
Roncsoló torok lob járvány.
A belügyminiszter körrendeletét inté

zőit a törvényhatóságokhoz a roncsoló to
roklob járvány megakadályozása iránt. — 
Ugyanis ismételve tudomására jutott a mi- 
»islernek oly eset, hogy magánosok, de 
elöljáróságok is, valamely ragályos kórnak 
Hőforduló egyes, szórványos eseteit eléggé 
figyelemre nem méltatva, sem a kellő óv -  
rendszabályokat nem alkalmazták, sem az 
eseteket a törvényhatóságok a törvényha 
lóságok tudomására nem hozták ; úgy, hogy 
az utóbbiak csak a járvány fellabanásakor 
nyertek értesülést az e őzőleg előfordult szór 
ványos esetekről, oly járványokná* 1 * 3 4 * * 7 8 * 10, melyek 
az óvintézkedések kellő időben történt al
kalmazása által valószínűleg elkerülhetők 
lettek volna.

Felhívja tehát a törvényhatóságokat, 
hogy a szóban levő bejelentési kötelezettséget 
ismételve az alantas hatóságoknak szigorúan 
hagyták meg és azoknak pontvs megléteiét 
ellenőrizzék is.

Nagy hiányt képez továbbá az, hogy 
a kellő elkülönítésről legnagyobbrészt gon
doskodva nincsen. Pedig el van rendelve a 
járvány- vagy szükségkórházak felállítása, 
mint oly intézkedés, mely a ragályozó és 
fertőző kórok csirájában elfojtására, illető 
lég tovaterjedésük lehető meggátlására a 
képzelhető legczélszerübb és tekintve az 
általa elérhető pozitiv előnyt bátran állít
ható, hogy a legolcsóbb is.

A mi különösen a roncsoló torokloh 
ellen tehető óv és gyógyintézkedéseket 
illet«, ezen tárgyban a miniszter hangsú
lyozza a következőket. Különösen figyelmez
tet annak elsőrendű szükségességére, hogy 
a megfelelő orvosok kirendeltessenek ; a köz 
ségek orvosokkal e llá s s a n a k  ; az ürese-1 
désben lévő orvosi állások hetöllessenek ; 
mert csak a kellő orvosi személyzet meg
léte nyújthat biztosítékot az iránt, hogy a 
kiadott rendelelek utolsó ízig terjedő intéz 
kédése tényleg és czélszerüen keresztül is 
lóg vitetni.

Figyelmeztetendő továbbá a lakosság, 
hogy mindenben, úgy az utczán, mint háza 
táján és a lakásban, nemkülönben testén és 
ruházatában a legnagyobb tisztaságra ipar 
kodjék ; szorgalmasan söpörjenek, súrolja
nak, a lakóhelyiségeket naponta legalább 
kétszer jól szellőztessek, fürödjenek, mosa
kodjanak és szájukat minden étkezés után 
esetleg borszesz vízzel öblögessék. Csopor
tosulások, a minőkre vásárok, bűcsuk, bú- 
csujárások, népes lakodalmak, halói ti torok 
slb. alkalmat szolgáltainak, ragályos járvá
nyok idejében betülandók Roncsolótorok- 
lob járvány alkolmával oly beteg, kinél to 
roklá ás, nyelési nehézség köhögés, le, fájás
sal, lázzal, í'.rrósággal jelentkezik, a család

többi tagjaitól azonnal elkülönítendő, nya
kán jeges borogatás alkalmazandó, vele 
jéglabdacsok nyelessenek, az orvos pedig 
azonnal értesitessék

Ami magának a roncsoló toroklobnak 
kezelését illeti, a miniszter megjegyzi, hogy 
ez minden orvosnak saját tudására és ta 
paszlalatára van bízva, mégis tájékozásul 
mint a mai legjobb és legáltalánosabb el
járás, az orsz- közegézségi tanács szakvéle
ménye szerint, a kővetkezők említendők .

Szükségszerint lázellenes szerek (chinin) 
különösen septiku3 toroklobnál alhalmazan 
dók. Toroküblögetőnek vagy a<jui calcis 
használtassák, egyenlő rész destillált vízzel 
vegyítve, eselleg 0 6 B/0 os carbololdal' 
hozzáadásával; solyosabb, különösen sep - 
tikus esetekben higifott borszesz (1 : 3) is 
használható. Helyi kezelésre igen jó halá 
sunak bizonyult a íerrum sesquich oratum 
solutumnak 5°/. glycerines oldata beecsete-| 
lésekre, amelyek naponta 2 3 -szór, esetleg
többször végeztetnek, de enyhén, szór vagy 
lépés ecsettel. Az ecsetelés lehet erélyes, de 
úgy eszközöltessék, hogy a difteriás helye
ket túlságosan ne izgassa. A hol a tünetek 
szerint a difteritikus folyamata gégére áfte jed, 
vagy a hol ennek veszélye fenyeget, belső
leg szublimát ajánlható (0*01 0 03 — 100.)
vízre és 1 tojásfehérjével) 2 óránk in l egy 
gyermekkanállal. Természetesen nagy ion 
tossága van az erők kellő fentartásának és 
e czélból kellő mennyiségű alkoholnak 
(ó-bor, cognac) belső használata feltél lenül 
szükséges. A difleriás helynek pokolkővel 
égetése, edzése, vagy tömény pokolkőoldat 
lal való ecsetelése elhagyandó.

l'ostai küldemények csomagolása
A kereskedelemügyi miniszter a kénye

sebb tárgyakat tartalmazó postai küldemé 
! nyék gondos csomagolásán tárgyába 14.1 fi h  
IV« szám alatt a következő figyelmeztető 
sorokat intézi a közönséghez :

A közönség a pezsgőt, bort s efféle 
folyadékot tartalmazó palaezkokat rendesen 
ládákban csomagolva adja ugyan postára, 
azonban gyakran a palaczkok a ládában 
oly rosszul vannak elhelyezve, hogy gon
dosabb kezelés mellett is nem ritkán egyes 
palaczkok eltörnek, sőt még más küldemé
nyekben is kárt okoznak.

Minthogy a felvevő postahivatalok nin
csenek azon helyzetben, hogy megítélhessék, 
vájjon a küldemény belül jól van-e csórna 
golva, minthogy továbbá a kincstár nem 
szavatol oly kárért, melyet a föladó a kül
demény föladására vonatkozó postai szabá
lyok szem előtt tévesztése, pl. elégtelen, vagy 

I czélszertlllen csomagolás stb által maga 
okozott, illetve magára hárított* valamint 

'általában nem szavatol folyadékok kifolyá

sáért, törékeny tárgyak eltöréseért s tb .; a 
postát igénybe vevő közönséget a követke
zükre figyelmeztetem :

1. Folyadékoknál (pezsgő, bor stb.) 
arra kell vigyázni, hogy az egyes palaczkok 
a ládán belül oly szorosan legyenek elhe
lyezve, hogy ne mozoghassanak.

