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I rönhan. Štern M

Ai/ f i i  fittitMoni 10 kr.

Kereskedelem.
Napjainkban a kereskedelem viligver- 

9enye oly hallatlanul devalválta ná unk a 
búza árakat, hogy nekünk a kik tagadha
tatlanul agrikultur állam vagyunk, még jó 
eleve szükségünk lesz kellő remediumokról 
gondoskodni és álláspontunknak akkép kell 
megváltoznia: ha a kartelben álló malmoknak 
joga van üzemüket felére leszállítani, ha a 
nagy exportőrök világszerte a ringek hata - 
más szövetségével felszöktetik áruikat hol 
van az megirva, hogy a magyar gazda a 
maga jól felfogott érdekében szintén ne 
köthessen kartelt, hogy legalább a magyar 
búzának világforgalmu értékét megkapja ?

Nem akarom állatni derék magyar kö 
sönségemet- Az akczió nehéz és valantj 
horibilis sikereket el nem érő.

Fájdalom, a métermázsánként 11 frtos 
búza ár, mely a 70 es évek elején mutat
kozott, ide oda mese lesz Ez időszerint 
nincs a magyar búzatermelőknek oly éré 
lyes, hatalmas szövetsége, kitartó kaitellja 
a mely a magyar búzának a világforgalom
ban 11 frtos árt biztoaitson mázsánként.

Meg is mondtuk miért.
Az utolsó két évtizedben úgy Orosz

ország, mint az uj világrész lapályain mii- 
lókra menő hektárakon indult meg a búza
termelés. A magyar bura még két évtized

előtt mint autokrata uralta a t̂ rt és Európa 
liszt vételére utalt más országai más forrást 
se tudtak mint Magyarországot- A budapesti 
lőzsde szabta meg a búza viláíorgalmi ér
tékét és Amerika rnég akkor a hamburgi 
kikötőbe jelentéktelen mennyiséget szállított.

Ma a búza világforgalmi értéket nem 
a budapesti, hanem a new yorki tőzsdén 
állapítják meg és a búza importra szorult 
államoknak nem fáj a tejük ha magyar 
búzából nem esznek kenyeret. A világfor
galom hallatlan versenye következtében a 
magyar búza immár a magyar malmosok 
szerint, nem is lenne versenyképes, ha oláh 
búzával nem fehérítenék

Sopánkodá-sal hogy mért van az, mi 
ként a new-yorki tőzsde állapítja meg a búza 
világíorgalmi értékét, nem segíthetünk. Mi
ránk ebben az elszomorító helyzetben fő eg 
az bir értékkel, ha váljon e lecsigázott árak 
mellett bár, de mégis a magyar búza világ 
forgalmi értékét megkapja e? És feleletünk 
határozott nem- Bizonyíthatnánk könnyesen, 
ha a tőzsdei jegyzésből egy kis egyszerű 
átszámítással a budapesti és new yorki tőzzűe 
jegyzéseit feltüntetnénk. De ezt megteheti min 
denki és amúgy is nagyon kézen fekvő dolog, 

így állván a dolog, elérkezettnek talál 
juk az időt arra. hogy a szövetkezetek ügyét 
fokozotlabb figyelemmel emlegessük.

Mert azt hogy — és pedig nagy mér
tékben -  komikusak ne legyünk, valóban

nem mondhatjuk: hogy ha a búza ára ala 
csony, ne adja el a gazda

A mi gazdasági berendezkedésünk mel
let lehet-e azt ép észszel javasolni, hogy 
terményeit a gazda raktározza föl. De hál 
akkor miből csinál pénzt? Vagy a közter
hek lerovása nem épen a* őszi időre szól. 
Hiszen már az a gazda, a ki csűréből adja 
el a búzáját, rendezett is azokhoz képest, 
a kik lábon adják el! Egy szó mint száz: 
a magyar gazda rá van szorulva, hogy 
terményét azonnal piaczra bocsássa.

Rá szorítják szükségei. De hiszen ép 
az ellen való lesz a szövetkezet, a ’mely 
a gazdának előleget adhat és azzal lehetővé 
teszi, hogy búzáját akkor bocsássa áruba, 
mikor v.lágforgalmi értékét megfizetik. -  
Aztán! Daczára az amerikai konkurenciá
nak, még a magyar búza híre mindég nagy. 
Feltehető, hogy ha a szövetkezetek szapo
rodnak és egy erélyes kartellal a magyar 
búza egyelőre a forgalmat el nem árasztja, 
a magyar búza mo>l lenyomott világforgalmi 
értéke megkapható lesz. De azt egyes em 
ber el nem érheti Kartelbe lépve még a 
kisgazdák is nyerhetnek, mert többen ősz- 
szeállva egy-két vagon búzát egyszerre bo- 
csájtanak áruba, a búza a sok vásárló óh 
természetesen mind haszonra dolgozó egyén 
kezéből egyenesen a íövásárló tulajdonába 
megy és a közbeeső perczenteket is a ter
melő kapja.

A J H m k l í ' U r m j i ,
A N N U  S.

— A , Muraköz" eredeti tárczája. —
Irta : S a s  E de.

Csillagos éjszaka volt én a mezőn szomorúan 
bólintgattak, hannatkönnyeket sírtak a virágok. 
A harangvirág olyan búsan ringatta a tejéi mintha 
az őszi hervadás széle suhanna öt felelte ; — a 
gyöngyvirágok reszketve bújtak össze a testvéri 
szereiéiben keresve vigasztalást ; a liliomleveleken 
nehéz könnyek permeteztek végig s az ér pariján 
a nefelejlsek mélyen a vízbe hajlottak, mintha oda 
akarnának veszni. S az egész mező telelt, halk 
kimondhatatlan bánatos sóhajtás lebegd', úgy 
hogy a könnyelmű éji lipék ijedten menekültek 
onnan... Soha, soha még ilyen szomo-usftg a 
merőn. S a tündér, aki a virágok között járdáit, 
megkérdette őket;:

— Édes kis testvérkéim, a kik lábain nyo
mán fakadtok, mosolygásomból lámadioí, mórt 
vagytok oly szomorúak ?

Feleltek a virágok :
Hogy ne simánk, hogy ne s z o m o r k o d i.á n k ,  

mikor mindég rosszabbul érez/.ük magunkat a 
földön. — Mi vagyunk hivatva illatos koronával 
lonni körül a legszebb bajna on a mennyass/onyok
lejét.

Ah! de hol van ma mennyasszony, » kinek 
örömmel simulhatnánk a homlokára.

Szólott a tündér :
Jól Tehát szülessék lányka, a kinek öröm

mel simultok a homlokára. Legyen ö olyan, a mi
nőnek ti álmodjátok. Aki megváltja ártatlan tinta 
szerelmével a bűnös férfit. A kinek nászütintpe 
a ti diadalünnepelek lesz. A virágok, az ábránd, 
az ideál tónyes diadalnapja.

Szólott a tündér és a mező (ölvidult. — A 
harangvirág kacsagott, a neíelejtsek mosolyogtak, 
a lipek boldogan szedték róluk a mézet, a mi 
most édesebb volt mint egyébkor.

II
Tulajdonképpen pedig úgy kellene kezd nem, 

hogy született a taluban egy leányka, a kit 
a jámbor falu nevelt föl később... így kellene 
beszélnem. De mint az ulc/.asarkon rongyokban 
didergő koldus a/ életmentő alamizsnára : agy 
vágyódik utánnad a lelkem mele^ érzékeny ro
mantika

111.
Az álarezos bálban a spanyol grand leire 

vonta a franczU marquisf.
— Tudja uram, hogy a felesége naprój- 

| napra megcsalja? — És beszélt hoz/á 'ázssin : 
feleségének egyedüli oka ö, a térj. Neki fá|t a nő 
bukása, fájt, hogy ideálja nem tudott megmaradni 
mint szent hitves, de az fiatal volt, követe hette 
az élet jogait, a térj pedig hamu. hitvány hamu 
Mindezek után tisztán áll elöm d a dolog — 
mondotta a lázas ember a hülladezö férjnek. 
Egyikünk nem tUrheti a másikat a világon. Vala
melyikünk engesztelő áldozat lesz az ö bukásáért.

Es nyomban összeültek a segédek a mellék' 
teremben. Egy kövér elszás/.i paraszt, egy bra- 
b«ndi polgármester, egy polchinetló es egy medve, 
— persze kosztümben.

IV.
Megtörténi !
Károgva repültek föl a varjuk. ‘Az erdő

a lövésre visszhangot adott. Mintha az ott lap
pangó néma halál dindalkiábása lett volna : hajrá 1 
Az egyik véresen feküdt a földön.

— Malvin... susogta, Még egy kicsit vitat
koztak a segédek, váljon a golyó az ötödik, avagy 
hatodik borda alatt fúródott e be, aztán haza
vitték a halottat, a varjak pedig kiabálták :

Kár, kár...
V.

Nem gyújtotta meg a lámpát, had saokjék 
a sötétséghez. Mintha a halott szólt volna Osz
kárhoz :

— Mórt öltél meg ?...
Nem a rém szólott Oszkárhoz, hanem egy 

íéDyes tünemény:
Margit volt.
Eljött hozzá a szép asszony s ál fonta az 

Örvénybe rántó karjával, melyek puhák és erősek 
voltak mint a hullám.

— Te, gyilkos, aki értem öltél! aki boszu 
álltái azért, a miért az a férfi a magáévá lett 
Bár tudta, hogy csak apám kényszerít, hogy hozzá 
a nábobhoz menjek, a ki boszut álltái a pokolért, 
a mit az ö oldalán átértem s a bukásért a mibe 
ö taszított.

