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alsó , mint a felső vidéken megindult 
gyűjtésre felhívjuk t. olvasó közönségünk 
figyelmét! Csáktornyán a gyűjtő iv lapunk 
kiadó hivatalában van letéve, a hol a be 
lépni szándékozók aláiratkozhatnak.

A »D. K. E.« ismertetését lapunk 
egyik legközelebbi számában fogjuk kö
zölni.

Az 1896-iki ezredéves országos 
kiállítás előmunkálatairól.

— (A kiállítási bizottság jelentéséből. —) j 
(Folyt.)

III. Az e g y e s  c so p o r to k  p ro g ra m m ja ,

A III. közoktatásügyi csoport eddigi meg 
állapodásai a következők : i

Az ezredéves kiállítás közoktatási csoportja 
körébe csakis a* 1867 . év utáni mozzanatok 
veendők fel, vagyis e kiállítási csoport a magyar 
közoktatásügynek csakis legújabb korszakát és. 
jelenét tüntesse fel. Az 1867. óv előtti korszak 
feltüntetését a bizottság az. erre hivalottabb tör
ténelmi főcsoport körébe k*vánja utalni.

A tankönyveken és taneszközökön kivUl a 
íösuly különösen a tanmenetek és laneredmé- 
nyek bemutatására helyezendő. Különösen az 
ipari szakoktatásnál a gyakorlati tanítás mene
tének feltűntetésén kivül figyelmet kiván a bi
zottság fordítani arra, hogy a növendékek műn- ( 
kántai az egyén fokozatos fejlődését előtűntető 3 
évi kurzusban (vagyis ugyanazon növendék 3 
egymásutáni évben készített dolgozataiban) mu
lattassanak be és hogy ezen csoportoknál a 
tanszerek a műhely eszközökre is kiterjedőleg 
tUntettessenek fel. A tanszerek és tudományos 
gyűjtemények, praeparaiumok bemutatásánál a 
bizottság különösen és első sorban a hazai gyárt
mányok bemutitását hangsúlyozza.

A külön pavil'.onban elhelyezendő mintaszerű 
falusi elemi iskolánál szorosan csak a minta- 
tanterem volna bemutatandó, ellenben az ezzel 
együtt ugyanegy pavillonban bemutatandó minta- 
óvoda egész törvényszerű berendezésében és 
felszereléseben tüntetendő fel, hogy mintául 
szolgáljon a kisdedóvás most folyó szervezésénél 
felállítandó intézetek beosztására és berende
zésére.

A szintén külön pavillonképen emelendő 
tornacsarnokban elhelyezendő volna egy minta
szerű tomászati felszerv lés.

Az egészségügyi csoport (IV.) részletes 
programmja szerint nagy gond lesz fordítva a 
balneologiai osztály kidomboritására, mely ás
ványvizeinek és fürdőinek gazdag és nagyérdekü 
gyűjteményét fülkékben, szemléltető módon kí
vánja bemutatni.

A táplálkozásnak tudományos és instruktiv 
tervezett feltüntetése igen érdekes részét képe- 
zendi e csoport kiállításának.

Az élelmi eszközök bemutatása négy cso
portban van tervezve, u. m. a gyári munkások 
egészségének megóvása, tűzveszély elhárítása, 
vizveszély elhárítása mentőállomások felszerelése 
s az első segélynyújtás. Mindezek tanuságos 
bemutatása mellett tervbe van véve az „önkén
tes mentő-egyesület** fiókjának létesítése és a 
kiállítás területén való állandó fönntartása.

Az V. csoport kereskedelem-, pénz- és hi
telügyi csoport két alcsoportba van tervezve ;

I. Magyarország kereskedelmének felt Un - 
tetőse.

II. A kereskedelem segédeszközeinek be
mutatása.

Az első alcsoport feltüntetésére szolgálni 
fognak :

Statisztikai, illetve grafikai táblázatok, 
melyek matatni fogják :

1. Magyarország külkereskedelmét ós pedig 
a behozatal és a kivitel összes forgalmát, to
vábbá a fontosabb behozatali és kiviteli áru
csoportok forgalmát, mennyiség érték szerint.

2 . Áruforgalmunk, valamin! egyes főbb áru
csoportok áru forgalmának fejlődését, mennyiség 
és érték Rzerint.

3 . Áruforgalmunk irányát a főbb árucso
portokra nézve és külön kimutatva a származási, 
illetve rendeltetési országot.

Végül a kereskedelemmel foglalkozók sta
tisztikája lesz bemutatandó.

A második alcsoport czólja feltüntetni, hogy 
a kereskedelem és jelzett munkával mily gazda
sági tevékenységet indított meg amaz eszközök
nek előállítása és működésben tartása végett, a 
melynek segélyével a kereskedelmi forgalom le- 
bonyolíttatik.

A VI. és VII. mezőgazdasági és ez/.el ro
koncsoportok programmjának megállapítása a 
földmivelésügyi miniszter ur által szervezett cső 
portbizoltságnak keblében most vannak folya
matban.

A bányászati és kohászati (Vili. A) csoport 
bizottsága a magyar bányászatnak mai tejlettnégi 
fokát feltüntetendő, be fogja mutatni : a bányá
szat, a fém és vaskohászat összes anyagtólrásait,
illetve fajtáit mellék- és vezérközeteik kísére
tében ;

továbbá a bányák és kohók összes miveleti 
felszereléseit modellekben vagy rajzokban ; min- 
mennemü készítményeiket, nyers fél és kész 
gyártmányokban;

ezeknek szerepét ipari, kereskedelmi, 
közgazdasági és pénzügyi szempontból.

A gépipari (IX) csopot a legterjedelmesebb 
csoportok egyike lesz. Kitűnik ez a gépcsarnok 
megállapított méreteiből mely, szerint a gépcsarnok 
10,500 m2 alapterületi el van tervezve s emeletes 
épület lesz, úgy, hogy az emeleten 4<‘00 m2 
terület áll rendelkezésre ama könnyebb tárgyak 
számára, melyeknek az emeleten va’ó elhelyezését j 
a csoportbizottság annak idején ki fogja jelölni.

A közlekedés hajózás tengerészet (X.) i 
csoportbizottsági tüzetesen megállapította azoknak 
a csoportnak a jegyzékét, a melyek ebbe a j 
csoportba tartoznak s külőn-külőn szabályozta a{ 
közutak, a közúti jármüvek, a folyó és csatornák, 
a folyam., csatorna- ós tóhajózás, a tengerészet 
és tengeri hajózás- a vasutak, a távírda és 
távbeszélő és a posta alcsoportjainak keretét s 
ezekre nézve terjedelmes, szakszerű raunkálato- 
kát dolgozott ki, melyek e csoport rendezésének 
legkisebb részletei felöl is tájékozást nyújtanak 
fii csoport kiállítása is retrospektív jellegű lesz.

A XI. csoport az épitésipari.
Hogy az ezredéves kiállítás alkalmával az 

építési ipar fejlettségét teljes valóságában és 
nagyságában bemutathassuk, mindenekelőtt szük
séges, hogy az általa felhasznált nyers anyagok 
és az azokból termelt tárgyak, legyenek azok 
hármily csekélyeknek látszók is, lehetőleg egy 
helyre egy csarnokba gyüjtessenek, és ott 
rendszeresen csoportosíttassanak, hogy a szemló 
lőnek tiszta és igaz képet nyújtsunk az e téren 
tanúsított munkálkodásunkról és haladásunkról.

Az orvos sebészeti műszerek boneztani ké- A XII. csoport faipar, bútoripar, dekoratív
szülékek, orthopadiai eszközök, gyógyszerek, stb. ipar, teljes lakberendezések munkálkodását azzal 
csoportjában szintén tudományos mód szerint kezdette, hogy a kereskedelmi miniszter úrtól 
minden újítás, s minden mintaszerű eszköz be 2000 forint segélyt kért gyakorlati czéloknak 
lesz mutatva. A szemészet, fülészet, gégészet# megfelelő rajzok készítésére és a vidéki iparosok 
fogászat, testegyenészet, elektroterápia, a nő- között való terjesztésére; a vidéken rendezendő 
gyógyászat stb.-re specziális figyelemmel lesz e szakfelolvasásokra stb.
csoport, a melynek keretében egy minta-gyógy- Ezen össs get a kereskedelmi miniszter ur
szertár létesítése is terveztetik. engedélyezte.