2 Levágott virágokat, virágcsokrokat 
vatta közé kell tenni s úgy elhelyezni, hogy 
a tartály oldalaihoz oda ne ütődjenek- Más 
élő növényeket, de a művirágokat is, külö- 
lönösen ha nagyobb tért foglalnak el, oly 
módon kell csomagolni, hogy azok minden 
oldalról kellően védve legyenek.

3. Gyümölcsöt legalább papirfoszlányok 
közé kel rakni, hogy össze ne zúzassék.

4. Vajat és zsiradékot vizhatlanul kell 
csomagolni s nagy fa ádába vagy a mi még 
ajánlatosabb bádogszelenczébe tenni.

Zsiradékot tartalmazó küldemények csak 
kettős tartályba csomagolva adhatók a
postára.

5 Friss húst kosarakban és zsákokban 
is lehet szállítani, de a hús darabokat a 
zsákon belül boreczettel áztatott vászonba
kell burkolni.

fi. Tojást száraz, tiszta, szagtalan szecska 
vagy polyva közé téve erősebb ládákban
kell feladni.

7. Gyúanyagokat, a mennyiben a pos
tai szállításból kizárva nincsenek, a Magyar- 
országi Hendeletek Tára 1885. évíolyamá 
nak 431. és következő oldalain foglalt
3507., illetve 11.299. számú rendeletnek 
megfelelően kell csomagolni.

8. értékesebb tárgyakat, kivált ha ned
vesség vagy dörzsölés által könnyen m eg
sérülnek, viaszos vászonba, bőrbe, vagy 
vászonnal körülburkolt dobozba, törékeny 
tárgyakat polyva vagy széna közé téve, 
erősebb szerkezetű ládába kell elhelyezni.

9 ékszereket és drágaságokat tokban 
elhelyezve, azonfölül vászonnal körülbur
kolt erős fadobozba vagy faládácskába zárva 
jól körül kell kötözni.

10. Értékes tárgyakat tartalmazó cső 
magok pecséted ére  kizárólag jó minőségű 
erős, finom pecsétviaszt és vésett pecsét
nyomót kell használni.

ékszereket és drágaságokat tartalmazó 
küldeményeknél a pecsétnyomatok tisztasá 
gára és olvashatóságára a kiváló gondot 
kell fordítani.

Az utóbb említett küldeményeknél a 
czim mind g, de a többieknél is lehetőleg 
magára a külső burkolatra, göngyöletre, 
tartályva írandó.

Ha a külső bnrkolatra írni nem lehet 
s a  külaemény sem ékszereket, sem  drága-



Ságokat nem tartalmaz, a cziraet papírlapra 
is lehet írni, de ezt egész hátlapjával a 
küldeményre tartósan rá kell ragasztani s 
oly módon megerősíteni, hogy szállítás köz • 
ben le ne váljék.

Folyékony vagy törékeny küldemé
nyeknél a külső tartályra figyelmeztető idom, 
jel, pl. a szokásos palaczk stb. alak rajzo
landó ; úgyszintén megfelelő megjegyzéssel 
látandók el a halikrát s gyorsan romló 
tárgyakat tartalmazó küldemények

Levelezés.
Perlak, 1892. április hó.

Mikor Isten nyulat teremtett, bokor
ról is gondoskodott! (K m ) Nekünk perla 
kiaknak Í9 van egy kedves, szeretetreméltó 
menhelyünk, a hol persze nem mint valami 
politikai üldözöttek nyughelyét, de inkább 
kellemes háborgatást érzünk, a hol nem a 
biztonság érzetét, sőt annak ellenkezőjét 
érjük el, mert hát rendesen, ha odakerülni 
szerencsések lehetünk, távozáskor egy kissé 
ingadozunk is, mint gyenge fuvalatra a 
nád. De félre ne értessünk 1 Mert'nem ar 
ról a prózai mámorról van szó, melyet va
lamely lebujbán szerzett dorbézolás után 
érzünk, hanem olyanról, milyentől a mü
veit úri házban nyújtott szellemi élvezetek* 
tői megittasodni szoktunk«

Ismerjük szive dobogását, nemes lelke 
■sárnyalását ; tudjuk, j o s z  néven veendi a 
leleplezést, de nem tehetünk róla, ha ki
mondjuk, hogy ez a kedves menhely, nem 
más, mint a köztiszteletben álló Tekintetes 
Grész Alajos ügyvéd ur háza becses család
jával.

Bátran ide iktatjuk, hogy kedves övéi 
előtt a műveltség nem házi szer a jólétre 
vény a gazdagságra s mindennemű üdvre 
(Goethe), hanem csak eszköz magukat felejt« 
hetienné tenni azok előtt, a kik ott megfor
dulnak. És ha valahol provincián elfér ilyen 
egy hely, úgy nálunk különösen, a hol 
minden oszlik, bomlik; a hol semmi sem 
tud meggyökeresedni, a mi az embert a 
mindenapi egyhangúságából kirántani tudná 
Óh kedves bokor, (van ám közte szépen 
rózsatő is) virulj, adj enybet, nyújts re
ményt nekünk érdemteleneknek máskor is 
felvidulhatni környezetedben.

Lám milyen telhetetlen az ember ; alig 
hogy egy jó után a bekövetkezett másikat 
is átélte már, megint ajánlja magát továbbra is.

Ugyanit gyors egymásutánban két oly 
élvzetes estélynek valánk részesei, hogy 
nem állhatjuk meg, nzt nyilvánosságra 
hozni.

Első alkalommal a házigazda és ked
ves neje szertelen szivélyessége mellett a 
főszerepet szeretett leányuk : Irma k. a. U 
nagysága vitte, a kit — - minden hizelgés 
nélkül mondva, a múzsa ugyancsak hom 
lokon csókolt. Zongorajátéka oly korrekt, 
annyira é’vezetet, hogy csak a legszebb jö 
vőt jósolhatjuk neki. ,A  művész valódi oli
garcha, mindig törvényt szab.u Ezt mondja 
egy iró és igaz; mert ha ez nem állana, 
tigy a kedves házigazda unszolásai folytán 
Bachus isten áldozatává lettünk volna, de 
az annak hozott áldozat csak eszköz maradt 
a jobb hangulat fenntartására, mert a ne
mesebb felé hajolt a közönség.

