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(T,. Olvasóinkhoz.
A második félév küszöbén tisztelettel 

kérjük az előfizetések megújítását s lapunk 
szives pártolását!

Lapunk nemes czélok szolgálatában 
á l l ; feladata, iránya, programmja eléggé 
ismeretes a szives olvasó előtt. Az elmaradt 
népet mullattatva oktatjuk, elméjébe vilá
gosságot csepegtetünk, kedélyét nemesítjük 
és fogékonnyá tesszük a jóra a vallás vi
gaszával, jó irányú elbeszélések, költemé
nyek, hazafias és közhasznú közlemények 
által. A müveit közönséget híreinkkel érte
sítjük a mindennapi eseményekről, szóra
koztatjuk, a bénitólag ható társadalmi szét
húzást ellensúlyozzuk, jótékony és közmű
velődési egyleteink ügyeit közvetítjük, ezen
kívül tekintettel vagyunk a közönséget é r
deklő megyei eseményekre, különösen a 
megyei hivatalos életre.

Most már alig van vidék, melynek ne 
volna közlönye. A hármas határ közlönye 
már múlttal is dicsekedhetik s több vidék
nek jó példával szolgált. Követte őt Varazsd, 
Mura Szombat, és Lendva s több más távo
labbi vidéki lap. Az érdemben osztozkodnak 
velünk t olvasóink is, kik lapunkat éveken 
keresztül fenntartották.

Kérjük olvasóinkat, hogy valamint a 
múltban és a jelenben, úgy a jövőben is 
szíveskedjenek lapunkat támogatni! E végből:

1) Kérjük t. olvasóinkat, hogy a lap 
megélését biztosítsák ; vagyis szíveskedjenek 
e l ő f i z e t é s e i k e t  m i e l ő b b  m e g -  
ú j í t a n i ,  mert kiadóhivatalunk elha

A J i r a i í ; "  t a n ú j a ,
A Z  E L Z Ú L L Ö T T .

Irta : HORVÁTH OYUM.
A íérfiak valódi mintaképe vo'l Andaházy 

Bálint honvédhuszór százados. Hu ékes egy em u 
hajóban, bogár színű lován végig vágtatott S. 
utczáin, bomlott útónná az asszonynépség. Még 
alig volt 26 éves s mAris alapos készültsége, 
irigylendő módúra bóiom aranyc-idagot hozott a 
gallérján. Vívásban, tónc/.ban, udvarlásban rit
kító pót |At. 11a elemében volt, addig ólezelődölf,! 
míg kitöri a duell, melyben mindig győztes volt , 
éjjeket Attáinvolt s szive horgára tűzött a fejlődő 
himbától a hervadt bogáncsig minden asszony 1 
télét, anélkül, hogy legkissebb hajlamot érzett 
volna a házas élet iránt.

— Agglegény marad ik, szokta volt mondani, 
mert az asszony kárt okoz. a rántott levestől a 
báli kontóig. Ha majd ezredes leszek . . .

Egy este a kávéháxhan olvasgatva, sze
membe tűnt a következő hirdetés :

»Andaházi Hátúit honvédhuszár százados 
S.böl eljegyezte a vármegye szépségét Hájlaky 1 
E'vira k a. slb.«

Ejnye no! s n .gyot néztem. Tehát mégisí 
Megakadt a nem a szemen. Mondani sem ke.l, 
hogy Elvira kisasszonynak testi <8 lelki bájgas- | 
dagságón kívül óriási örökségre volt kilátása.

Alig pór perez után, kardcsörteló* tisztek 
érkezését jelenté, s a belépők egyikében rögtön 
felismertem az elegáns fiatal lisztet. Amint észre 
vett, aptkón megjelent az a minden boldogságról 
beszélő mosoly, melyet egy ideális gyönyör va
rázsol.

— Szivemből gratu'álok százados ur !
Köszönöm édes barátom. Köszönöm ; 

Hiába ! mégis jobb lesz megnősülni.
— Vasmegye szive vérzik az. elvesztett 

virág után, szólók.
— Nőin vesz az el kedvesein, csak Ittldi 

rendeltetését tölti be
Néhány pereznyi beszélgetés után a kávé 

házat elhagyva, hazafelé tértem, mert tanulmányaim 
folytatása végett másnap utaznom kellett, Lózns 
léptekkel mértein az ut hosszát s az. kórdóm ön 
magamtól ;

— Istenem ! lehet-e a sorsnak olyan vad 
eszköze, mely képes volna szóld irahofui egy ilyen 
gyémánt-boldogságot . . . ?

Semmi sem lehetetlen ezen a világon !
A  fővárosban ezerével találpik azokat az 

eliüllöit egsistenűákat, akik egykor a társadalom 
ragyogó csillagai voltak s bús végzetük a prole 
társág iszapjával kente be nevöket. Elfeledve, a 
rongyoUnn senkitől fel nem ismerve tengeűk 

| nyomorult elüket s átkozzák az első sugórt ; 
mennek melege ölöleg nem hatott; az ápo ókat,

kik letépve szemükről az álom leplét, gonddal 
virrasztónak egy leendő nyomorult bölcsőié fölött.

Ezt tudom én és tudja sok más ezer, de 
még sem kívánom még egyszer átélni azt a lelki 
kint, mit akkor éreztem, midőn alig pár héttel 
e utazásom után arról értesítettek, mikép Andabázy 
MAI int honvédhusnár százados fegyelmi vétség mi 
alt meglőiz.talotl csillagaitól . . . E Ítéltetett és a 
koczka roszra fordult.

Ereimben inegtagyo't a vér e váratlan hírre, 
mely izgatottságot szült mindenütt s soká nem 
akartam másnak tekinteni, mint örült visiónak ; 
— de a valóság megtanított hinni.

Hogy tovább mi történt vele ? — elmondom.
O is, mint sok más, e csapás után a fővá

rosba jött szert nősét próbálni. Eleinte csak jól 
ment a dolog, de utóbb a zálogházba vándorolt 
az óra, a láncz, szivartircza, gyűrű, később a 
fehérnemű is

Lelkét, boldogságát úgyis eladta, vesszen 
hát minden !

A mig a ; én/.höl tartott, állta a tivornya, 
az éjiele/ós. A virradat óráiban hangtalanul osont 
haza!elé, alig bírva vonszolni láradt tagjait.