Azon felül egy községi minta-kórház fel- A hadügyi (XVII-ik csoport felölelni fogj * a
állítása, még pedig a létesítendő faluban* mint közös hadsereg, r honvédség, a csendőrség, a 
erre legalkalmasabb helyen van tervezve. 1 vörös kereszt-egylet, a katonai szállítók és azon

A csoportnak egyik legfontosabb és egyúttal iparosok kiállítását, kik katonai czélokra szolgáló 
látványossági szempontból legérdekesebb része j  czikkeket készítenek.
lesz a gyermekegészségügyi kiállítás. A csecsemő A XIX-ik csoport (élelmi szerek mint
születésétől kezdve egész gyermekké fejlődésének | ip&rozikkek) szintén részletesen kidolgozta pro- 
minden stádiumára vonatkozó anyagot felöleli ez grammját.
álcsoport. A gyermekápolás, a dajkanevelés, a Az eddigi tervek szerint a malora.ipar egy
táplálás és öltöztetés, a gyermekbetegségek és teljesen berendezett és mintaszerűen felszerelt 
ezek gyógyítási módja, a játékszerek, a gyermek j  malom-modellben szemléltető módon lesz feli Un-j 
értelmi fejlődése stb. stb. ! tetve s bár a malom a tűzveszélyre való

Ilyenek különösen öltözékek, bölcsök, gyér- tekintettel — tényleges működésben nem lesz, j 
mekékszerek, játékszerek, járó készülékek, képes mint érdeke?, látványosság bizonyára nagy vonz-; 
könyvek stb* , erőt fog gyakorolni a nagy közönségre.

A XX-ik háziipari és néprajzi csoport, mű
kedvelők kiállítása stb. eddigi megállapodásai a 
kővetkezők :

A háziipar s főleg a néprajz lehető teljes 
bemutatására a kiállítás területén egy falu létesí
tendő, mely az ország összes vidékeit jellemző, 
tipikus házakban fogja feltüntetni. Minden házzal 
kapcsolatban be iesz mutatva a háztáj. magában 
a házban híven bemutatandó az illető bútorzat, 
teljes berendezés, a ház lakóinak tipusa elevenen 
vagy hu bábokban, a legjelmezöbb népviseletek 
változatos feltüntetésével együtt.

E házakon kivül a faluban még a következő 
épületek lesznek elhelyezve :

Egy templom egy falubóza, egy iskola, egy 
vásártér és mintakórház.

(Vége.)

K ü l ö n f é l é k .
— ff ia e v e ils . A vallás és közoktatási 

miniszter ur Haraszti István oki. tanítót a 
rácz kanizsai állami elemi iskolához rendes 
tanilóvá nevezte ki.

— ju ta lo m  A vallás és közoktatási m i
niszter ur, több nem magyar vidéken működő 
tanítót jutalmazott meg (4 0 —40) írttal a 
magyar nyelv oktatásában tanúsított ki- 
tűnő buzgalmukért Vidékünkről ebből az 
alapból T ó t h  Kálmán hodosáni, Luttár 
Miklós gánicáai állami iskolai tanítók nyer
tek jutalmat

— f is ik to rn y á n  építendő kaszárnya Ugye 
ismét egy lépéssel előre haladt, a mennyi
ben a nagyméltóságu m- kir honvédelmi 
m niszterium által a cs. és kir. közös 
hadügyminisztériummal egyetértőleg jóvá
hagyott s vegyes bizottságilag kiegészített 
általános építési tervezet alapján a részle
tes építési tervek készítését a város által 
kiküldött bizottság folyó hó 5-én tartott 
ülésében elhatározta. E czélból magyar és 
német nyelven hirdetmény boc^áitatik ki, 
melyben felbivatnak a szakétő építészek, 
hogy ajánlataikat 1894. ápril hó 5-ig a 
város elöljáróságánál benyújtsák.

— &  helybeli jó tékoaycié lu  aő egylet f.
bó 8 án tartotta meg a rendes negyedévi 
választmányi ülését Bernyák Károlyné el
nöklete alatt. Az ui elnök szép megnyitó 
beszédében hangoztatta az összetartás á l
dásos eredményét 9 kérte a tagok támo
gatását. Több kebelbeli ügy elintézése után, 
czéljának megfelelŐIeg továbbra is több 
szegényt rendkívüli segélyben részesít

— é  G ásP árits  szoborra Grahovecz András 
mura-szerdahelyi orvos ur tiz irtot Volt szi
ves küldeni. F o g a d j a t- adományozó 
hálás kö<zöneiünket a nemes czél nevé
ben ! A gyüjtőbizottság.

— § o ttc ra y á n  mint értesülünk, a kör
jegyzőséghez tartozó községek lakossága 
községi takarékpénztár létesítését határozta 
el — s a mint az érdekeltség mutatja, a 
legközelebb alakuló ülést fognak e tárgy
ban tartani. Máris Vagy 30 aláírás eszközöl
tetett leendő részvényesek részéről vesznek. 
Az eszme a polgárság közölt támadt, kik az el. 
adósódott népen akként óhajtanak segíteni ( 
hogy a legolcsóbb kamatláb m el/ett fog. 
nak kölcsönöket adni, s oda hatni, hogy a 
még mindig garázdá kodó uzsorát ezzel 
megszüntethessék. Gratulálunk s kívánjuk, 
hogy az eszme mielőbb valósuljon, s pél
daként szolgálhasson más községeknek is.

— § *ő lö  oitási tan fo lya  m  „F. hó 29.30 
és 31 én a tapolezai vinczellériskolánál 
ingyenes szőlő-ojtási tanfolyam tartatik. A 
részt venni óhajtók kéretnek magukat jó 
éles késsel és a vágás begyakorlásához 
szükséges száz darab szőlővesszővel ellátni.*

Tapolcza, 1894. márczius 5. Tus An
tal igazgató.



— (£  vé r 1 Egyszerre négy gyermeke 
tűnt el a múlt vasárnap Sárközinek, a 
helybeli czigányzenészek prímásának Hir
detés és körözgetés íolytán kiderült, hogy a 
legidősebbnek, a tizenhárom éves fiának 
vezetése mellett Mura Siklóson át Körmend 
felé vették utjokat, hová szerenc ésen meg 
is érkeztek. Ma már itthon van a bátor 
csapat, piheni a küzdelmes, poros útnak és 
az örvendetes — de m é g  p o r o s a b b  
viszontlátá*uak fáradalmait*

— önm űködő gyertyaoltó A gyerlyaol - 
tóval kormányozhatólag összekötött héza
gos rúd egy rugó segítségével a gyertya 
irányába tartatik. A rud egy időbeosztás
sal és hosszában eltolható s csavarszegecs 
és anyacsavar segítségével megerősíthető 
fényszóróval van ellátva. A fényszórón 
mozoghatólag ülő oltócsappantyu a gyér 
tya felé hajhk olyképpen, hogy az utóbbi 
a fényszóró mulatója által a rud időbeosz 
táson megielölt idő alatt egészen a csap
pantyúval való érintkezési pontjáig leég é8 
a rugótól a gyertyabelen keresztül tolt 
csappantyú által eloltafik. (Bergl mérnök 
Budapest)

— fipárgah im ozógép. A gép lényegében 
egy körben elrendezett, legyezőszerüen 
egy más fölé fogódzó bizonyos számú kés 
bői áll, melyek a lehámozandó spárga vas 
tagsága szerint össze- s széttolják önnuagu 
kát és a hámzásnál a spárga minden gör
bületéhez és egyenetlenségéhez alkalmaz 
kodnak. (Bergl mérnök Bu lapest

— g a ro m ft  tenyésztőknek Az á latkert 
régi jó nevű tyukászatában vérfelfrissités 
czéljábói elsőrendű valódi tisztái*ju tenyész
tőinek érkeztek a külföld legkiválóbb te 
nyésztőitől.