Most a tied lehetek. Lelkifurdalások kínoz
nak talán P Akarod-e, hogy az ón ajkaim leheljék 
a füledbe : jól letted. Én bírok a fúriákkal.

VI.
És a férfi tudta, hogy ha most össielánczolja 

éetét az asszonyéval, veszve van. Ennek a nőnek 
a lelke örvény. A nagyravágyón, a kicsapongás, 
h modern élet minden Daeinona szivében lakik. 
Menekülnie kell (öle. De hová ?

S mintha muzsika csendü t volna meg kö
rülötte, mintha szétnyílt volna az ég kárpitja, 
apró, nevető angyal gyerekek zuhatagja, virágok



Ma a kereskedelem forgalma sürgős 485 frt 75 kr. fedezetlen hiánynyal égé* által minden nap'«i s;
feladattá teszi, hogy a termelő egyenes ősz- terjedelmében elfogadtatik. * g y  Ua ja** a ^
szeköttetésbe lépjen a fogyasztóval. A számadói tárgyalá.s.1 kapcsolatosan árába bofisetendő A v.nc.ellér az .gyes«-

Mig a búza ára 10, 9, sőt 8 frt volt, Fuss Nándor tagtárs ur felszólalása folytán éti elnök rendelkazése 
mogjárták a kisebb nagyabb valamennyien elhatároztak, hogy a hátralékosok azonnal tgénybe vétele végett az egyesület, elnöknél 
haszonra dolgozó ágensek: ám most a és szigorúan szólhassanak fel, hogy hátra- jelentkezzenek .  a mennyiben a telep.,, 
buzavásár minden zsellére kell hogy a gazda lékaikat, tekintettel arra, hogy az egyesület munka nmei, a jelentkezés sorrendiében az 
zsebébe jusson, ha az adó terheit viselni mostani nehéz viszonyai közt úgyis ahg képes egyesület elnök a v'uczellért átengedhet., 
akarja és örökségét, vagy szerzeményét vál kiadásait tedezm, azonnal fizessék be, s ha Koller terene* «. titkár be|elenti, hogy 
ságos helyzettől megmenteni szándékozik, rövid határidő alatt ezt nem tennék meg Poppel Ferencz .  tag ur kije entetle, hogy

az alapszabályok értelmében pereltessenek mindaddig, míg a vinczellér lak a telep n
-------------  meg. A költség vetési tárgyalással kapcao- felépülhető lesz, ő a vincellér házát haiz

f latosan felhozatott, hogy az egyesületnek nálatul átengedi Ezen ajánlat köszönettel
Jegyzőkönyv. el0Ö g0rhan fö feladata az amerikai vessző- tudmásul vétetett. \

termelés lévén, a tervbe vett zöld-ojtáz az Tekintettel az előrehaladt'’ időre, a 
Felvétetett Alsó-Lendván 1895. január anyatelepnek legfölebb 2 * * S * *|, részén eszközöl- vinczellér f. évi február hó elsejétől hatá -

24-én az Alsó Lendva és vidéke filloxera ê38̂ k, egy harmadrész minden esetre vesz roztatott felvétetni.
és peronospora ellen védekező egyesület sz0termelésre forditUssók Minthogy a zö d- Előterjeszti az elnök a zalamegyei gaz
rendes közgyűlésében. ojtáaok nagybani keresztülvitele e f. évben dasági egyesületnek határozatát, a mely

Jelenlevők: Szmodits Viktor e elnök az r̂j vétetett tervbe, hogy azon nem várt szerint az egyesület segélyezését az eddigi 
Alszeghy J egyesületi pénztárnok, Koller e8elben ha az egyesület egy oldalról sem működés, eredmény és siker, valamint a 
Ferencz e titkár, Fuss Nándor, Lendvay ^ggesülne segélyben, akkor a nemesített övőre tervbe vett munkaprogrammtól teszi 
Mátyás, dr Józsa Fábián, Meszelics Miklós vggSZ(5k eladásából legyen jövedelme: a kői- függővé. Az előteljesítés tudomásul vétetik 
Horváth, Ehrenreich János, Vida Vendel, elhatározza, hogy azon esetben, ha és az elnök felkéretik, miszerint az egye-
Tóma János, Gazdag János, Gazdag lg az egyesület kellő mérvben segélyeztetui ^ulet nevében a választmáuyi jelentés, a 
nácz, Göncz Ferencz, Varga Antal. Mentes ( Hggor a zöldojtás csak kis mérvben az költségvetési előirányzat csatolásával, újabb 
György, Biró Miklós, Sáfrán Pál, Kürouya eg-yeaiilet vinczellérje által eszközöltessék. kérvényt intézzen a gazdasági egyesülethez. 
János, Jakab Mihály egyesületi tagok, és Ugyancsak a költségvetés tárgyalása' Felolvastatik a nagymélt. földinivelés- 
Trajber Miklós, Cser István, Simonka Fér , kapcsán felhozatott, hogy a helybeli ura ügyi magy. kir. minister urnák 78101 94. 
Huszti József, Raji Dömötör, felvételre je -  fŐbérnöksóg kerestessék meg az iránt számú magas leirata Wolf Lipót és fia kis-
lentkező tagok. hogy az egyesület részére szükséges ojtó- martoni borkereskedő ezég szőllőtelepén ész

Egyesületi elnök mindenek előtt a je* házat és vinczellér lakot felállítani szive*- . lelt újabb szőllőbetegség tárgyában, 
lenlevőket üdvözölvén, a mai napra egybe kedjék az egyesület kötelezi magát, azon A magas ministeri leirat tudmásul
hívott közgyűlést megnyitottnak nyilvánítja eí,etrC az épületet jó karban fenntartani ; vétetik s az egyesületi tagok felkéretnek, 
Mindenek előtt felolvastatik a választmány- jlft errtí azonhan az uradalom hajlandó nem hogy annak értelmében a szőlőbirtokosokat 
nak az egyesület múlt évi működéséről y0jnft| akkor legalább is az ép tési anyagnak i minél szélesebb körben figyelmeztetni szi- 
valamint a f é raunkaprogrammról szó ó e^ y  ré8zét szíveskedjék adományozni. — A veskedjenek.
jelentése, a mely egész terjedelmében elfő- közgyűlés ezen indítványt elfogadta és az Minthogy a szaklapok szerint különösen 
gadtatik és helyeslőleg tudomásul vétetik eisületi elnököt megbízta, hogy ezen ügy a Rupestris szőlőket támadja meg ezen 
A jelentéssel kapcsolatosan bemutattatik a ^en no a gát a helybeli uradalommal ériutke-1 újabb betegség, dr. Józsa F. tagtárs ur fel- 
választmány által megvizsgált múlt évi z 0̂jje tennni szíveskedjék szólalása folytán felkéri a közgyűlés az
számadás s az 221 frt 28 kr bevétellel éz ^ vinczellér fizetése 200 írtban é* egyesületi elnököt és titkárt, hogy az egye-
223 frt 51 kr< kiadással helyesnek találti t- 8ZHhaü lakásban állapittatott meg, s azon sülét anyatelepéu létező Rupestris szőlőtő- 
ván, miután a kiadási tételek kellően ok- j^yul a vinczellér által nemesített minden kéket kiváló gonddal többször raegvizsgá ni 
mányolva vannak, pénztárnoknak a felment öjkerult nemesitvónyért neki '/« kr> bizto- gzivezkedjenek.
vény megadatiK. w . . littatik. A vinczellér kötelessége első sorban Felhozza az egyesületi elnök, hogy

Egyidejűleg előterjesztetik a f. é. kö t 4HaI1dóan a telepen dolgozni, azon kívül legújabban „Gebrüder Basán* czégtől egy 
»égvetési előirányzat is, a mely 715 frt o2 pedig az egyesület tagjai által igénybe vé- ajánlatot kapott, mely sze'int lege ső minő- 
kr, bevétellel és 1201 frt 23 kr. kiadással és tettetik, a midőn is az igénybe vevő tag ségü rózgáliczot 1 *|4 frttal métermáasánként

 ̂ ______  , -------- -------  - -■ — g még olcsóbban szállítanak mint a múlt év-
^  —  ' “ * ben,  felveti tehát azon kérdézt, vaj)on nem

böségszaruja ömlött volna alá az égből. S a De ő nem éltette meg a lény szemében a látná-e a közgyűlés szükségesnek, hogy
tényben, az éjben, az iíju emlékek hajnaifény- 1  virágok lelkét, ö egy egyszarü falusi fruskái 1A- ehérőleg a választm ány javaslatától, m égis
ben megjelent előtte : Annus a kicsi leány, a kit toll maga elöli, aki azt tanácsolja neki, högy foglalkoznék az egyesület a f. évben is iéz-
« laluban elhagyón, hol .uhane, éveit töllöti*. higyjen abban. » mii «• ö ti![Aga ré«en g é lIOz k ö .vetités .e l — A k özgyű lés többek
S mintha T«d letele paripAk vAglatnhnak előre a gott ;t®ldüb0'' 8  falazó la lé .a  után felkéri áz elnököt, mi«*e-
mélység feló, s egyszerre lábuk elé hullana egy nitén toikac/agoii. . . . . .  . A , . . . , ! . ,
szál virág: úgy tett az ö gonosz, szörnyű vógze- Mintha a nap borult volna el. Mintha szó- nn t helyezze m agát érintkezésbe a helybeli 
tével a kis Annus Sirt és a könnyeken át mo- moruan hajiották volna le fejüket a virágok, kereskedőkkel, szóllitsa fel őket, h ogy  min- 
solygott Látta a kis lány alakját s a legszebb mintha végletük árnya borult vo na a ertre bem utatásával tegyenek  ajánlatot 9 a 
kép az éleiben a mit könnyeken ét mosolyogva sötéten. yxil m ennyiben Basán ezég ajánlata nem ked-
DéZhes most beszéljünk egyszerű, minden fellengés ' Aztán Oszkár soka. nevetett a falun, a ki. vezöbb, köseön szerződést a legkedvezőbb 
nélküli nyelven. Falun vagyunk. Annuska fehér l**ny lélszegsígein s megtoghatatlannak taálta, ajánlatot tett helybeli kereskedővel, hatá- 
babos kötényt visel Egyszerű népdalokat dalol hogy töHhetett ily sok időt ezen a helyen, ö, a r0zottan kikötvén, miszerint a minőség 
Iskolázatlan hangon mint a pacsirta. kit vaskapc.okka tart *°8va a nagyvárost élet, eUenőrjzfofo,,e czéljából az illető vállalkozó

