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A szőlőyesszőt a midőn beszereztük, a 
telepítés egyik s legnehezebb feltételén át
estünk, legyen az akár nemesitett, akár di 
recttermő, szorongatott viszonyok
között nagyin nehezen lehet hozzájutni 
drága pénzért is. De tegyük fel, hogy a 
betelepítéshez szükséges mennyiségi! vessző 
beszereztetett, most más nem marad hátra, 
mint kiültetni; igen, ha úgy gondolkoznánk, 
mint a régi öregek. De a viszonyok meg
változtak, a tudomány előre ha'adt, a mely 
kétségbevonhalatlanul kiderilette egyik vagy 
másik munkának az előnyét és hátrányát. 
A jelen korban a fövedelmező szőlőtenyész
tésnél, illetve az uj szőlők beállításánál igen 
fontos, sőt a legfontosabb szerepet a föld 
kellő megforgassa, rigolozása jáísza.

A ligolozás a'att valamely területnek 
bizonyos mélységre való megforgatását ért 
jük s habár a munkálatot különbözőképen 
végezzük, c.zélunk mégis ugyanaz, t i. fo
kozni a művelendő talaj termőképességét, 
felhasználván minden módot, a melynek 
helyes alkalmazásával növényeink élénk 
tenyészetét biztosítjuk.

Törekvésünk tehát oda irányul, hogy 
a hosszú éven keresztül a termelés állal

kiélt, kimerült talajt más, tápanyagokban 
gazdagabb földréteggel kicseréljük s a por 
hanyósitás állal a mivelendő növényeink 
gyökerei hálózatát is minden irányben erős 
fejlődésre segítsük. A rigolozás említett elő
nyei mellett legkevésbbé sem szabad az 
eddig kevésbbé méltányolt, de igen neve
zetes tényezőt figyelmen kívül hagyni; azt 
t. i., hogy a mély porhanyósitás álla! a nap 
sugarai melegének, a légkör szabad hozzá- 
férhetésének utat nyitva, a talajt jóval m é
lyebbé teszszük, a mihi z a csapadékok ép 
oly könnyen való felvétele és oldékony ha 
tása járulván, mindazon kellékek birtokába 
jutunk, melyek által a gyökerek gyors kép
ződését s a föld feletti rész erősebb fejlő
dését biztosítottuk és pedig minden eshető
ségekre ! Ugyanis a hosszantartó esőzések
nél a felesleges nedvesség a felporhanyitás 
által az altalajba szűrődhetvén, nem lehet 
okozója oly káros befolyásoknak, m'nt azt 
a kevésbbé mélyen porhanyilott talajnál az 
eliszapolás, a talaj megsavanyodása gyak 
ran előidézhetnek. “Ugyanez áll a hosszan 
tartó szárazságnál, amennyiben itt meg- 

! fordítva a felső rétegből elpárolgó nedvesség, 
az altalajból a föld hajcsövességénél fogva 
könnyen pótoltatik. hasonló egy égő lám
pához, a melynek lángja az olajat fölszivja, 
akként szívja fel a nap melege a nedvessé
get a föld felső rétegéből s adja ál gőzölt 
alakjában a légnek. Az eképen porhanyitott

talajból a nedvesség gyorsan elpárolog, a 
szükséges vízmennyiséget más rövidebb ideig 
tartó szárazságnál is öntözéssel kellene pó
tolnunk, a mi magasabb helyeken és a viz 
távoliét« miatt teljesen kivihetetlen, a fá 
radságon é3 költségen kívül pedig sok időt 
igénye', az idő pedig már-már nálunk is 
kezd pénzt érni- Mindezek alapján tehát 
könnyen beláthatjuk, hogy mély porhanyi- 
lással, egyenletes melegségü, nedvességű s 
igy egyenletes hőmérsékü talajt nyerünk, 
a mely a beleültelett növényeinket minden 
befolyástól megóvja.

A mi az idejét illeti a rigolozásnak, a 
hol a viszonyok megengedik az ősz vége, 
a tél eleje a legkedvezőbb időszak, sőt egé3z 
tél folyama alatt végezhetjük, ha ezt a föld 
mélyebb befolyása nem akadályozza.

A forgatás mélységére nézve minden 
eselben az alsó és felső talaj egyenlő vagy 
eltérő voltát s a művelendő növények ki 
vánalmait kell tekintetbe vennünk, de átal 
jában a szőlőnövény talajáuak fordításánál 
a talaj összetétele halározza meg azt, hogy 
milyen mélyen forgassunk. P, o kötött 
agyagos talajban 7 0 —80 cm. mélyre, köny- 
nyü homokos talajban 80 — 100 cm. lega
jánlatosabb a forgatás Igen köves palás, 
murvás s kavicsból álló talajnál s igen me
redek lekvésnél nem szabad forgatni; itt 
czélszerübb a lejtővel keresztben hosszú
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vagyi«, hogyan kell a kishirdeté.-t kipróbálni.

Kienruss Ottokár életének haivanhetedik, 
nyugdíjaztatásának tizenkettedik es özvegysége 
hatodik évéhen azt vette észre, hogy ő tu'ajdon- 
képen nagyon ostobául gondolkozik, mikor csű ros 
lábú kopójiva! akkora szobában éldegél, mciy nem 
nagyobb a faköpenyeguél: a korcsmában 
sálrányos levest, tarhonyát és c^ebpimaszt eszik, 
pedig egyiket sem szereti ; piszkosul, gondozatlan 
ruhában jár, pedig szereti, ha (Undoklik a tiszta
ságtól. Aztán olyan egyszerűen segíthet a sok 
hajon: megnősül. Teringetléf, hiszen hatvanhét 
év nem ia idői... Aztán nem kell neki gyermek- 
leány, sem tiáial özvegy menyecske, kit őrizgetni 
kell, hanem olyan fiatal-öreg asszony, ki maga- 
magát védi, ki nem csúnya, nem is szép, de a 
kinek a háztartáson kívül néha-néha mégis eszébe 
jusiion megsimogatni a fórjecskéje tüskés állacs- 
káját; ne legyen csiklandós s a csókot se vesse 
meg, ha illetékes helyről kínálják. Nono I

Annyi azonban bizonyos, hogy „lassan páter 
a kereszttel", óvatosan keli átesnie a választáson, 
mert utóvógre is megtörténhetik, hogy felcserélve 
szűk szobáját nagy lukássa!, mégis egy kis sa
rokba szorítja majd a papuc csattogás és a hit
vesi harag kellemetlen eloquenliája ; a jó ebédet 
pedig megkeseríti a pörlekedés. Mindenekelőtt 
egyszer s mindenkori« ki kell hagyni a combi- 
naczióból az aprószenteket. Huh! n gyermekiár na,

az a föld alá tudná kergetni; soha sem szeretett 
egyébb muzikát a kopóf »lka nyafogásán r a pipa
szár sóhajtozásán kívül.— A gyermekszoba ath 
mospherája a dadák kényessége, lU'hasogatö böl- 
csödala, a sok locs-pocs a sok sok haubedli, pár 
tedli s más meg nem nevezhető s le nem irhaló 
dnrabja a gyermekszoba garderobjának... Első 
felesége, kit együtt örökölt hajdanán a hivatalá
val, e tekintetben páratlan aRszonv volt. Nyu- 
g djék békével !