Az igazgatóság már elfogad megrende
léseket fajbaromfi tojásokra és kívánatra 
bérmentve küld árjegyzéket.

Képes árjegyzék 50 krnjcíáruak kész 
pénzben vagy levéljegyekben leendő elő- 
leges beküldése mellett szintén bérmentve 
küldetik meg a megrendelőknek.

Bővebb felvilágosítást készséggel nyújt 
az igazgatóság.

— g ird e tm in y .  Az 1893. évi október 
hó 2 án és folytatva tartott vármegyei 
közgyü'ésben 20035 szám alatt hozott 
azon határozat, melyben a tervezett zala- 
völgy i vasútra törzs1 észvények ellenében 
megajánlott vármegyei hozzá|árulás kie'é 
githetése végett törlesztési kölcsön fölvétele 
és az annuitások fedt-zhetése czéljábói 
l./°-nyi pótadó emelés mondatik ki, — a 
nagyméltóságu belügyminisztériumnak 1893. 
évi deczember 21 én 109876. szám alatt 
kelt leiratával jóváhagyatván és sürgőss gi 
indokokból engedélyeztetvén, hogy ezen 
pótadó emelés tény’eges igé»>ybe\étele 
iránt törvényhatósági rendkívüli közgyűlé
sen hozhassák határozat, a szóban forgó 
vármegyei pótadóemelésnek ez 1883. évi 
XV-ik törv. czikk rendelkezései megtartása 
mellett leendő névszerinti megszavazása és 
Zala Égerszög váró ának az |itt felállítandó 
főgymnásiumra adott városi hozzájárulás 
tárgyában hozott képviselőtestületi határo 
zat jóváhagyását kérő folyamodványa feletti 
intézkedés czéljábói, f. évi márczius 29 én 
délelőtt 10 órakor Zala-Egerszegen fendki- 
vüli törvényhatósági bizottsági közgyűlés 
fog taétatni, melyre a törvényhatósági bi
zottság tagjai tisztelettel meghivatnak Zala- 
Égerszög, 1894. rrárczius 4 én. Svastits 
f^enó ík., főispán.

— j e g y e i  h írek. G e 1 s e i G u t - 1 
m a n n Vilmos' kir. tanácsos és nagyipa
rost az orsz. áruforgalmi értékmegállapító 
áll* bizoftg. tagjává nevezte ki a keresk 
miniszter. — K e s z t h e l y  város va
gyona 504'246 fi t értékű ; adóssága pedig 
208,123 frt. — A z a l a e g e r s z e g i  
tkptár 16 100 frt nyereményből részvé 
nyenként osztalékul 38, kamat fejéhen 12 
frtot; a k e s z t h e l y i  tkptár pedig 12,330 
fit nyereségéből 20  frt osztalékot fizet. —
A t a p o l c z a i  k a s z i n ó  tisztviselői 
lettek : elnök Takács Jenő, alelnök Szent- 
miklóssy Gyula, titkár Svaty Béla, pénz 
tárnok Téts K , könyvtárnok Diéne* Sán
dor. — A K o h á r y-m U m a 1 o in Sümeg 
mellett összes készletével elégett. — A 
s ü m e g i  v í z v e z e t é k  fő  ̂útját 900 j 
frtért készítik el, s 24 óránként 320 köb
méter mennyiségű vizet fog adni

— g a z a i  hírek. Kossuth egészségi álla
potáról aggasztó hírek jöttek a napokban 
Turinból — Egy dinamilalaku és szerke
zetű, fürészporral töltött pléhdobozt helye 
zett el valaki az országházban, mely első 
pillanatban nagy riadalmat idézett elő de 
hamar kiderült, hogy csak idétlen tréfa 
volt. — A király megnézte Monté Carloban 
a világhírű játékbarlangot. — A képviselő - 
ház közoktatásügyi bizottsága részletes tár 
gyalás alá vette a gyermekek vállásáról 
szóló törvényjavaslatot, — Radimeczky 
Ferencz topolyai jegyző 140— 150.000 frlot 
a befizetett adókból elsikkasztott; évekig 
tartó bűnös manipuláczióját tovább nem 
leplezhetvén, e hó 3 án este a vasúton 
főbelőtte magát. — Széli Kálmánt Szom  
bathely díszpolgárának válaszlják meg. — 
Munkácsi képét a múlt vasánap 6986 an 
nézték meg. - -  Baross szobrát Stróbl, a 
pályázaton nyertes mintája után fogja el 
készíteni. -- Vas-megyében telefonhálózatot 
készítenek. — Nagy Kőrösön az eddig 
Széchenyi István nevét viselő utczát ne 
vezlék el Jókai-ulczának.

— < 1 8 4 8  4 9  ik i m agyar szabadságharci 
története czimü fűzetekben megjelenő il usz 
trált munka, szerkeszti Gracza György ismert 
nevű iró. A munka illu^tráczióinak össze
állítását Kreitb Béla gróf a fővárosi 1848-49 
iki ereklyemuzeum és képtár igazgatója v o lt, 
szives magára vállalni. Kreitb gróf múzeuma 
tudvalevőleg a maga nemében úgyszólván 
(gyedül álló A gróf u«y a hazában, mint | 
a külföldön éveken át kutatott az 1848-49- 
iki sz badságharczra vonatkozó emléktárgyak 
után Hosszú fáradozás és jelentékeny ál 
dozatok árán végre sikerült egy oly nagy-| 
szabású gyűjteményt összehoznia, a melynek j 
megtekintésére két év e’őtt úgyszólván az 
egész or-zágból a fővárosba özönlöttek az, 
emberek é* e gyűjtemény ntn is egyik 
legszebb látványossága Budapestnek. E mú
zeum több mint 1600 képet, továbbá több 
ezer egykorú nyomtatványt, okiratot, fegy
verzetet, zászlókat és nagyjaink után fenn
maradt különféle drága ereklyéket tartalmaz. 
S Kreitb Béla gróf nemcsak rendelkezésünk
re bocsátotta múzeumát, hanem maga 
válalkoz* tt rá, hogy az illusztrácziókat 
szakértelmével összeválogatja, nagy súlyt 
fektetvén arra, hogy a munkában minél 
több egykorú és hiteles képek jelenjenek 
meg. Az egész munka — egy-egy füzetre 
3 ivet s ámítva, — 2 8 —30 füzetben fog 
megjelenni Az első füzet azonban, mely 
egyszersmiud mutatványul fog szolgálni, 4 
ívben jelenik meg- Egy-egy füzet ára 30 
kr Megrendelhető Fiscbel Flllöp könyv- 
keresk. Csáktornyán.

C S A R N O K .Csikós.
Katykaringós ostor 
Ott van a kezében —
S fényes forgó pisztoly 
Hátul a nyergében ;
Úgy megy, mint a villám —
Száguldó paripán.

Repülj lovam 1 • . Repülj !
Szélvésznél is jobban —
Hej, be azt sem tudom,
Babám háza hol van I ?
Kenyéri pusztában —
Csupán három ház van.

Háiom közül egyik 
Tudom — babám háza
— Hallottam, hogy szépen 
Ki vagyon pingálva —
Megtaláljuk talán.
Siess pej-paripám !

Há om hete mullott.
Mióta nem láttam — ..
Háiom hete nem volt,
Künn a pusztán nálam,
Hold világos este —
Szivemnek sze elme.

Szegény csikós legény !
Hogyha tudná, mint én ?
Nem hajtaná lovát 
S nem menne oly sebtén....
— Künn a temetőbe,
Van a szeretője. —

Temető közepén 
Van egy uj keesztfa ;
Ott a ke észt alatt 
Nyugszik : Könnyes Terka,
Ujdonat uj sírban 
Zöld szin’ kopo1 sóban.

•* *
A hold fenn az égen 
Elfedte az a czát.
Nem akaja látni —
A csikós fájdalmát.
Künn a temetőbe’,
A sírra ládőlve.

