


b) a köllségvelés, az évi számadások,' 
a netalán szükséges tervek elkészítése és aj 
közgyűlés elé terjesztése.

c) a közgyűlés tárgysorozatának meg- 
állapítása.

d) egyesületi tagok felvétele és kizárasa
e) felmerült viszályok elintézése.
f) előre nem látott kiadások utalvá

nyozása.
g) a közgyűlés hatáskörébe nem utalt 

folyó ügyek felelősség melletti vezetése.
23 §. Választmányi ülés évenkint leg

alább kétszer és pedig a rendes közgyűlést 
mege’őzőleg, de a szükséghez képest több
ször tartandó. A választmányt az elnök, 
illetőleg helyettese hívja össze, de a választ
mány 4 tagjának kivánatára összehívni tar
tozik.

24. §. A választmányi ülésekről rendes 
jegyzőkönyv vezetendő, melynek hitelesítése 
az elnök és jegyző által történik* *

25, §. A választmányi ülés határozat
képességéhez az elnökön kívül legalább 4 
tag jelenléte szükséges.

26 §. A választmány határozata a köz
gyűléshez fellebezhető.

27. §. Az e g y e s ü l e t  t i s z t v i 
s e l ő i :  elnök, jegyző, pénztáros és pálya 
gondnok.

28. §. E 1 n ö k. Az e’nök a őszi ren - 
des közgyűlésen szótöbbséggel vátasztatik, 
az egyesületet hatóságok és magánosokkal 
szemben képviseli, üléseket egybehi és azo 
kon elnököl, őrzi az egyesület pecsétjét, a 
folyó ügyek intézéséhez szükséges költsé
geket a választmány utólagos jóváhagyása 
mellett utalványozza. Az elnököt akadályoz 
tatása esetén a vá’asztmány legidősebb Ingja 
helyettesíti.

29. §. A j e g y z ő  A jegyző a köz 
és választmányi ülés jegyzőkönyveit vezeti 
s a választmány vagy elnök utasítása sze
rint az egyesület levelezéseit végezi.

30. §. A p é n z t á r o s  e g y ú t t a l  
p á l y a g o n d n o k  is. Teendői; a tag 
sági dijak beszedése, a pénztár kezelése, a 
szükséges kiadások elnöki utalványra telje
sítése, végül a jégpálya rendbentartása kö ül 
felmerülő intézkedések megtétele.

I,t még együtt van a dráma az egyházzal 
n midőn amaz a« utóbbiiól való elszakadást ki
várna, csak jogával éli. Hogy a* igy viiágiabbá 
lett drámától ez egyhia elf< rdult, színészeit kiüt 
kozta, az természetes.

Ilyen fej ődési fokokon haladt át a myste- 
riucn. A 1 turgiából átvett részei mikor már a 
nép nyelvén adattak elő, még mindig latin nyel
vűek maradtak. Ma is meg van a mi -betlehemi 
játék.-ainkban egy-két nyoma, a népet ymo'ogia 
ártatlan humorával elváltostatva.

Fejlődésük legközelebbi fokán, midőn na
gyobb személyzettel, templomok melleit, szabad 
téreken- maid temetőben adták elő. már tneg 
volt m hely egysége, hiányzott az időé A lélek 
tannak s a képzelem működésének nem volt bele
szólásuk ; egyes bibliai elbeszélések kibővített 
tormái voilak. (Oberammergaui (Bajorország) já 
tékok).

A drámai jelenetek fárasztó sorába könnyen 
csúszott bele a komikus elem, s a humor. Hiba 
volna azonban eli'é'ni mind a középkori, mind a 
nysteriumok komikumát Azokél. mert a szentet 
monseigneur-nek c/imezi, Kisztus igy szól le benne 
a keresztfáról: »Johannes, lieber NeíTe mein !u 
— a egy franczia mysteriumban az Atyaialen el
alussza a lölfe-ziltetést; azért, mert a Szentlé
lekkel pertezet porezogattat, vngy szalonnás má
kot tait.it

Ennek a komikumnak kezdetben a szarvas, 
lélábu ördög « képviselője s at ö szerepét veszi

31. §. Az egyesület feloszlatása az ősz-1 
szes egyesületi tagok kétharmadrésze által , 
közgyűlésen határozható el, mely közgyűlés 
a feloszló egyesület vagyonának hovafordi- 
tásáról is gondoskodik.