A falu leh.ggns.loUa a ..engedélytől, vihar- a. ottan, nék káprázatos büvö. lelke. kereHKedő egéaZ récéhez ké.zletét az egye-

. , . ,ek a kis Annus ágya fölé és hüs harmattal eny- tónk
Kimentek sétálnia kertbe. hitették annak égő homlokát. Az egyesület alelnöke Nuszer Ján os,
S a virágok íi kiknek,vágyából ® — Vigyetek újra vissza — rebegték a leány volt alsó lendvai lak ós lévén , m iután ő

a kis Annus született, a kik megáldottAk «gés/. ü akik e világra küldtetek. Csalódtatok Alsó-Lendváról vótfkéi) eltávozott az alaD-
életére, tisita, ártatlan, illatos(lélekkel ti ok eijes be0Demt neiu iucuara betölteni hivatásomat. Nem , , .  . * . i ,, ' „ ..i?^
hangon biztatták ; Most töltsd be hivatásodat, a vetl<k égar#( hogy örangyft[ vagyok, a tiszta sze- 8ZHbÁly ok értelm ében m egszűnt egyesületi 
miért születtél. relem nemtóje. Nem tudok már az élettel meg- ta8 lenn ,i ö csakis a helybeli uradalom

Annus szótlanul haladt a íérfa mellett. küzdeni édes virágtestvéreim. Szálljunk el mind- képviseletében volt tagja az egveiü letnek .
Miről i.-tud,ak f  nyáj.n .  földről. Minthogy egyesületi tisztséget c a k i .

a szép falusi libácska? A férfi azért beszólni ez g a Virágtestvérek elvitték magukkal a kis eírvesülpti tanok viselhetnek a k«*crv(llAs
dett kereste a leány lelkében • vt.ahangot El- Anouil R roIn|o„ ,Bkele löldrGl. ! Í Y I l hl- !?u . n j i  k ’ i
mondta, hogy ö mennyit szenvedett. Hol laláljon # * »e alelnöki állást üresedésben levőnek te*
vigasztalást. Annus egyszerű, naiv, ártatlan le ké- Tulajdonkópen pedig úgy kellene végeznem, kinti és az alelnöki állásra egyhangú lag  
bői fakadt a jó tanács. hogy Annuska kiheverte a csapást, aztán férjhez Magethy Géza herezegi uradalm i felőgyelő

— Hol találjon vigasztalást... Imádkozzék. ment ê y u r a c jr t | m j gHzdrtiiszihez, — de mint az urat választja m er.
S rá nézett tiszta, imádságra tanító szemme . mezasarki didergő koldus az irgalom nyomára, Al«7 «trhv Irtvanf nlnvtAmnk kíiaUnti

S a férfinak azt kelletett tona akkor mon mz ^jntmentö könyőrüleire. úgy vágyódik utánna . v  ̂ .P  * ’
dam : biz« ny-bi/ony imádkozni fogok ón, a i e | a lelkem M1 ón aivár natUralista históriám köz- ho^  m ,nt köZHégi bíró és m int iparos, 
szived lesz az oltárom, a te szemed imftdságos I hen 6h romantika. nagyon el lévén foglalva, nem  képes a reá
könyvem, ártatlan édes fiatal lány. I bízott tisztnek úgy m égfelelni a mint ki*
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vinni, a miírt 1» ké"i a közgyfllént, hogy | »éget »olt képes kimulatni. A zéiidfi nyolca óra ságiéiért De hallgasd c*ak meg az én had- "  6  
lemondását elfogadni és helyébe egy uj öt percekor tűzetett ki, a mhlön mind a két párt járatomat
pénztárnokot választani szíveskedjék- - A T e r /nem vezérelt. Az urak elhihetik,
közgyűlés lemondását tudomásul veszi és ilgWoltg4j ko.:( lelt el. A Wiasdos-párit.k hosty a lányok nem számításból járnak a
Ferber Józsefet egyesit éti pénztárnoknak |$ka j„ riPÍ?vobb volt, úgy, hogy szükségesetében bá ba. Engem a táncz, a zene csatogatolt* 
egyhangúlag megválaszol. uaeg 30—40 szavazatot össze iudott volna hozni, Könnyű íehér ruhában voltam alpesi ró-

Végül Fuss Nándor egyesületi tag ur de err. nem volt ŝ ükaeg mert fél 9 órakor *z zsákkal Most már mikor belépőmet a mama 
indítványára az egye-ület elnökének tapasz- ® k e l t e :  t° a" zöld tJtáüok "k*Ii »z leszedte rólam a bálieremben megtanultam
tatt tevékenységéért és úgy t»uzgó> ágáért j,*gy a zárdában a lekér tollasoknak még sziu «>1 «z izgatottság, úgy éreztem, hogyha  
me yet «z egyesület ügyei körül kifejtett főn î .tartalékjuk van tirejtve, h mi nem bi/.onyult egy jó csárdás tánczosom menten nem 
a mit ő kiváló érdemül ró fel, a közgyűlés valónak. A/. eredmény kihirdetését a W;«^ios akid, ebbe a mumtuinba elpityeredem. Hála 
jegyiőkönyvi köszönetét szavaz Pátiak óriási lelkeseddel fogjak M a felnő a gondviselésnek ez nem következeit be,

E gyesü leti elnök a meg nem érdemelt 'íátl*a^enktvOd'IórdTdö^íizára h.on“ mk" végig e«Y valak' n Yuttotta felém kariat én ezze' 
kitüntetést hálás köszönettel fogadja, b e z -  H vároion W-ansicsut elletve. Megjegyezzük, hogy lártam le föl a teremben és képzeld néni, 
úttal is kijelenti, — a m int ezt akkor tette, a wia*sic< uiinisterre történt szav*/. »luk közül a az a tökfilkó az uj korm ányválságot hozta 
a midőn az egyesület tagjai őt ezen díszes íeisö-videkre esik 662, az alsó-videkre 618, ősz- szóba Ott hagytam az Unalmas írátért és  
állásra fölemelni m élíóztattak, hogy jö- »»esen 1280 szavazat. a Tordy leányokhoz szegődtem  Egy pillanat
vőben is legfőbb tö .ekvése leend az egye K i n e v e z é s e k .  Z*ká Vilmos Csáktornyái egéSz. A cz.gány rágyújtott a csárdásra

, /  a  l it. i „ „ : ^ h h  .  i»  kir. adóhivatali tisztet a pénzügyminiszter ur az , *  * , s y  J '  “  ,
sülét érdekeit leg|obb tehetsége sz erű t elő ai4ö. lBudv#i kir. adóbivaiaihoz ellenőrré neveste és  a korm ányválság derék férfia tánczba  
mozdítani, a mit ó csak kötelességnek amer kj, _  Dezső Lajos oki. tanítót és tornatanárt a vitt Mi voltunk az első párok, néni. V isz- 
nem ismervén a kötelességtől jesitésiiek szón vaüá«- és közoktatásügyi miniszter ur, a c>-áf- szavonom  a tökfllkót néni, mert tánczosom  
határát, a hol az érdem  kezdődik. Kéri 1 tornyai áll segélyezett közs pog. iskolához segéd- kitűnő gyerek, szép a szem e, hunczut a 
egyeeUtet igen tisztelt tagjait, b o g , ré-ze UnU4£  z&a # , j4r4, bl|n p lu s z a  és  ha az élet csak tánczolásM I
sitsék jövőre is, mmt eddig, jóakaiatu ta m4r<MÍIM n J 12. 1 3 . 14. és 15-én les/, Polgári állana. h,8VJe metf soha se választanék  
m ogatásukban, szolgálják ők is oly híven elnök: Csertan Károly alispán. Polgári orvoi: mást. . .  Mert tud lánczolni és én e g y -  
az e g y e iü e te t , a m int azt ezen vidék sző dr. Krašovec/. Ignac/, m. tb főorvos, a perlaki szerre a hetedik menyben valék mikor a 
löszeiének felvirágoztatása m egkívánja. járásban marc/iu* 18. 19 20. és 2l-én. Polgí ii barna legény elfogódással kért föl a — —