Fényes fo gó pisztoly 
Ott van a kezébe’,
S könnyes két szemével
Fel az égre nézve.....
Imát rebeg ajka —
Letűnik csillaga.

Imáját végezve,
Mellét kidüleszti 
S forgó pisztolyából 
Golyót röpit neki —

Másnap a sir mellett,
Még egy újabb sir lelt.

F arkas K á ro ly ,

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A R Q I T A I  J Ó Z S E F



Vu Ciíkovcu 1894 U-í?a márciusa Broj. 10.XI. tečaj-

8 urednikom moči j# svaki dan 
govoriti med 11 i 12 vurom. *— 
Sva pošiljk« tičnče se aadržajano- 
vinah, naj se pofiiljajn na ima 
H a r g ita i  J o ž e fa  urednika vn 

Čakovec.

P re t i  p l  a t  n a  c e u a  J e :
Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . . 2 frt 
Na čet vert leta . . 1 frt

Pojedini brojl koltajn 10 kr

Obznane m poleg pogodbe i fal 
računaju.

Izd ateljstvo:
Xnjiiara Fischel Filipova kam 

predplata i obznane poiiljaju.

u a  h o r v a ta k o n  I m a g ja r sk o m  je* Ik n  iz la z e é i d r u ž tv e n i z n a n s tv e n i i p o v n e lj iv l  U st za  p u k .^
^Izlazl Šmalcî tljed.©n jedenkrat^ to: tt-cl svaku ri.ed.eiyu.

Glužbem glnsnik : ..MedjimuTskoga podpomagajučega činovničkoga druživa1 C „Čakovečke Sparkasse", „Medjimur-ske sparkas.se**. i t. d

G o s p o d a r s t v o .
Kak treba odhranjuvati pajceke i hraniti 

svinju po oprasenju.

Pri cas, gde se svinjogojstvo vrlo ob
zirno ti ra, trčba paziti i na to, da se 
svinje kaj bolje odhranjuju, ter da tim vu 
trgovini dobiju kaj vekšu vrčdnost. Nije 
dosta, da se vrlo vnogo svinjah dr/.i, bolje 
je, da jih se brani menje, nu da budu 
dobro prehranjene, ar bude njihova viéd- 
no9t zato vekša, da se svinje čim bolje 
raniju, mora s  ̂ na to paziti več vu 
mladosti. Čim svinja koti (polegne) pajceke, 
nek se odmah vsaki pajcek postavi k 
materi k jednom cecku. Ako je svinja 
dobročudna i mirna, hitro bude pustila 
svoje pajceke, da ju budu cecali, ako je 
pak svinja bolje divja> onda ju treba na 
vsake fele načinom na to privčiti, kak n. 
pr c obijati ju po glavi i terbuhu, ter 
zdobra ju nagovarjati, d k se pripravi, da 
prime pajceke. Ako je pajcek več jenkrat 
pri jednom cecku, onda naj se navék tam 
stavi, ar drugač jakéi praSčiči odrivavaju 
slabeše, ter si vzemeju taki dva cecke za 
cekanje, ter se počmu med sobom trgati 
Ponavlja li se med pajceki to više pula, 
moreju svinji raniti cecke, ter joj zrokuvati 
bol. Svinja more zaradi toga zgubiti Iju- 
bav do svojih mladih, ter se i dogadja, da 
ih onda i vmorl.

Zato moraju biti početkom pajceki 
navek pod pazkom, da se privče na ce- 
kaüje, dok postanu tak jaki, da se moreju

pri kretanju svinje meknuti, da ib nepo- 
gazi.

Ako ima svinja samo toliko pajcekov, 
koliko ima ceckov, onda se pajceki po- 
razdele tak, da se slabeši pajceki stave k 
vékáim ceckoro, koji ima u viáe mljeka. 
Tak se bude polučdo nekak jednakomerno 
razvijanje pajcekov. Hočemo li pako paj- 
eeke odhranjuvati za razplod (pleme^ po
trebno je več vu mladosti na to paziti, da 
se takvi pajceki čim bolje razviju Za tai 
cilj nek se vzemeju najjakSi i najbolši 
razvijeni pajceki, ter se stave k svinji na 
najvekše cecke, vu kojili ima najviše 
mljeka, a to su navadno prvi cecki, koji 
su na prsih i na terbuhu. Dogadja se, da 
ima svinja više mladih nego ima ceckov, 
ili da svinja kod legla pogine, ter pajceki 
ostanu prež matere. Vu tom slučaju m o
raju se ovakovi pajcek umjetno prehraniti, 
ter ih naveiti, da počmu sami mljeko piti, 
iz koje posude, ili pak, ako imaju vi e 
svinjah s pajceki, da se pajceki prež 
matere med ostate svinje porazdele, koje 
imaju menje pajcekov nego li ceckov. Da 
svinje ra ;ši ovakove mlade k sebi primaju, 
nek se vsakoj svinji daju pajceki jednake 
veličine sa onimi, koje imaju svinje.

Vs: pajceki nek se prvlje namažu sa 
žgan com, da imaju jednaku duhu, ter ih 
bude pras:ca rajši prijela.

Pajceki navadno cekaju 5 do 6 tjed- 
nov. Da prašiča preveč noslabi, i da 
pajceki dobiju zadosta brane, ar postajaju 
navek Vek*i# nek im se, kada su tri 
tjedna stari, počrae davati mlačna hrana,

sastoječa se iz melje, razrčzanog kruha i 
m'jeka Osobito kozino mljeko je za to 
dobro. Kad postanu pajceki vek i, nek jim  
se više dava takve hrane, kojoj se pri- 
mčša i malo ječmena, tak, da kad su 
pa;ceki stari do Šest tjednov, vsaki pajcek 
dobije vu mljeka do 250 gramov kubanoga 
ječmena Tak se budu pajceki po mali 
navčili na branu, ter jim neče biti tak 
težko, kad se od matere odstraniju, kaj 
navadno biva za pet tjednov. Kad se 
pajceki od matere poč U odbijati, nek se 
vsaki dan za nekoliko vur vzemeju od 
nje. tak budu po malem čisto zaboravili 
na nju.

Po oprasenju postanu svinje navadno 
slabe, ter se za koji dan opet oporava. Hrana 
nek se svinjam samo onda dade, kad se 
več očistila od blata. Ako se za 8 do 10 
vu po oprasenju svinja neočisti, nek joj se 
da 40 do 50 gramov glauberove soli, 
raztopljene vu pol litra vode s pomešanim 
mljekom Svin e po oprasenju moraju se 
braniti sa takvom hranom, koja je lebko 
probavljiva, hrenljiva i koja joj dava vnogo 
mljeka. Takova brana je kuhana mrkva, 
razrezana frižka krma kakti deteljica i lu 
c rna, melja od zobi i ječmena i si utka, 
Nesme se pak davati kisela brana ili 
krumpirova kaša. Svinja nek se hrani 
višekrat (5 do 6) put na dan po mali i 
hrana nek bude navčk tekuča, korito, 

Istroganja nek se prvlje vsake hrane očisti, 
da se ostanjki hrane neskisaju. Prejako 
hraniti prašiču ne valja, ar dobi prejako 
mljekoy zaradi česa more,u pajceki zbete 
žati, osobito na cčib

Z A B A V A .

Najbolji dar.
(Konec).

* Tu pokaže najmlajši sin dlani na rokah 
svoji ^pune debeli žaljov. Opazi v stari oteč te 
žulje, prime sinka za roke i kušne te žulje.