A pohár tele lett. Sem állást, sem lakást 
n m kapva, napokig koplalva, az Isten ege alatt 
álmodá H7ÖrnyU álmait a társadalom egykori ked- 
vencze. De a sors még sem volt liozsá kegyetlen. 
A kétségbeejtő küzdés után elvezeté egy szegény 
szabómesterhez, aki szobája egyik zugát adta ki. 
de mivel fizetni nem tudott, lehú'la szép posztó 
ruháját. Ekkor lett külsőleg b proletár.

A régi, zsíros, bOrolIeazös sapkában, gomb-



lyes, szellemes iársaságunk a jó könyv,] 
moly vidít, felemel, szórakoztat s észrevét
lenül teszi előttünk feleslegessé, sót unal 
mássá a korcsmának füst és borgöztöl fér 
tűzött levegőjét.

Az iparos hivatásánál fogva úgyis egész 
napon, sőt egész héten nélkülözi az éltető 
szabad levegőt Ha tehát nyáron szabad ide* 
jében félrevonulva valamely árnyas fa lombja 
alá, a mező virágainak milliói által illatossá 
tett tiszta levegőt szíva, jó könyve társasá
gában egy délutánt eltölt, mennyivel többet 
használt nemcsak lelkének de egészségének 
is, mint az, aki ez idő alatt valamely pincze- 
korcsma nyirkos, bíizhödt levegőjéből szívta 
tüdejébe azon miasmákal melyek a tüdő 
bajok kisebb-nagyobb fokát mozdítják elő.

Ha egy egy jó könyvnek olvasása után 
egyik-másik barátunkkal összejőve elmond
juk egymásnak olvasmányaink tartalmát, 
mennyivel más társalgás fejlődik ki ilyen
kor, mint a bortól h« vilit, köznapias, gyak
ran durva emberek között, kiket a liatal] 
segéd igyekszik gyakran nemcsak utánozni, \ 
de fölül is múlni, nehogy gyávának tűnjék 
föl az öregebb legények között!

Aki az embereket nemcsak meglátni, 
hanem azokat tanulmányozni is szokta, nem 
egy esetben vehette észre, hogy a fiatal 
kezdő segéd, akinek még a sör keserű, a 
bor savanyu, a pálinka torkát égeti, a szi
var meg elkábitja, de azért öregebb társai 
jelenlétében tüntetőleg, sőt henczegve ren 
deli s »élvezi* azokat, nehogy gyermekes* 
nek, »gyávának* tűnjék fel azok szemében. 
Hány lélek lörpül s mennyi pusztul el vég
képen e nyegle versenyben !

„Ki mihez szokva nincs nem is vá
gyódik utána , tartja a közmondás. Aki jó 
könyvek olvasásához nem szokott, az után 
nem is áhítozik. Ezért már az ipariskolá
ban kell lerakni az alapot arra, hogy az 
iparos-tanulók a jó könyvek olvasásához 
hozzászokjanak, azokat megkedveljék Ez 
okból nemcsak kívánatosnak, hanem nélkü 
lözhetetlennek is tartom- hogy az iparisko
lákkal kapcsolatban ipariskolai könyvtár*-ak 
szereztessenek.

Az ily könyvtárnak véleményem sze
rint kettős czélt kell elérnie: részi né hogy 
az ipariskolai tanítók az iparban előrehala
dottabb országok ipariskoláiban használt 
tankönyvekkel megismerkedjenek s azokb 1 
merített tanulságokat és tapasztalatokat a

nélkü'i kabátban és rongyos térdű nadrágban senki 
sem ismerte volna fel a/, egykori hódító századost.

fin mégis...!
— Napok óta nem ettem, éhen nem vesz

hetek el. E mocskos rongyok megvédenék u fel
fedezéstől- Rajta hát!

E gondolatokkal lépett he Andaházy a nép
konyha ajtaján, s ételért könyörgött.

— Van pénze ? kérdé a szakficsné.
— Nincs egy árva íillérem sem.
—■ Akkor takarodjék, mert ha szemtelen 

lesz rendőrt hivatok, pattogott a tűzről pattant 
menyecska.

E zajra egy ideális szépségű hölgy jött elő, 
a jó szive megindult a szerencsétlenen.

— Adjon csak neki, majd én megfizetek.
K htugra felnézett Andaházy Bálint; meg

rázkódott s őrüleles sikoly után csak ennyit da
dogott :

— Ö szív, miért nem repedsz meg! Ez volt 
végzetem utolsó tőrdöfése. Légy te továbbra is q 
nyomorultak angyala, ki egykor az enyém valál.

Isten megha'lgatta kérését, mert szive meg
repedt ...

A gyönyörű leány egy pillanatig mozdu'at- 
lanul állott a sápadtan tekintett a nyomorultra. 
A keserves zokogás megfejti a rejtélyt

A jóíjivü nő Bájlaki Elvira volt. Menyasz- 
szonyálót kapott az életben át'dszor alamizsnát 
Andaházy Bálint, — az utszéli koldus.

hazni viszonyok figyelembe vetőiével az ipar
iskolában is kellő módon értékesítsék, ré 
szint, hogy az ipariskolai tanulók egyes 
iparágakról szóló szakkönyvekkel, úgy nem 
különben értelmi fokuknak megfelelő szivat- 
lelket nemesítő olvasmányokkal láttassanak 
el, hogy ezáltal a rósz irányú, erkölcseiket 
megmételyező ponyvairodalom termékei kö 
zőlök kiszorittassanak s már eleve hozzá
szokjanak ahhoz, hogy szabad idejökben ne 
dorbézolás, kártyázás stb. efélékben, hanem 
hasznos olvasmányokban találjanak örömet 
és szórakozást

E kettős czél elérése szempontjából 
beszerzendőnek tartanám :

a) mindazon olvasó-, tan és vezér
könyveket, melyeket a külföld legnevezete ! 
sebb ipariskoláiban részint kézi, részint i 
segédkönyv gyanánt használnak,

b) az egyes mesterségekről s óló szak-1 
munkákat és lapokat s

c) jó irányú szépirodalmi munkákat.
E könyveket, melyekből egyes érdeke

sebb részletet az előadás alkalmával a fa-1 
nár élénken elbeszél, vagy fel is olvas s ! 
ezáltal tartalma iránt az érdeklődést fel 
költi, a tanuló haza viszi, otthon lapozgatja, 
üres óráiban olvasgatja. Egyik másik segéd, 
talán a mester is előbb csupa kiváncsi 
ságból megnézi, majd bele is kap, a könyv 
tartalma, egyes fejezetek iránt érdeklődni 
kezd 8 végre a hazavitt könyvet maga in 
szívesen, időélvezettel olvassa.