Kienruss Oilokár életének hatvanhetedik, 
nyugdijaztutásáuak ti tenkettedik és özvegysége 
hatodik évében nnnyira belegondolkozolt a házas 
életbe, hogy számításainak mindig egy eredménye 
ez volt : megsürgeti a kishirdetóseket s a sok kí
nálkozó feleség közül kedve szerint választ. — 
Izgatta is egy kissé a kíváncsiság, milyen lesz a 
jövendő felesége. Csodálatos, hogy Fien de Siecle 
fáradt embere még nagyobb mértékben nem gyártja 
az ilyen házassági morphium pilulákat! Az ember 
belekiált a nagyvilág telefonjába s csakhamar 
mint szebbnél-szebb pillangók, úgy röpdösnek kö
rötte szép talmi-arany himporos asszonyok. A 
kalapjával suhint egyet s elkapja azt, melyik 
tetszik.

Kienruss Ottokár mint hajdan a büróhan az 
aktákat, most a házassági ajánlatokat olvasgatja, 
rendezgeti, miközben sir is, mosolyog is, szemöl
dökét vonja, homlokát ránctolja, kaczag, nyelvé
vel csettent. Az alpesi képpel telepingáit kopott 
zöld függönyt lebocsá»ja, az ajtót elzárja, aszta
lát körülpalánkolja a a feleség-kandidátusokat 
maga elé állítja írásban és képben. Mennyi szép
ség, mennyi bá j! Szinte látja a szőke kék sze
mét, filos orrocskáját, hegyesre szopott -ozukor 
forma száját, hófehér vállát. (Az a íotographia

elveszi az eszél!) Aztán a barnát: fekete szeme 
rengeteg titokzatos árnya, melyből bolygóid* világ* 
szőkéi! elő; ajka mint a szürke hamvas, vérvö
rös gránát; fehér mellén fekete szallagon kérész- 
fecske. A harmadik, a negyedik, a többi mind 
elragadóan szép. Mohamed ne vegye bünül, de 
mind szereti. Miért is vén ember ö m ár! Aztán 
az a sok ígéret, — nem is lehet ilyen szép asz- 
szony egy se rósz — mind boldog házasélet he* 
kínál programmot Kienruss Otokárnak élete hat
vanhetedik, nyugdíjaztatásának tizenkettedik és 
özvegysége hatodik évében.

Kienrusz Ottokár rakosgatta a képeket össze
vissza, mert úgy látta, hogy az a sok szép asz- 
szouy haragosan sanditgat egymásra. — Csak ö 
reá mosolyog valamennyi, köztük a jövendő fe
lesége. De melyik ? Hiszen egyiket sem tudja ki
választani, hogy a többitől még ne válljon, hogy 
a többit meg ne sirassa! Pedig meg kell történ
nie még az esti postáig, hogy elvihesse a levelet 
a választottnak. Az expeditor-kisasszony már el
szaladt az ablaka alatt; látta a függönyön át 
karcsú derekának árnyát. A c/im ozammos ko- 
porsó-kereskedőnó is behokkantott a függöny ha
sadásán — mi annyit szokott jelenteni, hogy el
kelne már egy kis hatórai pletyka. Azt gondolja 
bizonyosan, hogy végrendeletet ir az öreg ur. 
Hej, ha tudná, hogy annál az Íróasztalnál mos- 
uj életre köt szerződést Kienruss Ottokár életé
nek hatvanhetedik, nyugdíjaztatásának tizenkett 
tedik és özvegysége hatodik évében 1

Hamar kiválasztotta a jelöltek közül a gyer
mektelen özvegyeket; a sok szép leány, özvegy 
orczái haragosan néztek rá, mint a bukott képvi
selőké — A gyermektelen özvegyek kőiül mind
egyik kapót' számot, cs'édutái pörgetett, beleszórta



árkokat ásni és ezekbe jó földet huzni s úgy 
beleűltetni a venyigét.

Egy régi szőlős területet mindenesetre 
oly mélyen kell megforgatni, hogy abból 
minden gyökérrész ki legyen szedhető. A 
forgatásnál a felső talajréteg az árok fe
nekére jő. alul a fenekén levő éretlen alta 
lai kerül helyette a felszínre-

A földforgatást mindig a lejtősebb he 
lyen kell kezdeni s vele onnét felfelé kell 
haladni Ezen munkálatot többnyire a hegy 
Rejtőjével keresztbe húzott árokkal szok
ták eszközölni és a térnek a legfelsőbb szélén 
egy üres árok marad, melynek betötése az 
alant kiásott földdel nagyon fáradságos és 
költséges. Azonban ez igy van a sik terü
leteken is. Hogy ezen óriási munkát elke
rülhessük, a megforgatandó területet — 
felteszem négyszög — két egyenlő részre 
osztjuk a középponton és a midőn ezt meg 
tettük, megkezdjük a földforditást és pedig 
az egyik oldal bármelyik végén és 
az első árkot egy méter szélesen és 60 -  80 
cm mélyre kiássuk, az innét kikerülő földet 
a fel nem fordított talajra rakjuk ki s ez 
mintegy sáncz partot képez ott. A midőn az 
első árkot befejeztük, ismét mérünk egy 
méter szélesen és zsinór mellett kijelöljük, 
hogy egyenesen legyen ; most kezdődik tu
lajdonképen a földforgatás, rétegezés A 
legfelső réteget az árok fenekére rakjuk 
szépen, és igy rendenként mindaddig réte- 
gezzük, a mig az árok a kellő mélységet 
elérte és az alsó holt talajt a felszínre hoz
tuk és ezt mindaddig igy folytatjuk, a mig 
be nem fejezzük; az utolsó árok termé
szetesen üresen marad. Most már az üres 
árok mellett a másik oldalt kezdjük meg, 
itt is szintén úgy járunk el, mint az előb 
beninél, hogy az első árokból a földet ki 
rakjuk a forditatlan talajra, a mely a mel
lette lévő üres árok betöltésére fog szol
gálni.