Najmlajši sin za erveni se od srama, 
zamuči, ali za čas nastavi opet pripovedati

„Malo zatira dojdem dragi oteč, u tudju 
zemlja. Oude se zastavim u selu, verh ko 
jega je bil na brežuljku jeden veliki grad. 
U  selu pako sarae siromaike kolibice, kučice iz 
vsake kolibice videlo se, da ovdi vlada veliko 
siromaštvo. 8t*ri jeden čovek prijel je mene 
u svoju kolibicu, dal mi je svojega kruheka 
i stana. I tu mi počne pripovedati, kako je 
ovde ubogim podanikom zlo spaija (vlastelin) 
koji stanuje u gradu, da je ohol, nemiloserdan 
čovek, koji i oa sidce od kamena, a • pod
ložniki postopa kak sužni, komaj dete malo 
poodraste, več mora na robotu i jaj njemu, 
ako se nedopadne spaiji ,ili slugam njegovim 
Nedavno ubili su — reče —  nekoj udovici

jedinca sina; prime a takovih dog id ja se ua 
leto dosti. „A zakaj se neobrnete z moljbom 
na spaiju, da zdieum vašora nepostupa tako 
ne čovečno?* npitam starca. „Ah, reče on 
nejedenput učinili smo tako, ali ou odgovara 
tverdokorno onim, koji ga nasoljeni prose : Pak 
zakaj su vaia deca ? Deca vaša i onako me 
posluhnuti i meni delati moraju kak moji 
voli. I vi roditelji i vali deca, vsi ste moji 
robovi. i

Nato zaspimo, okol pol noči prehuda 
nas vlita, koja potrese z celim selom. Izidemo 
iz kolibice, vidimo da je ves grad u plaranu. 
Podanika skupi bő množina, ali ni jeden ne 
priskoči u pomoč; usuprot moglo so videti, 
kako se vesele znesreče, koje naJa nemilosrd- 
noga spaiju. Ja se pako odlučim i bež*m 
gorečemu gradu Tužen t,o bil prizor, jer slugi 
spaije odbež.ali ,samo da si otinu život, Jediui je 
spaija kakti zvun sebe biduči, begal okol 
gorečega grada i vikal plačučiin glasera : ozlobo- 
dite mi sina, on jediuo moje blago na ovom svetu, 
vse vam hoču dati, kaj god iščte: Život moj* 
imetek moj, samo se smiljujte i oslobodite 
mi dete !

Plač i narek otčinski bil mi je not u 
urice, jednim skokom najdem se u dimu i 
plamnu iščuč najdem jedinca, gde spava u

svilnoj posteli i za velikog napora ves op djen, 
vzemem ga iz plamna i položim dete u ruke 
otčeve. Drugega dana reče mi spaija : poveč 
tudjinec, kaj hočeš, da ti dam, oslobodil si sinku, 
oslobodil si ml tri života, dadeua ti zlato, da 
ti bude dosta za celi život tvoj D

„Vidiš, Gospodaru** — reknom, — zlato 
nemože izplatiti, da bi ga Bog zna koliko 
bilo, samo jednog čovečjeg života, da bi ti 
bil sin poginub bil bi to izprobal na samom 
sebi Ja iščem viš *; pogledaj, ti koji miluješ 
tolilko svoje dete, postnpaš nečovečno z decom 
svojih podanika, a ovi uprav onako ljubi 
svoju decu, kak i ti svoga jedinca. Budi 
prama njim čovečan i miloserdan, a oni buda 
tebe blagoslivlali, a kad se dogodi nesreča 
budi na te, budi na dete tvoje, obranit vas 
hoču životom svojim.

„Nato se zamisli spaija, poda mi ruku i 
reče podanikom svojim, koji su se okolo nas 
skupili b ili: „Neču, da budem vile samo vašim 
gospodarom, nego hoču, da vam badem i 
otcem, za to, kaj ti mi je sin od. očevidne 
smrti oslobodjeu. — Ouda podanici od radosti 
kušuje odeču njegovo i moju blagoslavjaju 
nas u ves glas. Ja pako, z&vezavši rane 
moje i iduč rečem : nezaboraite u molitvah 
svojih na onoga, koji me je rodil.



Dok pajceki sisaju (cecaju), navadno se 
prašiča ne bruče, ipak se ko;i put dogodi, 
da se svinja več vu 4 tjednu poti ji kak se 
je oprasila opel počme hrukati. Kak se to 
opazi, nek se pajceki odstrane od prašiče, 
jer je za nje jako škodljivo, ter mogu 
dobiti grižu, oslabe, ter mogu i poginuti.

Kad se pajceki od matere oduzmu, 
more se dogoditi, da cecki pri prašiči za
radi prevnogog mljeka oteču Proti tomu 
je najbolie sredstvo, da se prašiča na dan 
nekoliko put podoji, ter cecki namažeju sa 
žganicom dok neoplahn. Ako se prašiča 
počne hrukati kada več nema pajcekov 
pri sebi, onda nek se odmah pripusti, 
ako je drugač več dosta jaka i zevsema 
zdrava.

K A J  J E  N O V O G A  ?

Dolazek~kralja Ferencz Jožefa vu Mentone

Njegovo Veličanstvo cesar i kra’j Fe 
renez Jožef stigel je 1. marciuia ob peti 
vuri I 30 minut vu jut^o vu Mentoue. Poleg 
vsega togat da je zarau doflel, zišlo se je na 
banhofu viie ondi živuč h Austrijancov, z*tim 
prefekt iz Nizze i viie franceskib iunkciona- 
rsh. Banhof bil je za občinstvo zatvoren. 
Žiodaii su čuvali ulaze Mali salon bil je 
Ijepo okinčen cvčtjem i tepilii (sagovi).

Kralj je stal pri obioku salonskih kolah 
ter je hitro zišel, kak je cug stal. Bil je 
opravljen vu civilnu opravu temuo-give farbe, 
debelim temnim putuim kaputom i nosil na 
glavi črni nizki škerlak. Prefekt Henry pošel 
je hitrim korakom k Nj. Veličaustvu, pred
stavil se, ter pozdravil kralja na ime frtn- 
cezke \laie. Cesar i kralj Fe*encz Jožef 
odgovoril je: „Vese im se, kaj sem doiel vu 
ovn Ijepu zemlju Dobro sam put.,val i ufam 
so, da budem ovde uekoliko miruih dnevov 
sprevodih* Kralj je jofl i naglas 1 najstrož 
iukoguito, poi kojim putaje. Zatim je kralj 
pozdravil nazočno občinstvo doli vzemeč Šker
l a  — ter se je odpelal s grofom Paarom 
tu zapitih kočijah na rt sv. Martina, gde 
se je s kraljicom p »zdradii.

A podanici obečali su, da to boču oči 
niti tako.

8taromu je otcu kipelo srJce od radosti 
na tako dičnog sina u toliko, da nije bil 
D&oguči ni jedne reči pregovoriti.

Najzadnič dojdera, dragi oteč, u jednu 
zemlju, da si je Ijeple pomisliti nemOreš. 
Narod marljiv, bogati varaši, polja Ijepo ob
delana — jednom r rečjom : pravi raj zemelj
ski. Pak ipak narod taj nije bd srečeD, 
Jer je živel pod stoletnim jarmun turskim 
— Ja se jofl po zemlji rezgledal nisem, več 
se nar d zdiže listom, da si iz vojuje zlatno 
slobodu. Staro i mlado pograbilo oružje, a 
žene blagoslavljale muž*, idnče u boj. I ja 
Primem oružje i počnem ratovati s nesrečnim 
narodom u prvih redovih. O ! vnogo je dra 
gccene krvi poteklo, potek o krvi ciele reke, 
ftli nepopustimo i zvojuvali smo glavno 
bitku uprav pod glavnim gradom. Tu sem 
b*l i ja prav pod srcem ran jem, Ali prvo 
ne«° b 8e nehotice zaklopile mi moje oč>, 
°pszim, kako veselo narod dižo oko zastavuvis

Njegovo Veličanstvo kralj Ferenez Jo
žef pohodil je pred poldan caricu Eogeniju 
— a po poldan odpeljal se je vu M >nte 
Ka« lo, gde je razgledal peri voj (šetahiče) i 
igračuicu Na odlazku bil je vladar prepoznat 
i od občinstva pon'zno pozdraljen.

