynek kézzel fogható szem
betűnő példáját látjuk a kertekben azon 
tengeri szárakon, melyek gyümölcsfák alá 
kerülnek, nincs olt a ta alatt egyetlen gyom
növény sem. mégis az oda kerülő tengeri 
nem fejlődik, csak him virágot hoz, a csö
vek elmaradnak, az egész tengeri pedig 
vékony, hosszú gyenge mint a nád szál, igen 
mert a fa koronája beárnyékolta a tengerit, 
elfogta az illető napsugarakat. Ebből tudjuk 
magunknak megmagyarázni, hogy miért sár
gul meg a tengeri oly hamar, ha a gazda 
késik az első kapálással s ha egyszer meg
sárgult, miért tér oly nehezen magához s ha 
magához tér is és újra zöldéi, miért lesz a 
termés oly silány s kevés.

A gyomok káros hatása kétségtelenül, 
állván előttünk, ismertetnem kell azon el
járásokat, melyeknek segítségével irtjuk a- 
zokat vagy legalább kevesbítjük azok szá
mát

Ismeretes hogy a gyomnövények vagy
egyéviek, vagy évelők, vagyis vannak közö— 
tűk olyanok, melyek egy év alatt teljesen 
kilejlödnek, virágoznak, magot hoznak és 
elhalnak. Viszont vannak olyannok, melyek 
egy év alatt fjem halnak el. Ha a gyomok 
irtására gondolunk, azokat irtani akarjuk 
azzal kell először is tisztába lenni, hogy 
ezek egyéviek-e vagy évelők?

T  Á R C z  A.

A  boldogság problémájához.
(Eszmék, elmélkedések és reflexiók.)

A szicziliai népmonda szerint az Ur a világ 
teremtése után kiküldötte Szent Pétert, hogy néz
zen szét a világon. Szent Péter visszatér és mon
dja: »Mindnyájan sírnak és panaszkodnak!»^»Ak
kor még nem kész a világ*, válaszolt az Ur és 
tovább alkotott remekművén. Három nap múlva 
újra leküldte Szent Pétert a földre. »Mindnyájan 
örvendenek ét kaczagnak*, monda Péter, midőn 
visszatért. »Akkor a világ műve még mindig nincs 
befejezve*, viszonzá az Ur és visszavonult isteni 
műtermébe. Harmadszor és kiküldé az Ur Pétert. 
• Egyesek sírnak, mások nevetnek», jelenti, midőn 
újból viszatért. Akkor letette vésőjét az isteni 
Mester és felkiáltott, művem be van fejezve.*

Ez a világnak történelme, az emberiség sorsa 
és rendeltetése: felsőbb rendeltetésünk szent tör
vénye, az eszmények kohója, a világfejlődés kulcsa: 
az emberiség sorsa az egyénben, az egyén sorsa 
az emberiségben.

A fájdalom az évezredekre átrezgő elégia. 
Sírjunk, ha nem is hajtanak e könyek malomke
rekeket! Hatalmasabban működnek, mint az ele

vátorok . . az állatvilágból magasra föl a való 
eszmények régióiba emelik az embert.

Antisthenesl meglátogatja korágyán barátja, 
Diogenes. »Mi szabadit meg a fájdalomtól?*, kérdé 
a beteg. A cynikus bölcs nem szólva semmit egy 
tőrt nyujta át. *Nem az élettől akarok szabadul
ni», nyöszörgé beteg «hanem a fájdalomtól*. íme 
az emberiség jajkiáltása élettörténete, tragédiája 
ez. A fájdalomtól szabadulni! oh e siralom \öl
gyében nem lehet. Szenvedés és küzdés az embe
riség élete a földön, ma az igazság, mint vala 
négyezer év előtt, mikor Jób ajkairól eJlebent; 
igazság marad, inig utolsót nem lebben az embe
riség trágédiájának kárpitja.

A fájdalom és szenvedés ott virraszt a szu- 
n у adózó élet csiráiban, a bölcsőnél .> siró kisded
ben jő e világra, megzavarja a gyermekkor ártat
lan örömeit, felleget gyűjt az ifjú ábrándos egére, 
még a szerelem is panasz, kéj és gyötrelem, — 
átszövi a férfi küzdelmeit, letarolja az agg örömeit. 
Szünetlen kisér inig utolsót nem lobban az élet 
fáklyája, és a halál angyala nem csókdossa a por
hüvelyt. Az anyasziv szerelmébe vegyül, a szűz 
pibegő keblére ül, komoly ránezokba redőzi a 
férfi homlokát, férge ott rágódig a tudós szerve- 
zetébén, méla tekintette ott révedez a művész 
ábrándos szemeiben és lenyűgözi a költő sasszel
leméi . . . S van-e hely a föld virányain, pillanat 
az idők m ozgalm as árjában, a hol és a mikor az 
az emberiség megszabadulhat a fájdalomtól? Nyo

morék, kinek tört alkata vánszorog az utcza porá
ban, éhező, rongyos koldus ki csengő ajakkal nyuj
ja  feléd reszkető karjait, sajgó szív, zúzott kebel 
és tört remény mindig lesz, mig csak emberi *ziv 
dobog a földtekén. Csak két jövő ige-alak van, 
melyet az ember biztosan és gőg nélkül alkalm az
hat magára: szenvedni fogok, meg fogok halni.

Es ez jól van igy! Ez az emberben az iste
ni vonás, az eszmények forrása, az erények isko
lája, a haladás csírája, a tökéletesedés isteni 
vésője

»Kél és száll a s z ív  viharja,
Mint a tenger vésze.
Fájdalom a boldogságnak 
Egyik aikotat része.»

Vedd ki a fájdalom tövisét az ember szivé
ből; bacchanáliák, orgiák, a szellemi és az erköl
csi proslituczió karjaiba vetett az emberiséget: e - 
nerválód fizikailag, szellemileg, eiköcsileg és buk
dácsol az egész czivilizaczió, mint Exelsior-ban, 
azután kimerültén aláhanyatlik, összeroskad, s vé
gre megdermed Mig a szervezet állja, a szellemi 
világ pedig tudásban és művészetben pótszerekről 
gondoskodik, a műveltség, jólét és boldogság kül
ső képét nyújtja, de minthiába. Minden, mi van 
belülről tartatik össze s nem kívülről, a belső 
romlás beáltával sem pont, semkapocs, э е т  sod
rony nem tartja fönn az alakot . . .  Mi lenne a
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Az egyévieket végleg kiirtjuk, ha teljes 
virágzásukkor a földfelett levágjuk, még biz
tosabb az eredmény, ha kitépjük. Az évelő 
gyomok irtásánál a gyomlalás sikerre már 
nem vezet, mert ezek a gyökérből újra ki
hajtanak, nem ritkán még erőteljesebb szá
rat és levelekkel fejlesztenek.

Az évelők irtását minők: a földbodza 
a fekete nadáytő, taraczk, farkasalma stb. 
csak a helyesen keresztül vitt talaj mivelés 
és helyesen beosztott vetés forgóval eszkö
zölhetjük, különösen kiemelendő a talajmi- 
velésnél a tartó buktatás és az őszi szán
tás, a vetésforgónál pedig a luczerna és ló
here felvétele, melyek melyre ható gyökerük 
és sűrűn álló leveleiknek beárnyékolásával 
a legkonokabb gyomokkal szemben is, a 
legjobb irtó eszköznek bizonyultak.

A gyomok irtását tartva szemelőtt, ki 
kell terjedjen figyelmünk minden körül
ményre melynél annak esete foroghat fenn, 
hogy a gyomokat szaporítsa, pl. aratás al
kalmával ne hagyuk a tövises magasra nö
vő gyomokat a tarlón, ki kell azokat ka
szálni vagy sarlózni s össze gyűjtve eléget
ni; úgyszintén a barázdákak utszéleket, gye
püket kaszáljuk le, mielőtt a rajta termett 
gyomnövények magot hoznának, mert ha 
magot érlelnek, a szél és madarak beviszik 
a magot a szántóföldre s el gyomositják 
azt.

Az esetben, ha még a legnagyobb elő- 
vigyázatt mellett is gyommagvak lennének 
a műveleti növényeink magvai között, nem 
marad más hátra, minta legjobb szerkezetű 
gabona tisztitó rostákkal többször át ros
tálni azon magvakat, melyek mint vetőmag
vak lesznek felhasználva gazdaságunkba.

A gyomok kárositása és azok irtásának 
ismertetése után át térek a vetőmag kellé
keinél másodsorban említett fejlettségre.

A vetőmag fejlettsége tárgyalásánál, hogy 
teljes képet adhassak, először azt mutatom 
ki hogy miért, szükséges a fejlettebb mag
vakat választani vetésre; másodszor pedig 
azt hogy, hogy juthat a gazda fejlettebb 
mag birtokába?

A vetőmagnak fejletségét kívánatossá 
teszi a növények azon tulajdonsága, hogy a 
szülők alakjukat, nagyságukat átörökítik u- 
tódaikba. ha tehát a gazda érett, fejlet ma
got vet el, a természet ezen törvénye sze
rint számíthat arra hogy a leendő termés 
szintén szép, fejlett, teltmagu leend.

A növények ezen tulajdonságéin kívül 
van még egy másik is, az t. i. hogy a nö
vény a magvat utravalóval, tápanyaggal lá
tja el melyből a fejlődő, a csírázó növény 
mig gyökeret levelet és szárat hajt táplál
kozik s ha ezen »utravaló» a növények é- 
let pályája kezdetére — szánt tápanyag 
gazdag, a milyenek a szép fejlett érett és 
te magvak általában, a növény erőteljes 
gyökereket, szárat és levelet képes fejlesz
teni, melyek biztosabbá teszik az élet küz
delmeiben s előnybe helyezik azok felett, 
melyek szegényebb utravalóval kevesebb tá
plálékkal láttatak el az útra bocsájtó anya
növény részéről.