A megyei közigazgatási bizottság már- 
czius havi ülését Svastits Benó főispán ő ( 
méltóságának elnöklete alatt folyó hó 8-án i 
tartotta az uj megyeház nagytermében.

az öreg, ezüslczafrangos hálósipkába, jól össze- 
rázta őket, azután becsalta szomszéd gombkötő 
Jancsi fiát, hogy húzzon ki egyet. Most dől el a 
feleség sorsa I Háttal fordu't a Jancsinak, nem 
mert oda nézni, hátha nem az igaait húzza k i ! 
Jancsi egyet-kettőt kotort a sapka-lutriban, az- 
tán húzott. Ottokár bácsi leült nagyot léiekzelve
• elkezdett — gusztálni. Az lesz-e a kit legjob 
bán szeretne! Az egyesnek a vége látszik... de 
még lehet a négyesnek egyik füle... Kettős szám 
... ax egyik karikás ! Tyü, teringettót, rósz ómen : 
a tizenhármáé sz&m ! Huzz csak még Jancsi, há
rom a magyar igazság! A Jancsi újra húzott, 
Ottokár bácsi most szinte rettegett, mert először 
úgyis csalt, s ha most se... az jön ki... a .  a 
a... Tyuhaj .. a negyedik szám ! Elég volt Jancsi ; 
kettő a magyar igazság. — Elszalad r képpel az 
egyik ablakhoz, a másikhoz, nézi, vizsgálgatja, 
később ölelgeti, csókolgatja a — feleségét... A 
vásár bezáródott, a sok szép azcz couvert-kopor- 
sóba mélyedt s elment, a honnan jött, csak egyet 
dugott ócska bugyellárisánah kopott kék, aelyem- 
béleses fiókjába Kienrusa Ottokár életének hatvan- 
hatadik, nyugdíjaztatásának tizenkettedik és öz
vegysége hatodik évében.

Egy hét múlva megjött a felelet, két hét 
múlva Kienruss Ottokár bácsi gyökeres meiamor- 
phosison átesve, hollófekete hajjal, bajuszszal, a 
félszeg elegantia minden ezókmókjával felpipe- 
rézve várt valakit a vasúti állomáson; három 
hét múlva tágas termekben sétifikált csibukfüst- 
aaallagok közepette. Ha az esti komócziót megki 
vánták lábai, a csizma-szolga helyett tenyeres
talpas szolgáló huata le lábbelijét s még a csúzos 
lábú kopó is örökkön a kétlábon-járást produ
kálta. -

Ebéd elölt ledőlt a karosszék puba ölébe,

Elnök ő főispán Öméltósága a napirend 
eőtt a benső részvét meleg hangján emlé
kezett meg azon váratlan és mélyen meg 
renditő csapásról, mely a kormány egyik 
kiváló tehetségű és fáradhatlan buzgalmu 
tagját Csáky Albin gróf vallás és közokta
tásügyi minisztert és köztiszteletben álló 
családját érte kiváló tehetségű első szülött 
fiának, Csáky István gróf országgyűlési kép
viselőnek, szép reményekre jogosító életpá
lyája kezdetén bekövetkezett tragikus halá
lával. Egyúttal inditványozá, hogy a meg 
renditő eset felett fejezze ki a bizottság jegy
zőkönyvileg részvétét s a mélyen sújtott 
családhoz részvétiratot intézzen. Elnöklő fő
ispán Öméltóságának a bensőség melegével 
tett indítványát a bizottság egyhangúlag e l
fogadta.

A megye törzsvagyonának kamataiból 
200 frtot szavaz meg a felvidéki éhinsége- 
sek számára.

Az alispáni havi jelentés a törvényha
tóság területén február hóban előfordult ese 
ményekről helyeslőleg tudomásul vétetett.

Botka Ferencz szentgróthi főszolgabíró 
beterjeszti, hogy Zalabér és Tiirje községek 
az olt felállítani szándékolt távirdaállomá- 
sok fentartási költségeihez hozzájárulni nem 
akarnak.

Tudomásul vétetett, hogy a nyirádi 
postahivatal továbbra is fentartatik.

Előterjesztetett AIsó-Lendva képviselő- 
testületének kérvénye a Csáktornya ukki h. 
érdekű vasúton 1891 évi május elsejével 
életbe lépett menetrendnek 189?. évi má
jus l-én leendő megváltoztatása iránt. Mi 
vei a menetrend megváltoztatása nemcsak 
a közönség érdeke, hanem a vasút jövedel
mezősége érdekében is sürgősen szükséges, 
ez érdemben úgy a kereskedelemügyi mi
niszterhez, valamint a magyar államvasu 
tak Dunajobbparti vasutigazgatóságához is 
felirat intézését határozta el a közigazga- 
gatási bizottság

A Nagyfaluban Szászkő csatlakozásával 
engedélyezett állami iskola tervének és költ
ségvetésének elkészítése, a tervbe vett isko
lát illető iskolai vagyon leltározása s a já -1 

jrulékok megállapítása ügyében a miniszier 
eddigi intézkedéséből kifolyólag a megyei

a nyitva maradt konyhaajtón á'kacainlgatva a 
sürgölődő asszonykára, a feleségére Ottokár bácsi 
ilyenkor elővette a fényképet « kezdte vizsgálni, 
vájjon igazi-e a portéka ? — A haja nem olyan 
dú« ugyan, mtnt a milyent a fénykép mutat, de 
hát nem is ssép, mikor egész kazlat visel a nő 
fején 8 hajtornya vetélkedik a Csimborassovai. 
Az arcza sem oly telt; bizonyosan a? özvegység 
bánata hervasztotta szegényt. Különben jdizlésü 
férfi sehogy sem tarthatja szépnek az olyan nőt, 
kinek olyan a két orczája, mint két timsóval 
sült soroksári czipó. Az orrocskája ki$gé fitos, 
pedig a fitos orr ingerlőén széppé teszi a barnát, 
de ha szőkének van fitos orra, olyan, mint. va
lami hirtelen szőke malterkolyvasztó lót leány. 
De ha mosolygás közben két kis gödröoske támad 
orczáin, vagy az öei czvikipuszinál kigömbölyödik 
az ajka, mint a meggyszem, kicsi kacsóival meg- 
simogatja kövér tokáját: akkor Ottokár bácsi 
boldogságának ezredik kondignácziójába emelkt- 
kedik éleiének hatvanhetedik, nyugdíjaztatásának 
tizenkettedik és házaságának ebő évében.