CSEPREGHl ENDRE,

h  C l  ú  \ j f é l é  k \
— NIthajló. ics József zágrábi bíboros 

érsek ur ő Eminenciája, aki régebben a te
mesvári gyárvárosban lelkész volt, az ottani 
székesegyház főoltárának felépítésére 10 000 
irtot adományozott.

— Kinevess. Dr. Gyalokay József 
biharvármegyei árvaszéki ülnököt a vallás 
és közoktatási rninister úr Zala vármegye 
kir. segédtanfelügyelőjévé nevezte ki.

A  C s á k to rn y á i uradalomban Vlasils 
György sz.-rókusi ispán Turcsiscsére helyez
tetett át, Sz.-Rókusra pedig Tomka György 
urod. Írnok neveztetett ki ispánná.

— A turin párisi utazók két külön- 
vonaton julius 2-án este 10 órakor érintik 
Csáktornyát, ahol meg is állanak. Csáktor 
nyáról Ziegler Kálmán, Sztráhia Ferencz, 
Wollák Rezső és neje vesznek részt a ki 
rándulásban.

— Zene-matmée A Csáktornyái állami
tanitóképezde ének-zene vizsgálata julius 
5 én reggel 8 órakor az intézet zenetermé
ben a következő műsorozaltal tartatik meg : 
1) Szövetség dal] (Mozárl), előadja a képez- 
(lei négyes kar, — 2) Rarcalona (Merkler), 
hegedűn physliarmonium kísérettel előadják: 
Ivoczuván és Polesinszky III. éves növendő 
kék- — ->) Zenekép (Reynald), zongorán, 
előadja Csiszár II. éves növendék 4) Duó 
(Rleyel), hegedűn előadja 4 növendék. 5) 
Magyar népdalok (Bartalus), előadja a ké- 
pezdei négyeskar. — ö) Sonatine (Diabelli) 
négykézre zongorán zenekar kísérettel elő
adják : Kollonits és Fiizy IV éves növendé
kek s a zenekar. 7 1 Rondo (Kuhlantól), 
zongorán előadja Kurzbek 111. éves nővén 
dék. 8) Dal (Mátray), zongorán hegedükisé- 
rettel előadják: Karika, Zsilavecz és Heiner 
lV-éves növendékek. 0) Teli (Alberti), két 
zongorán előadják : Karika IV éves és Sá- 
tinger III éves növendékek. - -  10) Élj
őseink hazája (Schumann), előadja a képez- 
dei négyes kar. E zene vizsgálatot követi 
testgyakorlat, rajz- és házi ipar kiállítás E 
vizsgálatok nyilvánosak s az érdeklődő kő 
zönség szívesen láttatik

— A Csáktornyái ál’ami t.anitóképző- 
intézet vizsgálatai a következő rendben

tartatnak meg; julius 1 -én a 4-ik évfolyam, 
2-án a 3-ik évfolyam, 3-ikán a 2-ik évfo
lyam. 4-ikén az 1-nő évfolyam évzáró vizs
gálaté. 5 én az ének-, zene- és testgyakor
lat vizsgálat. a szépírás, rajz- és házi ipar- 
munkák kiállítása. A hit Inni, élet mentési é* 
egészségtani, nemkülönben a gyakorló is
kolai vizsgálat már a múlt héten megtar
tatott, Az. év 6-án záródik be. A lanképe- 
sitő vizsgálat 8-áu kezdődik az írásbeli 
vizsgálattal az utána következő napokban 
lesznek a szóbeli és gyakorlati vizsgálatok

— YeDeum A Csáktornyái áll. segély- 
zett polgári és a közs. néptanoda évzáró 
vizsgálatai az iskolaszék és a szUlők legna
gyobb megelégedésére e hó utolsó hetében 
befejezi,elvén, 28-án hálandó isteni tisztelet 
után az értesítők és jutalmak kiosztásával 
az 18SHg9 iki tanév befejeztetek A tantes- 
tületek tagjainak, valamint, a tanulóseregnek 
szívből kivánunk tó vakácziút és jól meg- 
érdemlett pihenést!

—  Tenyész altat díjazás és cseléd ju
talmazás tartat k julius 1 én A -Lendván. 
Rendezi a megyei gazdasági egyesület. A 
díjazásban részvételre beosztattak : az alsó 
lendvai, Csáktornyái- perlaki, lelenyei és 
n - kanizsai járások.

— Jókai Mór újabb regényeiből Révai 
testvérek kiadóhivatala f Budapesten, IV. 
váczi-utcza 1.) eddigelé összesen már 97 
füzetet bocsájtotl ki, valóságos kis könyv
tárt képez már is ez a halmaz küny, össze
sen alig húsz forint — >A lélekidomár*, 
e regény melynek szépségei kifogyhatatla
nok, mely Jókait ismét ahban az utolérhc 
tetlen nagyságban tünteti fel előttünk, mely
ben az ő géniusa a TO-es évek elején ra 
gyogott. — »A lélekidomárnak eddigelé 
19 füzetét bírjuk, a kiadóhivatal akár egy 
szerre, akár lassankint megküldi az eddig 
megjelenteket és bizton hisszük, hogy akik 
Jókaival e füzetes vállalat utján ismerked
nek meg, Jókainak csak ép oly lelkes tisz
telőivé válnak, mint a hogy pártolóivá 
lesznek magának a vállalatnak is. — Az 
egyes tűzetek ára csak 20 kr.