Ha már ez igy állá ahogy azt kifejtet 
tem, mi ellen semmi kétség sem merülhet 
fel, —  hiszem szemünk előtt lefolyó és kéz
zel fogható tünemény akkor ennek termé
szetszerű következménye hogy azon magvak 
után várhatunk egyenletesebben kelő, szeb
ben fejlődő és gyorsabban növekedő nö
vényt melyeknek velőmagja szebb, fejlettebb 
érettebb volt.

Azon kérdésre, hogy mikép juthat a 
gazda a fejlettebb, erőteljesebb és érettebb 
maghoz, a feleletet a következőképen adom 
meg; és pedig ezúttal csak a főbb termé
nyek: a gabona neműek és a tengeri vető
magjának megválasztásáról mondok el egyet 
—  mást röviden.

A tengeri csövek a szedés és morzso- 
láskor — tehát két Ízben —  kerülnek egy
ről —  egyre kézre, mind két alkalom igen 
jó  arra, hogy a gazda azokat a csöveket 
válassza ki vetőmagnak, a melyek a terme
lendő fajta jellegét leginkább magunkon vi
selik. Legalkalmasabb azonban a vetőmag 
megválasztására a szedés ideje, a mikor a 
gazda nemcsak a szemek fejlettségére, a 
csövek benöttségére hanem tekintettel lehet 
a tengeri termékenységére is. a jobbak kö
zül azokat a csöveket fogja vetőmagnak 
választani, melyek kettesével vagy hármasá
val foglalnak helyet a száron. így ezen ki
választott csöveket külön kezeli s külön 
morzsolja le és pedig úgy, hogy a cső két 
végén levő szemeket külön s a középső ré
szén levőket ismét külön. A cső két végén 
levő szemeket — takarmányozásra, csak a 
cső középső részéről lekerülő magvakat fog
ja mint vetőmagot felhasználni

A kalászossaknál: búza, rozs, árpa zab 
a vetőmag kiválasztására igen jó  alkalom

az aratás, hordás, cséplés és a magtári ke
zelés.

Aratás előtt megjárva táblánkat, annak 
azt a részét hol a kalászok a legnagyobbak 
a szemek legfejlettebbek és legnehezebbek, 
a hol legszebben fejlődött a gabona, de nem 
dőlt meg, külön aratjuk) s minden további, 
munkálatánál külön kezeljük, hogy igy min! 
vetőmagot használhassuk fel.

Az ily utón nyert mag lesz legalkal
masabb vetésre.

Harmad sorban említettem azon kellé
kek között, melyeket a jó vetőmagtól meg
kívánunk, annak csiraképességét.

A vetőmag csira képessége annak nem
csak legfontosabb, de elengedhetetlen kellé
ke. Ha nem csiraképes a mag, a tisztaság, 
fejlettség mintsem érnek, mert hiszen mit 
érünk el azzal, ha a mag jól néz ki, nagy 
telt és teljesen tiszta, de nem kell ki. Az 
olyan mag mely nem csiraképes vetőmag
nak nem használható. Miért is minden gaz
dának ajánlhatom, hogy a vetés előtt leg
utóbb két héttel tegye próbára a vetésre szánt 
magot, győződjék meg annak csiraképessé
géről. Vessen el egy virágcserép, vagy falá
dikába 100 szemet; 10 nap alatt a legtöbb 
mag csírázásba indul, mely ha, megtörtént, 
számlálja meg a kikelt növény szálakat a 
tniáit szám mutatja °/o‘ ban a próba alá vett 
mag csiraképeségét pl. ha árpát csíráztatunk 
s a kikelt szálak száma 92-öt tett, úgy az 
árpa csiraképessége 92 százalék

A gazdának arra kell törekednie, hogy 
vetőmagjának csiraképessége legalább 80 
százalékot megüsse, ha ennél kisebbnek ta- 
'álná a próba alkalmával, azt vetőmagnak 
ne használja, de ha mégis pénzkérdés, mely 
az ily vetőmag elvetésére kényszerítené, jól 
markoljon a zsákba, vagy eressze meg a ve- 
tögépet, hogy annyival több kerüljön a 
rendesnél a földbe, mint a mennyi hiányt 
a csíraképesség mutat.

Ilyen formán járva el a vetőmag meg
választásánál, reménye lehet a szorgalmas 
gazdának, hogy fáradozásait Ég áldással ko
ronázza, jutalmazza meg. —

SZENTEH DEZSŐ
gazdasági szaktanár.

K Ü L Ö N F É L É K .

világból, ha nem volna titkolt bú s fájdalom, ha 
nincsenek titokban elsírt könyek, zúzott szivek, 
tört remények, önmegtagadás, áldozat, bánkódás 
és keserűség, csalódás, elszenvedett árulás, meg
bánás és bocsánat. Mi lesz a lélek emelkedetsé- 
géből, a szív s az erények templomából, a szere
lemből, mely többször nevelt hősöket, mint nyo
morultakat! Mi lesz az emberből, ösztönjog, I hőm
mé machine, állat, béte humaine. De hanyatlik 
az ösztönélet, elpuhul a hús s foszlányokká ved
lik az ideig: kipusztul a faj.

II.

A modern ember űzi, kergeti a boldogságot. 
Szivünk minden dobbanása sóvárgás a boldogság 
után. Lelkűnknek állandó, örök és kielégíthetetlen 
szükséglete. Mint a lázbeleg forgatja agy vánkosát, 
majd itt, majd olt keres megnyugvást és enyhü
lést: az emberiség is űzi-kergeti a boldogságot; 
majd itt, majd amott hajtja le küzdelemben meg- 
vérzett homlokát. A láz egyre gyötri, s nyugtalan 
tétováz szelleme. S ha még minden reményünk 
elveszett, minden ábrándunk, álmunk szétfoszlotl 
és cserbe hagytak összes szerelmeink, akkor is 
boldogság ntán epedünk. Lemondani mindenről 
lehet; de a boldogság vágyát szivünkből kiirtani 
nem tudjuk. S akkor sem tudunk róla lemondani

midőn már már elakadt a szívnek az a kis pata
kja, melyet nem pótolhat oczeánja vérnek.

Midőn gyermekkorunk üde ártatlanságában 
a virágos réten csobogó patak partján himes lep
kék után fulkosánk boldogok óhajtottunk lenni. 
És a boldogságot hajszoljuk inég akkor is, midőn 
tar koponyával vagy ezüslfíirtökkel gyermekkorunk 
ártatlan örömeit és ifjúkorunk szerelmeit leljük 
fel újra boldog vissaernlékezéssel az élet alkonyán. 
Ezért halmoz kincseket kincsekre a bankár; ezért 
kutat éjjel-nappal Íróasztala előtt vagy vegykony
hájában a tudós; ezért rajongunk első felhevülé- 
seinkben ;erre törünk a férfikor küzdelmei és baj- 
vivásai között; ezért vonulunk vissza és alkotjuk 
meg a családi fészket, hogy lehelyezhessük benne 
a nőt és a gyermeket.

És mégis: kifáradva, vonszolva az élet ter
heit, szórakozásokban és mulatságokban az una
lom s elégűlellenség ásít. Hajdan eszményekben 
voltunk gazdagabbak, ma kérdőjelekben. A kérdő
jelekkel kibélelt lelki világ: az ingovány a nyug
talanság,megbízhatatlan tűnődés képe . . .Hullám
zó tenger, melynek világitó tornya nincs, küzködő 
hajó, melyet nem hiteget semmiféle révpait. Ro
hanva élvez a kor. Azután következil* a tarthatat
lan lelkiállapot: erőt adó igazságok helyett kér
dőjelek . . .  és végül egy golyó

(Folytatása kftvetkezik).
Kozáry Gyula.

—  Városi közgyűlés. Csáktornya nagy
község képviselőtestülete folyó hó 17-én 
rendes közgyűlést tartott, mely közgyűlésben:
I. Murai Róbert Zalavármegye törvényha
tósága által küldött számvizsgáló bizottsági el- 
nökelnöklete alatt az 1908 évre összeállítói t 
községi számadásokat vizsgálta felül. A fe- 
lüvizsgálat aláterjeszlelt s a képviselő tes
tületi határzattal kiküldött számvizsgáló bi
zottság által már tételről — tételre meg
vizsgált számadások adatai szerint: a) A 
közpénztári számadás 146747.85 kor. bevé
telt és 146742.31 kor. kiadást tűntek fel: 
b) a községi szegény alap bevétele 17274 94 
kor., kiadása 6843.51 kor; c) a községi kö- 
leles tűzoltó alap bevétele 1031.82 kor. ki
adása 400 kor.; d) a korház alap 10824.85 
kor. mutat: e) a Királyi Pál alap 100 kor. 
jövedelme rendeltetésének megfelelően a 
magyar nyelvben legjobb előmenetelt tanúsí
tott elemi iskolai tanulónak kiadatott; f) A 
kisdedóvó alapot tevő 2000 kor. értékű 
Magyar fölJhitelintézeti záloglevél 90 kor 
kamata az ovodai pénztár javára kifizette
tett; g) a fogyasztási adókezelés kifogástalan 
nak találtatott. A közgyűlés továbbá Petries