Sokáig lenézett minden agglegényt, özvegyet, 
válópöröst s más ilyen proletárját a páros ólel 
társadalmának, mig valami iszonyú vadállat rá 
nem vicsorította fogát. A házasélet lexiaonjában 
• zöldszemű szörnyu a neve.

Egy levele jött a menyecskének . férfi irta, 
akárki irta. De ki irta ? ! Mit akar ?! Az a sok 
akombálom betű rávigyorgott, de el nem árult 
semmit sem. Olyan az eset, mint mikor megírják 
valakinek, hogy felgyújtják a házát. Végig olvasta 
álliláján a gombokat, az uijaif, az akáczleveleket:, 
felbontsa — ne bontsa : Mindegyik azt mondta : i 
ne bontsa.

Felbontotta az asszony, uztán a nyakába

államépitészeti hivatalt s a Csáktornyái fő 
szolgabírói hivatalt megkereste.

A perlaki áll. iskola melléképületénél 
szükséges pótmunkáknak tavasz9zal eszkőz- 
[endő kivitele ügyében felterjesztés tétetett.

Az árvaszéki elnök jelentése szerint a 
fogalmazói karnál január végén hátralék volt 
3024, február hóban beérkezett 3022 s igy 
elintézés alá került 6046 ügydarab ; ebből 
február hóban elintéztek 2564 dbot s ma
radt hátralék február végén 3482 űgyda- 
rab- Az irodában január végén hátralék volt 
666, február hóban leírás végett kiadatott 
2044, összesen 2710 ügybarab; ebből feb
ruár hóban leírtak és expediáltak 2421 ügy
darabot s igy február végén hátralékban 
maradt 289 drb.

K ü l ö n f é l é k .
— árcclus 15 ikintk  napját Csáktor

nyán több helyen hazafias lelkesedéssel 
megünnepelték. Az állami tanitóképző-inté 
zet tanárikara és ifjúsága diszes vendégko- 
szőrű jelenlétében az intézet zenetermében 
rendezett hazafias ünnepélyt. 1) A képez- 
dei if uság Mester Károly szózatát énekelte.
2) Margitai József igazgató megnyitó be
szédében érintvén a nap jelentőségét, tld 
vözölte a vendégeket s a tanitónövendéke- 
ket buzditotta hazafias kötelességeik teljesi- 
tészre. 3) Singer Samu tanítónő vendék Áb
rányi E. Már czius 15-ikét szavalta el ügye
sen. 4) Felméri Albert tanár élénk színek
kel vázolta felolvasásában az 1848-iki már- 
cziusi eseményeket, a nemzet ébredését és 
azok kihatását a nemzet jövőjére. 5) A 
képezdei ifjúság Lányi E- Tavasz elmúlt, 
czimü da!át énekelte. 6) Hoifmann Lőrincz 
tanitónövendék Petőfi Talpra m agyarját 
szavalta nagy hatással, 7) A képezdei ifjú
ság Gaal F. Kitárom reszkető karom c* *. 
dalát énekelte. 8) A képezdei zenekar a 
Hunyady indulót játszotta. A szép sikerrel 
előadott hazafias beszédek, szavaltatok éa 
énekek nagy hatással voltak a jelenlevők 
hazafias érzelmének emelésére és a közön
ség részéről élénk tetszéuiyilván tással fo-

borult, jobbról-balról majd agyonc^ókolta. Jön a 
Feri, a jo testvér, a rég nem látott testvér! — 
Soha ilyen két testvért nem lAlott Ottokár bácsi. 
Két kiáltó ellentét: az egyik barna, másik szőke ; 
egyik kék szemű,másik fekete ; egyik alacsony, kö
vér. a másik nyúlánk. Csak egyben egyeztek 
meg : a szere,eliten. Csóknak ölelésnek, hízelgő 
kedveskedő szónak vége alig szakadt, sőt pörle- 
kedfek is néha jó testvérek módjára.

Hamar szaladt az idő. Ferinek finom síi - 
varjai voltak s annyi szépet tudott mesélni abból 
az időbő1, mikor még Ottokár bácsi feleségével 
szülői házuknál játszadoztak. A válás napján 
összeölelkezett a két testvér, mint két ösazfonó- 
dolt inda h majd a szive szakadt meg mind
egyiknek.

Mondanom se kell, az idő haladt i  Ottokár 
bácsi nyakig úszott a boldogság tengerében. De 
ürömcsepp mégis vegyült a sok édesség közé. — 
Oh, az a titok, az a családi kabinet-titok, mit 
az asszonyka fülébe súgott ! Azt Írják egy sxé|> 
helyen, hogy a néhai Adámot kétségbeesésében 
hajdanán ez a titok tartotta vissza az öngyilkos- 
ságiól, Ottokár bácsit ez a titok tesai bolondd 
előbb utóbb. Hogy ne vádoljanak azzal, hogy re- 
huszokat írok le, elárulom, hogy Kienruss Oltó 
kár kényleien volt keresztszülőket választani éle
tének hatvanhetedig nyugdíjaztatásának tizenket
tedik és özvegysége.....  nem, házassága első
évében.

(Folytatjuk).

R e l lo B i t*  Hftlint.
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S  nrtdnjkom moči j« avalu dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sv« pošiljke tiču če ae tadržajano- 
vlaak, naj ae pošiljajo na ime 
H a r g it a i  J o ž e f a  urednika 

Čakovec.

IsdatalJstTo:
ffajižara Fiacbel Filipova kam ae 

preiplata i ebanane poiiljajn.

l*r<Ml|»laliin ri*na j e :
Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . . 2 trt
Na čet vert leta . . 1 (rt

fojedini broji koltajn 10 kr.

Obnane ae poleg pogodbe i b i 
računaj n.

m  h m n ^ k o r i  1 m a g ja rs lio m  je z ik u  Iz lazeči t f r u ž t r e n i  z n a n s tv e n i  i p o v u č lj iv i  l is t  z a  p n k .  
p l z l a z l  s v a l c i o t i j e d e n  ]e<3.enlgra.t 1 t o :  r a  s v a k u  n e d e l j u..