Rá rövid időre egy másik estély ré- 
özeivé váltunk, melynek kimagasló alakját 
a nagykanizsai Ollop Ernő zongoraművész 
képezte, a ki gyönyörű játékával lebilin
cselte a hallgatók tigyelmét. Nem bírálni,

csak a remek játék reánk gyakorólt hatá
sát kívánjuk halvány ecsetelésben visszaadni. 
Helyes felfogása és bámulatos techniká-a 
mellett azt tartjuk játékában legnagyobb
nak, hogy lelkesíteni tud; felmelegici, fel
gyújtja, elragaja hallgatóit s minden hang
jával a szívhez szól. Különösen áll ez a 
magyar darabok előadásáról. Ezekben Ollop 
ur saját nemzete érzületét s kifejezési mód
ját igyekszik érvényre juttatni. A ki hall
gatja, úgy érzi, hogy remek darabjaiban 
benne van az egész magyar nemzet búbá
nata, ábrándossága, méltósága, hősiessége 
és kedélyének egész szilajsága. Klassikus 
darabjainak előadása rendkívüli műérzékre 
v a ll; ezek mellett kifogyhatatlan a prog- 
rammja.

Nehezen váltunk meg tőle, de meg
nyugtatott becses Ígérete a jövőre nézve, a 
midőn ugyanis nem szükebb körben, ha
nem egész Perlak közönsége előtt fogja be
mutatni művészi játékát.

Hozza Ister minél előbb !

EGY JELEN VOLT.

K ü l ö n f é l é k .
— Áthelyezés G ö t z Ferenc/, perlaki 

kir járásbiró Ö Felsége engedélyével a 
keszthelyi kir. járásbírósághoz helyeztetett 
át. Perlakon és az alsó vidéken mindenki 
sajnálni fogja a derék járásbiró eltávozását.

— Halálozás. Özv. Frieder Júlia asz- 
szony, Schwarz Jakab helybeli rabbi anyósa 
e hó 17 én 88 éves korában Csornán el
hunyt. Nyugodjék békével!

— menetrend a zalai helyi érdekű 
vasutakon. Május 1 tői kezdve Zala Szent - 
Ivánról, a déli vasút Nagy Kanizsa felől 
jövő vonatának megérkezése után, reggel 7 
óra 32 perczkor egy uj közvetlen vonat 
fog Zala-Egerszegre indulni, mely oda már 
délelőtt 8 óra 3 perc/.kor megérkezik. -  
Továbbá Kisfalud Szent-Iván és Csáktornya 
között a jelenlegi 1412. és 1413. számú 
vonatoknak Zala-Egerszeg és Csáktornya 
között egyidejű megszüntetése mellett, mind
két irányban egy-egy uj vonat helyeztetik 
forgalomba, mely Zala-Egerszegről reggel 5 
óra 44 perczkor indul és Alsó-Lendvára 
délelőtt 8 óra 37 perczkor, Csáktornyára 
pedig délelőtt 9 óra 60 perczkor érkezik, 
illetve Csáktornyáról dé után 6 órakor, A. 
Lendváról este 6 óra 19 perczkor indul és 
Zala-Egerszegre este 9 óra 27 perczkor 
érkezik. A reggel fél 6 órakor Csáktornyá
ról induló és este fél 10 órakor Csáktor 
nyára érkező vonatok menetrendjében vál
tozás nem történik.

— C ig á n y  h a r a m iá k .  Alsó-Dombom
ról írják : Április 8-án két nö Alsó-Domboruból 
kocáin elindult a félórányira levő Kotor állomás 
felé. Alig értek ki az országúira, egyszerre több 
fegyveres rabló támadt rá a kocsira. A zuha
nyok leütötték a kocsist, azután é'etveszélyesen 
megsebesítették a két asszonyt, a kiktől 57 fo
rintot raboltak el. A bárom áldozatot úgy talál 
iák meg az utón vérbefagyva, eszméletlenül. — 
A csendörség nyomban a haramiák üldözésére in
dult. Sikerült elfogniok egy vén czigányt, a ki a 
csendőröket egy negyven—ölven emberből álló 
zsivány banda nyomába vezette. Ezek a rabló 
czig&nyok öt esztendő óta garázdálkoznak a Mu
raközben, Stájerországban, Horvátországban és 
Zalamegye nyugati részében. Erre a fölfedezésre 
S á n d o r  nagykanizsai csendörhadnagv elkezdte 
a haramiák üldözését. A csendőrök köiülfogták a 
Lelenye mellett levő erdőt, melyben a czigányok 
tanyát ütöttek. Ámde a rablók neszét vették a 
dolognak, és minden irányban elszéledtek. A 
csendőrök folyton nyomukban voltak és még éj
jel is folytatták a hajszát. Szürkületkor Németh 
alsódomborúi csendörőrmester, a ki a pólai hid

mellett levő őrházban volt elrejtve, észrevette 
hogy két czigány lopva közeledik a hid felé. A 
haramiák n hídon akartak átmenekülni és nagy 
vigyázva haladlak előre, a csizmájukat levetették 
és az egyik kezükben vitték, mig a másik kezük
ben pisztoly volt. Mikor az ölháztól már csak 
pár lépésnyire voltak. Németh őrmester, meg egy 
másik csendőr elörohantak és hirtelen leteperék 
és meglánczolták a két zsiványt. Azalatt az őr- 
ház másik oldalán hat másik rabló akart elme
nekülni a csendőrök folytonos Iödözése elől. Visz- 
sza is lőttek és lövöldözés közben azon iparkod
tak, hogy kijussanak az országaira. A csendőrök 
egyre nyomukban voltak s kürtjelzéseikkel figyel
messé tették a parasztokat i s ; ezek is minden 
oldalról megtámadták a haramiákat, úgy, hogy a 
hat rabló is kézre került. — Eddig összesen ti
zennégy zsivánt .ogtak el, a kik a büntettek egész 
sorozatát vallják be. A czigányok csak némáiul 
meg czigányul beszélnek. Egyikük — egy 30 
esztendős ember — egész közönyösen adia elő 
kihallgatásakor, hogy ezelőtt két esztendővel ö 
lőtte agyon K o s e n b e r g  mura-szt.-mártó ni 
kereskedőt, a ki már ágyban feküdt, mikor ö be
tört hozzá. bizonyságául ennek a gyilkosságnak 
át is adta a csendőröknek a Hosenbergtöl rabolt 
aranyórát, meg egy 7 milliméteres revolvert, 
molylyel véres tettét elkövette. — A haramiák 
már eddig is annyi gonosztettüket mondták el, 
hogy a nyomozás hetekig el fog tartani. A czi
gányok kétszázötven orgazdájukat is megnevezték. 
— Az egész vidék méltán hálával lehet eltelve 
a derék csendőrök iránt, kik megszabadították a 
lakosságot a haramiáktól.