A jegyzőkönyv hitelesítésével Fuss N. elnök : ar* ^ olyQG.J.u,a Inegy«» biz. tag. Polgári m^h0(jlk négyes e. Aztán a mama mellé
, T j  51 , 1 . . , . orvos: dr. Böhm S/.iduey jáiásorvos. A sorozásra . lá . . ,
és Lendvay M. tagtársak bízattak meg A fejLivott állítás kötelesek száma az egész megyében vezetett, anya szegről végről ismerte. Lova
közgyűlésnek több tárgya nem lévén,, az az első korosztályból 3.757, a második korosz- KOin azonban magunkra hagyott és a czi-
elnök által, miután a tagok buzgó részvó*: tálybol 2389, a harmadik korosztályból 198* • gány dobogóról mindég engemet nézett 
teleért köszönetét mondott, az ülés bezá i#y összesen mind a három korosztályból az egész (Erre esküszöm néni, pedig elhiheti, hogy
ratott. vármegye területén 8126. .. én oda se néztem rá.) Jöttek az elbizako*

_  , u i , . , H a l á l o z á s  lmrey Sándor lentit körjegyző . . . . . . .  . j  , 3., x
Ezzel a legjzökóuyv helybenhagyva e hó 4.én éjj8, (1 6ra)(or éleiének 32. evében dolt .l,<ztek. Persze ralnd a m4sodlk né‘ 

aláíratott. hosszas szenvedés után Franc/ensfegtenhen el- íycst óhajtották, kosarat adtam nekik- A
S 4'fc TT Vta K 11 - *  -  hunyt. A buldogu tat Dekanoyeczen helyezik örök Torday lányok úgy látszik többet láttak,
sxaoaiw  Vixtor 01 e r fe r e s s z  nyugalomra, záldás poraira! mert mosolyogva kívántak szerencsét; az

Hitelesítjük ! ' £  Csáktornyáipol&ári leányiskola Városunk tánczosom Miklós László államügyész.
és vidéke nagy közönségének rég óhajtása Ex jól esett Higyje meg nénike, aranyos 

Füst I’ándor. Lendvay LIátyás. , indult valósuknak a Csáktornyán felállítani jój eaik az embernek, ha az első bálon az
___ tervezed polgári leányiskola engedélyezésé- e ső csárdást és második négyest egy állam

! vei. Dr Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, ügyészszel tánczolhatja.
R íl | a n f  A I A Ír tanfelügyelő ur február hó 4-én mutattál)« Aztán hozzám jött, nem tudom, nem
i \  u i u i n  ü i c  h. az iskojag^knek az ezen ügyre vonatkozó rosszul tettem-e, de én — elmondtam

a városi előljáró.-ág és iskolaszék már re- neki is mindent, a mire ő azt jegyezte meg, 
K ép v ise lő v á la sz tá s. Dr. W l a s s i c *  8tbben felterjesztett kérvényére érkezett hogy szeretné, ha a személye is számítana 

Gyula minister e hó 7-én a Csáktornyái választó* munsleri rendeletet melynek értelmében előttem, nemcsak az állása, 
kerület orsz. képviselőjévé választatod meg — A vallás- és közoktatásügyi minister ur ö  A soupénál őrült kedve volt az ügyész 
küzdelem mindkét pá.t részéről óriási mérveket exellentiája hajlandó a Csáktornyán 1895. urnak váltig a legkedvencebb nótám után
K  » . K  , V . V . Í « r , S “ £ . ,dT.1; «  i «  -sv « ™  m  o * . ' r  , .d .k i .M .u  . . .  .k .m  ,
2500 szavazat, a melyből 1280 szavazat dr. Wa lY‘1 megnyitandó községi polgárt leányisko- elbuzatni
»ics minisierré, 1220 szavazat pedig dr. Major Iánál a szükséges tauerők én illetményéit, Másnap vizitelt nálunk. Jobbára a mama 
Ferenczre esett. E szerint Wlassics minister 60 a kinevezést jog fenttartása mellett, az ál- beszélt (Tudod néni. ez neki szokása) annál 
•zótöbbaeggel gyfizflit. A választók bevonulása |a(npéiizlar terhére elvállalói. Az iskolaszék többet néztem An gavalléromra, ö Csodál-

n a w a w ^ s s y s f K  ^  ’moí “ «**- *két nagy cá p á t bevonulása tűm lel ; u. m. a/ 'ndulalu gondoseodásat mert hiszen a.ig m re én így íelellem :
alsó vidékről külön vonalon érkezei 6ü0-»él több szükséges indokolni hogy e földrajzi s nem De hiszen maga sem bágyadt ső t! ..
válaszió, kikhez a Dráva-Vásárhely felől érkezet zetiségi szempontból egyaránt nagy fontos* Másnap együtt sétáltunk a városban. 
i«k csatlakozlak, miálial közel e/.erre növekedett határszéli városban, ily intézetnek Nekem úgy rémlett ezt suttogták körültem;
LiC'hLnl Óhu w ?l’aVar*f,dÍ ZT ^  ‘ T T  felállítása múlhatatlanul szükséges -  s a ez boldog asszony lesz!
A Major.pértiak l^oagyobb íémege" hegyvidék I “öneve,éa ttíré" szellemi s hazafias tekm Bizony a hír és kombinác iók hamar
felöl jött, a kik Szent-Ilonán gyű eke/.tek. — A \ leiben egyaránt magasztos hivatást lóg bx- terjedtek, de még se hamarabb, mint »0« 
partok felvonulása után a kisebb és n-gyobb: tölteni A< iskolaszék — mint értesülünk — megkért, harmadszori látásra egyenesen 
osapatok vezetőinek jalenté*e .szerint hozzávető-1 kérvényt terjeszt be a közoktatásügyi mi- tóéin. Nem hiába, hogy »három« volt 
rwia*11̂  kövf tkez,it“i lőhetett a zöld tollasok njĝ er ur|l0z, melyben köszönetének s örö m ndég a kedvenc számom, harmadik na- 

voh, minUH röld. “ é“«k kitejezésl advi», HZ'rtnt f.ag (olya- pon lettem boldog, nagyon boldog 
tollasoké, mert daczára « hózivatarnak, helyérő modm, hogy a mar íenalló polgári tiu'skoiat Nénikém most már nem szabad többé 
meg nem mozdult, s a lelkészek vezetést* melleti és a létesítendő polgári leányiskolát, a fel- bálba mennem. Miklós kért rá, de, — hidd 
rendesebben járult az urna e>ó mint a /.óid tolla ügyelet egysége, a vezetés egyöntetűsége s e| _  nem js vágyom. Nénikém aztán eljere 
*o > * kiket a vendéglőkből keleti összeszedni az ezen iskolákhoz tűzött művelődési szem- nászasszonynak! Ezennel szivemből és

r w *  <,2 2 s r ”.“ ‘l|“ l “ í•Ikalom volt adva az ellenpárthoz való szökésre, állami jellegűvé tenni mcltóztassek. esküszünk. A Tardy lányok is koszorús-
f*ekkevesebb 100 szavazó szökött át. Szjnos, hogy ------------------— —  -------------------------  leányok lesznek.
« fehér tollasok vezetői kőiül akadtak olyanok, V  k r Mindenkinek hasonló boldog farsangot
J k,k a *öld tollanok közé menvén, az ellenpárt- C  o  A  K  íN v J  K» kívánok és azt hiszem így minden leány

csábítgatták Wlashics minister híveit Egy ____  clécedve lri a te boldoffi®lkesz majdnem áldozatává esett a nép dühének ; me8 [tüZ  eiegeűve írj a te oomog
* csendőröknek kellett a magáról megteiedke/ett . .. t  ZSIIIIIR*
lelkósit a zöld tollas nép dühétől megmenteniók. P l ir S í l I l^ l  I^VOI* ...............  " ■
«  ilyenléle ONábilgnlás a szavaaóbi/.oiiság előtti Fp1p1ő«j qyprkpííyfrt •
l> többizben előfordult, miért is az elnöknek egy Nagynéni, drága!
•Ikészszel szemben komolya )b eszköxöknö* kellett Némke te egy rettenetes fotográfus M A R G I T  A!  J Ó Z S E F *

s  f & s s j v s í  r ^ ' L ' r r s r i r  ~  ••
kapilulWsi.j* k«. FISCHEL FULÖP ,STB»USZ 8*M B )
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8 urednikom moči j« svaki dan 
favorit' nad 11 i 18 varom. — 
8va pošiljk* titaé* s« sad ritja no* 
višali, naj s* pošiljajo na im* 
■ a r f l t a l  J o i e f a  ur*dnika t i  

Óakov*c.

Im daU lJatvo:
Kaiiftara Fisobal Filipova kam s* 

prodplata i obsnan* pošiljajo

P re d p  a i i i f  ceua |«:
Na celo leto 4 Irt
Na pol leta • • . S frt 
Na četvert leta . . l fr*

Pojedini brojl koštaja 10 kr.

Obnan* s* pol*« ^ofodb* | ftj
radonajn.

u a  h o r v a fa k o r  i I m h k )a r a k o m  j^ x ik u  ix la x e é i  d r u i t v e u i  z u a u N tv e u i I p o v u é l j iv t  Hat z a  p isk .
^ i z i a z A  a n ra lcU  t i3 a d .a u  J e d L e n to a t  1 t o :  tto. sT ra ls tx  nedLaljVL. ________________

f.lužbeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva“r „Čakovečke 5parkasse“, „Medjimurske sparkasse“. i t. d.

v
Čutilni organi i njihova radinost.

S poslovanjem putem déla pribavljamo 
■i ti vež oprava. Posle sijse sudčlo vanjem 
čutilnih organah moremo obavljati, zvrša- 
vati, i ravno zbog toga moremo uvidčti, 
od koli velike znamenitosti je čvrstoča 
čutilnih ustroj a h i pazljiva njim njega.1

Ovakvih čutilnih organah ili ustrojah 
pet im am o: vid-, sluh- vonj-y okus- i 
pipanje

Oko je čutilni ustroj vida. Mnogovrstni 
uzroki moru délovati škodljivo na oko. 
Tak predugo bdénje (skoznovanje) pri pre 
velikoj jakoj svétlosti, ili razpravljanje s jako 
mali stvarmi, naglo naatupljenje s tmice u 
veliko svčtlost' g leda vanje u sunoe, u od 
bijajuču se sunčanu svétlost.