а д

lgnácz községi biró elnöklete alatt: II. A vá- nya területén egy uj raktár épületszükségeltet- inteti megküldi. A kitünően tisztított, legnagyobb 
góhid-utcában 200 □  öl területű háztelkek vén ennek elkészítésére Csáktornya nagyközség «^"‘»képességgel biró, lajtiszta magvak árai aln- 
eladása tárgyában elhatározta, hogy a tel- elöljárósága 6179.28kor.elöirá,,yzallal árlejtést J X ím A n v r é S  
keket nem nyilvános árverésen, hanem sza- hirdet. Amunkálatok teljesítésére vonatkozó fé|ék jús választéka. 8 8
badkézből adja el 800— 800 korona árban, telek, tervrajzok és a részletes költségvetés telté _  Ujunczok Muraközben. Vármegyénkben 
mert a megszabott vételár a helyi 4 viszo- a községházánál a hivatalos órák alatt meg- az 1903. évre felhívott állítás kötelesek szá- 
nyoknak teljesen megfelel, s azokért nyilvá tekinthetők. ma 9405, melyek közül Csáktornyái járás-
nős árverésen sem lehetne nagyobb összeget _  д  va8uton tilos a dohányzás A m. beli 992, perlaki járásbeli 931. 
bevenni. —  III. A képviselő testület Bene- kir kereskedelmi miniszter 1904 április 1- —  Ismeretlen tartozkodásu ujonczok A
dik Ede községi elöljárónak azért, hogy szü- ével életbe lépő, oly tartalmú rendeletet bo- Csáktornyái járásban az 1904 évre felhívott 
letése 70-ik évfordulója alkalmából a csák- csájtott ki, hogy az összes vasúti állomások ujonczok közül teljesen ismeretlen tartozko- 
tornyai szegények számára 100 kor. volt várótermeiben, zárt váróhelyiségeiben és a dásuakat az 1881. évbeli születésűek közül: 
szives adományozni, jegyzőkönyvi köszöne- h0| két étterem van, azok egyikében dohá- Czirkovics János nyirvölgyi, Strah Balázs 
tét mond. IV. A közgyűlésnek bemutattatott nyozni nem szabad A vonatokban eddig pusztafai, Unger István drávaszentiváni, Za- 
a laktanya területén a folyó évben épiten- minden kocsiban volt egy «nem dohányzó* gorecz Pál drávaszentmihályi, Novák Elek 
dő raktárra vonatkozólag összeállított árlej- szakasz ezentúl pedig egy, esetleg két 1.— II. szászkői; az 1882. évbeli születésűek közül: 
tési föltétel, melyeket a közgyűléssel fogat osztályú egész kocsi és ’ a szükséghez ké- Zeesek Alajos, Pavelka György, Sándor Ja- 
dott. V. A »Zrínyi Emlék» oszlop végrehajtó pest esetleg egy III. oszt. kocsi is lesz a uos, Turnhart József Csáktornyái, Tkálcsecz 
bizotságának a Zrínyi térnek rendbehozatala nemdohányzók számára fentartva. Márton Kapronczai illetőleg Csáktornyái, Czar
tárgyában beadott megkérésére a közgyűlés. . .... István felsöpusztafai, Puklavecz Ferencz ha
elhatározta a nevezett térnek a rendezését . . Bflbiza W . m _ Ir- ? miVf  tárőrsi. Simunics József muraszerdahelyi; az
s ennek mikénti kivitelére bizottságot kül- -" '" .s z  er muraköz Tunderlak kozséghatara- , 883 évbeü szü,eiéSüek közül: Czoller Ernő 
dött ki, melynek tagjaiul Wollák Rezső, Hein- e . v nebMS n,l.n ‘l asa8 ,°Z'  e Malasica Imre Csáktornyái és Majnarics Cyörgy 
rich Miksa, Fejér Jenő, Kristof.es Károly és ' ^ Г £ Г т е  "  ‘Ч drávavásárhelyi hadkötelesek.
Ivácsics lgnácz választattak meg —  |ian 12 a . . .  — Országos magyar kereskedelmi egye-

—  TŰZ Folyó hó 20-án d. e. 9 órakor . — Anyakönyvi kinevezés Л m. kir. bel- 8ще1. д Kereskedők is érzik, hogy érdekei-
Bottornyán Tropsa István udvarán egy ka- "  a te söm.halyfalvi anyakönyvi k(>, cs!)kis az egész országra kiterjedő egye
zel szalma meggyulladt s ettől a közelben, keru ®Ше Simon István helyelles körjegyzőt Ше, segélyével lehet legjobban megvédem- 
levő három pajta a bennük levő takarmány- anyakonyvezetove teljes hatáskörrel s a csak- ök miliek folytán most az ország összes 
készlettel és gazdasági eszközökkel együtt léé- tornyát vidéki anyakönyvi kerule be Mari- kereskedői egy országos kereskedelmi egye
zett A tüzet a kárt szenvedett Trousa 1st nov,cs Ferencz segedjegyzőt a születési é. süléinek az alakilásál tervezik. Az egyesület 
ván 8 éves fia és 5 éves unokája gyufa- ha,nttl anyakönyvek vezetésére terjedő ha- kezdeményezőinek élén Sándor Pál ország- 
gyujtogátással okoztá^.^!^^á^mdn^gy^2300 láskörrel anyakönyvvezetővé nevezte k, fű té s i képviselő ál. s már szét is küldőt- 
korona s mivel biztosítva semmi sem volt, — Pályázat rendörörmesteri állásra. lék programjukat, melyben a létesítendő 
teljes értékben sújtja a tulajdonost. Csáktornya nagyközség elöljárósága folyó egyesülel czélját tizenkét pontban állították

, iy t .... . . .  . é v  június 5-iki határidővel egy rendőrőrmes- össze. A programmba valóban szép s nemes
—  Eljegyzés. Vutsák Miksa Csáktornyái  ^  á„ ásra Girded pályázatol. A választás czélt tűztek ki az egyesület elé, melyek egy-

lakos jegyet váltott Retter Anna urholgy- j unjus g.gn |esz s a megválasztott ál- némelyikének a megvalósítása nemcsak ke
gyel Gráczban. |ását július 1-éu köteles elfoglalni. Az al- reskedelmi, de hazafias szempontból is so-

—  A Csáktornyái kereskedők és a va- lásra pályázhatnak: volt katonai altisztek, kát ígér. Így: a szövetség védi a nemzeti
sárnapi munkaszünet. A Csáktornyái keres- vagy csendőrőrsvezetők, ha 3ő éveseknek inunkat és támogatja minden erejével a ha- 
kedők sehogy sem tudnak belenyugodni hogy nem idősebbek. A megválasztott javadalma- z/»i ipart; a szövetség törekvése oda fog i- 
Csáktornyán vasárnapokon és munkaszüneti záSa 600 kor. törzsfizetés, 180 kor lakbér, rányulni, hogy hazánk összes gazdasági e- 
ünnepeken az üzleteket már d. e. 10 órakor [ß köbméter tüzila és egyenruha illetmény rőtorásai minél nagyobb mérvben fejlesztés- 
be kell zárni. A mull évben kiadott erre _  Borterme|ök figyelmébe A Zalamegyei I ®en®k és hasznos,Itassanak, stb. Ez alakú- 
vonatkozó kereskedelmi miniszteri rendelet , “ k fl , V  fe|hjvjuk a soproni landó ,,rsza80s kereskedelmi egyesületbe va-
szerintük meg is eng >di az üzleteknek 10. £ l ™ k« í , e t  ^  ™ JTél̂ képzőművész i 10 belépését a Csáktornya, kereskedelmi ka- 
órán túli nyitva tartását, mert a rendelet II. Е ^ - ^  ^ Г ^ р т п Ь а п  r e n d e liik  és *z' " d *»»“  ‘estület azonkívül míg 32 csák- 
A. 2 pontja értelmében az országhatártól gonron-M oson-V as-és Zalamegye területére, tornyai kereskedő már bejelentette. Acsáktor- 
10 kilométernél kisebb távolságban levő üz- f  J kj Ezzel’ «  kiállítással kapcsolatban I. nyal kereskedelmi kaszinó elnöksége ezúton 
letek délután 5 óráig tarthatók nyílva. Mi- jL rkiálitáe is ,e9r s lnive| a borkóstoló ls kerl a v,dékl keréskedokel, hogy a kik 
vei pedig Csáktornya az országhatártól pénz- Marnokokszáma nagyon kevés kiállítani szán- az. 0  IV' K E d,e be akarnak léPr‘ :> *bbf  1 
ügyőri tekintetben 9 '/ .  kilométer távolban . . .. , . .  |esz mielőtt jelentkezni So- szail(lekl|ket a Csáktornyái kér. kaszinó el
van, a Csáktornyái kereskedők a kereskede- к а 1 Й е г Ш е , ipari- »ökségével tudassák. Az évi dij oly csekély
lemügyi miniszternél a vasárnap, munka- J . képzömjvészeti kiállítása, címmel. ~  «  ^or hogy azt a 'egszerenyebb v szo- 
szünetről szóló rendeletnek Csáktornyára (j k?4|lit4e augusztus 20-á„ nyílik »Yok kozolt leV(i kereskedő is n.egflzethet
vonatkozólag oly értelmű módosítását kerel- ég körü|be|ü| négy heti időtartamra ler-
mezték, hogy az üzletek a munkaszüneti yezjk Az emkészü|etek „agyban lolynak és
napokon déli 12 óráig legyenek nyitva tart- ^  g kamarai'területen nagy érdeklődés K öszön etn y ilv á n ítá s ,
hatók, ügy látszik, hogy a kereskedők e ke- j|vánu| a kiá||jtás iránt Gróf Széchényi
reime kellő méltánylásban részesült illetékes ’ föísnáu vállalta el a kiállítás védnök- Mindazok kik felejthetetlen emlékű fér-

" T i -  l s .“ “ 1 S I  V . " " ™  « . « ь - . . . . . . . .  « а »  s  s ä  Ä i n a
való elintézését kilátásba helyeztek. vármegyék (Vas-. Mosony-, Zalamegye) lő- megjelenésükkel és koszorú adományaikkal