— L a p u n k  egyik barátjától vesszük a 
következő figyelemreméltó sorokat: (A közigaz
gatási hatóságok szives figyelmébe.) A ki Muraköz 
hegyvidékén fordul meg, különösen tavaazszal és 
ősszel esőzések idején, bőségesen elmélktdhetik 
az úgynevezett országutak losszaságán. Nem szán
dékozunk kutatni, kik ennek az okai, hanem e l
fogadjuk készpénzül azt az észrevételt : hogy 
uincs kavics s annak odahordatása a folyók part
jairól sok nehézséggel jár. Hanem a mint fa hi
ányában beérjük a szén fűtéssel s ezzel sokkal 
nagyobb meleget is tudunk elöidézui, talán az 
ottani utakra sem szükséges okvetienü a kavics, 
hogy azok járhatók legyenek. Talán megjárná a 
zúzott kő is. Mi legalább ha'loltuk vagy olvas
tuk, sőt talán láttuk is, hogy zúzott köböl nagyon 
jó utakat készítenek. Ügy tudjuk, hogy e czélra 
vau is azon a vidéken igen a kiűmas kő Mi leg
alább Orehovcsákon szépen ölbe rakva meg'ehe- 
tös mennyiséget láttunk, sőt kérdezösködésünkre 
azt is mondták, hogy van ott bizony még sok, 
csak ki kell fejteni, sőt arról is biztosítottak, 
hogy karok is akadnak, a melyek oly apróra 
ztízzák, a mint azt az utmester urak csak kíván
ják. Ha csakugyan így állana a dolog, a mi el
végre nem lehetetlen s a miről a hatóságok meg 
is győződhetnek, akkor hát használják 'fel az ol
tani anyagot és munkaerőt s javítsák meg az uta
kat ha nem másnak, hát legalább a Csáktornyái 
bérkocisok kedvéért. Mert ezek az emberek, 
vagy inkább a lovaik a mi figyelmet a humanis- 
mus e korszakában megérdemelnek. De talán, 
előttünk legalább úgy rémlik, megérdemelné a 
szegény hegyvidéki lakosság is, hogy jó olcsó 
pénzen vegyék meg tőle a követ, a mit felhasz
nálni nem igen tud s vegyék igénybe munkáját 
is. mert tudjuk, hogy a szí löi nem igen jövedel
meznek, sőt nem is igen teremnek, a mióta a 
perenospora és phillokszera pusztítanak bennük. 
Mi azt gondoljuk, hogy egy kicsit segíthetnénk az 
embereken ezzel is s a mi a fő, volnának jó uta- 
ink, a hol még a Csáktornyái bérkocsik sem akad
nának tenn. Pedig ezzel sokat mondtunk, mert 
rajtunk megtörtént (tiz tanúval is tudjuk bizo
nyítani) hogy egy szép, derült tavaszi napon, két 
ökörrel voltunk kénytelenek az úgynevezett or
szágúton vontatni az üres fiakeres kocsit, nem 
bírván azt a lovai minden szelíd könyörgés da
czára sem

Jfanűgy. Kir. tanfelügyelő a közigazga
tási bizottsági havi jelentésében előadta, 
hogy ezen időszakban a miksavári r. k. 
iskolára utalt Dráva-Csány, Dráva-Mogyo- 
ród és Cseresnyés muraköz^ községek isko
lai csatlakozásának elbi &lása érdemében a 
fe’ső-muraközi kerületi alesperessel a hely
színén érdekeltekkel tárgyaltak A minisz
ter az abó-lendvai polgári fiú iskola helyi
ségének felépítésre kért'állam segélyt ezút
tal nem engedélyezvén, fe hivta a tanfelügye
lőséget érdemleges felterjesztésnek jövő év
ben megújítására Megemlékezett a minisz-



ter 29.761. szánul nagy fontossága rendele
téről, mely az állami taöitóképezdei eddigi 
kántori képzést gyakorlatiassabbá és rend
szeresebbé tenni óhajtva, a tanítójelölteknek 
a különleges egyházi énekekben és zenében 
külön tanterv alapján leendő kiképzése iránt 
intézkedik A közoktatásügyi miniszternek 
a stridói fárabeli községeknek az 5 °/„ os 
iskolai adó a^ól fel nem menthetése ügyé
ben beérkezett rendelete tudomásul vétetett. 
Kir. tantelügyelő részletesen felsorolja mind
azon intézkedéseket, melyeket a mura-sik* 
lósi róm. katb iskola ügyében hivatalos 
megkeresések utján, személyesen a helyszí
nén, nemkülönben az illető esperességnél, 
a égül az egyházmegyei főhatóságnál tett s 
mely intézkedéseket a közoktatásügyi m i
niszterhez ugyanezen ügyről tett jelentésé
ben feltüntetett- Skubilcs Gyula bizottsági 
tag s a közigazgatási bizottság is, a kir! 
tanfelügyelő válaszát, teljes bizalmunk kife
jezésével vették tudomásul

hírek. Megyénk közegészségi ál
lapota márczius havában a perlaki és Csák
tornyái járások k vételével általában kielé 
gitő volt A m egye területén azon hónap
ban 16 tűzeset volt, mely 45 ezer frt kárt 
te tt ; ebből biztosítva volt 16 ezer frtnyi 
érték. —  L e t e n y é n  takarékpénztár van 
alakulóban. Az alapítók igazgatóvá T a m á s  
Ádám nagybirtokost, alelnökkó R é c s e y  
J ó z s e f e t ,  ügyésszé pedig dr. C s ő  m- 
p e s s Kálmánt nevezték ki. — B a l a 
t o  n - F ü r  e d  megnyitása máj. 15-én lesz 
A szezonra való előmunkálatok javában 
folynak s nemcsak a villák vannak bérbe 
adva, hanem szálló nknak egyes lakásai is. 
11 gy látszik a berczegprimás nyaralása csak
ugyan nagy élénkséget bizonyított a fürdő
nek. — N. K a n i z s á n ifj. Polgár Károly, 
o  ü m e g h e n pedig Balogh Árpád szín
társulata kezdte meg előadását a húsvéti 
ünnepeken. — P o d h o r s z k y  V i 1 m o s  
lionv. miniszteri lisztviselő megesküdött, 
O’Egán Lajos keszthelyi nyug. jószágigaz
gató leányával, Leonával. — D r , S i n 
g e r  B e r n á t  keszthelyi orvos 52 éves 
korában meghalt. — l l j  v a s ú t i  m e n e t  
r e n d  lép életbe májún 1-én a csáktornya- 
ukki voHalon, amiről bővebben más helyen 