Oko nesme se s či tanjeni i pisanjem 
previfle siliti Pii čitanju potrébnai dovolj na 
■véti i ost. Kod pisanja na to se mora paziti, 
da svétlost s léve stran« dobadja. Večkrat 
je trčba poku ati samo a jednim okom Ci
tati Gdo nemore dobro öitati s jednim 
okom/ ili jako nikak nemore Citat s jednim 
okom, naj o to m namah Iččnika ubavésti,

Vrlo dobro čini okú flétanje u slobod- 
nom prostoru navlastito razgled a nje u sele
nom polju Sigranje, osobito loptanje. jača, 
vjeiba oko ci janje a mjerenju ■ okom.

Nedržimo nikakvu stvar blizu k oku, 
negledimo ni t̂ s jako bliža. Priučajmo se 
k tomu. da kod čitanja, pisanja svigdar

25 — 30 centimetera bude od očih nam 
odaljena knjiga ili papir. Ova daljina odgo- 
vara zdravomu oku

Gusto pran e oka smrzlom vodom oživi 
osvézi otrudnjelo oko, te odstranjuje kod 
déce osobito čipanje oka. Ali treba je paziti, 
akoje oko ovruöilo, u pr. gda ustranemo, 
da se namah neperemo s mrzlom vodom.

Čuvati je treba oko od praši ne i od̂  
svakoga bantuvanja

Neima svaki bisti og vida oko. Ovakvi 
da dobro mogu videti naočale noše. Ima 
kratkovidnih i dalekovidnih ljudih Ovi po 
tiebuju svaki druge fele naočale Naočale 
nezabi, niti ne kupuj nigdo dok mu léőnik 
ne je oko pregledal

Nekoji Covék ne le u stanju svaku 
farbu na čisto razlučiti, nego izkrvljuje. Ovo 
nazivaju slöpom íarbenom slépotom. Ova- 
kov Covék more veliku nesreču prou* 
pzročiti, ni pr. kod željeznicah, gde be 
table za oznočenji-upoznauje farbe mogel 
zameniti, te streskanje željeznioah iipos 
lavati.

Uho je čutilo sluha. Nesmémo zanema
riti onu regulu, da uho čisto držimo, da 
nomioe ga izperimo te iz uha u njem se 
sakupivšu usnu mast od vremena do vre
mena odstranimo, — ar zanemarivši ova, 
mogli bi uzrok gluhosti prouzvrčiti, što se 
sa Spricanjem izvračiti more.

Nesmi za čiščenje uha špičasto orudje, 
kak je n. pr. igla hasnovati, te u obče u 
dubljinu uha se uesmö čistilo uha ur nuti.

Trzanje natezanje udarec na uho tulenja 
kričanje u uho jako lehko "more pokva
riti sluh.

Nos je čutilno orudje vonja dube. Jako 
je zla navada i škodljivo je kod deče, da 
sprstmi si neprestano gletirju u uho. Potrebno 
je brinuti si, da se nos u čistoči drži.

Snovanje zatupi čutilo vonja, tešupljinu 
nos neprestano draži.

Čutilni organ okusa srnje cen je u 
šupljini ustijuh Usta si svaki dan stri ikom 
vodom operimo, te se brinimo za čisto 
držanje zubih

Zube tréba je i meso njim svako jutro 
skeficom ali ne sjako mrzlom vodom oprati 
ili s malo alkohola zadržavaju ona vodom 
dobro i čisto izčistiti.

Čutiluo orudje opipa je koža, od čije 
njege smo vre rekli.

Novi iieprijatelj vočurstva.
III. Kak se pojavi krvava vuž na vočki i 

kakov kvar načini ?
Pirije smo spomenuli, ds krvave ruši 

po télu, osobito pak ua zadujoj strani téla 
poraščena 8* bdlimi gustimi niti na spodobu 
pamuka. Takaj smo rekli, da se zaradi silno 
Introga povnoiavauja nahadjaju krvave vo i 
vu gradah na kupu (skupaj), ter zaradi toga 
tzgleda grana (svržj ili mladic«, kak da je 
snegom ili pamukom pokrita. To je prvo zna-

Z A B A V A .

Dieca, poStujte roditelje!
Grof Špork, general kavalerie, bil je sin 

ieduog piipro8tog ladanjskog plemenitaša iz 
Delbrücka u Vestfalsko), te je samo svojim 
junaCtvom iz prostoga, Soldata do ovak visoke 
čaati dotieral. Njegove Miloge i hrabrost pra- 
vedno ocienjivajoči, izvisil ga je cesar Ferdi 
nand l i l  na grofa.9 AliySpork je zoto sve- 
jedno ostal mi krotki ifneoholi Spork, koi j* 
i prije bil. Niti časti niti zvanje, slava, redovi 
i titolofti nisu ga mogli is njegove prljašnje 
jednostavoošti genuti. On je ostal onak jed- 
noatavHO i pripost n svem4 kak je i prije bil 
samo prosti sóidat

Kada je jednoč. Još za života svoje ma
tere n domovinu si doiel, počastil ga je bis- 
kop Padeibornski i pozval k-obedn. — Bes 
znanja generalovog, pozval je takaj i njegovo 
mater iz Delbrücka tak, da bi ona več pri 
biskupn se sa svojim sioom sestale, prije nego 
bode o otčinsko kočo stopil. Spozivom za- 
jedno je biskop naredil, da te itarica kakti 
plemeaiU gospa obleče pokebdob je mati

grofa. Akuprem ne rada, ali na ielju b>sku- 
povo ona to učini, te u goipodakoj opravi 
dojde k bisknpu, gde se je imala svojim sinom, 
grofom, sastati.

Došavii Špork k biskupn, predstavi mu 
ov ujegovu mater, koja je tu u bogatoj op
ravi oblečena stala \ ali Őpork ova plemenita 
gospoju nije hotel prepoznati kakti svoja 
mater, on je čvrsto tvrdil: „Ovo ni)e moja 
mati, ier moja prava m»ti jejedna priprosta 
tene, a ne gisdava, po modi oblečona dama*.

Stariča na to i odloži zlatinu te sleče 
po modi opravu i postavi se, navadno oble
čena pred svojega sina.

Komaj da je general ovu po purgarski 
oblečeno stanco spazi), skočil je is stolca i 
med velikem ju je na srdce pritienul i kuni
val veleči: „ Je, je, ovo je moia draga maj- 
kica, koja mi je znala one liepe pripovesti 
pripovedati, dok sem još bil mali*.

II.

General Vatingtou bil je za praesidenta 
s)edinjemb državah u severnoj Ameriki iia- 
bran. Kad je izbor prešel te kocka na njega 
pala, posietil si je naiprij* mater te jo re 
kel * „Narod me je za prvoga činovnika 
države iiabral, pak sam zato došei, da Ti

draga m mu a zbogom rečem, kad bu ko*»tc 
godioaiu mog predsiedničtva, nadjaos se, da 
burno se opet videli*.

»Onda me več nonajdet ovde* — veli 
mu odlučno mati — 9Ali samo idi dragi 
Gjuro, kam te sudbiua odredila i božji bla
goslov neg te prati I*

Poslie ovi h riečih pritisue si ga mati 
uježno na prša, a rn je tn ves potrssen ital, 
spusti glavu na s^dce si matere, a drbčuči 
materine ruke počivaiu mn, biagoslivljajuč 
ga na glavi

Vašington je suze točil, te se ni je bil 
moguri ga materom raziti. Konačno mo se 
je junača mati šilom iz rak iztrgla te time 
ganutljivom prizom konec napravila.

Njezina slutnja ju nije preveril« : Njeiin 
sin da ju više nevidi. Ona |e umrla osam- 
deset i pet godinah stara, mirno, pokojno i 
blaženo. Glas o njezinoj smrti potresel je 
sina praesidenta žestoko. On je odmah pisal 
list svojoj sestri, u kojem je rekel: »Gebitak 
matere spada med najteteše i uajbolseie, 
jedino se moremo, mi napoae trošiti, da nam 
je Bog našu, do ovak visoke starosti Pičuval 
i do smrti u jakost tak duievnoj kak tieles- 
noj zadržal tak, da je bilo ba ugodno ža jo m 
zajedno ovde živiti i drngovat«, koja ereča u 
Uk visokoj starosti nedkim u diei pedi-