Carica i kraljica Elistbeta pohodila je 
va isto vrčme galerije vu Mortoli. Zazajtre- 
kora fletala su Veličanstva vu parku. Pred 
zajtrekom ostal je kralj vu srom kabinetu, 
gde reiaval tekuče orsažke posle.

Onda je Niegovo Veličanstvo primilo 
kontre admirala Wachtela, komandanta jaku  
(iamflifa „Greif*, na koio| je kraljica pu- 
tov«la# — ter mu se zahvalilo za njegov trud 
i brigu, kojimi je n»stojal, da put Njeziuog 
Veličanstva včini vugodnim.

Kraljevna-vdovica nadvojvodkinja Štefanija.

Nadvojvodkiuja Štefanija odputovala jp 
na večer 28. februar® na dva meseca na 

fizhoi. Vu pratnji kraljevne nahadjaju se 
grofice Pálffy Chotek, ter komornik barun 
Hauer. Jeden dan prejdi stigla je kraljevna 
Trst, gde se je ukrcala na damflif „Trieste* 
s kojim je kreuula pat Krfa. Iza kratka 
boravka na Krfu, polazi visoka gospoja vu 
Kairo, gde se bude zestala sa svojim flogorom, 
princom Filipom Koburgora i princesom Lui- 
som, s kojimi buie nastavila put ua Nilu 
do Katarakta.

Njemački (prajzki) cesar i cesarica vu 
Opatiji.

Sa dobro ubavještene Strane iz Berlina 
javljaju, da bude carica Augasta Viktorija 
s decom 8. marciufla odputovala vu Opatiju, 
kam bude drugi dan došla. Cesar Vilim na 
mjerava svoju familiju vu Opat ji pohoditi 
kesnefle*

Austro-magjarski generalitet.

Po izkazu najnovešeg v jnog šematizma 
imala jo Austro magjarska vojska 1. januara 
Ijeta 1894. 777 generalov razuoga čina, i 
to : 1 feldraar&ala, 30 fzra. i gen. konj., 83 
podmaiftalah i 146 geueraUmajorah vu activ

slobode i ja zaboravira od radosti na strašne 
boli moje rane.“

Ovo rekav, raaodene svoja persa i po
kaže eteu i bratji gluboku brazgotinu ravno 
nad srcem. Tu skoči siedi oteč kak malo 
dete, zagtrli vruče siua si i pritisne vusta 
svoja na glubjku brazgotinu ravno nad srdcem 
i poškropi suzami bleženosti sinovska persa. 
obriše suze, vikne glasom svečanim :

„Daleko nad zlato i srebro i dare bračne 
ljuba vi dragši su debeli žulji, koji su dobljeni 
s pofltenog i plemenitog dela i gluboka rana 
za dobljena za slobodu naroda, Sinko naj- 
mlajši! ti si se jedioi izkazal vreden, mojega 
zaufanja; ti budefl vladal z celim mojim 
imet kom, a brat j a budu tvoja tebi pomagali.* 
Z privoljenjem podavajuč stareči brati naj- 
mlajšemu roku, ar je srdce njihovo bil poflteno 
i pravično i jer sn prevideli, da su debeli 
žulji nastali z poštenog i plemeuitog posla i 
zadobljena za sloboda naroda draži darovi 
od onih, koje su ih oni otcu svomu zputa 
donesli bili.

noj službi; 12 fzra. i g n. konj., 117 pod- 
marflalah i 118 general-majorah izvan službe, 
— i 17 naslovnih fzm. i gen. konj., 89 nas
lovnih podaurflalah i 164 naslovnih general- 
majorah izvan službe. Bilo je an lavu  vsemu 
260 generalah vu aktivnoj službi i 517 ge 
neralah izvan službe.

Melju aktivnimi generali kanonirstva 
(F Z M) i konjan<čtva nahadja se šest nad* 
vojvodah: Karlo Ljudevit, Vilim, Jožef- 
Leopold, Ernst i Rtincr. Za njimi slede ka
petan trabantske telovne garde grof Neipperg, 
barun Kulin i vojvoda Würtenberg (obedva 
vu dispomblitetn) i barun Pírét, nalvoruik 
nadvojvode Albrechta Najstarefli vu čiuu od 
sbornih komandautah je baruu Appel vu 
Sarajevu (1882.), za niim se relaju knez 
Huhenlohe. vrhovni dvorski meflter, sborni 
zapoveduik barun Scbčufeld i Ljud. princ 
Windischgraetz, vrhovni inšpektor pješačtva 
barun Köuig, šef glavnoga štopa baron Ih ck, 
sborni zap. barun Reiuláider, baruu Wald- 
stiitten i grof Grüune, obedva ministri baran 
Welsersheimb i barun Fejérváry, kapetan garde 
princ I- Windischgratz, sborni zap. pnuc 
Croj, ratni minister Krieghaminer, minister 
grof Kalnoky, glavni adjutant grof Paar, 
od je I ni načelmk vu ratnom ministeriumu ba
ruu Merki i dalmatinski namjestuik Divid. 
Nasiovni su fzm. Koblitz, komornik nadvoj
vode Vilima i Giesl, iušpektor žaudeumarije.

Vojnički red Marije Terezije ima denes 
vu vsem 18 domičih i 4 izvanjski vitezi. 
VelfcVrstnik je jediui nadvojvoda Albrechtod 
ljeta 1866., komandeur fzm. Kubu od ljeta 
1866. Vitezi su: od ljeta 1848. do 60. 
general konjaničtva knez Mouteunovo, geueral 
konjaničtva khez Sternbe'g, general konjaničtva 
grof Nostitz-R eneck i major Scherpon *, od 
ljeta 1859. do 60. fzm. vojvoda Württemberg 
fjra. Citty, general konjani tva barun Appel, 
oberšfer Urs de Margina i fzm b run Fejér
váry; od ljeta 1866 gen. konjao čtva barun 
Piret, fzm. barun Pielsticher, fml. baruu 
Bechtolsheim, generalmajor Montluisant; od 
ljeta 1879. írni. Pittel. — Vu inozemstvu 
su vitezi: od ljeta 18618 c lski kralj Ferencz 
II brat mn grof od C»serte; od 1866. voj
voda Cumberland i saski kralj Albert.

Papa Leo i plebenos Kneip

Wörishofenski plebanoš Sebastian Kneip, 
koji je od nekoliko 1 jelah sa svojim vračenjem 
vodom stvoril novi pokret vu hidropitiji, bo 
ravi več više tjednov vu Rimu gde je gost 
papin i prvih ug ednikah cirkvenih. Kneipp 
se je dal sklonuti na zamolba papinu, da i 
pri njem pokuša uekaj blažu proceduru vra- 
čenja vodom. Zvun togi rabi,u i kardinal 
Monaco ter još nekoliko prelatah.

Koliko rččih rabi navoden čovek ?

Vehki ok«fordski vučenjak, profesor Maks 
Mhler, misli, da navadni Čovek nerabi vu 
célom evőm životu više od 300 rččib. Gdo 
je zvršil uuiversu, koji čita sveto pismo, 
Shakespeara novine i^rnane, netrebi ih vu 
dnevuoj porabi ni kaj 4nf>go više 400- Med- 
temtoga su drugi vučen aki drugog mnenja, 
ter vpučuju na najnavadneše rčč»ike, iz ko- 
jih se je m(či osvedočiti, da je poraba iččih 
vnogo vekfli. Navadni težaki i ljudi niže 
obrazbe trebaju okolo 1500 rččth, inteligentni 
ljudi več trebaju okolo 4000, vučeujaki i 
pisci 8 do 10 000, a dobri i uajokretueši no« 
vioari okolo 12 000.

Najvekša kniga na svétu.