- -  gazai hírek V a s z a r y Kolos, her 
czegprimás a húsvéti ünnepeket Rómában 
töltötte s ez idő alatt a pápa háromszor 
fogadta ; utazását az elkeresztelési rende
lettel hozzák kapcsolatba. -  S i m o r Já 
nos szent beszédeit Csernoch Jáno3 apát- 
kanonok kiadta fényes kiállításban a bol 
dogult prímás halála évfordulóján. 
S c h o p p e r  György, rozsnyói [püspök a 
fővárosi lipótvárosi bazilika számára 150 
mázsás harangot ajándékozott, melyet már 
lölszenleltek s először ma fogják meghúz
ni. — B u d en z József kiváló nyelvtudó
sunk meghalt — A d u n á n t ú l i  fürdők 
emelése érdekében a hasonló nevű közm. 
egyesület mozgalmat indított meg. 
F r e y s t i i d  t é r  Antal egy fővárosi izrae 
lita gimnázium czéljaira félmillió alapítványt 
tett. — Az e s z t e r g o m i  főegyházme 
gyében még mindig 192 tiszta tót egyház 
van; ezen kívül magyar 131, német 25. 
—  H a m i s  húsz frankos aranyak jöttek 
mostanában forgalomba.

é  M aÍTat Aflacdfl butcsitö tésniay-társa- 
i ig  B e n  i c z k y  Ferenca ur ő Nagy m él
tósága elnöklete alatt folyó évi április hó 
16 áu tartá rendes közgyűlését.. Az előter
jesztett igazgatósági jelentésből a kővetkező 
figyelemreméltó adatokat idézzük : A t ü z - ,

b i z t o s t i  á s i  üzletben a díj- és illeték-be
vételek 4.083,248 forintot; a j é g  b i z t o 
s í t á s i  üzletben 403,155 forintot, a b a l 
e s e t b i z t o s í t á s i  üzletben59l180 forin - 
tót és az é l e t b i z t o s í t á s i  üzletben 
746824 forintot tettek. Az ö s s z e s  d í j b e 
v é t e l  v o l t  2.282,407 forint. Valameny- 
nyi ágazatban kiadatott, mint viszontbiz
tosítási dij 1.578,826 forint; károkért fize
tett, a tűzbiztositási Üzletben 1.927,069 fo
rint, a jégbiztosilási üzletben 406 619 ío 
rint, balesetbiztosítási üzletben 6 616 forint, 
az életbiztositási-Uzletben 213.005 forint, 
összesen 2 653 309 forint. A társaság bevé
telei az intézeti házak jövedelméből, kama
tokból, az értékpapírok nyereségéből és kü
lönféle jövedelmekből 272,182 forintot tét 
tek: az intézet tartalékainak összege 5111581 
forintra emelkedett A d jkötelezvény-tárcza 
7.564,261 forintot tatalmaz. Az életbiztosí
tások tőkében es járadékokban 18.773 835 
forintot képviselnek. A társaság fennállása 
óta kár éritésekért több mint. 54 millió fo
rintot fizetett készpénzben. A 65.003 frtot 
tevő nyereség nem lesz kiosztva, hanem 
17,760 forint a kétes követelések 50,000  
forintra emelésére, továbbá 18,312 forint a 
tőke tartalék 170,000 forint emelésére fór 
dUtatik és 28,930 forint ui számlára átvi * 
tetik. A társaság biztosítéki alapjai 6.860,519 I 
forint 19 krt tesznek A közgyűléseié ter j 
jesztett jelentésből és zárszámadásokból meg 
elégedéssel konstatáljuk, hogy ezen hazai 
intézet üzlete folyton örvendetesen fejlődik 
é3 terjed és hogy a szolid és takarékos 
üzletkezelés jövőben bizonyára még fénye
sebb eredményeket fog felmutatni.

C S A R N O K .

Az ér mellett.
V ilág o k  közt, hős ligetben,
Csevegő patak mellett,
Ábrándoztam és álmodók 
Gyönyörű bús regéket.

Gondok szállnak gondok jöunek 
Nyugodni sem euáednek,
Borús íelhCk alakjában 
Szemmere nehezednek.

Zöld ág rebben zephyr susog.
Kis madárka vígan szól,
Kínos gondok, bájos zene 
Vere fel álmaimból.

Lenge szellő, csacska csermely,
Zöld virágos kis berek,
Engedjétek. hadd nyugodjék 
Vérző szivem veletek !

TerentiusR é iíi o k i r a t o k
(A Zrínyiek idejéből)

I.

Mi Zrény Péter Eörökös Greff adgyuk érté
sére mindeneknek az kiknek illik ás valljuk az 
mi Levelünknek rendiben. Hogy mi föl vévén az 
mi szerelmes Bátyánknak az Tekintetes éa Nagysá
gos Gróff Zrény Miklós uramnak és minden Atyánk 
tiainak, rokonainknak, az kiket ez ide alant meg
irt dolog illetne vagy jövendőben is illethetne va
lami módon, hogy mi az mi jámbor hív szolgánk* 
nak és Kapitányunknak az nemzetes és Vitézlő 
Darabos Miklós Urnák megtekintvén hozzánk való 
hiv szolgálatját azon hiv szolgalatjáért és a mel
lett egy ezüst aranyos csatt három száz forint 
érő portai lóra való saerszámot Is el kérvén tőle, 
adtuk éa inscribáltuk Christánovec/i faluban Mu
raközben. Csáktornyái Újságunkban, Szala Vár
megyében az ide alant megirt Jobbágyokat Ko- 
larioa Gyögyöt, K napion Mihályt, Jurieháu Mihá-

lyér, Janchi Mihelegót, SzkochUo Bátyát eő ke
gyelmének Feleségének és maradékinak három 
száz jó féle Imperialis tallérban ily conditiokkal, 
Hogy se maga, sem Felesége éltéig ki ne vált
hassuk se mi magunk, sem jövendőbeli maradóka
ink, hanem eö kegyelme Felesége és Maradéki 
plena jure et pacifice bírják és bírhassák az 
felütt megnevezett Jobbágyokat mindennemű jö- 
vödelmekkel, bor és gabona désmajokkal, hegy- 
vámjokkal, fertálokkal kernnjákival, Goszpoosinai- 
val és minden szedő és vevő adójjukkal akarmi 
néven neveztessenek. Király adójától és haramia 
pénztől megválva. Ha pedig holtuk után Mara- 
dékijoktul mi vagy az mi jövendőbeli maradó, 
kink megh akarnánk váltani tehát az megnevezett 
Summát úgy mint háromszáz Imperiális jó féle 
tallért, tartozunk és tartozzanak le tenni eök és 
föl vévén megnevezett Summát és Melioraliooak 
valójáttartozzanak megnevezett Jószágunkat vissha 
eresztem, adunkéi adtunk orré a szabadságot Ke
gyelminek Feleségének és raaradékinak hogyha mit 
vetetnének megnevezett Jobbágy Szabad legyen 
olt kin rájuk törvényt tartaui és megbüntetni 
megnevezett Jószág yáltásónak pedig admonitiója 
és certiticatiója bárom holnappal szt. Mártony 
napja előtt az mi maradékainktól observálbassik 
mely nékik adott joszágrul az evlctiatio magunkra 
vévén tartozunk és tartoszanak maradókaink eö 
kegyelmét Feleségét és maralókit magunk költ
ségével és fáradságunkkal oltalmazni, hogy mind
addig bírhassák, valamig mi az mi maradékaink 
az fölött megnevezett Summát éppen le nem 
tesszük vagy le nem teszik melioratioval egyetem
ben. Ennek nagyobb erősségére és bizonyságára 
adtuk az mi pöcsétea levelünket kezünk írásával 
megherösitvén. Datum mi arcé Nos. Csáktornya, 
die Maroy Anno 1638. Cotnes Petrus a Zrinio.