menj«, kője se more veó ii daleka opaziti na da vočke aetrpe va svoro razvitka 1 dt ih korom vočke svoga legla. Ako se steblo i ^  ~
granah i mladicah jaboke, vifieput i na gornlem ne vnlflte, ako se krvava vo8 fonda na vse grane vočakah namažu vu zimi sa vapnom, J. J
korenu, ili na steblu ueposredno obar korena, strani, t. j. da vsaki pojedini, koji bi ista da se sfondaju zimska jajca, koja se neha
Ako se fuái nabadjaju na mladici vu velikofvu svom sadujakn opazil, opotrebi za fondanje djajn vu pukotinah, vnogo bude stim sfondalo
vnožini, onda sa mladice zevsema ouotane poznata sredstva, ter zevsom odvainostjum vuši i vodki bu hasnilo,
ia bélim pamukom, dočim, gde su vuii vu ista uništoje. Vu zimi treba vodke i dobro gnojiti,
msnjloj vnožini, onda je i toga pamuka me« Ako to budu činili samo nekoji, a drogi b r̂em vsakoga tretjega ljeta, <ia imája za
nje. Gda vu î dojdn na grandu ili mladiču, né, zahman bude trud onih, koji bi se proti dosta hrane, da se mogu Cim bolje razvijati,
ia sisaljkom se odmah zajeda (zapiliju) vu njoj branili, ar bude navék dosta legla vu da im krvava vui nemre toliko naikoditi.
koru i to pod liku (kožu), gde ide sok i od ouih s&dnjakih, koji proti njoj neče nikaj Ako se je krvava vu* pojavila, na stablu, 
koda oni ozimaju svoja hraou. Poklám kam deiati. nad korenom ili vu gornjem korenu, onda se
•e krvava vufl vrlo hitro povnoiava, razide Kaj se vsake fele sredstvah tiče, koja kesno vu jeseni ili vu zimi kad zemlja nije
is po célom drévu, ter na svih gram.h sile su se za fondanje kervave vuši hason vala, smržujena 1—1 i fertalj metra Široko okolo
sok iz drévs. Gds god vuSi sa svojim siiallj ima ih više, koja sa se pokazala shodiiml dréva do korena zemlja odkopa, ter se polje
kama iz dréva ii|u sok, povsöd oataueju rane, tli je fondanje krvave vuii težko zaradi sil- sa 1 do 2 kante, po veličini drOva .sa vap- 
ter frnge, proti kojimi se sok dréva usljed nog povnoiavauja iste, i pokehdob je leteči a, nom vodom, ter se na 3 cmtr. debelo nad 
sisanja vuži navék vekflo. Vu početku su te to more vsaki as opet dojti odadruge koje stani koren dene galenog vapna i opet pokrije sa 
ane na granah male, kesnese pako §postau«ju ua vočke. Pouajprvlje morajo se vse mladice, zemljom,
svejvekše ter se i navék više vooie, dok nije na kojih se krvava vuš uahalj», odrezati i Kak smo več spomenuli i kak god sa
céla grana puna takovih frug&b, ter se ua zežgati, ua svržju, steblu ili ober korena najnovela izprobauja dokazala, najbolje je
zadnje posuli. Cim je vile granah i mladicah nalazeče rane. rnoreju se sa kefom dobro na-, upotrebiti novo sredstvo lysolovu razstopiou, 
na vočki okuženih od vulib, tim je vek*a mazati ia aljedeóiin kojiiu sredstvom ter od da se /njom osobito vu protuljetja namažu 
pogibelj za drévo, ar vočka uvók vile soka krvave vuži očistiti i to: vse rane, koje su nastale usljed vui« pošterk-
gubi, fruge vrlo lehko pozebu, ter do srca I. */* klgr. črnog ili ze enog sopona rope vse grane i mladice sa tom tekučinom.
razpucaju i ako dojde mokriua k tomu, onda raztopi se vu 8 litra vode ter doda 100 Jul bolje pako je, ako ee rane tom te«
sagnjiju. Vu takove rane vrlo rado doUzi gramab sode. Sa ovotn se uam«iu vso rane kučiuom vu protoljetju malom kefom dobro 
gljlvica (Nectria ditiseim«), koja prouzroknje i vud> koje se tam náhadjaju. izperu, izrežu, ter onda jol jenkrat izperu,
rad lauu na drévu, ter tim pospjeli piupass 11. 4 déla kar bolne kiseliue raztopi se da se vul i vse leglo more zevsema sfondati.
voóke. vu 100 dőlő v vodenog glafta (Wasserglaa). Dakako da nije za dosta vočke

Krvava vui najviše ikodi voč* kam 111. '|t klgr. črnog s »puua raztopi ae samo jeden put očistiti od vuiib, nego ih
jabnkam, .premila se je opazila več i ua vu 7 litra tople vode, kojemu se doda 1 trebi b&reni vsakih 14 daD&h dobro pregle- 
hroškah, ali samo na gornjem kraju korena, liter ulja i 1 litra alkohola ( 9 0 \ ) .  dati, ter ako se vuii opet pojave, to delo

... . - IV. Kakti uajnove^e i po izprobanju obnoviti. — Samo tak se buiu mogle vočke
V. KOja 80 Sredstva upotreDljUjU ZA Ton- oajbolie je sredstvo lysolova raztopina. 1 (sadje) jabuka obéuvati od % propasti krvave 

danje krvave vuši r dél lysela koji se dobi vu apotekah, liter po vuii, koja more vuogo kvara včioiti# ako se
Kaj se povnažauja i lireuja krvave vuii 2 for. 50 kr, pooaéőa se sa lOOdélov vode. nikaj uevčiui za njezino foodauje. Zato paz-

tiče, jako je apodoban trsooj vuii, ter bi se Sa tom tekučiuom oama/.e se vse rane i vsa Ijive čiuimo naše gospodare, da pregledaju
moglo reči, kaj je trsna vus za trs, to je razkupana mésta, gde se vul nahadja, sa ke- svoje svadovnjake i gdé opazijo gori opiaauu
krvava vuá sa vočku jabuku. Razlika je vu fom, da se vui unilti. Kakti vrlo sigurno i krvavo vol, da istu počmu odmah foudati,
tom, da vočks more vile poduaáati nego lil dobro sredstvo je i petróleum. Vuii se odirah! ter je bu moči pr vi je ohladiti nego li one
trs, i da se krvava vui pri vočkab jibukah skoučaju, samo pri mladicah i mladih grarah prevzemeju mah i dok uenapreviju va sadajaku
pouajviše nahadja ua mladicah i granah gde petróleum zežge i goroju koru. Kadaje vočka kvara veklega. 
ae je leže proti njoj boriti, nego li proti trs- namazana, izrefteju se vse namazane rane aa 
noj voli, koja se nahadja ua koreuu trs«, oštrim uotem, ter kesueie opet ua novo na- 
Pokebdob se krvava voá jako vuož', jer krilata m«iu, da vui uemoro opet na isto mesto.
kervava vu5 jako lehko daleko leti, ko u more Ako su rane veke, naj se keanele uamniu I C A .  J  J E  N O V O G A ?  
veter i vtiče iz jeduoga predela vu drugi jbž za cepelniin vojskom. Preporuča se taiaj|
prel esti, vrl težko se je zato uipjehom proti i mast ili loj, kojom se mogu raue namazati j Zbiranje ablegata.
njoj boriti, akoprem ima zato vaate fele i to osobito zato, da vui na ranah sa maičom
sredstvah. uamazauih uemore usp eti. Vu Čakovcu au 7 ga o. m. zbirali ab-

Uspjeh fondauja more se polu îti samo Vočke se budu od kvara krvave vui' legata; dr. Wlassíts Gyula minister dobil
onda, ako i ué tak podpuu, da bi se zevsema mogle utjbolje občuvati, ako se dobto t|e  je 1280, a dr. Major Ferencz 1220 votu* 
sfondala, barem vu toliko, da se poinenjgava, guju i čiste, da krvava vui ueinre iuiati pod mah« Dr. Wlassits Gyala minister dobil 60

Premišljevanje i ufanje, da si sada sre6ue*ege je bilo odred eno, da se odsuda za tri dni, toga pošiljam moja moja piima, i piepcičam 
života uživa, nego ovde na zemlji, mora uas ako se sin Peter nebi sam postavil, ima na Ti, da za <>vo odlikovanje dopitauu penziju, 
ti eliti, a k tomu je dužuost naša, da se starim zorsiti. Komaj da je Peter Liegmayer koja izoala dvie sto petdeset fraukov (100 f.
■tvori tel j u svega i njegovim naredbam drago- ovu grozuu zavoped zeznal, oaiavil se je u našem novcu) miesto mene, dok bul živ, 
voljno podvrgavamo". d âg^voljno pred generalom, akoprem je ito- zdigati m oten . Za istinu I Ako meno moj

prvoktii tjedna bil oženjen Dietinja Ijubav je ces*r za to naplaóâ  jer sam svoju dužuost 
|j]^ obladala vrhu svega premiilavanja za mla- včinil, tak mislim, da sam ja jol vile onim

dom ženom, nad svojom, mladostjum i budoč* dužau, knjim imam za svoj život zahvalen
Drugi jedan primer prevelike Ijubavi nostjum Krvoločni franoezki generel, je ovog« biti. Moja največja želja Je bila uviek Tebi

napram roditeljem je sliedeči : junaka dal streliti. Due H . jauuara 1810 dragi japok zahvalnim se izkasati a uut kak
Peter bigmaier krčmar u Mitierolangn stopal je Peter Sigmaier hrabo k-smrti, irtva ti se Uepa prilika trefila, da mi je to moguče

u Tirolu spadal je med prve borilce koji su (aldov) dietinje Ijubavi. — »zvesti, — evo danes svojom zabvalnostjum
se 1809-e godine na strani Andreasa Hofera počimam te gratoliram, da mi je moguče,
borili. Po,li. jooftčkib borbah podlogi, je IV. jo* ktomu materulnoma redrim i juo.iki«
konatno t .  hrabra Peta bavarsko) i francéi- ....................................0B1 ,Pred »»*“  »* 1Te“° « ^ebi o«
boj premoti* Sad ali je stoprv nastalo bar- KouaCno evo jol jedan liepi P* l ',n*r d'b« slutiti.«
barsko i neiori-fino postopanje od atrane g.nutljive dietinje Ijubavi • Za rata i .  sl obodu Svaki, koj e e lo l sitda, kak sa u staro 
okolih B.varcov i Frsnceiov sa preobl.d. likasai se je jedan franceiki sóidat u bitki vnema bili »kolniki pladenj, osobito p.k oni,
oimi. J ,j ,j „  „»komu Tirolcu koj soje i kod JSyl»u pred očmi samog. cesar. N.pole- koji su ved ostareli, mote si predstaviti sreda
najmsnje a ovom za dom i rod 'boja i rod on. I. na toliko, da ga je poalie bitke vlas- .tarča, koj na jedan .krat sad dobival sto
boju Janački izkazal ter taj je bil zgubljen 1 toruduo krltom poda.tne legije nakind l. S- forinti peoaije i to a gotavom svaki mesoe