HTT D A R E S T I  H Í R L A P .  (Szer
kesztők ós lnplulajdonosok : C s u k á s s i Józs,-I 
én R á k o s i .Tcno.) A ,,Budapesti Hírlapi nak 
n hazai müveit olvasókőzönség vetette meg alap 
ját. A lap eleitö1 lógva megértette a magyar kö
zönség szellemét : minden pártérdek mellőzésével 
küzdőit nemzetünk- és fajunkért, ez egyeden jel 
szóval : m a g y a r sá g  ! Viszont a« ország íeg 
kiválóbb intélligentiája is azonosította magát a 
lappal, fölkarolva azt oly módon, mely párat ián 
a magyar újságírás történetében. A hazai sajtó
ban máig a legfényesebb eredményt a .Budapesti 
Hírlapi érte el ; legnépszerűbb, legellerjedettehb 
lapja az országnak. A külső dolgozótársak egész 
seregén kivül a szerkesztőségnek annyi be'ső 
tagja van, amennyivel egy magyar lap sem dol
gozik. Minden fontosabb bel- vagy külföldi ese 
meny felől rendes levelezőn 1 ivül saját külön  
tn d ü s ito  értesít közvetlenül; a távirati szolgá
lat immár oly löké'eieecn van berendezve* hogy 
elmondhatjuk : nem történik a világon semmi 
jelentékeny dolog a nélkü , hogy a „Budapesti 
Hírlap ‘ arról rögtön ne adjon hű és kimentő 
tudósítást. A „ H n d a p o sti H ír la p -  poln.i- 
kai r z ik k o it  K a a s Ivor báré, R á k o s i  
Jenő, G r ti n w a I d Bé'a, B a l o g h  Pál 
írják más kiváló hazai publicistákkal híven a 
lap tünetien, magyar pártérdekeket nem isméiéi 
szelleméhez. P o lit ikai liiroi széleskörű össze
köttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból 
származnak. Az országgyii esi tudósításokat a 
gyorsírói jegyzetek alapján szerkesztik. Magyar 
ország politikai és közélete tetői távirati éitesti- 
lésekkel latnak el rendes levelezők, minőkkel 
minden városban, sőt nagyobb községben is bír 
a lap. .,H iidaposti I űrlap" tá v ir a ti t u 
d ósítása i m a n a p  m ár t e j e s e n  ogy f o 
k on  á lla n a k  a világsajtó) legjob ban  
s z e r v e z e t t  h ír sz o lg á la tá v a l — Európa 
összes metropolisaiban Londontól Konitantiná- 
polyig saját 'udósjtök vannak, akik úgy a/, olt 
történő eseményeket, mint az elektromos dróton 
oda futó híreket rögtön megtáviratozzák. A kül-





Pofituvani őitatelji.
Vu drugoj polovic* leta prosimo p á- 

tuvane C tatelje, da predplate ponoviju i 
duge svoje za novine poflleju.

gvaki pózna cilj i programra naáih novin 
II (*emo, da Medjimurje i púk medjimurski 
napreduje a nezaostane IlcCemo, da srce 
svakoga Medjimurca za domovinu tuce j 
Iloéemo, da svaki Medjimur c daje Bogii 
kaj j« BoÉje, a kralju, kaj je kr«!jevo; oj st, | 
da bude svaki Medjimurec B* je zapovede | 
i orsaCke piavice strogo cbdrzaval i tak 
iivel, da bude íreden) Boije milosti, livale 
poglavar v i ljubav c oveaénstva.

Zato trsimo se, d i vu novine n. áe samo 
hasnovitp átive dojdu, »z ko ih se pofituvani 
éitate'ji vucili i z bavljat; moreju pa iz ( 
kojih ne samo pripeőanja na*e ok lice ne?" 
eeloga oraaga i velkoga aveta z znaii moreju 1 
Z a o ie pák, koji bi se radi nekaj magjaraki 
navéil’, skoro vu avakim broj i magjarsko 
horvatake razgO'ore napifiemo.

Vu vezda njem vremenu nega okolice. 
gde nebi bile novine. Ima púk novine prek 
Drave prek Műre tak n ag.aii, kak buhne i 
i horváti.

Niti mi n smo p eznjvin, liva’a Bogu 
medjimurski púk je vre G let dugó obdrzal 
svoje novine „Medjimurje* i hoée i nadalje 
obdiSati. Na to vas i prosimo, zato treba :

1. ) D poltuvani C tatéiji vu novoj po- 
lovici leta p o n o v i j u  p r e d p l a t u ,  
ar je izdateljstvo naáih novin odluéilo, da 
(tak kak druge novine éiuiju) bude samo 
onomu nov ne poáiljalo, koji su predplate 
naprvo poslali ili bar pisi'i uredniku ili iz- 
da eljstvu za potrplmje.

2. ) Tr. ba je, da oni pofit citatelji, koji 
su nam du2ni, svoje s t a r e  p r e d p l a t n e  
d u g e  í  i m p r e d i  poáleju Imamo i 
takovih predplatnikah koji su naáim novi- 
nam 5 let du2ni Izda el stvo naáih novin 
je takov m pismo poslalo, ali od neknjih niti 
odgovora néma. Prosimo n.fie uuÉnik**, da 
se zmishju na to, da novine naá 1 vnogo stotin 
forintov koátaju, da izvan uredniCtva 5 ijudi 
celi tijeden imoju samo s novinami trud i 
po el, koji pri átampanju, pri rezpoá’lj .nju 
od pondeljka do subote se samo s novinami 
baviju, i to vnogiput i po no^i, pa ne samo 
ovi potrebUjU svoju piacú negogdeje pap r, 
ÍHrba, p<*k poáta ?! Izdeteljslv *, tojest uo- 
vine n a ^  di 2ne su za » ampanje od neko 
liko let, a tomu su oni pofit, predpla'niki 
krivi, koji su od nekoliko letah s predplat, 
kami zaozta i. Zato joS jedenput pros mo 
nafie pofituvane predplalnike, naj nam zaos- 
t tke taki p áleju i naj red diziju vu po- 
fiilanju prrdplatnih penezov, ar I frt je Ie2i 
spinét i, kak 10 ili 16 f<tov, koji pe ezi 
su be pomalem nabrali.

K da vas na to vu ime n áeg lepoga 
(ilja jofi jedenput sve skupa prosimo,

ostanemo s po.'tuva'jem
y n d n t C tv o  i ii d a t i l j s t v o .

Z A B A V A .

Kip sv. trili Kraljev.
Dalje.

Töniőry Bajos i ('supász A l ed zadrír- 
vali su dihan'e, za da nebi svojom sápom 
kipu mozbit naSkodili

Isti gospon birov Goudos Kok si je írkai 
roustafie, kaj je uvek bil zuak nj'gove za 
dovoljnosti.