II.

Mi Zriny Miklós Eörökös Groff Szala és 
Somogy vármegyékknek Feő Ispánya adjuk em
lékezetére mindeneknek akiket ezen 'dolog illet, 
avagy illetne ez mi Levelünkben, hogy roinenoft 
nagy szükséges vásárlásunkra vettünk fői költségb 
fejében az mi jámbor szolgánktul az nemzetes 
Orsich Szabó Mártontuí készpénzül Száz Magyar 
toriutot a Régbi jó féle aranyul, Tallérul és ga
rasul ez mellett eiöbbeni hiv szolgáknak kész 
pénzzel meg nem elégitetvóu, és ennek utánna 
hogy minkat híven és jámborul szolgáljon. És aka
ratunkból attuk neki a Zrini Csáktornyái tarto
mányunkban Szala Vármegyében Szásskoveozeu 
udvarhelúl Baku Péter eöt fertály helet Jobbá 
gyi helttl pedig Tarkisy Miklós három fertálát is 
Tandanyi Jakab egy fertálát 200 magyar forintból 
építeni és megengedvén eöt ven magyar forintig 
as említet belet pediglen attuk házaival szántó 
és elő földeikkel kaszáló és fúvelö Rétjeivel és 
minden hozzá tartozandóival együtt bírhassa eő 
és utánna való meg maradókij mindaddig vala
meddig mi avagy az mi utánnunk való SuccessOrok 
le nem szedjük és pedigh az feliül meghneve?ett 
harmad fél száz magyar lorintal jó féle monetá- 
val magunkra vévén terhet az mi szerelmes Eö- 
csőnknek Zriny György uramnak és egyébb 
Atyánkfiainak kiket az meghnevezett dolog illetne 
éa illetni fogna, hogy addig el ne vebessük sem 
mi, sem az mi öcsénk, sem meg!) maradékaink 
migh az föllül megh irt summát le nem tesszük 
és teszik, tartozunk mindenek ellen igaz nevezett 
jószágban. £•< ha meg nem oltalmaztatnánk eő- 
tet vagy utánnavalóitul el akarnánk avagy az mi 
eöcsénk vesi, adunk hatalmat neki hogy annyi 
érő jószágot foglalhasson el egy szolgabiró által 
vagy itt Muraközben lévő tartományunkban, avagy 

! másutt való jószágunkban. Ennek nagyobb és 
í erősebb bizonyságára adtuk ezen levelünket ke
zünk Írásával és szokott pecsétünkkel megherö- 
Bitvéi). Datum Csáktornya dió 18—ma Oktob. An 
uó 1622 Zriny Miklós ra. p. (L. S.)

Szerk. üzeuetek.
V. B. plébános Cserencsócz. A küldött 

5 frtnyi összeget (mint hátralék és előfize
tést) köszönettel vettük.

K. L Kloster. 1891. évi október hó 
végéig volt előfizetve.

FELELŐS SZERKESZTŐ
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•  andnikom ®oči ja svaki dan 
•svariti nad 11 i IS varom. — 
8vs paMljka tiiaéa aa sadriaja no- 
vinak, naj aa poliljaja na ima 
M l U l t i l  J a ta fa  uradnika vn 

Óakovsc.

X sáato lja tvo:
liJ M ili Fiaahal Filipova kam aa 

fa ip lata  i obanans poliljaju.

P r c ilp la ln a  v en a  |e  •
Na celo leto . . . 4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na Cetvert leta . . 1 írt



Ijavanja, računstvo, glasoskladnost, mužika, 
znanje merstva, zvezdozuanost i t. d.

Pari;, varad bil je prvo mesto, gde sko* 
ro pred šest ato leti bila je prilika sve ove 
četiri fele znanjih v učiti se, onde skupze- 
brali su se navui itelji i naöinjeno je iz 
njih jedno lastovito družtvo, kojemu dano 
je im« mudroskupčice, iliti velike škole.

Postavljene sn s vremenom spodobne 
velike škole ne samo vu svakom orsagu, ne
go pod'gnjeue so takaj menjde škole, ko]e 
gymnasium ozvane su, vu kojih bi mogli 
vučeniki vekšu priliku i priličnost imati pri 
pravoznanosti navčiti se.

(Drugiput dalje).

Sivi osel.
Vu uékom poimnjem vurašu Poljske 

bile su dve oštarije, kője su inale napis te 
til se zvale, jedna „k šivoma oslu" a druga 
„k zlatoj kokoši* te su imale i ober vrat 
iste figure zrezane, ova sivoga osla a ona 
zlatu kokoš kak je to ved navada i kak se 
vu Čakovcu oad oštariom „Hattyú" vidi 
štrk viseti.

Od rečeuih dveh oštarijah vu Pcljskoj 
bila je ona „k sivomu oslu" ua daleko gh- 
sovita i svaki skoro, koj je vu taj varalinrc 
po kakovom poslu došel, je pri „sivem oslu" 
odšel, a samo rčdki su se „k zlatoj kokoši! 
navrnuli.

Oštarjaš k „zlatoj kokoši* si je sv*ga 
mogočega truda dal, da bi bar na polovicu ; 
onak, kak njegov kollega k „*ivomu* oslu svo- 
ju (štaiiju mogel zdiči i ua glas dopeljat 
ali sve kaj je goder začel za to postiči, sve 
mu se je izjalovilo i gosti su samo svi i l i  
k „sivemu oslu*, a zlata kokoš je na to rekuč 
prazna ostala.