H alad u n k  a korral. Alig néhány éve, ispánjaival mint diszelnökökkel együtt lel- mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni igyekez- 
hogy megindult az egész országban a mozgalom, . karolta fel a vállalkozást. lek. de különösen a »Csáktornyái önk. tűzoltó
minden ház végeihez, elejéhez és kertjébe lugas _  ,  Hei|itf j ózsef helybeli keres- egylet* >a Csáktornya, takarékpénztár igaiga-
szölöket ültetni, már is oly óriási tért hódított tljegyzeS ® ... h lósága kik teslüleg, vetlek részt, fogadják ez
magának ezen eszme, |hogy nincs oly rész hazánk- kedelmi ügynök eljegyezte Hirschm. uton is hálás köszönetÜnket.
ban, hol tömegesen fel nem karolnák. Hát ez nem cilia kisaszonyt
is csuda, mert nézzük meg például Fehértemplom __ j ^ qiju^qp, Csáktornya nagyközségben Csáktornya, t‘.XH. márczius 25.
városát, a hol alig van ház, melyet óriási törzsű udvarban a lovaknak takonykóros meg-
3 5  5 & S  r S T u S S Ä  Ä .  bltegedfte lordul. n * r ,  i . е т ш т  • »  “  “ И1*
mán finom csemege szőlőkkel, minden évben te- Szentilona, Urávaszenlmihaly. Zalaujvar F e l - -------------------------------------
rém a legcsekélyebb gondozás nélkül. Ezért igen 3Öpuszia(a és Szászkő községek terűidéről
melegen ajánljuk mai számunk hirdetés, rovata- ápn|js 30-ig Asztriába és azon kérésziül
ban, ábrán is bemutatott Szőlőlugast ültetünk kjj|fö|dre |ovakat száltlani tilos. Felelős szerkeeitó:
czimü hirdetésünket olvasótck becses í « ! ' 1 Gazdák ha ha nagy termeshez akarnak у  »  R fi I T A I J Ó Z S E F
_  Színes fénynyoma,u Írjegyzékek -mnd.nkтек, т а Д а ( vessenek Idei ár- •• A R 6 I T А I J Ó Z S E F .
ki czimét tudatja, ingyen és bérmentve küldetnek. j e^ - ékét mp|y шoldalra terjed, Mautner Ki»d6 *, i.piulajdono.:

_____________ —Л й .



XXL teéaj. Csáktornya 1904 marciuáa 27-ga. Broj 13.
Sve poäiljke ее tiCué zadtóaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo;

knjiiara F ischel F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

poéljaju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetverl leta . . 2 kor.

I’ojedini broji koátaju 20 fill.

na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeói druítveni, znastveni i povuóljivi list za púk .^  r j r Obznane se poleg pogodbt*

Iz lazi s v a k i tjeden  je d e n k ra t  i to : vu  sv a k u  nedelju. 1 raöunaju.

SluÉbeni giasnik: »CakovaCke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

Zensko ruéno-delo.
Poleg 3vega drugoga su í to pozabile 

naáe Zene. RuCno-delo samo »Svelje« znaju 
denes, рак i njihova znanost dalje ne traja, 
как do áivanja. Slingati, heklati, átrikati 
malo koja zna. A da bi to druge йене 
znale joá, od toga niti govoriti nije moCi. 
Zakaj, im je to sve kupiti moCi dénes. 
Spice, átumfe itd. je za fal peneze moCi 
kupiti. Kaj bi se onda toga Clovek vuCil. 
Niti se to nedopristoji к Zenski da bi hek- 
lala. Im je né gospa, i t. d Так si mis- 
liju nekoje Rege, Jule, Klare, Mánké, 
France.

Velim, zakai bi se Clovek muCil sa 
tem, im je to sve vu stacunu rnoCi dobiti. 
Sigumo. Как drugo sve, tak i lo. Ali vu 
stacunu nikaj nedaju zabadav Tarn je sve 
platiti treba.

Ej, ej, как se veseli Covek onomu, kaj 
sam napravi. То veselje nije moCi opisati. 
Kaj né как je gizdava devojka sa lépim 
álinganim rubcom. Ali как bi bolje gizdava 
bila, как bi se bolje veselila. da bi one 
élinge, ili Cipke ona napravila na rubec.

Kaj né, как lépő kinöi sobu, kada su 
vanjkuánice lepő n aálin g an e , ili sa lépimi 
óipkami obáivaue ili pák sa lépimi svilni- 
mi ruíami obáite. Cista na vrh je déne 
gazdarica, da se bolje vidiju. Gizdava je 
sa njimi. A li как bi bolje bila gizdava. 
ako bi ono ona bila napravila.

Kaj né, как su lépi ruaavci, ako su

lépő naálingani. Как su lépe bélé átrikane 
átumfe, naáivljeni rubec, turlov (Sure) i t. d. 
Pák lo se je moéí sa rukom napraviti. To 
sve se je moCi navóili.

Ali naáe йене neznaju to. Zakaj neznaju? 
Budimo pravicni: Vu nekojih mestah zato, 
da su ne imale priliku senavCiti;a po dru- 
gih mestah zato, jer su léne bile se navCiti.

Negda su i naáe medjimurske zene 
znale naáivavati i t. d. Samo gladimo onu 
negdaánju medjimursku noánju. как je 
cifrasta b'la.

Po drugih mestah joá i sada púk zna 
Zene znaju ruCno-delo. Ono kaj székelyi ili 
tóti nosiju od hi2e do hiZe, ono je tak sa 
rukom napravljeno. Vu naáoj domovini je 
i takvo mesto je, kaj je onoga puka íensko 
ruCno-delo glasovito po célim svétu. Tu je 
na priliku Kalotaszeg. Po célim svetu poz- 
naju »kalotaszegi varroltas« zvano naáiva- 
vanje. To nebi rekel, da nebi znal. Glaso- 
vite némáké, francuske, i t. d. novine su 
pisale vu onim vrémenu od »kalotaszegi 
varrottas«-a Ja sam sam íz nemákih no
vinah iz »Über Land und Meer« zvaniti 
berlinskih novinah (1896. br. 15.) Citál od 
njega Sa priznanjem su pisali tu od fino- 
ga gustuáa rnagjarskoga puka. Hej, как lépe 
moreju biti tani snehe i puce ! Tarn je 
svaka vredna, da si rnuÉa zasluSi.

Vezda veó i pri nas vu ákoh svigdi 
vuóiju Zensko ruCno-delo. Sigurno je, da se 
je tu né moCi sve navCiti, a!i fundament 
je gotov. Samo je treba décu v redu pos- 
lati vu ákolu, osohito Zensku-decu. Pák

onda kada veC pucka 12 Ijet mine stara, 
poálimo ju vu nedeljnu ákolu, naj se dalje 
vuéi átrikati, álingati, heklati, naáivati i t. d.

Nepustimo pucku, da je joá 12 Ijet 
stara po nedeljah vu huda druZtva, nego 
ju poálimo vu nedeljnu ákolu, naj se vuói 
ono, kaj je hasnovito, a né praznost i 
grdobu.

Так, tak Mánké. Klare, Jale, Rege, 
France, kaj ste vi zamudile, prisiljite vezda 
svoje kCeri, naj se one navéiju. Onda bil
dete lehko gizdave sa njimi !

Ali zato najte biti hude, da vas malo 
poápolam !

L. R. J.

Kaj je novoga ?

P ro s ja ék i podkradicu.
Jednoga bez dopuáéenja prosjaCku po- 

kradicu zevsema zapuáéenoga Cloveka zadr- 
2alo je öve dane redarstvo vuglavnim gradu 
Budapeátu. Na redarstvo su ga odegnali, gde 
su njega previzitirali ; izpitali. Tarn se bilo 
zeznalo, da zapuáóeni Clovek nije drugi, neg 
jeden podkradica, kojega redarstvo veC 
minuCeg Ijeta od oktobra meseca iáCe. Za 
Keszler Arpada ga zoveju, dvadeset jedno 
Ijetoánjak, koj je vu kancelariji pisar bil. 
Pisar je 500 korun vkral, i od onoga vre- 
mena se po glavnirn gradu klatil. Najzad- 
njeda fillira je potroáil, onda je poCel pros- 
jaCiti, I tak ga bilo prijelo redarstvo. Sva

Z А В A V A.

Mala krastatía.
Za pravo se je zvala Margeta. A gornje 

svoje nádimé je dohila u ákoli od gospodina 
uCitelja.

Ona je bila kCi kolarske udovice, koja 
je po smrti svoga mu2a meátriju sa tri die- 
tiCa i dva nauCnika dalje tierala. Udovica 
se za odhranjivanje svoje male kCerke nije 
puno brinila, jer je sirota bila malo viáe 
podvríena vinu, pák onda nije bilo vrieme- 
na. I ovak je Margeta se uviek tamo zadr- 
Zavaia, gde joj je baá najmanje mesto bilo: 
U meátrilnici pn »hanzelbanku,« pri susedu 
u átali, pod vrti u grabi. luda je Margeta 
svoje prosto vrieme sprovadjala. Ona se je 
jahala i tukla sa nevaljanimi deCki; sama 
je znala razne lopovátine, trla je kamenjem 
öblöké teje navadno dohadjala dornov, ako je 
gladna Ili pospana postala.

Materi je to sve jedno bilo, samo ako 
je bila dühöm— nadahnula, uzela je negda 
paliCku u ruku. Ali onda se je Margareta 
svaki krat skrila te joj se je inati na to

poáteno izpsovala a negda i splakala vrhu 
te nemorutne kCerke, ali se je odmah opet 
utieáila, ako je na to doála suseda s novirni 
numeruái, koji budu svakako u lutriji iziáli 

- ili hilanjem kartah, kője su prorokuvale 
I velikoga gospona na putovanju, puno penez 
u kuCu ili dapaCe ponudu Zenitbenu od 
mladoga bogatoga udovca bez diece.

Anda je mala Margareta rasla bez 
(svakoga odhranenja. U ákoli je bila zloCesla, 
na izpitih ipák nije probadala, jer je inaCe 
bila daruvita u pamlenju. U obCe ona nije 
bila pokvarena,da paCe jebiladobrog srdea i 

! previdljivH,aii zapufcCena. Rád svoje zapuáCe- 
I nosti. jeona morala viáe krat u kuluálati ili 
|kleCati,a to je onda bilo uzrokom. da je uCitelja 
Imrzila kakti svoga naravskoga neprijatelja. 
A kad ju je jednoC malo udaril rukom po 
lieu, vgrizla ga je u prst. I od log viemena 

íjé dohila ime kraátave Zabice ilili «kraáta- 
' Oice».