32. § Minden közgyűlési határozat, 
mely az alapszabályok megváltozlalását, az 
egyesület feloszlatását czélozza, foganatosí
tása előtt a m. kir. belügyminisztériumhoz 
felterjesztendő.

33. §. H i v a t a l o s  z á r a d é k .  Azon 
esetben, ha az egyesület az alapszabályok 
bán meghatározott czélt és eljárást, illetőleg 
hatáskörét meg nem tartaná, a kormány 
által, a mennyiben további működése által 
az állam, vagy az egyesületi tagok vagyoni 
érdeke veszélyeztetnék, annak működése 
haladéktalanul felfüggeszted s a felfüggesz
tés után elrendelendő szabályos vizsgálat 
eredményéhez képest végleg fel is oszlat
ható.

Csáktornya, 1891. decz. Cári.

Újvári Mihály Dr. Krasovecz Ignácz
jegyrö. elnök.

Közigazg. bizottsági ülés.
A megyei közigazgatási b zottság de- 

czember havi ülését Svastita Eenő főispán 
Öméltóságának elnöklete alatt f- hó 15 én 
tartotta.

Elnöklő főispán Öméltósága üdvözöl
vén a megjelent bizottsági tagokat, az ülést 
megnyitá, mely után fel olvastatott és tu
domásul vétetett az alispáni havi jelentés.

Elnöklő főispán Öméltósága felemlité 
azon szomorú esetet, hogy legutóbbi hiva
talos látogatása alkalmával a per'aki fő 
szolgabirótól vett értesülés szerint a per
laki járásban a trachomát* betegek száma 
nagyon szaporodik, annyira, hogy télő, mi 
szerint az egész járás ezen veszedelmes be 
tegség által inficiáltatik; felhívja egyúttal 
ez Ügyre a közigazgatási bizottság figyelmét. 
Öméltóságának ez indítványára a közigazg. 
bizottság a belügyminisztert feliratilag meg
keresi 8 e feliratban tüzetes leírását fogja 
adni a létező bajnak s tekintve, hogy a 
megye a betegápolási alapra jelentékeny 
összeggel járul, a baj orvoslásához á lam 
segélyképen anyagi támogatást kér.

Lányi Kálmán, fiz államépitészeti hiva
tal főnöke bemutatta Keszthelyen, a tíala- 
tnnon építendő állandó kikötőre vonatkozó 
s 12519 frt, 19 krt tevő t rv és költség- 
míívefetet A közgazdasági bizottság az 
állandó kikötő épitését a költségtervben 
feltüntetett 12519 frt 19 kr erejéig enge
délyezi azzal a kikötéssel hogy az ös zes 
költségek egybarmad része Keszthely vá
rost, kétharmad része pedig a vasúti köl
csön alapot terheli*

Kir. tanfelügyelő havi jelentésében 
előadja, hogy jóváhagyta a perlaki állami 
iskolák épületeinek utóiéiul vizsgálatáról 
szóló jegyzőkönyvet .

A stridói fárabah község ok elöljárósá
gának kérvénye az 1891 — 92-ik tanévi 5 
százalékos iskolai adójuk elengedése tárgyú- 
bán pártolólag terjesztetik tej. a ipiniszte- 
rumihoz. V

'lYkintve, liosy A'só-IIrílstyánfTü.ka- 
szent-györgyi r. k. iskolát és annak kán o- 
rát több mint 20 éven át vette igénybe ; 
tekintve azon körülményt, hogy a szóban 
forgó járulmányoknak jelentékeny része az 
^Italuk ezentúl is igénybe veendő kántor 
lakárát illeti; végül mivel a turcdscsei r. 
k iskolához, melyhez tényleg csatolva van, 
annak építése alkalmából a felvett jegyző
könyv tanúsága szerint semmivel sem járult: 
a tüske-szent györgyi r. k. iskola és tanító 
lakás épületéhez adott járulmányok vissza 
térítése iránti követelésével e utasittatik s 
a turcsiscsei iskolához csatolása, mely a 
miniszter által is jóváhagyatott, felelősség 
terhe me lett újabban is elrendelted.