Jednoč je vu taj varašinec i glasovit; 
ruski general Suvarov doputoval i odšel je 
nar&vski, kak svaki drugi odlučniji gost k 
»sivomu cslu", i jer je vu tom varcšu neka* 
kovog dugšeg posla ima', ostal je vu reč?noj 
oštariji nekoliko dni. Oštarjaš i sva družina

oštarije dvorila su vrlo točno generala, tak, 
da je general bil s oštarijom posve zadovo* 
Ijan.

Na razstanku izrazil je general oštarja- 
šu vu oči svoje podpuno zadovoljstvo tako 
glede stana i košte, kak i glede dvorbe, te 
je na koncu svu družinu ove oštarije obilno 
nadeli).

Tom prilikum oštarjaš zadovoljan i ves 
oduševljen zaprosi generala, da bi mu hotel 
' Ozvoliti, da on svoju oštarijo prekrsti na 
generalovo ime, tojest] da bi se od sada ta 
oštarija mesto »k sivomu oslu» „k generalu 
Suvarovu" zvala.

General mu to drage volje [dopusti, da 
svoju oštariju njegovim imenom okrsti i od- 
futuje dalje.

Cim je general otišol, o tarjaš odmah 
uaruči iz Varšave novi šild za svoju ošta
riju, na kojem je bil namalani i dobro po* 
godjeni general Suvarov, a na jednoj i dru* 
goj strani geueralovog kipa veliki napis: „o- 
štarija k generalu Suvarovu*.

Kad je ov tak ime svoje oštarije pre- 
menil i čimer „k sivomu oslu* odstranil, 
kaj je napravil on oštarjaš k zlatoj kokoši ? 
— Ou je svoju zlatu kokoš, koja mu i o- 
nak nije zlata jajca nesla, takaj odstranil, 
pak je mesto zlate kokoši si dal namalati 
sivoga osla i tak svcju oštariju „k šivoma 
osla* prekrstil.

„Gőstiona k generalu Suvarovu*
„To je on pravi i stari sivi osel"

Hotel je siromak stim reči, da je to 
ona oštarija, koja se je prije „k sivomu os
lu* zvala.

Napisal: 

cgm. <gollay*

K A J  J E  N O V O G A ?
— Prosimo poštuvane naše predplat 

nike, naj nam na početku drugoga fer* 

talja predplatne zaostatke po pošti pošleju 

i predplate za novi fertal ponoviju. Cena 

naših novin je : Za jeden fertal 1 frt, za 

pol Ijeta 2 frt.

Premeščenje

S dopuščeujem Njegovog* V elieanstva 
je minister prava G. Götz Feiencza preloč- 
koga kr. sudca k keszthelyskomu kr. sudu 
premestil. Vu Prelogu i dőljem-Medjimurju 
bude svakomu žal za G. Götza.

A li da ste sad videli premenbu : svi vu 
varaš došavŠi gosti odsedali su pri sivem 
oslu, jer to ime je od starine več bilo na 
glasu, a general Suvarov je sad prazen 
stal — samo redki su se k njemu navr 
nuli.

Ali oštarjaš jo hotel svoj negdcš iji glas 
nazad popraviti, kad je videl, da gosti nje 
govu oš*ariju ostavljaju, i to zato jer svi 
hoču po staro j navadi vu glasovi tu oštariju 
„k sivomu oslu" odsedati; on anda pod on 
čimer na svojoj oštariji dade s vel'kemi slo 
vi napisati:

„To je on pravi i sivi osel,1 t« je sad 
na njegovoj oštariji bilo moči č tali sljede*
če :

Miši vu Tesaliii.

U Atene piša : Od četernajst danah po
javih su se vu Tesaliii toliki čopori mišov, 
da su podpuno sfondali sétve. Cjvék bi mi
slil da ljudstvo nestoji ove nep zvane goste 
vsimi mogučimi sredstvi sfondati, ali torna 
nije tak. Praznovérje selskog ljudstva i iz* 
točnjačka lenost drže ove miše kaštigom 
božjoro, koju treba pjdnašati. Strukovojak 
(jeden vučen čovšk) koga je poslal kormanj 
ua lice mesta, javil je vu Atenu, da mu 
popi s metropolitom ua čelu delajo prečke i 
da podržavaju pucansto vu njegovih krivih 
nazorih. Sbog toga i muž' nečeju nikaj da 
čuju o sredstvih, koja p^eporuči za pomoč. 
Novioe preporučaju, nek se pozove vojska

guče, On bi to još veruval, da bi mu de 
Vojka bila nagnjena, aü ona je otcu sve 
tečno izjavila, da nemare za Antuna, i da 
on nigd&r sim nedohadja.

Nego vse da bi mu bila kči prék vub 
zaljubljena vu ništariju Uadikov ča, ona se 
nebi podufala, a nebi ni hotela delati pro* 
ti otcovoj volji, o tom je Marko čvrsto o -  
svedočen.

Kaj je anda s tim rubcem ? Vezda se 
je vu Horvatičevoj ] ameti pokazala vu da* 
leöini jedna misel, ter ide vse bliže i bliže 
vec je došla zevsema blizu, ali Horvatič 
neče ju pre oznati, duh mu se dva tri put 
odvrne od nje, ali se ona vse po*tojneše 
natiskuje k njemu i hoče, da ju pozna i 
razme.

A jel ja amim samo i pomisliti, da bi 
on bukveš dohadja! vu moju hitu zaradi 
nmje žene ?

No prav bi imel. i zaradi koga ? Za 
radi ščerbave babe! Ali opet, mlado be 
dasto. a staro više pu^a nije spametno.

Moja bi se ščrbavka tim štimala, gi 
zdala, a on bi golobradec več za radi moje 
pivnice hotel gde koj put gaziti blato od 
Latireve hiže do moje.

Zato nje nejma denes tak dugo vu 
hižu, da bi mi prodekuvala, ar se čuti 
da je kriva, Drugač, gda ja malo du!e po- 
1‘ žim komaj kak se i sama stane, nut tu

ti je gde hrče na me, ter me svojim k lo 
potanjem iz postelje tira.

Ali denes joj 1 tanije nepadaju na pa 
met ar je nje sama zaslužila. A bude nje 
i dobila, čakaj !

Majster Marko još vu toj misel i, a vu 
hižu stupi majstrovica Tieza* No, milostiv* 
ni g spodin, kaj ste se več stali ? Dobro 
jutro željim ! Kak ste spali ? Od koga ste 
senjali ? Nekaj ste vu snu govorili, tli kaj 
niše je moglo razmeti, samo re je jasno 
čulo :

„Draga Janiča, sladka Janiča, duša i 
srce!" To ste vi dakak vu ime nekoga 
drugoga govorili, ar nije moguče, da bi 
Janiča marala za staroga škiljavoga (špr • 
Ijavoga) hunmka, niti da bi bil bedast, 
pak se motal oko!o Janiče onaj, koj je 
véé pre-koöil petdeseto Ijeto, koj ima do • 
maj kčer za zamuž i Ženu.