«Ti si straáuo zlocesta puca»— zdere se 
uCitelj na nju— «ja Cu Bogu hvaliti, kad 
jedan krat prestaneá u ákolu hodili!»

Margareta je samo okorielo sedela u 
klupi le je svojimi Crmmi oCmi potmajno 
как kaCa poZmrkavala na uCitelja. Ona bi

ga bila mogla probosti. Uciteljov ugriZjeni 
prst je krvaril, a to joj je drago bilo; on ju
je udaril ona ga je ugrizla i tak su se
zjednaCili, on ju je nazval krastaCom, a ona 
se je nad tim krvavo osvetila i opet je bilo 
milo za drago.

«Zaba, kraslaCa», tak su ju njezine
sunCenice draZile, ali ona je na kratko skla- 
povuhala i skeCkala i onda je bil opet mir. 
Medjutim to sve nije dugó trpelo, jer je ona 
prestala u ákolu hoditi te je onda tomusvemu 
draZenju i klapovuhanju bil kraj.

Kad je navráila Cetirinajstu godinu,
ostavila je ákolu, hitro, как da je iz vuze 
iziála Mladomu svomu biváemu uCitelju se 
je posvuda ngibala. Na svaki naCin joj nije 
bila ugodna uspomena na onaj gríz u prst 
Jedan krat ju je na vulici srel pák ju je 
zapital: «No mala krastaCa, Kako je?». Ali 
ona je bez odgovora odbieZala.

Potlarn je dobila dugu suknju i onda 
je postala nieáto priátojnija. Barem se nije 
zdeCki okolo hrvala Sad je príCela s mla- 
demi dietiCi hoditi u plesnuáKolu, dobivala 
|e ljubovne ponude i dielila je koáarice, a 
pri torn je bila prevzetna i oátrojeziCna. A 
kad su joj onda oni, koji su koáaricu do-



je skruáeno valuval. Zapuáőenoge őloveka 
redarstvo predali.

Po mu ínja vu P r ági.
Как iz pemske zemlje glavnoga grada 

Präge javiju, o /e  dane velika vuliőna po- 
mutnja je nastala. Znamenja noseői pemski 
i bez znamenja bivái nemáki dijaki poőeli 
su medju sobum bitka. Pomutnja najvekáa 
nastala je onda, kad su pemski dijaki pred 
nemákukasinu bili doáli. Nemáki dijaki tamo« 
Vachtam Rhein» zvanu popevku pevali jesu, 
koja popevka pemske dijaké prekoredno 
uvredilo je. Bitvina je naj jaőe trpela, kad 
je od dragonerskoga regimenta jedna kompa- 
nija soldatov van izrukuvala. Med pomutnjom 
48 ljudih su prijeli. Med prijetimi bil je 
dr. Bauer Siegfried takaj, kojega tini zatu- 
Zili jesu, da iz batinom ranil je jednoga 
Navratti zvanoga átacunarskoga detiőa. Vnogo 
manje ranjenosti dogodile se takaj jesu. 
Vulice su sve bile zaprte, doklam je mir 
nastal. Dr. Baxa pemski zastupnik je poáte- 
nu plusku podal jednomu redaru, od ko
jega kasnije za odprost bil prosil. Po nőéi 
se opet skupa spravljati poőeli jesu. Tri 
némáké za vraőitelje se pripravljajuőe dijaké 
po priliki do 2b pemski dijaki su prijeli i 
potrebuvali odnjih, da nek ovu reő« Nazdak» 
kriőiju. Buduő pako nemáki dijaki ovo őiniti 
nisu hoteli, s pesnicami i batinami nje su 
harili. Jepino samo redarom, koji na brzo- 
ma med nje doáli jesu, imaju zahvaliti, da 
Zivi mogli jesu vujti.

Оp  lie ni ti vau pu tu ju éi,
Marczi József zvani iz Agarda obőine 

rodjeni poljodelavski tezaőki őlovek Zuhko- 
mu pripeőenju bil je podverZen öve dane 
vu glavnim gradu Budapeätu. Vu Ameriku je 
nakanil odputovati i kad veő vés svoj ime- 
tek bilje sprodal, gori dojde vu glavni grad, 
da ovdi zezna, po kakvim nadnom najhol- 
je i najtaleáe dospeli mogel bude vu Ame
riku. Marciuáa 2 dana doáel je vu Budapest, 
nego na svoje pogublenje. Nije znal nesreő- 
ni, da ovdi ustrojne vkanljive bande jesu, 
kője siromaáke nezuane ljudi. za oplieniti

jesu postavlene. Siromaáki Marczi JoZef 
takovoj je ovi bandi postai aldovom. Na 
ishodnom kolodvoru vu razgovor se pusti 
s jednim dobro opravlenim gospodskim 
őlovekom, kojemu bez svaké sumljivosti 
oőituje, da se vu Ameriku odpravlja. Tud- 
jinac se preporuői, da njemu jako fal kartu 
priskrbi vu Ameriku Odpelja njega vu |ed- 
nu budimsku oátariju,gde njega pred jednim 
mladim őloveku predslavi. On je ovo bil 
njemu rekel, da njegov otec je vu Beőu 
agent, njega pako zaio poslal je vu Budapest, 
da vu Ameriku putojuőem ovdi puta pri- 
pravi. Так dugó nagovarjali jesu siromaáko- 
ga muZeka dók on 280 korun penez pré
dádé mladomu őloveku. Mladi őlovek sad 
véli njemu, da samo nek ide sada vu Beő, 
i tamo na kolodvoru naj kriői ovu réő Mar
czi. Njegov otec vre tani bude, i őeka na 
njega. Marczi je i odputoval vu Beő. Kriőal 
je takaj neprestanoma na kolodvoru: Mar
czi, Marczi, Marczi. N^go verek nigdo nit se 
nije oglednul na njega. Plakajuő navrnul 
se nazad vu Budapest i javlenje je naőinil 
kod redarstva. Nego do sad se joS nije pri- 
lika pruZila. bezduSnim ciganom na trag 
dojti.

P utuvanje vu Rim.
MagjarskiI katolicanski svet vu aprilu 

mesecu med 12 i 15 dani bude prikazal 
svoje pokoravanje novomu papi, pred X Pi- 
usom. Dessewffy biSkup vu velikim broju 
putnikov vodil bude vu Rim, koji iz Buda
pesté aprila 12 gene se na osebnim Snelcugu, 
tijám do Rima po suhoj zemlji Nazad iduő 
pako preko Florencz, Bologna, Padua i 
Venecije platilo se bude vu 1. razredu 305 
korun, vu II. ráz. 240 korun, vu III ráz. 
pako 165 korun. S kojom cenom podpuna 
obskrba, hrana, stan, dvorba, tringelt, vod- 
jenje, Lola, s jednom reCjom svi izdatki se 
vu tóm izdrZavaju. Vu hodoőasti putovanju 
druge vere ljudi takaj moreju delniki pos- 
tati. К isto ovomu hodoőasti putovanju 
pridruZiju se vu Rim, Grosz [Ferencz gan- 
tüski plebanuS i Kompanek József felső 
szemeredüski plebanuáa putniőko druStvo ta

kaj, koji po kraőiáem i faleSem morskim 
putom prarna Fiumi Ankoni putovali budu 
isto ono vrerne vu Rim, kamo magjarsko 
druStvo sveCanostjum őekaju. Desseffy biS- 
кора hodoCastne duáevne duZnosti dr. Kiss 
Janos sveuőiliáta proiesor, i Wittenberger 
Ántal abaákanonik zvrSavali budu. ObilneSi 
naputak badava ima se dobiti. Központi 
Menetjegyiroda Budapest pod IV. Vigadó-tér 
1 brojom.

X ek u j od  o rsa ck o g  s p r a v lié a .
Desna i druge stranke vu oráaőkoj hiZi 

su se pomirili i izrekli, da budu vojniőtvu 
dali soldate. Dakle za 1903- i 1904-og leta 
budu se regruti pobirali i Stelinga bude se 
poőela. Так takaj izreklo se je, da bude vla- 
da slobodna i na dalje porciju pobirala. 
Koji su zaoslali, oni se moraju vezda Írsiti, 
da svoje zaostatke óim predi izplatiju orsagu.

Puntanje.
Vu VaraZdinu jeden fiSkaliuS izdaje 

nekakve novine i knjizice, vu kojih kaj kak- 
ve puntovne reői govori Medjimurcom. Ov 
gospon rád bi bil, da bi se medjimurci pro
li svojoj jezero let staroj mater— zemlji Ma- 
gyarskoj pobunili, i s zagorci, boánjaki, illirói 
drZali i Snjimi jednu novu domovinu vuredíli 
pod drugim kraljem. Hotel bi ov gospon flá- 
kaliuá puka od svete kurune Svetoga Stefana 
odtrgnuti. Poznamo mi Medjimurci one lepe 
fliőeke, koji bi radi bili, da bi za nje púk 
iz ognja gostanje izvadil. Vu 1848-om letu 
su takaj lepe popevke fuőkali iz prek Drave, 
da bi se ánjimi skup pobunili. Obeőali su 
onda srebra i zlata, pák Bog zna kaj? —*. 
ali naái starci nisu posluhnuli nje, nego su
о -dali verni к svojoj domovini, a neprijatelje 
pod vodstvom Gáspáricsa őekali i napokali 
pri Uravi. Mi medjimurci smo őisto zadovolj- 
ni s imáim starinskim jezikom, kojega jezi- 
ka slobodno hasnujemo vu cirkvi, vu ákoli, 
dorna pri hiZi, pák svigdi. Naáega jezika nam 
nigdo neóe vzeti, a najmanje magjari. Tomu 
se radujemo, da naáu decu poljeg medjimurs- 
kog jezika po magjarski vuőiju vu ákolah, ar 
koj kuliko jezikov zna, tuliko ljudih jevreden.

bili, ponovno spoőitavali, da je ona samo 
«mala kraslaőa», znala se je iz poőetka ma- 
lo srditi, ali se je hitro odumela, te im zna
la odgovoriti: «jesarn krastaőa i to otrovna, 
koja znam i grizti!»