Kir tanfelügyelő bemutatta a hodosáni 
áll elemi í'ako'ai gondnokság e’nökének 
válaszát az iskola pénztárát illetve az állam • 
kincstárt megillető hátralékok ügyében 
hozzá intézett felhívásokra. Járási főszolga 
biró felhivatik h gy a hodosáni áll. iskolai 
gondnokság és a községi elöljáróság, vala
mint, az Összes többi érdekeltek meghall
gatásával nevezett iskolának pénztári ma
radványát s mindennemű hátralékát álla
pítsák meg A bármely czimen és tételnél 
legszigorúbb elbírálás után behajthatlannak 
bizonyult hátralékok külön czimen és téte
lenként, a behajihatlanság okának megfe
lelésével lesznek feltüntetendők.

át a XV. századtól divatos udvari bolond. Mind 
kellőt örökölte később a spanyol (Jraciosó. az 
olasz Alrequino és a német llanswursf. Hogy 
voltak e magyar mimusok és histriok, nem bizo
nyos ; a mysleriumokb* került Koredon és Titirus 
úgy látszik az isko'As gyermekektől került cias- 
sicui reminiscentia. Egyikben Peti a neve, másik
ban Tütürü, a lót mysleriumokban Rács». s !:*» 
torzonborz szakóllával bedől a küszöbön, szabad 
kMput nyit tréfájának. Ilyen egy debreczeni mys
teriumban a következő :

E'ső Juhász : Hémenlem egy igen igen kis 
nagy házba ; láttam tálalták a lencsét, törték a 
gombotát, magam is úgy jól lakiam borsos ká 
posztéval, szini1 úgy csereg c*atlog a korpacziher* 
a hr.samban.

A XIII század voh a mysteriumok virágkora, 
aaőta lünedeztek lassan-'assan, mig a XV. s*á 
zsdban utál érle a renaissancse, s meg zületetl 
a komoly dráma, s a mysleriu n naivságával a 
naiv közönségnek, a népnek drámája letl. S ra 
g&szkodott is hozzá nagyon erősen, hiszen annyi 
az egészben a közvetlenség, az emberi , jobban 
megértette, mint a golgoihai tragédia fenségét.

Hogy a Xfl és XH1. azá/adlnn nálunk is 
kel'ett lenniök, az kétségtelen, hisz nyugatról 
olyan időben kaptuk a kereszténységet, midőn 
ások legjobban virágoztak. Miután pedig nagyon 
erőien ö-a/e voltak forrva az egyházi szertartá
sokkal, a többivel ezeket is átplántálták. Készint 
mint egyik része vagy toldaléké a liturgiának, a,

| nép előtt mindig kedves volt, s mihelyt az egyház 
elhagyta, maga vette át. A mai betlehemi játékok 
nagyobhára töredékek, nyelvük, részleteik sokat 
változtak, de szerkezetük körrajza, tartalmuk 
magva még a régi. Falud isko'ás gyermekek 
kezébe kerültek a népek gyermekkorának eme 
költői darabjai. A nép tudja minden szavát, de 
azért s/.ivesen halig Úja. gyönyörködik benuök, 
toldozza toldozza. Ilyen t o ’d á s  egy-egy elfelejtett 
rész helyébe oda illő népdalt függeszti vagy a nép 
hú nor s/.övegez la'álékonyan.

Sugaras derű jáUaik arcv.ukon, lm újra s 
újra hallják Karácsonyé ték ájta'os éráiban és 
emlékezve és illetődve éreznek, mint a

(Isordapászio-’ok, midőn Betlehemben, 
CiordAt őrizén*k éjjel a mezőben.f)

Bellosics Bá'int

*) Egy egy nagyobb mysterium töredéke a 
e illaggal járás (három királyok), S/.eberényi sze
rint a Mikulásnapi (dec/. 6.) szokás (mely sál - 
Miklós görög püspök emlékét tartotta fenn — a 
kereszténység felvétele idejében a magyarok egy 
része a keleti egyházhoz tartozott) és végre az 
aprószentek (deoz. 2 8 .) napján divatozó vesszőzés* 
A.-hetidván máig is korbácsolnak lűzfa-korbács- 
csal, közbe mondogatva: „egészséges legyen,erőt 
legyen, kelése* ne legyen !%— Ez állítólag 
Horodes kegyet'enség-ire va’ó megemlékezés em
léke. B B.