Službeni glasnik: ,,Medjimurskoga podponmgajufega einovniükoga druživa'f „Čakovečke Sparknsse", „Medjimurake aparkasse". i t. d.

* G o s p o d a r s t v o .
Kratki navuk o gnoju.

II .

Dalje.

Tak podorjeni frižek slamnati gnoj 
raztvarajuči se vu tlu svom evojom sna- 
gom nasiti (napuni) mekotu, porahli ju i 
kakti skvasi, oaobito tlo ilovaöno, koje po
staje po tóm prék i prék prhko. Takvim 
frižkim gnojem navlastito je probitačno 
gnojiti pod okopavine : kuruzu, krumpir, 
zelje,, burgundiju, Osobito ako se gnoji vu 
jeseni ili vu rano protuljetje, makar se 
po tom odpeljalo i vnogo semenje od d ra 
Ca; vse se bude to sfondalo .brižnim oka* 
panjem.

Nu gustokrat nemoremo zvoziti friž- 
koga gnoja na polje, budi kaj ga je pre
malo, budi kaj neimamo prav prazne ora- 
nice, zato treba opet znat', kak g i imamo 
čuvati na gnojišču, dok se bude izva/al; 
ar valjanost i jakoet gnoja štalskoga zavisi 
najviše o tom, kak se čuva i barače š 
njim na gnojišču. Dokazano je, kak sam 
več rekel, da frižek gnoj najviše deluje na 
p odnost, osobito ilovačnoga tla, zato ga 
je treba na gnojišču tak čuvati, da zevse* 
ma nesprbne ili da ne spljesnivi.

Ar je dokazano da gnoj dužim leta
njem zgubiva i na svojoj vnožini. i na ja
kosti, tojest hranivosti. Tak je dokazano, 
da od 100 centi frižkoga gnoja ostaje sa
mo 80 centi, ako leži tak dugo, dok na 
pol sprbne ; 60 centi ga ostane, dok sprh- 
ne vu toliko, da postane slaninast, a gda 
zevsema zegnjiil, ostane ,ga od 100 centi 
kakvih 40 do 50 samo centi.

I nut koliki je to zgubiöek ! Ali još 
je vekša škoda, koja naslaje zgubičkom  
najvredne ih dušičastih česticah (delov), 
ako gnoj duže leži. Pri 100 centi f riško 
ga gnoja gubivamo na dušiku, koji hlapi 
iz gnoja vu prvom slučaju to:est dok na 
pol sprhne, 5 íunti vu vrédnosti po priliki 
1 for. 50 kr. ; vu drugom slučaju, dok 
postane slaninast do 10 funti vu vrédnosti 
po 3 for., a vu tretjem slučaju, dok ze* 
vsema sp hne — zegnjije. zgubivamo tijam 
20 funti j]i vrédnost od 6 for.

Znam ja dobro, da netnoie vsaki, ko 
ji komaj neko’iko palajcov gnoja proizva 
dja, načiniti onakvo gnojišče, kak prepisu- 
ju razumni gospodari Ali zato ipak more 
vsaki tak si vrediti gnojiš e, da mu dno 
gnojšča ne vupija gnojnice more ga na
činiti poput plitve etroganje i čvrsto ga 
nabiti ilovačom zemljom ili dobro pečenim 
ciglom potaracati.

More za tim blizu gnojišča načiniti

jamu za lovljenje gnojiščice i mokrooa 
(scaline) iz Stale, vu tu jamu zpeljati jarek 
od gnojišča, koji mora malim gatom n a -  
činjenim od zemlje poput ruba ograditi, 
da postiance neodtiče gnojišča.

Gnojišče mora biti vu hladu zaklo
ni ano od žara sunčenoga i oštrih vetrov, 
nedaleko cd Stale, a i ipak tak ddeko, da 
kapnica (streha) po njem ne curi, i da od 
nikud vode nedohadja d o ‘[njega Od pol
dnevne strani dobro je da se posadi drév- 
je, po koji oreh iii kostanj, graber ili koje 
drugo drévo. Poljodelavec, koji ni toliko 
gnoja nejma. da mu se ni neizplati niti 
takvo gnojišče praviti, nek barem ono dva 
ili tri pelaja (voziča) Ijepo složi na ravno, 
čvršto lopatom sbije, pak pokrije zemljom  
na 2 do 3 cola, da mu nesprbne i neiz 
hlapi, dok ga bude mogel na polje odpe
ljati.

Imaš li pak viáe vozov gnoja, onda
ga :

1) na gnojhča na jednako razastiraj i 
slaži na čvrsto, da nebude prhek,

2) ako se Ves gnoj na jedno gnoji če 
slaže, onda se mora jeden s drugim mé« 
Sati — konjski naj mre, mar?e ki i svinj
ski ;

3) na gnojišču mora biti gnoj složen 
kak jedna cólost, a ne da bi bil gde kr- 
njast, ar bi se drugač raztepal;

Z A B A V  A.

Nas kapetan, 
iv.

(D»lje).

Drugi den žalosten sam hodil sim, tam, 
te sam i nehotumce došel do naše farne cir- 
kve.

Vidim gdč stoji grofova i druge dvé 
kočije. Pošel sam vu cirkvu, a na to ravno 
reče Amalija na pitanje duhovnikov. Pitam 
t e : Jeli si se komu obečala za ieuu ? A 
ona reče; Nčsam.

Stanem tak, da me je morala opaziti, i 
doistine me je spazila, pri čem se je po- 
blčdila.

Gda je došlo pitanj« ! Jeli ljubiš ? a 
ona po tiho, da se je komaj čuti moglo, no 
nesmevti s očima nikam roahnuti, rekla je :  
Ljubim.

Izidem pred cirkvu, te sam njoj rekel * 
Hvala na Ijubavi, koju ste gojili naprama 
mojemu pokojnomu bratu, obrnnl sam se; te 
sam odišel.

Htel sam namah zaprositi, da bi me 
premestili, nu telil sam znati, kak budo ovi 
dva živeli. Nčsam moral dugo čeketi. Za tri 
meseca otišla je Amalija od grofa Nagy i 
nasad k svojim roditeljem. Grof Nagy o l-

išel je vu Pe tu, a mene premestili su vu 
moje rodno mčsto. Pri sestri, koja je vre o* 
ženjena bila, pozabil sam po malo na tugu, 
koju mi je zavdavala bratova smrt.