Ali i tomu bezbriZnomu Zivljenju je 
jedan krat bil kraj. Njezina mali se je jed- 
nog dana legnula u postelu iz kője se viáe 
nije ustala, umrla je te su ju pokopali

Poáto je sad Margareta sama tu stala, 
dobila je od suda tutora, koj nije puno 
komedje delal. Meátrilnicu je preuzel najsta- 
riji dietiő za malu cienu, koja bila u áte- 
dilnicu uloZena skupa sa onim kaj se je 
postiglo prodajom niekih neznatnih stvarih, 
a Margareta je doála u sluábu к jednomu 
реки, gde je Zemlje trZila.

Njezina sluZba je bila kratkotrajna. Veő 
za tjeden dni se je svojim gospodari 
posvadila te je pobiegla i doála к tutoru 
natrag On joj je naáel opet drugo miesto. 
Ali poáto je tu opet imala od jutra do 
veőera na diecu paziti, otiála je i od ovud 
le se vralila к tutoru. Ov je sada postai 
zlovoljan te joj je predbacival, da je liena 
i da se posla boji как vrag tamjana. I po 
tretji krat joj je opet miesto naáel, pli tűm 
groZnjom, da mu se viáe pred oői nekaZe.

Sad je doála и jednu devetoga razreda 
kavanu, gde je po danu imala paziti na 
diecu а и veőer je avanzirala na kelnericu.

Plaóa je bila isto tako mala, как koáta ne- 
valjana, а к tomu se je ánjom postupalo 
surovo. Za najmanju falingu bilo je tu ápot- 
nic a i pljuskah. Kad pák se je pokazalo, 
da hoőe oditi, grozilo joj se je sa tutorom 
i policijom i— mala krastaőa se je morala 
sili svojih gospodarah pokoriti, koji su to opet 
znali poáteno izradljivati.

Jednog dana je med njom i njezinimi 
gospodari nastala grozna svadja radi jednog 

1 lonca, kojega je potrla, pri tóm je bila i 
tuőena, ali sad pák je ipák pobegla i to
izraven к dravi. Njo) je sada bilo sve jed-
no. Ona nije imala nikoga, komu bise pri- 
tuZila, nikoga komu bi se utekla i pri kém 
bi zastitu iskala. pák joj se je őinilo, da bi 
smrt и dravi za nju naj bolja bila.— Bilo
je veő kasno na veőer i mrak, kad je med
faáinami, kője su bile na obali naálagane, 
svoj put izraven к dravi uzela. Suze si je 
iz oőih zbrisala stan vitom gjegjermostju, te 
je baá rubca na stran hitila, kad se je 
neőija ruka na njezino rame legla.

«Vi hoőete nekaj zla uőiniti,— kaj se 
kasnije veő neda popraviti,» véli joj oátri 
ali skupa i ugodni glas.

Drhtajuóa Margeta poslane i odgovori:
«Je!»

«Nuderte si vi to prije zrelo promis- 
lite»— nastavi prijaánji glas te ju prime za 
ruku. «Stvari veőinom, ako se promiálava,

nestoje tako zlo, как se to őovieku и prvom 
hipu vidi.»

«Ah, ja sam vrlo nesretna*— priőme 
Margareta plaőuő pripoviedati — «roditeljah 
némám, nikakovu rodbinu, nikakovog pri- 
jatelja na tom svietu, a tuku т е  как psa, 
koj nije vriedan onoga kruha, kojega pojede. 
Em ja sve őinim, ja hoőu delati, hoőu do
bra bili, ali ljudi zahtivaju viáe nego je  
moguőe. BoZe moj, ja sam joá lak mlada 
i neizkusna, pák da me za svaku malen
kost ovak nemilosrdno tuku. Ne!— DuZe joá 
Ziviti?—  Ne! Radje и vodu nego nezaeluZe- 
no toliko trpeti!» m, r v

«Negovorite beda3toőe» —  véli sada 
muZ slrogo «Zar mislite, da se radi kako- 
vih nepovoljnostih odmah и vodu skaőe? 
Pák zár se nebojite smrtnoga grieha i vieő-
nog prokletstva?-------- Hodte smenom» —
nastavi poslie kratke stänke —  «imajte po- 
vierenjc и me. Ja vas neőu pitati tko ste 
ni ti vas о niőem drugem neőu izpitavati 
Ja vidim, da sie nesretna i to mi je dosta. 
Ja stanujem ovde и blizini sa svojom mate- 
rom. К toj staroj Zeni, koja iz vlastitog 
iz kustva zna kai je nesreőa, hoőu ( vas 
odpelati, ona őe vám znati savietovati a 
moguőe i pomoői. na svaki pák naőin őe 
vas znati utieáili.» 1 tim ju odpelja iz obale 
od mulne hladne vode, kője irtvom bi za 
malo dicvojka bila poatala.



Ako se navöiju deca naáa magjarski, zato 
nebudu pozabila naáega starinskoga jezika 
medjimurskoga. To niti nigdo nepotrebuje 
od njih. Gospon varaZdinski fiákaliuá bi nas 
rad vu govoru naáem, va noánji naáoj, vu 
áegih naáih preobrnuti, pák iz nas ilirce 
napraviti. Hvalja lepa! Jezerolet smo Ziveli 
vu slobodi vu naáoj domovini Magjarskoj, 
budemo i nadalje ostali verni sitii i nadalje 
budemc se habali onih, koji nam i deci naáoj 
zlo hoóeju. —  Svetoga átefana svete ku- 
rune moó bude nas oslobodila od zla punta- 
rov как je i jezero let obranila naáu do- 
movinu od turóinov, od nemcov, pák i od dru- 
gih neprijateljov naáih.

flep rija ielji na morjju.
Jeden magjarski morski parobrod po 

imenu fiumejski. Árpád zvanoga parobroda 
dviuh njegovih oficirof od pogibelne svadje 
daje 'glasa jeden telegram, kojega poslali 
jesu iz Algirbe vu Pariz. Poljeg ovoga tele- 
grama po imenu Rampics parobroda prvi 
oficir sporekel se je s drugim olicirom Ra- 
dus zvanim. Neprijatelstvu njihovomu táj je 
postal konec, da prvi oficir iz revolverőm 
srt li na drugoga oficira, koj je ober njego- 
voga desnoga oka ranjeni postal. Rampics vi
deói nagle srditosti posledice, pak dve kug
le spusti vu svoju glavu. naravski taki je 
vumerl.

Л я  sm rt od su djen i p obn njen iki.
Iz Berlina telegrafiraju marciuáa mese- 

ca 11 dneva: da Vorvärts zvanim novinam 
javiju iz Baluma, da tamo februara 28. dne
va iz vanredna velika p'obunjenost nastala 
je proti vladi. Púk se suprotstavil redarstvu, 
vladar je hotel reda vóiniti med njimi, ne- 
go pretrucan bil je pobeói. Viáe ljudih su 
bili prijeli, kője soldaóki pravdeni stol na 
smrt bil odsudil i drugi dan sve su obesili.

Izniknutn ie n a .
Poimenu Bölcs Vimos vu Székesfejár- 

varu stanujuói plivaCni mester javil je na

redarstvu, da je njegova Zena po imenu 
Bacska Anna nekam izniknula iz székes- 
fejérvarskoga njegovoga stana. Plivaóki mes
ter ove dane dobil je lista iz Budapest* od- 
svoje Zene, vu kojim mu javi, da samou- 
bojnica bude —  Hej ti stari Dunaj, piSe 
med ostalemi, как vnogitn si ti veC dala 
uteSenje. Nasmrt odsudjena Zena koma 
da dvadeset i jedno Ijeto je stara.

izn ikn u ti duhovni p á s tir.
Iz Nyitre piSeju: da Balent Fodor zva- 

ni evangeiicki sveóenik, kojega je Kúria ra- 
di podkradice na vise mesecov trpeöi hiZni 
rest bila obsudila i sadbi imal svoju kaS- 
tigu vu Nyitri zapoCeti. Sveóenik proSastj 
tjeden je nekam izniknul. Veó minuóu ne- 
delju je boZju sluZbu vu cirkvi vnogo kra- 
öeSe zvrSaval neg je bil prije navaden. Ka- 
su tarniki takaj spazili na nenavadnom nje- 
govom kratkom prodeStvu, kojemu je na bri 
zoma naóinil konec.