Az árvaszéki elnök jelentése szerint a 
fogalmazói karnál október hó végén hátralék 
v o l t ^3301, november hóban beérkezett 2550 
és igy elintézés alá került összesen 5861 
ilgydarab, melyből november hóban elintéz 
tek 2792 ügydarabot s igy nov végén 
hátrálókbau maradt 3060 drb



Bozió.
D^nes d í i  kaloliőka cirkva boíiőni 

dán. najpoeli neSi od vsili avoj li svelkov 
6dé ima bora, vaaka ae bita, bila i najai 
romaSke a, ovoga dneva okinői njegovom 
zelenom granéicom, a kője viae za malo i 
veliko dari.

Dare au negda doneali aveti tri kralji 
izhoda, kad 9U za vei őajnom zvézdom poáli 
k Hetlehemu varaáu i poklonili ae onda 
détHu, kője ae rodilo za zvelióenje őlove 
őanstva. — D íré donoae denea roditelji dó 
ci avojoj, prijatelji prijateljem i opetuju tim 
prentaru navadu, koja ae je, vu akromnih 
Belakik mistik jo 5 neoliőena modernom kul- 
turom, aaőuvala vu avojoj originalnoati.

Stoga je i Bői é vani na aelu med na 
rodom vnogo vngodneái nego li vu vara^u. 
Tam ae joJ popé vaj n atare pésmice. joá 
ae preatira slama po podu, pokriva stol 
atolnjakom, vo iiie  avéőa, pcdme^e pod stol 
njak alama i vsaké fele 2ito, izvad aju igre, 
popéval)ja, delaju <ale i po nekih regulah 
zvrfavajti s»arinske navade, — obredi.

Na boiiénu veőer tojeat na boiiőni 
post ide se k polnoéki, ko|a ni e aamo iz 
Ilka, Viő je divoi spomenek na on zm me- 
niti <a«, kid je avétu avanulo usred izkva 
renog rimskog gospodslva avétlo zveliőenja 
i preporoda *..............

I denea je avanul boiiéni ve^er. prav 
ónak, kak ai ga predstavlja ljudska íanta- 
zija vu avojoj dé'nakoj n*vadi. L;epo au 
nakinőene cirkve, vu kojoj 83 na olt*au 
bliaka apodoba slarog Betlehema sa átali* 
com, vu kojoj se Jezu$ rodil. Nad njom 
trepeőe zlatna zvézda, perheéeju angeli i 
zvenői pesma :

.Naiodil nam se kral) nebeski 
Od Marije őiste djevice.

Na torvi mladom Ijetom veselímo se 
Mlsdoga kralja mi molemo !

Nek bude v im sreően i vesel Bo?iő !

I to je dobro znati 
n i

Ozebine.

Kad ti ozebu ruke ili noge onda po- 
ataneju oerlenkaste i mmlre, oteku i bole. 
Citamo, da se takova ozebina vrftői tak, da 
ae prekuba g'avica céléra vu toliko vode, 
koliko tiéba, da ozeblu ruku ili nogu okú- 
pa . Voda treba, da je vu toliko topla, ko
liko zdriati moreá. Diugi dán poalje tóga, 
nesta'o bude ozebine i boli P.obaj, nekodta 
vnogo truda

Kervarenje r*ne

J&ko kervarenje iz kakve rane zasta 
vid najbr’e, «ko pritisneS na ranu komadió 
vate, namoCene vu vruóu vodu. Sama va- 
ta, ako ae i namcéi vu mrzloj vodi, nehas- 
ni nikaj.

Kada ae opeőes (ze/ge ).

Kada se zo?geá, deni na ranu na puli 
adrobjenu smolu, pák ju obvij onda méh- 
kom krpom, koju polévaj guatokrat blad- 
nom vodom Na ov jeinoatavni naőin ne 
samo da zapvéői vuiganje rane, nego i 
Samu ranu neverojatno hitro zaeőliö.

Vraőtvo pio i slinavki.

Domaőe blago (rogata mar! a) nepada 
gustokiat pogibeljen be*e* slina^ k*. Izvr.it 
no vraőtvo profi tomu betegu je ovo : vu 
25 litrah vedé akuhaj 4 litra jeőmena i 
punu £aku liatja od ka pine. Kad >e poa- 
íje kubanji voda ohladi, dodaj joj 500 gra 
mov meda i pol litra octa. Vu ovo vraőt 
vo namoői őistu platnenu krpu i nateri 
(naribaj) vsiki dán dva krat gubicu (lám- 
po) betetnomu Éivinéetu Ovo aredstvo ve
le, da je izvtstno i jako hasnovito.