1 Peter Siegmiier je bil ua smrt stre ovim odl.kovanjem n P.rancezkoj je takodjar izpladano. -  
linja po gooeralu frametkom Broussieru ob i stauovita plača skopdana, koju dotidni
sndjen, ali se je dosta zloban za izvr-enju penziju dotivotno utiva. . — -olltjf.
odaude tim vugnnl, da je ua čudni način po- Odmah poalie bitke pieal je m l e • 
beg«!. Ali francuzki general bil je dosta zlo- rirani sóidat svojemu surooiu oteu, ..romat*
ben za iznajti nedostojao i prosti način osvete. komu »kolnika u Grenadi, ____
On da vloviti Petrovoga siedoga utea te g , postal * * * * *
odmah miesto sina obsodi ua smrt. Medjutim legie te Ti uragi moj stan j po



▼otumov više* tak je od izebran, tojest 
potvrdjen i ua dalje za ablegata. Cakoveč 
kog zbirnog kotara.

Smrtni dan kraljeviča Rudolfa.

30. januara se je po lesti put obavljal 
dan, kad je blago pokojni kraljevič (kronprinc) 
Rudolf vn cvetu svoje dobe onak tragičuom 
Binrtjum Mayerliogu preminul. Kak vsako 
Ijeto, tak je i na ov dan vu jutro vu Mayer 
linikom kloitru slutena tiba sveta meša za 
zveličenje pokojnikove duše, a na lés (raku) 
pokojnikova vu cesarskoj grobnxi (gruftu) vu 
Beda položeno je viže véacov. Vu tu je srvbu 
naročito dolla iz Soprooa vu Beč vojnička 
deputacija pjelačke regimente br. 19., kojoj 
je pokojuik bil vlastnikom. I njemački car 
Vilim po navadi je poslal na lés vönca

Vu Belgradu. 31. januara.

princ Alfred Sach«en Kobnržki zwuCil s voj 
vodkiniom El.om Württembertkom. Princ 
Alfred »in je vojvode Alfreda Edimburžkoga 
i tovarusica mu Marije, sestre pokojnog 
ruskog cera Aleksandra III- Posehd-b je 
vojvoda edinburžki 1893. zašel nemafiki 
trónus vu Koburgu, to je prmo Alfred vezda 
naslieduik trónusa Princ je rodjen 16. 
oktobra 1874. Njegova zaruCmoa rodjena je 
1. marciuáa 1876- kakti kri pokojnog vo|. 
vode Eugena Württemberikog i eupruge 
mu princese Vjere, rodjene velike knjegi 
uje ruske.

Vu severnoj Afriki je ovoga Ijeta takva 
zima, kakve još nigdar nigdo si nije zapa- 
metil. Sneg je Uk silen, da je cug zapel pn 
mestu Selifa, ter so putniki to morali öekat; 
tri dni; dok se prekrčih pura. Zmrzlo se je 
vile ljudih i poginulo vnogo itiviuah.

Cini se, da je istina vést o zarokah 
kralja Aleksandra s princesom Sybdlom 
heoenskom. Zaruki imali bi političko zna- 
menovanje po tom, kaj ie brat princesin 
oženjem sa sestrom čara Vilinaa.

Kaj želi mali Aifonsino.

Mali ^paujobki kralj Alfouzo ili kak 
ga narod zove Aifonsino, slavil je nezdav- 
nja svoj deveti imendan (godovni dan) pak 
je tom prigodcm prijel gratulacije vsega 
dvora diplomatah kak i vlade i vojske. De* 
putacija generalih predala mu je tom pri* 
likom počastnu sablju, divuu toledsku radnju 
Kad je Aifonsino odpustil generale, počel 
je eabljom mahati pred majkom, a kad ga 
je ona zapitala. kaj želi k imendanu odgo 
voril je njoj : »Ah mamika ! Vezda imam tak 
l|epu sablju i tuliko soldatov, prosim te« 
započni več jenkrat kakov tabor 1*

Novinstvo vu Italiji.

Glasom izkaza slu/.benoga statističkoga 
ureda izlazilo je vu Italiji koncem Ijeta 
1893. vsega skupa 1897 novinah i čašo 
pisah dočim ih je jo  ̂ Ijeta 1871 bilo samo 
795. Najstareže su novine „Gazeta^di Ve 
nezia*, vtemeljena Ijeta 1805, časopis 
»Annali del Accademi dei Linec * vujR mu 
počmajuč Ijeta 1604. Dnevnih listovab iz
lazilo je 138, nedeln ih 627 mjesečnih 443. 
— Politi kih bilo je vsega skup 596 Naj- 
razgranjeniji su listo vi, koji se trže po 5 
centinab broj ili po 5 lirah na Ijeto. Vu 
Rimu je izbadjalo 265, vu Milanu 223, 
vu Turinu 130, vu Firenci 105, vu Napulju 
86, vu Genovi i Palermu po 49, vu Bologni 
37 novinah Istoga je Ijeta prestalo izlaziti 
544, a počelo izlaziti 677 listovah. Vu 
inozemstvu izlazilo je 130 talijanskih novi- 
nahg a od tih 38 vu Austro-Magjarskoj.

Rodjendan njemačkoga čara.

Car Vilim obslužaval je pred par 
dnevi svo; 36. rodjen dan. Tim povodom 
bil.je istoga dana vu beikom carskom 
dvoru gala ob<d, komu su uz čara i kralja 
Ferencz Jožefa prisustvovali: njemački po- 
klisar grof Eulenburg g kotrigi poklisarstva, 
za tim’zajedniCki ministri, obostranifministri- 
predsedniki i dvorski dostojanstveniki. Za 
obeda nazdravil je ,vkral|^Ferencz Jotef 
čaru Vilimu, na kaj je solda« ka banda 46. 
pježačke regimente igrala prajzku > m n u .

Visoki zaruki.

Londonski „Standard« javlja, da ge je

Vredno da se oponala.

Vu Japauu postoji kak javljaju. jedno 
družtvo, kője se zove „tombola—klub*. Kot
rigi plačaJu ua mesec 12 do 60 for j onda 
se Igra tombola. Tri su dobički. On, koj 
dobi prvu tombolo, ima juša da preživi 12 
liet vu Evropi ua račuu druitva Dobituik 
druge tombole ima istoga ju&a ua pet liet, a 
tretji jeduo Ijeto dui. — Ovaj put bil je 
srečeu dobičnik uekakov Hava Goor, koji je 
več došel vu Pariz. On je nakaoil ostati 10 
Ijet vu Europi, ter ju vsu proputovati.

Porez (porzija) na mustače,

Jeden belgijanski ablegat predložil je 
nézdavnja zevsema ozbiljno vu belgijanskom 
saboru (vu orsačkom spraviš«u)> da se za 
mustače porcija odredi, Po niegovom računu 
mogel bi orsag imatt 20 milijuuah dohodka, 
ako bi vsaki odrasli Belgijanec plati! za svoj 
kinč (mustač) samo 10 krunah ua Ijeto.

Vuki ljubitelji muzike.

Jedeu cigan muiikaš išel je iz gostovanja 
d mo vu svoje selo vu Maconku, a kad je 
prehad at érez šumu, nahrupili su ua njega 
vuki. Kirn bi siromak, uego hrže bolje na 
drévo, kad jo splazil ua drövo vu siluom Strahi 
počel je igrati vu gosle, da je vse zvenéi'o 
po lumi. Vuki su si veli, pak su poslulali vu 
čudu a poleg toga došli su i drugi; nu sre- 
čom, čuli su tu zdvojnu mu/iku nekoji ljudi, 
dobež&li su da drövi i oslobodlli su tužnog 
cigana, ar sn vuki pobegli, nit* su se né zmis- 
lili ua komad cigauskoga mesa.

Najvekža biblija.

Najvekša biblija Da svétu uahadja se vu 
Rimu Pisana je hebrejski (židovski) a v»žei 
320 funti. Komaj ju morejo tri mužikarci 
nositi. Ljeta 1512 daval je Jeden židovsko 
syndikat papi JuÜ|U II. onoliko zlata, kuliki 
je knjiga težka. Naproti vetdažojoj cču 
kožtala bi biblija uajmeuje 900.000 forintov

Vadasija na lisice vu Mostaru.

Vu varažu Mostaru tak su bile lisice 
prevtele mah, da nije bilo biže1 koja nebi 
bila pretrpela kvara na guskah, picekov i 
puranih Zaiadi toga drtana je ondi nezdav- ; 
nja na vraikom teritoriju hajka ter je strel 
jeno 18 lisicah.

Nekaj za kratek čas.
Mul: „Gospon doktor, prosim njih 

naj mi povéiu, jeli, letina da Inófanje 
škodi mozgu ?u

Doktor : „To né, ar gdo mozga ima 
táj neénófa4*.

Doktor: „Žal mi je, ali za istimi, ja 
moram vademu tovarušu jednu nogu odre
zati".