S m rtn ost.
Szeiverth Antal Ca ko ve óki oSteriaS te- 

kuóeg meseca 18 dneva vu jutraSnjih vu-| 
rah 56. Ijetnoj dobi je vumerl Vu premi- 
nuCern CakovSka velika obóina je jednoga-; 
vrednoga i poSluvanoga purgara izgubila, koj 
tak rekuó do zadnjega vremena delnik je 
bil vu óakoveókih vsih obóinskih poslovah. 
Vu prveSim vremenu bil je óakoveókoga 
pévaókoga druStva vérén ólán. Preko dugih 
Ijetah óakoveóke Sparkasse direktor, vatro- 
gascov druStva glavui zapovednik. Puókib i 
purgarskih skolah odbor clan, kasnije pako 
providnictva ólán bil je, i vu vsim ovim 
posluvanju iz duSmm spoznanjem je poslu- 
val tijam do minuóeg Ijeta protuletja, kad je 
najtnre na naglo izbeleZal i presiljen bil }e 
sve svoje verno deluvanje povrói. Sprevod 
njegov 19. polje podne ob pol petoj vuri 

I vsemu obóinstvu na veliku lugu zvrSaval se. 
Vu velikirn broju rodbina zanjega tuguje. 
Familija siedet u osmrtmcu dala je van: 
NiZe podpisani vu svoje i sve ukupne rod

Kad su ovak doSli u ulicu do prvog 
lampaSa, pogleda Margareta svog sprovad- 
jaóa u lice. Ona se strese!—

«Kaj vám je?» —  zapita ju, doóim svo
ju ruku na njezinu ruku metne, te ju ta- 
kodjer u lice pogleda

Ona sad zapazi na njegovoj ruki malu 
bielu brazgotmu, koja je od palca prama 
kaZiprstu tu stala I sad mu se je hotela iz 
ruke strgnuti, a kad to nije iSlo, jer ju je 
on óvrsto drZal, bojeói se, da natrag к dra- 
vi neodbieZi, pala je pred njitn na koliena, 
njegovu ruku pritisnula na svoja usta i 
med plaóom mrmlala: «Gospodin uóitelj; 
gospodín uóitelj, ah gospodin uóitelj: . . . » 

On se naprije prene, kakti iza sna. a 
onda mu pukne med oóima uspomena 
na isto takove erne Iasi od negda i on 
zaóudjeno véli: «Jeli je moguóe? — Mar
gareta?» —

«Je, mala krastaóa» —  véli potiho 
dievojka te kuSne ruku, koja je  joS nosila 
brazgotinu njezinih zubih od negda.

On sad kleóeóu digne. —  «SiromaSno 
diele!» —  zmrmla te ju muóeó odpelja dal- 
je. Frignjenom glavom je snjim dalje stu- 
pala Njoj se je óinilo, как da vruóa krv 
iz njegovog srdca u njezino tece i onda 
snjezinim zajedno u njegovo natrag I opet 
pritisne njegovu ruku na svoja usta.

Uóitelj je samo rnuóal On se je óutil 
sretnijim nego ikada prije; a kako i nebi. 
em je oslobodil jednog Covieka Zivot, a do

bil jedno óovieóansko srdce. On pogleda na 
tako ponizno kraj njega stupajuóu malu 
krastaóu i srdce mu se |e poóelo Siriti. . . .

Kaj bude njegova mali rekla?
Nikaj! — On je svoju dobru mater 

póznál, pak je znal, da óe ona dievojku na 
svoja prsa pritisnuti te da óe zaostavljenoj 
svoje ruke razSirili te ju u svoj materinski 
naruóaj primiti i njoj put к sreói i miru 
duSe kazati. .

Bila je mala ali vrlo liepa svetla sobica. 
Na okruglen stoleku kraj obioka su stajali 
nekoliko cvietnih lonóicah sa raztu em cvi- 
eljem a u sredini istih karletka u kojoj je 
kanalec Zvrgulil.

BaSsam dobrodoSel Liepa. mala ljubezna 
gospa je natakala öokoladu za juZinu. «Ah, 
to je dobro» —  rekla mije —  «da su pri
je doSli nego moj muZ. Ja bi mu rada iz 
PeSte к njegovomu rodjenianu nekakav 
prikaz naruóiti, a neznam kako se to óim. 
Znadu, kada smo se prióeli ljubiti i on me 
je uzel, te najsretnijom Zénóm uóinil, mu ja 
svakog dana kuáujem ruku, koju sam neg
da ugrizla. Lielos к rodjendanu sam mu 
odluóila naruóiti jedan koZnati bugjilaná, na 
kojem bi bil zápor sreberna rnala krastaóa. 
О т  budu tak dobri, pak mi to potajno 
naruóe, jer ja se u te stvari nerazmem »

bine íme iz Zalostnim srdcem javiju blaZene 
duáe tuvaruáa, dobroga otca i brala gospo- 
dina Szeiverth Antuna tekuőeg meseca 18. 
dneva vu jutro ob polpetoj vuri Zivlenja 
djegovoga 56. blaZenoga zakonskoga staliáa 
pako 27. Ijetne dobé pripeáeuog Zalostnog 
preminutja. Pokojnika mrtvo télo tekuóeg 
meseca 19. dana ob polpetoj vuri poslje 
podne bude se vu mestno r, kath. groblje 
na vekiveóno poóivaliáóe namestilo. Za du- 
áu pokojnika svete meáe aldov pako teku
óeg meseca 21. dana ob 10. vuri prije pod
ne vu mestnoj r. katholiókoj eirkvi bude se 
gospodinu Bogu prikazal. Vu Cakovcu 1904 
marciuáa 18 dneva. Nek pocivá vu miru. 
Pokojnika od njegove smrli óakoveóko va- 
trogascov druátvo je takaj dalo osmrlnicu 
od svoje strani, koja ovako glasi: DruZtvo 
Cakoveókih valrogascov Zalostnim srdcem 
javi, preko 24. Ijet biváeg dragoga vu pos
luvanju svojega vernoga nad zapovednika 
Szeiverth Antuna tekuóeg meseca 18. dana 
vu jutro ob polpetoj vuri pripeóenog Zalost
nog preminutja. Vu Cakovcu, 1904. marci- 
uáa 18. dana. Nek mu bude lahka zendjica.

Z a tvorn a  vara.
Cakovecki trgovci s jednim porazum- 

lenjem svoje átacune, как nam je znano bilo, 
od aprila 1. do septembra 30, na veóer ob 
8. vuri, od oktobra 1. do marciuáa 31. pako 
na veóer ob 7. vuri zatvoriju. Vu ovorn Ije- 
tu medjutim, buduó da vuzemski svclek 
zagod dojde, ob 8. vuri zatvor iznimno veó 
marciuSa meseca 21. dana se zapoóel.

R eg ru ta cijn .

Vu óakoveókoni kotaru za regrute ol>- 
vezanih zbiranje aprila 14. 15. 16 i 18. bu
de vu lakó zvanoj Zrinji velike oátarije sáli. 
Na ovim zbiranju 1903. Ij a novaki, dakle 
1880. 1881. i 1882. Ijeta i . i rod jeni za voj- 
no obvezani budu pregle i ni. I lo na sle- 
deói naőin: aprila 14. dneva óakovske obó - 
ne. Cakoveóke okoiice i pod beliőku nóta 
riuáiju spadajuói svih triuh razredov du - 
ni se jesu na zbiianje postavili. Aprila 15. 
dravavaáarhelyske velike obóine, dravacsa js- 
ke i muraszenmártonske notariuáije svih 
triuh razredov obvezani. Aprila 16. átngov- 
ske, felsőmihalyfalvaiske i viziszentgyörgys- 
ke notariuáije svih triuh razredov. Napokon 
aprila 18 muraszerdahelyske, murasiklóáke 
I bottornyaiske notariuáije svih triuh razre
dov obvezani novaki duZni se jesu na pre- 
gledanje postaviti.

P o lsk i A ntiáov uniáéenje.

Minuóe jeseni i spervine ziine takaj 
vnogo trpele jesu setve, delete, i lucerne od 
polskih miáevah. Vu vremenu zime vno
go je poginul . nego ipák jc joá dosta ostalo, 
na tnliko, da se imamo bojati od njihove 
neizmerne pomnoZenosti Radi ovoga zroka. 
lak zvani Állami Rovartani Állomás nato 
opomina gospodare, da sad veó vu niarciu- 
taáu I aprilu ineset u nek z ipocneju uniáóen- 
je. Za brajenje zrikladno se spoznala za fal 
cenu dobita i dobro hasnovita tako zvana 
hohonheimi miáalovka. Tamo, kud marha ab 
druge, divje zveri ne hodiju iz loslurom ot- 
trovlenje se takaj preporuóuje.

Odgovorni ureilnik: 

M A R C I  T A I  J O  Z  S  E F
K oU ay Em





Uftii sz ik. tap Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ható

ság közbirré teszi, hogy Hertelendy Mária 
kotori lakosnak, Dolemeez Jeromos nős 
Tislér Annával) kotori lakos elleni végre
hajtási ügyében 19 kor. 50 fill., tőke, ennek 
1902. évi márczius 27 napjától járó 8%  
kamatai 10 kor., 62 fill, végrehajtás kérelmi 
es 18 korona 80 fillér árverési kérényi eddigi 
költségek kielégítése végett a nagykanizsai 
kir. törvszék. a perlaki kir. jbiróság területén 
fekvő a kotori sztjkvben felvett 38 népsz. 
(ház, udvar és kert) ingatlannak B3 a 
Dolenecz Remus nevén álló ingatlan 7a 
része 85 korona 60 fillér 3881. sztjkvben 
l  6352 hrsz (rét) ingatlanok törv. 156 §. 
.alapján egészben 263 korona; 5660 szljkv - 
.ben f  982/a hrsz. (szántó) 35 korona; 
t  10004/a hrsz. szántó 19 korona ;§  2739/b. 
hrsz szántó 39 korona? f  882S/1. hrsz. 
154. korona kikiáltási árban, mint becs
árban az

1904. évi április hé 12 napján d. e. 10 érakor
Kotor községházánál Dr. Tamás János per
laki ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével 
megtartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fenti kiki
áltási ár 10 °/0-át bánatpénz tejében letenni 
kötelesek.

A kir. jbiróság, mini telekkönyvi hatóság 
Perhtk. 19Q4 j*o. 29 * ~ 616

$ $ $ $ # $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ # $
ш  #
#w 309. ki. 904. sz.

Árverési hirdetmény. ^
' Alulírott ezennel közhírré teszi, hogy néhai Vrarsics ^

^  János után maradt ingóságok u. m. 3 darab ló, 3 darab ^
6 6

tehén és 2 darab sertés, egy pajta széna, ezenkívül
! Ж

# különféle gazdasági felszerelés és bútorok Muracsányban
W

örökhagyó lakásán 1904. évi áp rilis  hó 6. nap- 

^  ján reggeli 9 ó rak o r  készpénzfizetés mellett f i j  

^  eladatnak. ^

w  Muracsánv, 1904. márczius 25-én. ^
j v a

Haris Károly, ^
#

'i71 1 - 1  j e g y z ő .