Kaj buiu Btoprv dudvafiki farniki rtk i, 
kad pive nedelje vu svojoj novoj cirkvi tóga 
zraoz íoga kipa zapaze ?

Na jedenkrat se Farkas Augustiu nasur 
gödi i jedeu ^«Jaj» se iz njegovih ustib ziéuje,

Svi s^ ogiedaju na j gara i vide, da je 
tu stal bledi kak stem.

Strtáaa tifiina posta e vu s íb , kak prid 
búrom ua moru.

Najedaukrat priéme Fai kas Augustiu 
govoriti:

— Visoko piátuvana skupftina! Kaj 
uevidite, da je kip skoro dva krat i 'i j i  od 
rame ?

Dakako, da su to sad svi videli. Ivakti 
zd v oj ni su sad poceli sim tam po h'zi bluditi. 
Okolo bludiC priéeli su klcti, (izvan goapodiua 
plebanuáO óesali su se zi vubi i straáui pót 
njim je lice poáikaval. Zatim seli su si vu 
scdoicu i pr Celi su tolnaCa diíati, kaj su sad 
£ ne i ?

Kamu poveká ti ? Na to nije niti bilo
módi pomisiit:; ali k i p .............mozbit bi se
k p dal nekak na mauje sprav ti ?

Móra biti ! Na drugi naéin uikak nebu 
idő. I sad je skupdina zakljuó la, da se od 
kipa mora falat odrezat:, za da bu vu ramu 
pasai.

Sivár je anda tak daleko bila \redu. 
Ali koj dél kipa se bude oirezal ? To je 
bilo pitanje.

Gosp »diu pltbanui pricme govoriti i 
mcd suzami skujciui predlaguti, da pokehdob 
ovak nemre pod nikakov naéin kip vu ramu 
pasati, da bi najmeuje kipu fikodiF, ako dobat 
komád áume s desne strauc od njega odreiu

Kakti nastieljeni tiger skoci na to jogar 
Faikas Augustin gore i vrs uzrujm priéue 
áumu braniti, jer prvo: Nek se nitko uepod- 
stup áumu unátivati, pák makar je i samo 
namalaiia; diugo: O j bafi ovu Su;nu, kekti 
strukovnjak, vidi, da je m  célom kipu naj 
bol;c pogodjeua, a tretje: Ovi stoletni bra*ti 
ovde ga uvek spominaju ua lepe ooc liraste, 
koji se vu dudvaákoj áumi nalmdjaju Ko iaéno 
protestira profi delanju ákode vu sumi i prel- 
1»̂ *, da se cd kipa leia stran odrcáe.

— K»jti visokop látuvana skupömal — 
ovak je zak'jcéil svoj govor) kaj nam pred 

stavlja leva sírni k pa? . . . Z^ak! Ncbo ! 
A pisvc je zv fijega, ako i am tko za drage 
novce ncbo i z ak ovde na kip na 1 éi Z ak 
i nebo more svaki vu sv»k«> vreme videt',

samo nek gore pogleda. Anda bcz tóga raoíie 
kip lahko ostati.

Kad je gospon jagar prestal govoriti, 
poprime reő gospou ákolnil i véli sledeée : 
Moja gospoda! Visokopoátovana skupéina ! 
.la pros m, da bi nebo i zrak na miru pustili, 
ar rek S' samo premisliju ouu lepotu, koju 
clovek vidi, knda k nebo pogleda, zatim gos- 
poiio plebanus bu mi sigurno prav dal, nek 
se vmertelui clovek nikada nepodstupi proti 
nebu vojuvati, niakar je i samo uamalano. 
N*go, ako sí véé od kipa mora nekaj odre- 
ziti, tak njim je tam ua poéetku taki betle- 
hemska zvezda, koja lu baá k-uiéemu nije 
potrebna, ar svaki c ivek zna, da ji sv. tri 
kralje k Betlehemu zvezda vodib. Zvan tóga 
óva svetla stvar, k id ju pogledam, samo me 
setja na naáu oátariju — kzlatoj zvezdi, — 
a kad je Clovek vu cirkvi, onda se nepristoji,

; da na oötaiiju misli.
— Óuju gospon Csupász 1 — pretrgne 

ga vu reCi birov. Ja  so utam, da oni vn
i tóm spome«»ku od o^tarije — k-zlatoj zvezdi, 
valjda uekane meue pepat*. Ja doduáe neg' a 
znam tam na pol litre oditi, ali nek miveru^u 
moja gcspoda, rtőjna oátarija je kroz lm 
pifi'cnom i dobrom gl*»su, zvan tóga ja ondo 
uisam nikada novce zaigial, kak to na priliku 
gospou Farkas med svojemi keglaái éiai.

— T) na nikoga niát nespala! — Z 
kriéi vcs zxfcirjeni od srditosti gospon jagar,

ik kojega slabostjom je med Ostalemi i ta spa- 
dala, da se je vrlo rado kuglal. — Ako se 
ja za druge nebriuim, prosim i mene vu 
miru pustiti. Ja  di bi samo botéi, tak bi 
mogel danas ovde coustatirati, da su baá pici 
itekulkemi dani gospona notar,ufla Tömön 
fitosa iz re cue ostarije, kak Cepa, pijauogi 
domov donesli. Ali kak velim, ja se z\  nikog i 
nebrinem, pák pros m i mene vu miru pustif.

—  O j  182', piátavaua skup iua, b zo- 
brazno la íe ! — zaöne se na to, svojirn pis- 
kutljivim glasoni gospon uotariu dreti — 
Ja  jofi nikada uisum bil pijan. — . . •
bi ja hotel, ja bi znil nekaj gosponu jagaru 
povcdali . . . .

— Kaj bi oni meni znaii povedati ?
_  Da nek prad svojemi vrati zmiöu i

rajfii na svoju miadu 2<ínu bolp pize, jer 
dók se oui v krCmi kuglaju, izatoga sedi jede i 
drugi pri njrj.

— Ouoga psa bum ja strelil kak zajca, 
samo gi neka zeznnin. — Za'ué1 jagír, v h 
izvan s.be od srditost'.

Gospon skoluik Gs ipász Alfréd, k< j je 
imái zroka pred ovimi rtfimi zadrlitati, g'odal 
je t!etno vu blizinu viat Jojti. ()a bi se sad 
sigurno bil iz sodnice vineknul, d i vu od 1i p 
nije goBpodiuu plébániái za tukom pofiin, 
ovu razjarenu gospoiu sleicéim govorom 
utifiiti.