Najvekša kniga na svčtu prež snmnje 
je hi torija gradjanskoga tabora sever o-meri-



* ü /

kansko« .The war of Rebellion." Vladal déljivéi stoj blagoslov, papa je odpustil kar Bajzar: (iz DÜtra) „A to jekaj drug) 
sjediojenih državah zaključila je pred 22 Ijeti, dinale. Počekajte malo, seno gotov.*
da se izda auteutična hiátorija rata (tabora), . . . . .  ... ,  j . —
— a vezda se ovo ogromno delo približava Zaka) l|U“ ' PU| U ' Nezna se kartati,
k svráetku. Hiátorija obsiíe 120 svezkov vu „ . . •• | Trgovao Neumann dal je kiér zamuž,
oktavu. Do vezda je štampano 89 svezkov. Sedel je herceg P® ®J,edn “ ■ “  I ali tak, da je zet moral dojti u njegovu
Vsaki svezek (knjig.) debel, je 7 i pol ctm., ™bkom naslon, >Cu - P ^ i , er « J i W J  trgovina pomagat. On »nda svon kCer
ima 1000 Stranah i stoji (koéta) vlada 2000 04 ml9e '  zaka| da. '|U P p ' P, . nije dal van zamu*, nego je zeta si do-
dolarab. Kad bude delo gotovo/ imalo bude pMdoze> pop,tat' >J“de e naj- \ vze,
120.000 Stranah, ter bude koitalo kormanja pJejdl do ‘ J 0.8 * P Jti nuši* ?• Jednod se sastane na ulici sa svojim
dva mihjuna forintih. Vu vsemu je štampino ® m“ zapl s ; * '•!. .. ’ ! J* .. . prijateljem Rosenbergom, te ga ov zadnji
11.000 komadov, koji med občinstvom prav Gd.«0™r' mu je prijatelj : . T .  e « P d  j(a . No kak gi .  tvojj^
vuogo kupcov nebude našlo, pokebdob bude ko' "  8am T n T n i t  K ., n'Je..Clf a"  |novim zetom zadovoljen?*
vsaki primjerak (egzenpler) košt.l 2 do 3000 vugodn. po obedu? 01. je, to prud. jako >To ti je 08obito j fini 6,ovek.  _
forintih. Knige su namenjene arkivom vekših zlr4Du 1 Pro aTI. Ia • , , . p .. odgovori Neumann — „ali samo ima tu
varašov sjediujenih driavih -  Gdo bi hote zarad' pr®m'c.*nla ' probavP' rekel 'e T° 8eb' veliku falmgu. da ho nežna kartati.*
da ovih 120 svezkov prečteje, trebal bi vrlo “ercel 1 ®.'s,e * . . f : ,Ah Bog s tobom človek" — veli na
vnogo vremena. Kad bi vsaki den prcdtel 60 J '  £iz m je  V njave pipe !° Rosenberg -  „Em ,e to vel,ka krepost 
velikih straneh trebalo b. mu za to 6 Ije l 8 j t (,Jinia TU '„.k. Zastavil je ' « * *  “  n|e«a 1 za ,e’ ako 38 nezna 
210 dana, a pokehdob je verojatno, da mti v . . 6. . r 0a: kartati.*
bi mogel vsaki dan Citati, niti bi mogel obla- ^vo)d r ‘’c ’ za)J, b ' š ? . ptE ^r i s ” a „Je moj dragi prijatelj! Ali on se
dati tuliki materijal, sigurno bi trebalo za ® ^  ^ * . f  F ; nežna kartati a ipak se zato karta* —
, . . . r  -  . s  « “ •* » » “ ""■
's*  “ *bQ “  “ “ h ; , « . ,  ], osupnili „T •),■>.». tol J. ,1.1

Najnezdravesi varaš vu Evropi. . , f dK  po husarski offi-

Barcelona je najnezdr.veši grad (varaš) ^  ‘d o R o n j  “puntaU. at™ tam ‘skata",
vn Evropi, jer je onde najvekši pomor. Od *  odšel i prenočil. O-tarjvš ga pristojno 8lav« prve ™ 8 °  tu.ri‘a“ * d™l?« kai‘.
1000 Stanovnikov vum.r. vu Ed.nburgbu 19, .J doCeka,Pp„M i „ oju c garetu Kak kakve komedije delati dok nazadnje moj

S tf  S T S A  i  « -  M t r .  nfineTj7g?nrzemiuna
BeCu 26, vn ^ ^ 1 ^ * ^ 1 8 9 8  ^ )br‘ ’gospon oštarj.š, naj mi povéiu, zakaj »Mo) d? 8 ' f 09P0D kaPitan“ ~  veli
vumrio je z. 800 osobah v.še, n,go I, se e ” ^  > '  ,4okorodjeni gospo• ™,u na zeml,u letečemu offic.ru, ,edau m,mo
rodilo, pak da se puCanstvo nezdtže doselj.- p ' čekamJ 05aPk 8V,()je te ke8U0 vn„éi pro’ežadt Cllovek : To se meni neb. n.gdar 
vau,etn, var.š b. prepái. Barce.ona s.gr.djen. - gna oyak ne(JéJr. bilo dogodi o *
je namoívamom funduáui ter nejma kan.l.za- j?erced mP se na8inejal, p0misleCi si: ,»T| ° ’eI ~  “  ~  o i^ o o  offic.r
cije. Moivarua zim.ca, tifus, bobinke i drug. da áenjem tira Bna.» -  »kaj ti mort. znaS boljo jahati nego ja ?«
zavezm betegt vl.d.ju ood. ep.dem.Cuo. Gusto J p p an jed ,Ah to ne« -  vel. on -  „ali ja
krat je ondi harala kuga , kolera. nomu paSj n’a fefcr{ .p Po „Cerji nebl bl1 “a ko°ia >^'u-

________________

l s s o V t o i . b T  p o K I* ”  J t u T J * *  ’*')*“ i  *Kj*  *«"> “

več i Hamburg, i Viatislavu skupa s B;rl uom. J pujenja nemre zaspati. — uzimljeju vure takaj za popravek za fal-
Ov ogromni potroSek konjskog mesu najviše „  *. ‘  ̂ D; . ‘ : v A
je narasel pridruženjem predgradjah gradu, Y e 1®.^ l0. , crce?u toga * Pr®ve^ 1 Pres *
ar je još ljeta 1891. pred spojeujem potro- I8 da Je ,z,skavat' za zrok puS8alu- ,Gdo b' ---------------------------------------------------------
šcno vu Beč samo 7314 konjab. Ljetos me âz™el *• ljad>? Jeden paši, da bolje pro- , The Grešham«
seča jauuara potuieni su 1832 kouji. barija (da mu že udeo hrauu bolje prekuha), ^

»irugi, da vtši glada; tretji, da nezaspi ; Pr »The (iiesnam* zvanom london*
Kneipp 0 papi Leonu, četrti, da bude mogel bolje spati. — PuSenje skom druitvu (vu Čakovcu je upravničtvo

H H 1 po tom valja za vse, i herceg je počel dalje pri Graneru stacunaru), je moči tivot osi*
Naknadno čitamo iz Rima sljedeóu vjes: kurati. Tojest plati, gdo si hoče /ivot oai-

Plebauoš Kneipp, koji vezda piivuči papujna ------------------------------------------------------- gurati, po letu vek*u ili ménjén svotu i to-
svoju vračenje mrzlom vodom, izjavil se je,  ̂ P°̂ fg ^°ga> Je gdo star i kak svotu hoče
da je papa tak čil i frižek, da more lehko rNcllfl/ ZCL k  T ű t  S  k  CdS da dob'* p,k , ako b' tun,,*> herbom imeuut) 
i do kouca ovog stoljetja živeti. Kneipp je '  * dru/tvo zplati onu svotu, na kojn je bil isti
papu motril i za audiencije i kod pri.nanja osiguren, ili ako doživi na p. 15—20 letak,
doktorak ter je dotol do toga uvje.-enja. " ,  .  , . . .  "i8®« d»ju istu svotn vu ruke. Tsk je mod
Kardinal Monaco, koji je bil pogibeljno zbe Bl a ,e u Gakovcu ?tanovitoga gospo- ilvot i en8|tah i decab osigurati. Ovo drnžtvo
tetal, znatno se oporavil, od kada rabi dln? 8<>dovno Pri vei erji se najedan krat |ma 8yoje g |aTno upraviii(!tvo vu Budapeštu
mrzili vodu nelko od Pn8Utulh Sostov> koJ' su doil! _____________________________________ .*gospodinu u predvečer gratulirat, da bi