«35? к Vf W  <yr> 1ЧК W l  «4P» <yr> W i  W  <V> W i

Herczeg Ferencz, * Kozma Andor 
Kóbor Tamás, Kenedi Géza, Mikszáth Kálmán,

föm unkatársai

AZ  Ú J S Á G
független politikai napilapnak

Felelős szerkesztő: Gajári Ödön. 
Előfizetési árak:
I hóra . . .  2 kor. 40 fill.
7< évre. . . 7 kor. —  fill.

Az Újság a Divat Szalon-f^1 együttesen előfizetve V4 évre К) К helyeit g  kor. 
T essék  m utatványszám ot kérni

G'fiÄ S S w : A z é n K 0  •' t ii r s a i m
rzimií Mikszáth Album . Minden előfizető megkapja, aki félévre egyszerre küldi he 
az előfizetési dijat, vagy и ki félévi kötelezettséggel negyedévenként vagy havonként fizet 

Hő Az Újságra.

czim Az Újság Kiadóhivatala Budapest, Kerepesi-ut 54. sz.
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Gyár. NYERGESUJFALU itMterpm",) Sürgönyeim: Eternit Budapest. Telefon 12-92. Gyár: VÖCKLABRUCK (Felső Ausztria).ETERNIT PA LA  AZBEST CEMENT-PALA
H A T S C H E K  L A J O S  S ZA B A D A LM A .

Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedőanyag.

E T E R N I T  M Ü V E K  Hatschek Lajos BUDAPEST VI., Andrássy-ut 33.
6_9 4 22 Elsőrangú referenciák. —  Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — Kérjen ismertetést.

ttgyes képviselők kerestetnek!

Szcezt
a  le gjobb  likőrök , p á lin k ák , m in 
de n fé le  sp iritu sz  és ecet k é sz í

té sé hez  fe lü lm ú lh a ta t la n  
m in ő sé gb e n  szá llíth a tok .  

N a g y  m e gta k a r ítá st, m e sé s  e re d 
m é n y t  b iztositok

M e g b íz h a tó  k ü lö n le g e s  receptek.
árjegyzéket proepectuet 
p ĵr* ingyen küldök.

poUakfűlőp Károly
szeszgyára

prága (Ceeborezág).
Ügyes képviselők kerestetnek!

I  Fontos! §
Osztálysorsjegy tulajdonosok ^

figyelm ébe! ^
TT Lukács Vilmos fóelárusitö kiadásában megjelenő napi gy o rsn y e re -^ ^
lAtm ényjegyzék. mely a magy kir. oszlálysorsjálék összes kisorsolt számaitM^p 
^HMartalmazza. a

I I  nárczius 23-161 április 20-ig tarlé $
I I  föhuzás alatt nálam kaphat«'»

Щ  Mindenki, aki a következő XIV sorsjátékra nálam osztálysorsjegyet 4»
vásárol, ilyen listát a íőhuzás tartania ahtl már most naponta 

M K ingyen  kap.
Ajánlok egyidejűleg Oszlálysorsjegveket

jg Lukács V i lm o s  budapesti bankházából ^
a következő XIV-ik sorsjáték I oszlá'yára

1 nyolezadot 1 negyedet i felet i egészet 
á 1.50 k. á 3.— k. á 6 — k. á 12 —к. Ж

#  Tódor R. utóda #
fűszer- és üvegkereskedö n R*

I & C 72 1-« = =  C sá k to rn y a ---------
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O L C S Ó  A R I K
I V  h u s v é t i g
=  a  k ő v e t k e z ő  f e l t ű n é s t  k e l t ő ,  k iv é t e l e s  á r u k  v a n n a k  é r v é n y b e n  : —  feljebb

1 г /ЛАА méter legújabb divatu, kitűnő minőségű tavaszi- és feljebb 6 0 0 0  női blúz, gyönyörű szép, divatos mosószövetből i K. 99 fill.-től
1 X U W  nyári uSvetck 115/130 cm. raéle« . -  K. 70 ПН.-Ш i n«  Jupon. különféle » Ш Ц  kloih. luMro. kor,!,
9П ППП méter, legújabb divatu rr«sószövetek batist, Zephvr JOUU vagy mosószövetből . . . , ................................ 2 48
f lU .W V  Satin, Temine, Creton stb.....................................— » *4 ~ r\i\f\ . . .  , ,, .
1 ПППП *«ГЧ»Ы> divatu, zürichi .«ly.m blúzoknak, OOGG "«• ''Iragado “ ép moduliak . . • a , -  ,
IUUUU a legelőnyösebb mintákban . , . *° 3 0 0 0  "öl lü.ö, kitűnő szabás, tarlós anya« 75 •

»>Гк/\ГУ női tavaszi kabát, kitűnő szövetből elegáns sza-
f UVU bással . . . . .o 50 6000 gyermekőltöny, div os fâ on . , , ....................  » 8°

legújabb divatu, elegáns szabású női alj, szolid tar-
u»J\J\J tós angolszövetből..................... 8 50 4000 kötény, a legkedveltebb szabásnak . . .  97

Azonkívül nagy választék mindennemű ruházati cikkekben, továbbá vászonáruk, chiffon, zsebkendők, szőnyegek, ablak függőn vők, garnitúrák, csodálatos olcsó árakorr.

C s .  é s  k i r .  udv. s  á l l í t o k .  I

LUDWIG ZWIEBACK & BRUDER I
■ W i e n  Vl|2 . M a r i a h i l f e r s t r a s s e  III.

A monarchia egyedüli áruháza, mely versenynélkiili olcsó árai mellett is 15  K . - á n  felüli rendelésnél postadijmentesen szállít.

l / A ^ A c c Á r r  «г. A I I A X i  ! f  о  ^ f  л  r> mosó-, pamut- és selyemszövetekből álló mintaküldeményünket 
K K Z c S S c g  m  С I I C  I I I  L a  l I O S  ingyen és bérmentve küldjük. = = = = =

—  P o m p á s  k é p e s  á r j e g y z é k .  —  S

: л  Д — ^  e i o b u e  m ű t r á g y a  ß

„ f t  f t  h e v e r e k ,  .
O -----—"  ---------- ---------------------------------------------- -— ~ о

73) (c)
X T ÍO Z te lt  G a z d u r a m  ! Д „Globus” műtrágya keverékek használati

utasítása 1 katasztrális holdra számítva.

T u d j a  Ö n  a z t  j ó l ,  h « i » y :  R e t t f á o y a : klg ” G lo b u s  w - D ” _t kel1 ta',asz“ al szá-
* • e • = = = = =  ráz időben elszórni --------- ----- ----- ~—   —

h a  n e m  v e t ,  n e m  i s  a r a t .  LÓhertrágya a <̂KI *̂ 8- ».G lobus М. J.” lesz március hó el- I
Ha tehát Ön a r é t j é r ő l  már az első évben d u p l a  , ------, ' száraz idő alkalmával elszórva és eset-

és a többi években az eddiginél h á r o m  és n é g y s z e r  7 . .  Szántás után 100- 130 Mg. „G lo b u s  M. N."
nagyobb eredményt elérni kíván, akkor t r á g y á z z a  r é t -  ■ |p4gy4l k(,M e|4z6rni és ,.zulán 2abol évelni. —
j e i t  az én „ G  IO b  U S G . \Л/.’ műtrágya keveré* NVáTÍ—ЭГ0Э (ГЗОУЗ' "G lo b u s  S. D az eljárás ugyanaz 1
kemmel.   -------— --------- -— ~ — — —   — - — ----- ~ ------- 1= ■ —- mint a zabnál. ——    ———-------- -

L ó h e r  „ G l o b u s  M . J . ’ -vel trágyázva n é g y  és BllZ3-, ROZS- 8$ TelÍ3rp3tf39y3; Koia m''1,'oius hóban Si!i-
Ö t s z ö r  nagyobb eredményt ad az e d d ig in é l-----------------— ----------- -- ■ ■ ráz idd alkalmával 50 --70

Z a b  „ G l o b u s  M . N .”  trágyával trágyázva d u p l a  ” G! ° ^ U,S T ”  e'stórandó.   —    ------ ~
z a b o t  és d u D la  s z a l m á t  a d ______ - ________ — ~  К||кОГ1С31Г39УЗ: Ha ^ ' w' vcl' 11 hannAadlk saan,H3 u,anza D O i es a u p i a  s z a im a x  aa —- - l i - .  iuo l3u klg. „G lo b u s  A K. S .“ kell el-

Továbbá tartok még tavaszi és őszi búza- es árpatrágyát, va- szórni és a megművelést szokás szeriül folytatni, ha pedig kézzel
larnint szelőtökének való trágya keveréket is. ™ ------------— vet. illetőleg töltésre dolgozik, úgy 100 130 klg. »Globus А. К S.«

Lzen kitűnő műt i agyakét érékek, melyeknek m in d en  ta la jo n  lesz a már bevetett magra elszórva. ----------------------- — ___
jó  h a tá su k  van  — tavaszszal a hóolvadás után a mellékeli 7̂fÍ|ÍÍtíilfP tГЯПУЯ 1 Kora tavaszszal szórjon a tőkék sorába
hásználati utasítás szerint lesznek a földre elszórva.--------------  OLUIUIUIVC llfljjjfl , ((ЮкЫ G ,o b u s  E q  »t va|;íminl köz.

„ G ló b u s 1 műtrágya keverék kizárólag esak nálam k a p h a tó , vétlen az első kapálás előtt is ismét 100 klg. »Globus К. 0.«, mely
100 klgf. 12 К. ~~     — trágyázás után a megművelést máskor folytatja — — ------ -------—

heztlfcttci C o d o i *  R . - U tó d a  Uidüöe K ^ a o c b o v c c z  J ó z s e f  C s á k t o r n y a ,

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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