— V sokopi fitovana skupCiua ! Ostavimo 
zvezdu na kipu, jer ako ovo sveto zna me
ll e o'iroíemo, tak zgnbi celi kip svoj bibliőki 
syrabol; zv^zia ovde sveti kakti vekive dí



dokiz, da je na# zveliéitelj iz neba dőlje doAel!
7.ti du Hiditc pomiri i da 1 jüde rauri, da se 
mód Bobom imadu ljubiti i jeden drugomu 
njrgove slabosti odpraá^ati.

— Ámen 1 — rede posve skrus°no na 
to Alfréd Csrpáiz, vu sebi vesel, da se je 
na ov lahki naóin vugnul híditosti jagara.

Tko zna kak dugó bi jós óva zadnja 
sednica irpela bila, da jti nije goapou birov 
Gondos Kok na sledcéi na&u dokondal.

Ou stane pred kip i rece:
— Kaj tu treba toliko koiuedje delati ? 

Najbolje bude, mi odrcíeino ovde na lev-j 
strani kra 1 je, koji si dragocenosti ka u, vkraj, 
ar dtagocenosti ljude zavadjaju po dragocenost' 
je veő vuogi vu pekel opa1, dragoceuosti su 
sam (rag, a vraga vu hi2i b<>2|oj t. j. vu 
eirkvi nije treba. Kip bu onda uajlepáe vu 
ramu pasai.

Jednoglasni — Éljen ! — sprovadjal 
je műdre reői gospona biiova.

Predlog bude pr»j*d.
I kad au prvu nedelju zat»m verni kis- 

öoniki vu óirkvu doá'i, za da promatraju, kak 
su se na pntu vu Betlehem sveti tri kralji j 
zisli, vidll su na k'pu: nebo, Sumu, zvezdu ij 
tri osle, avakoga na jedno drevo privezanogn.

(gmanuel £ollay.

B a l o s t  r e g r u t a .
( I’u.-ka popét ka )

J. z-*io o emsto 
C)«emde3tt duvet*,
Mem je juntku 
J. k> sad ialO'tn**.

Mladi jum-k sam j»,
Vu svojoj mladost ,
Mórám plavat s*da 
V tugi 1 ftalosli.

Ja  sam vei nőst sioju 
S priaegom potvidil, 
l ) i  ?a domovinu 
Bum krv svoju toéil.

/itpoved kraljev>ku 
Moial bum sviáti,
1 zastavu kraljsku 
Gjegjcrno bruuiti.

( hl k da su meue 
'A t soldata zeli,
Polli mije sertc 
Su veó ne veseli.

Ljubav cvete dr;gi 
Srca me mladonti,
Nezauim te diaga 
D > svi j í aUrosti.

ivat ca ljubijena 
Ljub m te iz sicr,
Ljubim te íz srca 
Diaga grléica.

Moial bum te stavit 
Dri'ga ovo leto,
Budem morál branit 
M Ju d unovinu.
Kad se zmislim diaga,
Da te bum ostavd,
Ma hóm da se iroje 
8 Cu uerankoli.

Dojde vrcme draga 
Pi voga Oktobra,
( hidaj bná ostala 
Grlii ica moja.

N' koliko danoV 
BuillO 81* ljub li,
Ondaj se v liubavi 
Buuio rczdrui'li.



Ügyvéd. Kedr.s barátom ! azonnal meg 
mondom.

— Péter gazda. Jeli su vre mojega 
duinika tu/.ili ?

Péter gazda. Va jon már beperelte adó
somat.

— Fiikalius. Obtuiil sem ga Ali réz 
prave joS nije bilo vu tem poslu.

Ügyvéd. Bepereltem. Azonban tárgyalás 
még nem volt ebben az ügyben.

— Peter gazda. Kak je to ? Tak dugó 
mora élovek éekati za svoje peneze?

Péter gazda. Hogyan vau az ?t >ly soká g 
kell az embernek várira saját pénzére ?

— FiákaliuL Je, moj dragi, ja vám 
nemrem nikaj pomtő. Moramo éekati, dók 
termin dobimo.

Ügyvéd. Ja  kedvesem, én nem segíthetek. 
Várnunk kell, mig terminust kapunk.

— Peter gazda. To je zlo. Ja bi vie 
nucal peneze.

Péter gazda Az rósz. Nekem már kel- 
lene a pénz.

— F'ákaliuá. Tovam veiujem. Tak mislim, 
da za Jeden tijeden dobimo cituvanje.

Ügyvéd. Azt elhiszem. Úgy gondolom, 
hogy egy hét múlva kapunk idézést.

— Peter gazda. Budem morál onda i 
ja pred sud iti ?

Péter gazda. Nekem is a bíróság elé 
kelj akkor mennem.

— FiákaliuS. Naravski. IGjpak. ako bu 
se on brauil ?

Ügyvéd. Természetes. Hátha majd ő 
védekezni fog ?

— Peter gazda. 8 ő/n bi se brand ?
Péter gazda. Mivel védekeznék ?
— FiákaliuS. Morti bi tajil duga, ab pák 

svedcö 1, da je vre duga izplatil.
Ügyvéd. Talán tagadná az adcs-ágot, vagy 

pedig b'zonyitaná, hogy már kifizette a tartozást.
— Peter gazda. To nemre biti, K tomu 

on néma svedoke.
Péter gazda. Az nem lehet. Erre nincsenek 

tanúi.
— Fiskaliuá. Bog zna! Kiivi svedoki 

se svigdi najdeju.
Ügyvéd. Isteu tudja! Hamist auuk min 

denütt ta'á'koznak.
— Peter gazda. Kaj sem jim dulan za 

rjihov navuk ?
Péter gazda. Mivel tartozom tanácsáéit?
— Fiákalivá Z* ve nikaj. lUéun vre 

na jedenput dobite.
Ügyvéd. Mostanra semmivel. Számlát 

majd egyszerre kap.

NEKAJ ZA KRÁTER CAS
g r  a l j  i  p á s t i t .