Vu Rimu 3. februara. ,ieP° bi Sárközy svojom bandum T nTPUTTA ®uda 3’^a marciu3!l 1894
na jedon krat pred vrati na čast godovnjaku MU 1M Al J A 0 9  71 8§ 2 6  43

Papa je na svoj rodjeu dau i na dan potegnul. Pošalje anda jednoga slugu p o ------------------------------ ------------------------ -
svoje kruuitbe primil kotrige svetoga sbora, naužika^e, ali jer je več bila kesna noč,
ter je odgovoril kardinalu Monacu, da bude 8V* spavali. Sluga bodi od jednoga do C d i U  z i i  h f k *  — Q & f r o í l í I #tt * o h  í

do zadnjeg svojeg časa s tora nastojal, da drugoga, te je zbudi, samo je joj bajzar ,
učvrsti vu čovrčanstvu uvjerenje, da cirkva ^ ovomu se več pripravni pajdaši 1 m-.mázsa. 1 m.-cent. || frt kr.
blagotvorno deluje medju narodi, šireči raedju odpute i pokuie na obloku njegovog stana Buza Pšenica 6 60
njimi načela vjere i morala, pravičnosti i istine. Pajdaši/, (iz vana) „Stani se hitro !u Zab Zob 6 7 6
Potreboča je njezina tim vekfia, čim je viée Bajzar: (iz nutra) „Tko je ? — Kaj Rozs Hrž 6 60
uzdrman vsaki pojam poštenja, pravičnosti, hočete ? Kukoricza ó Kuruza stari 4 80
autorittta i slobode Socialna prava i dužuosti Pajdaši : (iz vana) „Obleči se hitro p ik „ uj „ novi
upravo su na glavu postavljeue. Cirkva na hodi, — idemo gospodinu N. za godovno Árpa Ječmen 6 50
stoji, da potrebne socialne uredbe dopelja vu igrat.u Fehér bab Grah beli 6  -
sklad s istinom i pravičnostjum, da budi mi- Bajzar: (iz nutra) »Niti za pet sto Sárga » » žuti 4 .—
sel za familijarski mirni tivot, za Ijubav forinti nebi se sud išel iz postelje oblačit." Vegyes » * zmčšan 4. -
bližnjega i uzdržaoje mira. Ona nastoji taka), Pajdaši: (iz vana) »Bedak nijeden 1 i_ —
da krščanska znanost rčši vsib verigah. Pod- Hitro se obleči, vsaki dobi dva foriuta.« j



5607 — 93 fk .
Kuliár Gilázsuak Ruzics Pál ée társa 

elleni végiehajtási ügyében irattáruoki je
eut és.

Árverési hirdetmény.

A peilaki kir. jbiróság, mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Kuhár Ga'ázs alaó- 
vidoveczi lakos végrehajtatónak mint néhai 
Kuhár Matton jogutódjának Ruzics Pál és 
neje Kahancer Ilona m.-csányi lakos végre
hajtást azeuvedettek elleni ügyében a nyilván- 
könyvileg biztosított 31 frt 33,/. kr. egyik

tóke ennek 1873. julins 30-tól 6o|0 kamatai, 
16 frt 63 kr. per. 70 frt 20 kr. végrebaj. 
tás kérelmi, 3 frt 45 kr, folyt, végreh. 
kérelmi, továbbá 83 fit. másik tőke, ennek 
1873. julins hó 30-tól járó 6*/# kamatai 17 
frt 63 kr. per és 13 frt 20 kr végrehajtást 
4 frt 45 kr, eskütétel! 3 frt 45 kr. folyt, 
végreh. kérelmei valamint ezennel 9 frt 90 
krban megállapított árverés kérelmi költsé
gek behajtási czéljáhál az ezeu kir. jbiróság 
(a n-kanizsai kir. tö-'vszék területén fekvő 
M.-Csány község 1503- sz. tjkvben. A f  1 
sorsz. a. 40341b hisz. ingatlan az 1881. 
évi LX. tér. 156 §. értelmében egészben, 
s a becsatolt adóbizonylat alapján 51 frt, 
— az ottani 1504. tjkvben A f  2 sor 
3159 hrsz. ingatlan egészben 215 frt. — az 
ottani 1505 sz. tjkvben A f  1 sor 2887 
hrsz. ingatlan egészben 248 fit, az ottani 
1506 sz* tjkvben A f  3 sor 3146 hrsz. 
ingatlan egészben 110 frt. az ottani 1507 
sz. tjkvben A f  1 sor 4771 a. hr*z. ingat 
lan egészben s a fenti s a fenti alapokon 
37 frt és az ottani 1711 sz. tjkvben A f  
1 sor 111/b. hrsz. bel telkes ház alapokon is 
egészben 214 fit kikiáltási árbau Mura- 
Cáány község házánál

1894. évi április hó 3 ári d. e 10 órakor

Bezéthy István Csáktornyái lakos, mint felpe
resi ügyvéd V8gy helyettese közbenjöttével 
megtartandó ny ilvános árvetésen el fognak  
adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 
10*|é-á t készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő kö* 
teles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésé 
tői számítandó 20 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 40 nap alatt, a harmadikat ugyan- 

I attól 60 nap alatt minden egyes részlet után 
az árverés napjától számítandó 6%  kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott

I

helyen és módozatok szerint lefizetni. — Ezen 
hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg meg
állapított árverési feltételek a hivatalos órák 
alatt a perlaki kir. jbiróság telekkönyvi osztá
lyánál és a Szent.Mária községi < lőljáróságénál 
megtekinthetők.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság Perlakon, 
1893. évi deczember hó 12-én. 990 1 — 1

Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírt ó teszi, hogy 
Drávavásárhely község: végrehajtatónak 
Novák Mihály u. o. lakós végrehajtást szen
vedő elleni 93 fit. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai 
kir. törvényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) 
területén lévő drávavásái helyi 1364. tkv: 
159 hrsz : a ingatlan 444 frt és a dráva- 
vásArhelyi 630 tkv. 429/2 brsz. a. iugatlan 
85 frt. kikiáltási álban az árverést ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az

1894. évi márcziüs hó 28 án d e. 10 órákor

a dráva-vásárhelyi község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10q|o-át vagyis készpénzben 
vagy az 1881: LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1 én 3333. sz. a kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8 §.ában kijelölt 
óvadékképes értékpapit bán a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 ’. 60. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénzül k a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A Csáktornyái kir- jbiróság, mint tlkvi 
hatóság. 988 1— 1



A  B o r r i e s í é l e  a r a d n lm a k  ig a a -  
gnt<W ftJlnak  E c k e n d o r lb n n  ( E s ia k  
A ein e lo rszA ff) tudomására jővén, hogy 
eskeado:£ rčcamag tekb helyről mint ere
deti vagy javított ajánltatik. Setelessegé- 
&ek tartfa tehát nevezett igazgatásig a 
£ a z d n k ö z o ii« é g  é r d ek éb en  kéztudo* 
aaátra hezni, hogy

e r e d e t i  e c k e n d o r í i

takarmányrépa-mag
valódi minőségben

A usztria-M agyarországban csakis

magkereske désében
(Budapesten

kapható, a mennyiben az eckeadorn ura 
daisaak mint ez évben úgy 189$. éyiff 
c s a k  e g y ed ü l e z e n  c z e g n e k  fo g n a k  
r ép a n m g o t s z á l l í ta n i ,  mely szeg az 
erre venatkezé árjegyzéket kívánatra ingyen 
és béraentve megküldi. 989 1 - 2
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O Egy jó házból való fiú O

§ TANONCZNAK |
o  o
o  felvétetik H r a m  á r i  I s  O
0  V i k t o r  fűszer és cse- q  
O mege-kereskedésében Per- O
§  lakon. 986 2 - 3  O
O  O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 o

N y o m a t o t t  Fischel Fiilöp laptulajdonoíDál C s á k t o r n y á n .
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