Z A B A V A.
Ne vpeljaj nas vu skuáavanjef

n i .
Dalje.

Jspica, kaj ja nejdem vu ftkolu, gde jr 
bilo tak iĵ po, Ijepáe npgo li vu puőkoj flko- 
i i> gde je tuliko zloőrstih dcőkov bllo ?

Tak je govoril drogi dán vu jutro de- 
vet Ijet star ö  urek.

Vu mojem razredu ima tak aj e vnogo 
z!ib dtőkor, pottii se sedera ljet star Kar*

— P8k 7®lo kajti sam najmenjői vu 
razredu, nabubali su me, kad smo i)li iz áko- 
P, akoprem nisam uikotnu nikaj vőiuil.

Kaj ni, japlca, da bndem dobi) mali 
brrd ( tamáii) ? znpital je s tiha mali Fran
cok.

Kakov Lrod ? hotel je zeznati öj^rek.
On, kojrga smo vidcli vn Stacunu, pri- 

dudal je Karlek. — Ja  bi pák rajSi onoga 
kunja, na kojem se more nikati.

Kuliko n ié  murám jói prespati, dók 
dojde ő ? sápiul je mali Francek.

Ljetts nebn le Bog k nam diiel, ar 
anao airumaéni. Oo dohadja samo k Bogatim 
ljudem. Prejdi smo bi i i mi bogát*, kai ni, 
U'inilH ? rekel j« Q^rek, J

Sluflijuci majks öve r«6 , toőila je gór* 
ke suze. Jo í f ju je vminl pák ju je osve- 
doőava1, da se bude vse obruulo na bolő;. 
zatim se ob'.ekel i spravil se je s dona

Misiim, da nebude plemeniti Uadikovó 
ostavil nsd) tak po^teno delo nenagradjem 
(uenadarjeno). Zimoli ga, da ti da kakvu 
malu sluíbu ; mprvo mu dmísi n°5 nevolj* 
ui pol< 2aj.

Vün l buiem, kaj bude inoguőe. -  Do 
vidj^nja !

D> sreéang vidjenja 1 og'aúla se je Ma
ncs,

Kad je J»2 í stupil p-ed menjacnicu, 
govoril mu je nekakov nutrainji glas, dn je 
areéen koraőij, koji je nakanil vuCiniti. N<’- 
koliko miaut je terpelo raila bo bi vu nje- 
gvoj nutraflujrst', dók napokon nenadvluda 
(neobladx) poUenje i oo je ii.-l vu h iú Zi 
malo miaut, eto ga pred milijunaftun. Ov je 
prav ő tal nekakov list, pák je bil tak vu 
njoga zamiiljen, da Petriőa niti uije opazil. 
Vu liitu bilo je uap:sauo ovo:

Gospon Kadikoviől
Pudpisino íme ostalo Vaua je s gurno 

vu tal"8tnoin spomouku. Pred p«tnajst ljet», 
kad 8a n pri Vas p slovodja i kas r bi', zlo- 
rabil sam V Se povjetenje (zaufanosf) i pro-' 
nevjeril (vkral) sam na Vai kvar éumu pe 
uez od 6 jezer foriuti. Pok’am kair, k ik

sem nag dj 1, da se bude vnoj őin, rooje de
lo odkrilo, pobegel sem, da izbngnem (vuj- 
demj ku£tigi vu Amerika. Tam sem marlji- 
vo delajué, dóit 1 do sreőe, do bogát tva, pák 
Vám nut vezda povrfiőam vkia’jenü svotu 
penez. A ar se nisam podufal stupiti Vám 
pred ot'i, dil sem vőíra te peneze nekvorou 
őovéko, koj Vám ib je aegumi prédái. Na- 
pisai sam ovo nekoliko redov, da rnate od - 
kud su penezi, pák Vas takaj s tim trolim, 
da oprostile ncgdaöijemu svo;euj kasiru

Ivaiu Verniöu.
AI poviknnl je Raiikoviő, kad jc opa- 

zil Petr őa, ako se ne vkmjnj m, Vi ste bili 
vőera ovdi.

Je, gospone, odgov*ril jc Jo2ef. — 
Puklim kak nisam naiel vifle oioga stranj- 
akogi gospona, koji mi je pakleca préda), 
odprl sam ga sam donni, a vezla nutdoflJ 
sam opet k Vám, osvedoőui, da mi viío ne- 
őete povrnuti pakleca.