Jednoga dana sedel je jeden kralj prosto 
oblefeu vu svojem vitu blizu jeduoga velikoga 
ribDjaka. I)an je bil vruó i naski ro je sen 
preobladal kralja. Knjigu je poloiil na klup 
i zaspal je. Za ira'i éas se je prebudil, stal 
bc je, i á;l je iurno proti libojakn. Pút je 
bil érez senokoáe. Kad je dcáel blizu ribnjaka 
zmislilseje naknjgn, koju je ostau" na klu|i, 
nazad rise mu je Stelo iti po onom istom putu, 
zato mu je dobro doáel jeden dcétr, koj je 
onoi páséi guske.

Kralj pristupi knjerau i ! ekel mu je 
ljepo: t Cuj deéec ! skoCi mi po moju knjigu, 
koju sam cstavd ondi vu vrtu na klup!, dob s 
za trud jednu cvancigu.

Deéec nije póznál kralja, zato mu seje 
éudno éiuilo, da táj gospon obeéava za tak 
mali trud, tak ljepi tring* Id.

— Ja sam ne tak b id u t, rekel je deéec, 
kak mislite, pák se je na sí.an ohmul.

— Misi s, da se dalim, odgovoril je kralj.

Istinitost i nedt £nott dci'coa vrlo mu se j«' 
dopalo.

— Kak nebi, da z \  tak maii tmd tuliko 
nu iite. Penzi se nesluli tak lehko. Oni tain 
dob, pokazujué na kraljevsku biiu se radi s 
nami §ab\ vi morate bil od onib.

— Pák ako bi i bi', rekcl je kralj. Ovo 
ti je evanciga napre, a vezda idi i dón si mi 
knjigu.

Deöec si je potegnu) malo kapicu na 
stran, poéóhlal se je za vuhom i rekel je : 
»IIm, rád bi ali nesmem. Gda bi obémari to 
zeznali, da sam pustil same guske bi rae 
zbuhali pák bi i krnha zgubil.

Nu pák budem ja guske pasd, dók se ti 
povrneá, rekel je kralj.

Vi ? zapitil je deéec tér je premeril s 
odmi debeloga t ga g >spona od glave do pete. 
Vi mi se nevidite zi gusek pástira. Pák ako 
bi gusbe ka.m otiSle, morali bi v:s3 plaíati, 
n go li ja celo Ijeto sluiim. Jeli vidite omi s 
érnom glavom, to je notarjuáov gusak zloéest 
i nrjgors* med \s '‘■ni On se vas za istinu 
uebi bujsl, ako mene n tb ; ovde bilo Ne, 
nesmem iti.

Kralj se je komaj zd.ial <d huh ha, i 
rekel je deő cu : Pák zakaj nebi ja iwg l 
jeukrat diáati vu strahu s j rcg guskab, kad 
vu redu diáim vnogo ljudih.

A tak, vezda znám kaj ste, vi ste navu 
citelj. Ali verujte mi, Sereg dijakov je Ui* 
vu iedu dr/ati iifgo Sereg guskab

MogiCe, un budemo v<ö vidi*. Nu, hoö‘8 
mi iti po kujigu ?

Bi S ‘l, ali . . .  .
No ako se dogodi kakov kvar, ja  ga 

budem na Ion esti 1.
Diő c je  razmel. Pazljivoga je véinil 

kralja j< s jedenkrat na notarjuH voga gusaks, 
prédái mu je b:öa i odb*á*l je po knjigu. 
N**go na skoro je stai i povrnul se jc.

Ki j hoóeá jóé ? zapital ga je kralj.
Pokusajte pucati s b’éom.
Kralj je próbál ali zabadava.
Ja  sam si mislil, vi bi guske pasi', a 

neznate niti bitem pucati.
Vezda jc vzel kralju b'é iz ruke i po- 

kazal, kak je tn b a  pucati.
Kralj se je bittó vputil vu pucauju a 

deéec je otisd po knjigu.
Za malo opazile su guske, da neg* ujiho 

voga (strogft pástira, notarjusov gusuk zagfé • 
i naskoro su se vse guske raz'etele.

Z'badava je kralj ;ikal, rukami p »kal, 
zabadav se je trudil s biéom, guske su se 
taz'etele na sve strani. Vés vtradjen sel si je 
na t/Cek jcdi.oga diwa tér si je rekel: 
Zaista je istiuu govoril táj gusek pastir, da je 
leic jeden narod ravnati nego li s reg guskali. 
Vsemu je pák zrok notarjugiv gusak. Deéec 
se je naskerom povrnul pun veselja, nego gda 
je opaz I, da su se guske iazletcle, tak se je 
prestnáil, da műj e knj'ga iz ruk opal*•

Vezda imamo posla, zajavkal je, tér se 
je od srditosti i áalosti poéel plakali. „Kaj 
sam vám ne rekel, da nikaj neznate. Ve. da 
je i ja nespravin slupa. Dajte mi ve poimrirp.

Vezda je deéec pokazal kralju, kak mora 
8 rukami pok ti i vikati, a on je odb zalpo 
najdalji önje gu ke. S dvojvrstnom ukoin su 
napokon guske skup spri vili. Dié c jc cstro 
zeöpotal k ra ji, da nikaj nezna i rekd je 
nazadnj>: Dók budem á v, neizruéim v 's ; 
takvomu éoveku svo;e guske, pák makar bi 
d»Ad i sam kralj.

Prav govoriá deó.r, rekel jc kralj i na 
smejal se je. Kralj bi sara Ok napr&vil ar 
ja sem kralj.

V i?! to drrgomu komu povcéte a ti*' 
meni Vzomite svoju knjigu pjk idile Kralj, 
pák tak i esprefen !

Naj biti tak sídit, odgovori dobnslivni 
kralj, tér mu je dal joá dve cvancige. Veruj

mi, da nigdar viée nebndem pasol guske.
IV'éec «e ljepo z».hvalil, inain si jc pro- 

misül i rekel je ; „€Mo ste go!, dober sto 
gospodin, ali za pástira gusek nevaljate.0

t’riredil:
( f i á d  F e r e n c i

-The Gresham»
IV* n'V[>c' Gi(sham„ zvanom londonskom 

druitvu (vu Cikovcu je upravmétvo pri Graneru 
zticunatu), je raoéi átvot osigurati. Tojest
plati, gdo si In éi á vöt osigurati, po letu 
vek u ili menjSu svotu i to p -lég tóga, kak 
je gdo star i kek svotu hoée da dobi, pák 
ako bi vumrl, herbom imenuto druátvo zplati 
*nu svotu, na koju je bil isti osignren, ili
ako doiivi n. p**. 1 5 - 2 0  ler, njemu daju
istu svotu vu ruko. Tak je moöi z vöt áenab
i decab osgurati. Ovo druátvo ima svoje 
glavno upravnifitvo vu B ud ist.