Imal sam kapetana Štefana Meštroviča 
On je bil prijatelj mojega ^orjaka, te je 
večput k njemu dobadja). Vu našem sused- 
stvu bila je Ičpa devojka. Tinika* Bila je 
lépi, ali velika koketa. Zbog te falinge ju 

jLésam mogel trpeti ali kapetan je rad po- 
g'edaval vu njene obloke. Sporainam se jed- 
ne zgode :

Mi dva smo išli od moje sestre, a gda 
smo došli do Tinikinoga obloka, pogledal je 
kapetan vu oblok, te iduč i gledajuč vu o- 
bloke, sglavom je lupil vzid tak, da mu je 
kapa pala na zemiju. Smejali se po celom 
mestu. Imale popevčice špotljive su ie od 
toga popevale.

Gda je Tinika vidla, da ju je kapetan 
rad pogledaval, došla je gustoput k m o joj 
sestri, navlastito pak, da je znala, da smo 
mi, ili da je barem kapetan onde. Zaljubil 
se je, te bude joj snubil. Privolila devojka, 
devojka, privolili su i rod telj*, i za kratko 
vreme bude svatba.

Najedonput dojde zapoved, da pojdemo 
vu Italijo. Meni neje b lo težko ostaviii se- 
stru, nego mojemu Štefanu sc je ta zapoved 
činila vnebu vapijuči greli, ali „befehl je 
befehi" te smo tak mi morali odmarširati 
vu Italijo.

Nesam uiti dva meseca bil vu Italiji,

te mi prispe list od sestre. Med novostmi 
piše sestra, da je tamo došel jedeo mladi 
leuteuant, a Tinika da se s njim jako rade 
zabavlja.

Medtim mi sc pako kapetan hvalil, kak 
mu njegova Tinika zavdava vekovitu ljuba v 
vu listih svojib, tc da bude ga öekala makar 
deset Ijet.

Kapetan bil je na takve liste vesel, kak 
dete na igračke, t )  je svaki čas pošiljal svo- 
oj Tiniki darove.

Na skorom sam i drugi list pri mil od 
sestre. Vu onom mi na znanje dava, da bu
de Tinika za muža išla i to za jednoga tr
govca, te da se je snjirn več i zaručila.

Siromak kapetan neje znal od toga niti 
reči. Veselil se je, da bude mogel s Tin »kom 
iti pred oltar. Za 14 danov i mali smo iti 
k domu. Dojde k meni kapetan, te me po 
zove, da idem snjirn zaručuici dare kupovat 
izbil ati. Nego sam mu rekel :N a jte ! Tinika
si je drugoga izebrala, a Vi s t e ...............
Nesam mogel izreči, kaj sam nakani). Kak 
besni podviknut j e : Dokaf», dokzž», ar 
drugflö buge zlo.

Dobro, rekel sam mu. Hodite s racnom. 
(jda smo došli do hižo donesel nam je sói
dat nekoliko pismih, kaj mojih, kaj kapeta
novih.

Kspetan odpre jeden list, prečita ga, 
pola ga meni i reče: Imaš prav.

Preč tam list Bila je samo nešte a iz* 
reka ;



4) gnoj mora biti složen vsigdi jedna- 
ko na debelo i visoko najviše na jedau ili 
jednu i pol stope (šuha), ter nabit, ili ako 
je vekše gnojišče, more ga prigaziti marha 
na njega natirana, da se zlegne ,

5) gnoj nesme biti ni suh ni odviše 
vlaien. Da ee neizsuši, treba ga več put 
gnojiSdomQpolévati. Cim je topleise. tim ga 
treba vPekrat polévati; a kad se počme 
gnoj izpari vati dane puši, onda je to zna
menje, da se je vužgal, zato ga treba on
da marljivo pob vati, ar drugač bi zgorel, 
ter izgubil vsu jakost, pak nam onda bi 
bila mala hasén od njega ;

6) znano je, da gnoj dužim ležanjem 
more izgubiti vsu jakost, jer prhneéi is- 
hlapljuju iz njega najboljše gnojne čestice 
vu zrak, a to je dušik, kaj treba vsikak 
zaprdčiti; zato treba gnoj od vremena do 
vremena zemljom pokrivati na 1 do 2 co
la na debelo, ili pčskom, drobnim laporom 
nazadnje vsega pokriti zemljom i zbiti, da 
nebi pucala zemljena kora.

Nu ov budeš način obustavil, da raz* 
vijajuči se amonijak neizhlapi iz gnoja ; 
zemlja, kojom je pokrit gnoj, vpila bud 
gnojnu paru i občuvala ga, da se nevužge 
i noposuši, pak ti nebude Bpljesnivil, več 
bude za dosta vlažen ostal.

Ovak baratati sa gnojem na gnojišču, 
more verek i najsiromaškeši gospodar, sa
mo ako ima volje, i ako mu se hoče de 
lati

Ali nije dosta, da tak brižno baraceš 
s gnojem, moraš se takaj skrbeti, da ti 
niti kaplja gnojnice zahman neprejde, da 
se neizgubi i ne izsmi, zato kak sam re
kel, treba ti je napraviti malu jamu, da 
te more vu nju gnojnica izcédjati. I to mo
re vsaki gospodar včiniti.

Ako je tlo (fuuduš) sbito ilovačno, da 
jama nevpija gnojnice, izkopaj samo jamu 
nekoliko veder držeču. pak vu nju nabiraj 
vau osoku i gnoj niču ; ako li pak tlo (fun 
duš) propušča vodu, onda kupi petrole 
umaki lagvió od kojega štacunara za kak-

Cenjeni gospon kapetau !

Mislila sem, da Vas ljubim nu s točk
ujem vremena spozuala sam, da sam se uka
nila, ar moje srdce odcbralo si je drugoga, 
koga sa istiusko ljubim. Pozabite itd.

Kaj budete vezda? zapitam poleg meno 
na z’d naslonjenoga kapetana.

Nikaj 1 ostauem vu Italiji, Kaj naj do 
mu idem, pak da mi se deca smeju po vu- 
lici?

Mi smo odišli k domu, a on je ostal vu 
Italiji. 2aluval sem ga. Poginul je Ijeta 
1860. Ja sam vu bitki pri Königsgiiitcu 
ranjen bil, te sam kapetan postal. Nego nig- 
dar me neje želja vlekla, da se oženim.

Navek mi je bila na pameti Amalija i 
Tinika. Nu pokle sam opazil, da ima ipak 
i bol jih ženah, nego su one dve bilo, odlučil 
sam se oženiti, pak mislim, da uesain jako 
sfalib

Pak zakaj se ne ste več zdavnja oženi
li ? zapitam ja.