Hidikovió jo prebrojil penez^, i nabro- 
jil prav 6 jezer. Vse je vu redu, rekel je 
on, »hvala Vöm !

J» Éef se nije podufal za ovimi réőmi 
Ka likovióa o svojem siromastvu govoriti, 
nego se a mo uak'o il i otiáel.

Jeli si raoremo predst^viti nave iade i 
brige a romad io 2ena P it iőeve, kad je őu« 
la, ka; j? Ead'koviő rekel.







Kornél kaj se jc o,ig*n zameknul poleg 
potoka, ali eto ti Turóina gdt* pelja konja, 
a turkinja popo$la je k njemn, pák rau je 
rekla : Da bi ti bil videl, dragi moj, tud ti 
je iö«’l jeden óovek iz onoga svéti», pák je 
pripovódal za naácga sina Misku, da se mű
éi prcz penez, neima zakaj da bi si kupil 
duliano. uiti ima Ci n bi platil kavu vu dru2- 
tvu, tér sam mu ja dala o ie peueze, koji 
su bili vu tvujoj kés5, da mu odnese.

A túróin rekel je onda na to : Pák kam 
je odiáel, kud je ifiéi ? A kad mu je fieDa 
povedala, da je otiöel poleg potoka, onda on 
br2e bolje skoőil je na konja, pák be2i po
leg potoka. Kad se je oglednul cigan i o 
pazil Turóioa gde be2i za njim, a on beíi, 
i tak je dob<íal pod goru k jednomn meli- 
nu, kad je koraóil vu melin, z*viknul je 
mlinaru : B<2i, tu2na ti majka !

Eto Tarőinn, da te zakóié ; pák kaj te 
nebu p'-epozml, daj meni tvoju kapu, a ja 
ti pák dam moju, pák beÉi vu goru poleg 
melina. Mlinar, videíi Turóina gde led na 
koviu, pop).* ái se i neimajuói gda pitáti za 
kai bude i zaradi c«si ga bude Túróin za- 
klal, dal je Ciganu svoju kapu, a (iganovu je 
dél na glavu ; pák je poleg melina odbrá l 
ra goru..

Cigan je dél miina ovu kapu na glavu, 
vzel je rnalo melje tér se je 8 njom po* 
sipal (omeljnatil) i napravil se kakti pravi 
mlinar. Vu tóm tóga dojahal je i TurÓíu 
pred melin, z áel je s konja i dobeíal je vu 
melin, pák je p'.ódl naglo: Kain je, on 
éovek otiáel, koj je malo pívlje vu melin 
d'öel? Na to je cigan odgovoril : „Kuo ga, 
oidii bak klipsi ua urég,a —

Na to je rekel Túróin : Daj mi drii 
konja. Cgan je prijel konja, a Túróin na 
goru tér je za mlinarom begal ve ovud ve 
on id po lakovi iumi. Kad ga je vcé dós- 
t g 1 i vlovi), rekel mu je : „Di ti tri sta 
jadov, huncvot, gde su ponezi, kaj si vkanil 
moju ftenu, tér si je vzel da poneseá Mi9ki 
na on svét“ — Mlinar se je poöel kri2at', 
presenctil se i rekel ; Bog budi b tobom, 
Tuiőíj, n ti sam ja videl tvoju ienu, niti 
Misku, riti prnczr.*

1 tak vu razgovoru preálo je i pol vure, 
dók su se osv:d»óili i vidli kaj je. Onda 
je Turó’O odb'ial na vrat na nos k melinu. 
• Kad je do?eI do melina, ve ga imná ! — 
Cigar, kak se je Túróin oduoeknul, sel si 
ie na kínja i <-d jaltai pieztraga i glasa, a 
Túró n si je onda podbrusil pete pák hajd 
peiice k 2eni. Kad ga jc 2ena spazila 
prcz konja, zaviknula mu je :

„Kaj si ti óovék napravil?* — A on 
j« j je na to odgovoril: „LM vraga v e ! Ti 
sí mu podala peneze, da kupi kavu i dnliana, 
a ja sam mu postai i konja, da nebude 
bodri peáice !*

»The Gresham*

Pri »Tbe Gresham» zvanora london- 
skom druitvu (vu Chkovcu je upravniötvo 
pri Graneru stacunaru), je moói 2ivot 09i- 
gurati. Tojest plati, gdo si hoée yivöt oei- 
gnrati, po letu veksu ili raenjsu svotu i to 
poleg tóga, kak je gdo star i kak svotu koóe 
pa dobi, pák ako bi vurnil, herbom imeuute 
dro*tvo zplati onu svotu, ua koju je bil isti 
osiguren, ili ako doáivi n. pr. 15—20 let 
njemu daju istu svotu vu ruke. Tak je moói 
áivot ieuskah i dccab osigurati. Ovo dru2tvu 
na svoje glavno upravniötvo vu Budapeáto.