„THE GRESM* HA életbizlosiló-tácsaüág 
Londonban. Ausztriai fiók . Bécs Gixellaslrasse 
1. a társulat házában. Magyarországi fiók." Bu
dapest Ferencz Józsefiéi* a társulat házában. A 
társulat vagyona 18S8. junius 30. 102.846222*47 
írc. Évi bevétel ju'alékok és kamatból 1888. 
évi juuius 30. 19.161.293.73 frc. Kiűzetések,
biztosítási és járadék szerződések után és vissza
vásárlásokért stb. a társulat fennállása (184^) 
óta 205.158.010* — frc. A lefolyt tizenkét havi 
üzlet-id5izakban a társulatnál 50.97 1150*— író
ról s/óló ajánlatok nyújtanak be és ezzel a tár
sulat fennállása óta be.iyujlott ajánlatok Összege 
1 561.757 68) — frera emelkedett. Előrajzok és 
díjszabások melynek alapján a társulat a köt
vényeket kiállítja, valamint bevalló-ivek ingyen 
szolgáltatnak ki az osztrák magyar birodalom 
nagyobb városaiban tartózkodó ügynök urak és 
a z  osztrák és magyar fiókok által.

fjicifaciie.
Pioti Medlob Kitalin nőni Koczíáu 

György 19 ga ju li is i  vu V. d s riktisi.
Proti b'iszlcr Klára 18 ga júliusi vu 

Szoboticza.
Proti Zema Lukiéi 12-ga júliust vu 

doluji-Hr* s^an.

V E M  Z 1 T K A .
Kuruza írt 4.75 PJenica 6 80 U ri 5 50 Jeő 
mén 5.— Zob 5 50 Grali beli 7 .— inti 7 .—

L Ő T T E M  JA.
Bpeflt 2. június 1889.
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Odgovorni urednik:
M A 11 G I T  A I J 0  Z S K F.





123§ szára tk 1889.
Á rverési h ird e tm é n y i kivonat

A Csáktornyái kir. jbiósigt mint tikvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a muraközi ta 
karékpéntár végre hajtatónak, Mcdlnbi Katalin 
férj. Koczián Györgyné végrehajtást szenvedő 
elleni 53 fit tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a n.*kan zsai kir. tör 
vényszék a Csáktornyái kir. ibiróság területén 
levő az V. hegykerületi 633 tk. 571/b hrsz. 
a. ingatlanra az árverést elrendelte, és hogy 
a i'ennebb megjelölt ingatlan az 1889 évi 
július hó 19-én i  e. 10 órakor az V. hegyke 
rületi községházánál rafgtai tandó nyilvános 
átverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsáiáuak 10 # 0 át vagys 40 fit 
90 kit készpénzben, vágj az 1881. LX. t. ez. 42 
§ ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1 én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyministeii rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékkéjes éitékpap>rban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881, LX. t. 
ez. 170 § a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elóleges elhelyezéséről kiállított sza 
bályszerü elismervényt álszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, a kir. jbiróság, mint 
tlkvi hálósáénál. 1889. márczius 13 án. 945.
2 5 1 5  szám tk. 1889.

Á rverési h h ’dehn  én 9/ .
A perbki kir. jb lóság, mint tlkvi hatóság 

közbiné teszi, hogy Fiszter látván szobi t czai 
lakos vég ehajtatónak Fiszter Klára szobot czai

'lakos végrehajtást sz nvedő elleni 75 fit tóke, 
e mk 1 frt 6 0 ' ,  kr. hátralékos k:\matni 
1888 októb r 2-ától a kielégítésig járó 7 „ ft-os 
kamatai ezúttal 9 fit 15 kr. dőbbi s 6 frt 
70 kr. jelenlegi megállapított s a még fel 
merülendő költségek kielégítene iránti végr 
hajtási ügyében a n. kanizsai k;r. törvényszék 
perlaki ki", biiónág tei ületéu fekvő a Szobot cza 
község 38 sztjkvb n 38 Insz. a. ház és bér 
telek úgy az ahhoz tartozó aránylagos legelő 
és erdő illetménynek végrehajtást szenvedőt 
il] tő eg} n gyed része, illetve az 1881. év 
LX. t ez. 156 § a  alapján a felt egész 
ingatlan 472 frt kik áitási árban, u*y a par
iaki 1206 s/tjkvben 2575 hrsz. a. szantóíö'd 
nek végrehajtást szenvedőt illető egy uegyed ! 
része 55 fii 75 kikiáltási ár bán a szoboticzai 
határban fekvő ingatlan SzoboPcza község 
házánál 1889 év julius hó 18-'ind c 10 órakor 
a per laki határbau fekvő ingatlanok pedig | 
alulirt kir. tlkvi hatóság hivatalos helyiségében , 
ugyanaz nap d. u. 3 órakor Zikál Henrik 
Csáktornyái lakos felperesi ügyvéd vagy helye- 
trse közben jöttével megtartandó nyilvános 
árverésen elfognak adatni.

Kikiáltási á: a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs- 

ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék- 
képes papirban a k küldött kezéhez letenni. 
Vevő köteles a vételárt 3 egytnlö lészhtben: 
még pedig az elsőt az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó 45 nap a'att, a 
másodikat ugyanattól 75 nap alatt, a barma 
nkat ugyanattól 105 nap alatt, mindenegyes 
részlet után az árve és napjától számítandó

6 százalékos kamatokkal együtt, az árverési 
feltételekben megbatározott helyen és mójo 
zatek szerint lefizetni. Lzcn hiidetménv ^  
b< cs6jfásával egyidejűleg megállapitott órve 
ré-i feltételek a hivatalos órák alatt a per la k 
kir. járásbíróság tkvi osztályánál s Szoboticzár 
s Perlak község elöljáróságánál megtekinthetők 

Peilakon, 1889. május libán, a kir. jbi- 
róság, mint tkvi hatóságnál.

Minden rovar ellen mindenhol w legjobb szernek elismert
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