Muči! — Hajde, da se pomirimo! — 
te naponiv nam kupiee zapopeva na mnogaja 
Ijeta . . . .  a mi smo povikali:

Živil mnogaja • . .
(Konec).

Priposlsl :

8  l

vib 60 krajcarov, zakopaj ga, ter vu nje
ga nabiraj gnojnicu Napravi si onda ška- 
ficu, ujom grabi gnojščicu i polevaj onda
g»oj.

Covék se doista mora čuditi gledajuči 
naše poljodelavce, kak večkrat dela;u célé 
dneve za nekoliko krajcarov, ali za gotov 
penez, za célé forinte nemaraju. koje zgu- 
bivaju, nemareci za njihovu malu gnoj 
ščicu.

Vréme je več jedenput, da mi gospo
dari bolje spoznamo vrédnost gnojnice, da 
nam s nemarnosti neprepada. Ar je za i- 
stinu sramota, da ve put škrtarimo (sku- 
pujemo) s krajcárom, a razsipni smo s 
gnojnico m.

(Drugiput dalje).

K A J  J E  N O V O G A ?
Samoubojstvo grofa Csáky Štefana.

Pred dvemi tjedni vu subotu na ve
čer razišel se je Budimpeštom grozovit 
gla9, da se je 24 ljet star grof Ciáky Šte
fan, jedini sin magjarskog ministra za bo 
bogoštovje i nastavu, grofa Csáky Albina, 
naj mlajši obligat vu orsačkom spravišču — 
strelih Kakti strela iz vedroga neb* vudril 
je ov vudarec vu srečni i vedri život m i
nistrove familije. Vu subotu po poldan ob 
4 vuri grofovska je familija hotela sesti k 
obedu ter je još samo tekala na mladog 
grofa, koji nje nigdar navaden bil izosta 
ti. Minister je zapovedal dvorjaniku, da 
poišče mladog grofa vu njegovoj hiiicj vu 
gornjoj kondignaciji. Dvorjanik se je po- 
vrnul za pet minut s glasom : »Mlati go- 
spodin leži mrtev vu svojoj hiži.» Na ov 
glas bežala je cela grofovska familija vu 
prvu kondignaciju i tu se na svoju grozu 
osvedo<ila o težkoj istini. Mladi grof ležal 
je mrtev na podu. Prestrelil si je srce. Re
darstvo (policija) bilo je taki o vsem uba- 
vé^teno ter je izaslalo komišiju na lice me
sta vu Andrássyevu vulicu, gde su grofi 
Csáky stanuvali. Poklám kam je doktor 
dokazal, da je grof Csáky Štefan mrtev i 
da si je prestrelil srce, nesrečni je oteč 
sam komisiji dal vse potrebne podatke za 
zapisnik. Mladi grof nije ostavil nikakvoga 
pisma, koje bi moglo razjasniti njegov 
grozoviti čin ; živel je vu povoljnib, vre- 
djenih odnošajih, ter je imal pred sobom 
Ijepu budučnost. Po zvrtanih juristi kih na- 
vukah vu budimpeštanskom sveučitištu pri 
pravljal se je mladi grof, koji )e komaj 
nezdavnja nivršil 24 ljeto, da postigoe 
doktorat Vu tim toga došli su izbori za 
orsačko sprav išče, ter je on vu Szarvašu 
kandidiral i bil je izebran za obligata na 

i orsačko spravi če, vu kojem je vu prvih 
mesijah kil i dobnim notarjiBem. Prigodom 
izborne borbe nekoje su novine nebotice 
nazvale mladoga grofa doktor C«áky Ste 
fan, a ta se je falinga podkrala i vu nje
gov u izbornu verodajnicu. On je protesti 
ral proti tomu, ar još nije bil doktorom, 
p»k je zaradi toga se i razgovarjal s m i
nistrom pravosudja Szilágyijem. Predstav
ljal si je naj mre, da ova včrodajnica nije 
izpravna, no minister ga je vmiril iččmi, 
ua nije kriv za tu falingu. Jeli se je on s 
toga vmiril ili ne, nije pozaato, no vezda 
se misli, da je ova liksa ideja tak prega
njala grofa, da se je zaradi toga strelil. 
Vsikak bi to bila škrupuloznoet vu naj- 
vek oj méri. Grof Csáky izšetal se je vu 
subotu o poldan ter se je na skorom po
vrnili dimo, gde ga medtimtoga više nigdo 
nije videl živoga Malo pred 4 vurom

strelil se je iz revolvera. Kugla je predrla
pruslek i rubaču ter je izmed 6 i 7 re • 
bra predrla vu tčlo i predrla srce, sbog 
česa je grof na méstu ostal mrtev. S dru
ge strani javlja se, da je grol Csáky Šte
fan bil slaboga téla, dosta nervozen /(čut- 
ljiv), i več duže vremena jako boležljiv, 
— vele, da je na jetrih boluval; —  zvun  
toga b;l je izvanredno hinben, ter je več 
kakti dijak vu gimnaziji (vu dijačkih ško- 
lab) vu Lőcsi jedeuput pokušal, da se 
vubije, ar nije bil prvi vu razredu. Mini- 
ster grof Csáky tak je potrešen smrtju svo • 
ga sina jedinca, da se )ako boje za njego
vo zdravje, koje je i onak narušeno. Misli 
se dapače, da neče moči dalje zvr:avati 
svoje težko zvanje. Ustaju mu sad još 
dve kčeri.

Žuta zimica vu Braziliji.

Žuta zimica vu Braziliji širi se straš
no, ter osobito bara va Santosu. Zadnje 
četiri mesece vumrlo je 18 mornarskih k a 
petanov i stotine mornarov. Vu jednom 
sluOaju vumrli su vsi mornari jednoga 
broda. Vu Kio-de Janeiru lada /uta zim i
ca, dodu*e vu meujšoj méri, ali osobito 
jaka, ter se skoro vsi slučaji toga betega 
završaju smrtju m.

Dijak vubil dijaka.