A hamisított selyemszövetet felismer
hetjük, ha a szövetből egy kis darabk&t 
elégetünk, mi által a hamisítás asonnal 
kitűnik. A valódi selyem ugyanis a meg
gyújtás után azonnal összezsugorodik, 
gyorsan elég s alig hagy maga után kevés 
hamut, melynek egészen világos barna *zine 
van. A hamisított selyem pedig meggyújtás 
után lassan ég (mert a szálak egymásután 
égnek) s égés után sötétbarna sok hamut 
hágy, mely azonban nem zsugorodik össze, 
mint a valódi selyemé, hánem darabos lesz. 
Ha a valódi selyem hamuját összedörzsöljük 
porrá lesz, mig a hamisított nem. A H e n  
n e b e r g  G . (cs. és kir. gyárraktár) Z o .  
r ic h b e n )  kívánatra (küld mindenkinek 
valódi selyenr. mintákat és szállít selyem és 
más szövetet egész végekben is vám es 
postadijmeniesen. Levelekre Svéjczba 10 
kros bélyeg ragasztandó.



BOR-KIVONAT.
Tökéletesen egészséges bornak pár perc alatti 

előállítására, a mely bor a természe es bortól mi
ben sem különbözik ajánlom ezt a j ó n a k  l»l 
z o n j  u lt  különlegességet.

Ara 2 kilónak (mely 100 iiler bor előállítására 
elégséges) 5 frt 50 kr., a készítéshez szükséges 
vevény díjtalanul mellékeltetik. A jó eredményért 
és egészséges gyártmányért kezeskedem.

Spiritus-meggazdálkodás
éretik el az én utolérhetetlen ErÓ*ÍtÓ-E**en  

által a pálinkánál ; ez kellemes es metsző- í 
izi ád s csupán nálam kapható.

Ara 3 írt 50 kr. kilónkint (600 —1000 liter 
hez alkalmazva.) Használa'i u ta s ítá s i e'látva.

Ezen különlegességeken kívül ajánlok még 
m e n t i á k a t  K in n , ü a g n a e  és Ü k ö t ö k  
stb. készítéséhez ulolérhe len minősé, ben. Utasító 
vények díjtalanul c.«wv»»goitatnak a küdemény 
hez, Á r je g y zé k  d íj ta la n u l.

Tollák Károly Fülopp
E szenc-külön legességek  g y á r a , P rá g á b a n . 

b itf l ld  k é p v l i e l á k  k e r e i l e l i i r k .

Melyik Inpra íiiessflnk e lő ?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél 

lógva lego’csóbb magyar lap az

„ E G Y E T É R T É S " ,
a mely az uj évvel immár 25 ik évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasmányok gazdag tárháza lelték az 
„Egyetértés"-* népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e mellett 
tárgyilagos bű tudósítást egyedül az •Egyet
értés* közöl. Gazdasági rovata elismert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s 
gazdaközönség nem szorul többé idegen 
nyelvű lapra, mert az „Egyetértés" keres
kedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével 
s alaposságával ma már nem versenyezhet 
más lap. A kereskedő, az iparos s a mező
gazda megtalálja mindazt, amire szüksége 
van. Változatosan szerkesztett tárczájában 
annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap 
sem. Két három regényt közöl egyszerre, 
úgy, hogy egy év alatt 30—40 kötetnyi 
regényt, részint eredetit, részint a külföldi 
legjelesebb termékeket jó magyarságu fordí
tásban kapnak az „Egyetértés" olvadói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen 
elő az „Egyetértés" re, melynek előfizetési 
ára egv hóra 1 frt 80 kr. negyedévre 5 frt 
s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatni kívánatra 
egy hétig iogyen és bérmentve küld.

87-52 874

Nyomatott Fischel Fülöp laplulajdonosnál Csáktornyán.
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