,Š  rbavu,* vudril joj je vu rčč Mar
ko. Je, ščrbtstu: Pogledni se vu zrcalo, 
pak mi onda teči, jeli bi prav lak bedast 
bil on, koj bi rajši volil Janiču, nego te 
be

Dakak, drugo je pitanje, jeli bi bila 
spamatna Janiča, kad bi se zagledala vu 
starešega {ovčka. Nego vsikak je vnogo 
bedasteši on mladič, rečimo detič, koji se 
ščrbastoj babi da zanoreti Tak ti je to, 
draga moja. Kaj veliš na to?

Kaj velim na to ? Nikaj drugo, kak 
da si od včera jo . ili pijan ili hurmasti.

Cuješ žena, pazi der, kaj govoriš. 
Tvoj hrbet nije več dugo koštal moju ba* 
tinu pak te br čas srbi.

Ob, eno ti ga, pak vudri, drugo ni
kaj i neznaš. Dok sam ja još bila puca 
[devojka) pri mojem otcu, onda nisi tak 
govoril, onda si se klel i preklinjal da me 
budeš na rukah nosil, da buš mi vu vsem  
vgadjal, da me nebudeš nigdar razžalostil. 
A glej ti njega sad.

Pod staru glavu ponorel, pak se zate* 
lehal vu Ženu, koja si more po ro'ji pre 
birati, i to malo drugačeše i bogateše lju* 
de, nego je šoštar Horvatič ; a gde mu to 
lena spočitava, onda 8 3 taki grozi s ba« 
tinóm*

To je dakak najležeše. A kaj ono 
fantaz;raš od nekakvoga mladiča, detiéa i 
o coprnici Grbasti babi, toga nerazmem, 
po svoj priliki neznai ni sam, kaj g o v o 
riš. Ti si još v serašnji.

(Drugiput dalje).
Napisal ;

Qlád (gtrtncz





— Gospon plebanuS mu je takaj po
kazal, kak je treba lépő jesti.

A plébános úr meg is mutatta neki, ho
gyan kell szépen enni.

— Gospon plebanu* je pred obedom 
molil.

A plébános úr ebéi előtt imádkozott.
— I Štefek je tak činil.
Pista is úgy tett.
— Na stol su donesli vu jednoj zdeli j

jubu.
Az asztalra hoztak egy tálban levest.
— Gospon plebanui sq dali vu Stefe- 

kov tan ir.
Plébános ür adott Pista tányérjába.
—  Štefek je žlicom jel i pazil, da ne- 

razleje jnhu.
Pista kanállal evett és vigyázott, hogy j 

ne öntözze el a levest.
— Po juhi su [ovtdinu donesli na

stol.
A leves után marhahúst hozta’* az asz

talra.
— Govedina je nožom na falaté rezal1 

Štefek.
A marhahúst késs 1 falatokra vái,ta

Pista.
— Na govedinu su urnák (sós) vlejali. 
A marhahúsra mártást (sóst) öntöttek.
— štefek je yilicom jel govedinu.
Pista villával ette a marhahúst.
— Za govedinom su varivo (cuspaiz) 

donesli.
A marhahús után főzeléket hoztak.
— Od toga su takaj dali Štefeku. 
Abból is adtak Pistának.
— Na varivu je peéeno tfme o bilo.
A főzeléken sült hu* volt.
— I od toga je jel Štefek.
Abból is evett Pista.
— Za v ari vöm (cuspaizom) su odnesli 

Stefekov tanjir.
A főzelék után elvitték Pista tá

nyérját.
— Mislil je, da je vre kraj obedu. 
Azt gondolta, hogy már vége az ebéd

nek.
— Začudil se je, kada su čisti tanjir 

pred njega deli.
Elcsodálkozott, mikor tiszta tányért tét 

tek eléje.
— Onda su peCenku pák őalatu do

neti*.
— Aztán pecsenyét és salátát hoztak 
I iz toga je dobil Štefek.
Abból is kapott Pista.
— Štefek nije vu ruku vzel pečenku 

kak doma.
Pista nem vette a kezébe a pecsenyét 

mint otthon.
—  Je skupzrezal i tak je jel s vili-

com.
összeraetélte és úgy ette villával.

—  Drugda dalje.
Máskor tovább

N Y IL T T ÍR ,

Fekete, fehér és színes selymeket
méterenként 45 krtöl 16 frt 65 krig sima 
és mintázott mintegy 240 különböző fajta 
és 2000 különböző színben szállít, megren
delt egyes öltönyökre, vagy végekben is pós- 
tabér és vámmentesen .H e n n e b e r g  G .  
(ős. és kir. udvari szállító) s e ly e m  f^yi'ira 
Z ü r ic h b e n .  Minták póstafordulóval kül
detnek. Svájczbe czimzett levelekre 10 kros 
bélyeg ragasztandó.

*) E rovat alatt közlőitekért felelősséget nem 
vállal a szerkesztő.

V A S Ú T I {M E N E T R E N D
C S l K T O B J í Y l X .

T(INPUTTÁ Buda 17-ga aprilih 1892*
LUlUllJAi 61 50 25 21 1

O D Q OVOBNI U B ED N IK  : 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F

Glavni »uradnik :
<iI. A D F E R E N C Z .

Hirdetések.



BOR-KIVONAT
Tökéletesen egészsége* bornak pár perc alaiii 

előállítására, a mely bor a természetes bortól 
miben sem különbözik ajánlom ezt a jónak bi
zonyult különlegességet.

Ára 2 kilónak (mely 100 liter bor előállítására 
ésgéséges) 5 frt 50 kr., a készítéshez szükséges 
elvény díjtalanul mellékeltetik. A jó eredményéit 
ve egészséges gyártmányért kezeskedem.Splritus-meggazdíllkodás
éretik  el az én utolérhetetlen E r ö s itö -E s s e n z e m  
á lta l a p á lin k á n á l; ez kellem es és metsző izt ád 
s csupán nálam  kapható.

Ára 3 frt 50 kr. kilonkint (600-1000 literhez 
alkalmazva.) Használati utasítással ellátva.

Ezen különlegességeken kivüi ajánlok még 
eszentiákat Rum, Cognao és Likőrök s'b. 
készítéséhez utolérhetlen minőségben. Utasító vé 
nyék díjtalanul csomagoltatnak a küldeményhez. 
Á rjegyzék d íjta lanu l.

Pollak Károly Fülöpp
Eszenc-külön’egességek gyára : Prágában.

Szolid képviselők kerestetnek.

Nyomatott Fiscliel Fülüp laplulujdonosnái Csáktornyán
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