Vu Karlovcu pripetil se je ovih dne- 
vov vrlo žalosten dogodjaj. A još je ža- 
lostneši povod vsemu tomu Dva dijaki 
raaovečke realne škole, Horvat Alfred Pa- 
yer i Srbin Knezevič — posvadili su se 
zaradi Hervatva i Srbstva. Iz rečene sva- 
dje došlo je i do tvorne — Knezevič je 
plusnul Payera, na kaj ov ni pet ni fiest, 
izvadil je iz žepa nož, ter j ; navalil na 
protivnika. Nu ov mu je noža ote), na kaj 
je Payer vu silnoj srditosti skočil vu su- 
sednu hiiu, vu hitu jagara, ter je tam 
vzel nabitú pušku, izišel je von, ter ju je 
črez oblok sprožil vu Knezeviča. Ov je o- 
pal težko ozledjeniji za nekoliko vur, vu- 
mil je vu težkih mukah. — Krivca su 
več predali sudu.

Pomor vu Budimpešti.

Meseca januara ovoga Ijeta vumrlo je 
vu Budimpešti 1438 peršonah rodilo se je 
161)0 déee. Od vu/ganja plučah vumrlo je 
266, od plučne tub rkuloze 253, od želu* 
da nog i črevnog katara 96, od difterije 
78, od škrleta 26, od croupa 20, od poša- 
line 12, od bobinkah 5, od umobolnosti 
fnorih) 20, od kašlja kripavca 2, od kozi
cah I, od influence 59 peršouah, — a 17 
ib se je strelko.

Ženski doktor.

Pred nekolikimi dnevi instalovana je 
vu Dolnjoj Tuzli (vu Bosni ji} prva žena 
kakti orsački doktor. Vladin savetnik V u
kovič zaprisegel je frajlicu doktor Anu Ba- 
yer vu nazečnosti vsih okružnib činov- 
nikab. Tom prigodom držal je govor, vu 
kom se je Oéitoval pristanom posve moder
nih nazorah vu pogledu pitanja o ženskih 
doktorati. Napomenul je znamenovanje, kaj 
ga ima žena kakti doktor za obče dobro, i 
važnost časa, kad orsag prvi put vpeljava 
ženu, koja se je posvetila doktoriji, vu nje- 
zin delokrug. Zahvalno je spomenul za
sluge ministra Kállaya koji je pregruntal, 
da se doktorska pomoč ponajprvlje ima 
pružiti ženam onih zemljah, kojim navade 
i vára brane, da se posluže mužkim dok-





na nogah kak i mačka ako ju tko iz nahižja 
čez lukoju oa dvorišče hiti. Naj samo gle- 
diju, da bu opet sve vu redu, ja bum več 
ive polteno plati.

sem dosta govoril — govorite sad vi drugi 
dalje.

<|m. g o lla j.

VuČeni sin.
4  M

Vu Strigovi je neki viacelir vu goricah, 
koj ima vu petoj Školi kauižke gyranazije 
sina. Vincelir i viocelirka, t. j. oteč i mati 
toga petolkolca su drugaö priproati ljudi, ali 
pri tom akroz i skroz pošteni, bogaboječi i 
delavni vinogradari, koji se svojom marlji- 
v ob tj um i poštenjem, svigde na prvo uiesto 
človečanskoga družtva postaviti pravo imaju. 
akoprem je siromaštvo opet iz bogatoga kru- 
ga izključoje.

Sin tih siromašnih, ali poštenih ljudib, 
doiel je anda k vnzmn na svetke iz dkole 
domov, kak to i danas dijaki čine, da si je- 
dno malo od napora s navuki odahne iopet, 
da lépe svetke vugdno vu društvu svojih 
spr;\ede.

Na samu veliku sredu pred kakovih če- 
terdeset letih, je iz Kaniže došel vu Strigo, 
vu. Bil je post i na stol za večerjo mati 
donese zdelu graha i cela četiri kuhana jaj- 
e», koja bi se imala pri stolu raedju njih 
trojico razdeliti tako, da bi otac dobil dve a 
mati i dijak svaki po jednu.

Dij»k hoteči pokazati, da on n je samo 
kakov prosti človek, kak mu Je siromak oteč 
i mati, nego da je on tobože škole zv rá 1 i 
v učen človek postal, zapita otca : Dragi moj 
jap!ca, jeli vi zuate, keliko je ovde aad na 
stolu jajec?

Kak nebi znal, odgovoii mu otac, fm j 
vidim, da su četiri.

Pak ipak niso četiri — veli sin — 
nogo ih je sedem, i ako hočete, j* vam to 
taki dokažem.

Toga dokaza bi ja jako rad čul i videl 
— odgovori otac.

Anda pazite! veli sin — Gde su četiri 
jajce, tam su i tri, jeli istina?

Otac i mati mu odgovori : To je i 
stina.

Sin sad zaključi : C t̂iii jajce i tri jaj» 
ce to jc siguruo sedem, jajec, anda je ovde 
na stolu sada sedam jajec

Starci si nad tim računom jedan dru
gega pogledajn, a aatim otac progovorl : Vi
dim, da si muder i da nišam badava na te 
trošil i zato si ja vzemen sad dve jajce, 
dve pako dam materi, a ostale tri ostann te
bi. — Ti po tom najviše dobiš, jer si i 
med nami najp.unetniji. — I ovak je moj 
mudrijaš moral samoga graha jes;i

9  (S

Prevejani cigan.
Doneael je domačina težakom, med ko 

jirai je bil i jeden cigan, jelo« Kad jo po
čel kruh rezati, zapita :

Tko hoče uajvokši komad ?
>J ttu zakriči naglo cigan.
Sad pričrae gazda meso rezati i opet 

aapita :
Tko hoče največi komad ?
Opet cigan naglo zakriče : Ji.
Opet vzeme gazda vrč zvinom vu ruke 

i z«p*ta :
Tko hoče prvi piti ?
f Ja* opet zakliči cigin.
A tko bu po obedu ouoga tr ka na 

dvorišču razkalal ? zapita gazda.
Sve je t»ho — nitko ništ ne odgovare 

— ali na Jedan krat se zglasi cigan:
Zakaj neče nitko ništ govoriti? — Ja

Hirdetmény.
Van szerencsém legnagyobb és lég- 

ízlésesebb választékú himlő mióta 
előnyomni! készletemet a tisztelt 
hölgyközöuség szives figyelmébe ajánlan'«

Weisz Miksáné.]
Lakásom : Gráner — előbb Konyán 

féle házban. 993 1 -3 .

Pri

ROSENBERG RUDOLFU
VU ČAKOVCU

se dobi iz najboljše fabrike

pamuka

po 2 forinta jeden paklec. 

KOSE

iz svakojačkoga željeza po 
najfalegoj ceni — preporuča 
svojim prijateljem:

ROSENBERG RUDOLF
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