Žena: „Za ime božje, kakov bu to 
kvari Prav pred tjedeni dal si je napraviti 
jeden par novi ližem, pak kaj bu ve žnjimi 
napravil." —

Oteč : „Mladi goapone, ja sam videl, 
kak ste, kak ste vu ovom kipu moju kčer 
kušnuli, — pitam Vas odprto i na kratko: 
Jeli ju kanite vzeti ili . .

Mladi gospon: „Ja mislim, da nije 
baá potrébno odmah vsaku devojku za šenu 
vzeti, koju öovek kuáne* !

Oteč: „Pošten/ovek nemore ali dru- 
gač napraviti !"

Mladi gospon: »Žal mi je, da ste mi 
prekesno povedali, — ar ja ftsam —  ̂ved 
zdavuja oženjen".

Pitanje i odgovor.
1. Koja je spodoba Jzmed jednog 

starca i jedne zločeste cigare?
•b (u3o zoid q?ABU n« «q

2. Zakaj jedu stare žene vu Spitalu 
više nego mlade ?
•qip«[ui oiteu quv)s o§ia n[«)|dg nA jy

3. Kaj je stara frajla ?
BiBpodSoS Z9id JBÂ g

4. Kaj je najteže držati?
— •j;«i?nai i»?aqoi qoAop o} p«q

Priredil t
G la d  F e r e n o i.

Dobre žepne i stene vure za fal oenu 

modi dobiti pri Pollak Bernatu >uraru tu 

Čakovcu (Pijač, Óparkassa). Pri njem ee 

uzimlieju vure takaj za popravek za fal
cénu*

ODGOVORUI UREDNIK 

M A R G i T A I  J Ó Z S E F  

Glavni suredoik

G L A D  F E R E N C Z

LOTERIJA r̂ácz iebruara 1895UU1UÍUÜA §8 ž n  5i

( la b o n a  á r a k . — C en a  z i ik a
1 m-.mázsa. 1 m.-cent. jj frt kr. 

Buza Pšenica 6-70— —
Zab Zob 5 .7 0 -  —
Rozs Hrž 5 --------
Kukoricza <5 Kuruza stari

j ,  u j “  novi 6 3 0 -------
Árpa Ječmen 5 ------
Fehér bab uj Grah beli 7.—
Sárga é » > žuti 6,—
Vegyes » „ * zméSan 5. -
Lenmag Leu lO. -
Bükköny Grahorka 6. —



E rovat a l a t t  közlőitekért sera alaki, sem 
tartalmi tekintetben nem vállal felelős séget a

_____ Szerk.

H e n n e b e r g - s e ly e m  csakis akkor 
valódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — 
fekete, fehér és színeseket 35 krtól 14 frt 
Irt 65 krig méterként — sima, csikós, kocz- 
káioit, mintáaottakat, damasztot sat. (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintá
zatban) sat. póstabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat póstafor kilóval 
küld : H e n n e b e r g  G .  (cs. kir. udvari 
szállító) s e l y e m g y á r a  Z ü r ic h b e n .  
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és eve 
lező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontnsan 
e lin té z te tn e k .____ ___ ______________ 1____

Bérbeadándó.
Alsó-Domborun a főtéren 439 

szám alatt egy l a k l l á x  Üx- 
l e l l i e l  j  kiadó.
A ház következő helyiségekből 
áll: egy üzlethelyiség, két szoba, 
konyha és éléskamrából.

Bővebben értekezhetni Si
moniča Istvánnál, Alsó-Dombo
run.

5889 tk. 1894.

Árverési hirdetményi kivonat, i
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, h<>gy 
— Zakál Henrik Ügyvól által képviselt — 
özv. Vutsák Miksáné szül. Zagurszk Amália 
végrehajtatónak, Filipovics Bálint és neje 
Szovár Francziska bottornyai lakosok végre- 
Itáj ást szenvedett elleni 24 fit 55 kr. tóke 
követelés és járulékai iránti végiehajtási ügyé
ben a nagy kanizsai kir. törvényszék a Csák
tornyái kir- járásúit óság területen levő po tii- 
reni 536 tk 797/a hisz. a. ingatlan 83 trt 
803|a hrsz. ingatlan 62 frt, lOOOja hrsz. a 
ingatlan 97 frt. 1090|i hrsz. a. ingatlan 31 
frt kikiáltási árbau, továbbá a podtu^eni 772 
tkv. 1359|a 1; 14 hrsz. a. ingatlan 151 írt, 
ezennel megállapított kikiáltási árban az ár 
verést elrendelte és hogy a fentebb megjelelt 
ingatlanok
flt 1Q95 éri mdrcdus h< 6  áa d #. 10 órakor

* podtoreni községbiró házánál Zakál Hetitik 
felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejö tté
vel megtartandó nyilvános árverésen a meg- 
á lapított kikiáltási áron alól is eladatni fog 
oak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának ll)*|.-át készpénzben 
*•«) az 1881: LX. t. ez. 42. § ába.i jelzett 
álfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1 én 3333. sz. a kelt igazság 
Ogyminiszteri rendelet 8 §.ában kijelölt 
óvadékképes értékpapír bán a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 : LX. t. ez. 170. 
§•* értelmében a bánatpénzünk a bíróságnál 
dóleges elhelyezéséről k'áliitott szabályszerű 
•'isnjervényt átszolgáltatni.

K»r. jbiróság, mint tlkfi. hatóság.
Csáktornyán. 1894. évi decz hó 29 ón.
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!Négy regény ingyen! 

f e l h í v á s
a művelt m agyar olvasó közönséghez !

A „Képea Családi Lapok* jelenleg már az ország minden vidékén a legtöbb
müveit magyar család baziharátja.

Közkedveltséget és elterjedtsége! az által ért el, hogy mindig hazafias irányban a 
úgy vau szerkesztve, hogy a serdülő leánykának is bátran a kezébe lehel adni, s e 
melleti az atyák, anyák és nagyanyák is mindig megfelelő szórakozást és hasznos ol
vasmányokat találnak benne.

A „H ölgyek Lapja" czimü, melléklet, a nő hü tanácsadója és szellemi titkára 
A „R egénym ellékiet” évente négy díszes regénynyel ajándékozza meg előfize

tőit, szép színes borítékkal, melyeknek egyenkéuii bolti ára 1 irt, tehát összesen négy 
forint. —

A „Borítók” tele vanjszórakoztató talányokkal s mullattató apróságokkal, kérdé
sekkel, feleletekkel, egyszóval a „Kepts Családi Lapoku a legtartalomdusabb, a leg
élénkebb s mégis a lego esőbb szépirodalmi képes hetilap.

A képek a legelső művészek ecsetének köszönik létüket. A „Hölgyek Lapja"

Í mellékletünknek divatképei mindig a legjobb divatnak mintái, így az 1805 ik évi első 
szám a következő tartalommal jelent meg:

“Házsmar és társa” regény Beniczkyné Bajza Lenkétől, „Újév" költemény Ábrányi 
Emiltől, „A befelé lordiiott kép” növeli* Muray Károlytól, „A nő feladata" dr. Turnowsky flfl 
Mórtól, „A sötét világu Toinay Lajostól, »Az ifjú anya« költemény dr. Feleki Sándortól D  
»Az álom« G- Diószegi]y Mórtól, „Bál után” Mészáros Sándortól, nAz időről” ssatira RS 
Jámbor Lajostól, „A szép színésznő” regény Hudnyánszky Gyulától.

Előfizetési árak:
a „H ölgyek Lapja« czimü divat- s „Regény"-melléklettel együtt

Egész évre — — — — — 6 Irt — kr.
Fél évre — — — — — — 3 „ — „
Negyed évre — — — — — 1 „ — „

A „Képes Családi Lapok" hetilepból mutatványszámokat ingyen és bérmentve
küld a kiadóhivatal mindazoknak, a kik ez iránt — legczólszerübben levelezőlapon — H  
hozzá fordulnak.

A ki három uj előfizetőt gyü)t s az előfizetési összeget utalványon egyszerre be
küldi, annak elismerésül »egy díszes emlékkönyvet« küldünk. B

A ki az egész évre való hat frtn' i előfizetési összeget 80 kr. csomagolási és posta
szállítási dijjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk, a ki 3 
frt előfizetési összeget 40 kr. csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre be
küld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül és a ki csak 1 frt 50 krnyi negyed- H  
évi előfizetési dijat 20 kr. csomagolási- és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, 
annak a kiadóhivatal egy regényt küld jutalmul.

a „Képes Családi Lapok“ I
kiadóhivatala

6^9 6 - 6  Budapest. Vadász utcza, 14. sz- saját házéban |

X X X X X X X X X X * x x x x x  x  x i x x x x x x x x x x x x x x x o
© | Ajándéktárgyak nagy választékban. | U ^

P O L L Á K B E R N Á T  1
órás és ékszerész ^  C sák  tornyán, jg

i -g FAIer,az u j  In k a ré k p é n z tn r l ép ü le tb en . ^  fi
; S j
[ Ajánlja dúsan felszerelt — X

f i  S V Á J C Z I  Z S E B Ó R A - ,  ~ g

11 aranya ezüst- és chinai ezüst-áru *  g
í •£ raktárát. o- fi
[ g Aj ándé kt ár gyak nagy v á l a s z t é kban “* a

II olcsó árakért. rl
; JS 8
[ Minden e szakmába vá?ó javításokat jótállás mellett a leg- m
r ■■■ ■ ■
r olcsóbban, lelkiismeretesen és gyorsan eszközlöm. w

I C jaj- O lcsó á r a k  m e lle ll,  < ^ |  |  #  g
I X X X X X X X X X X X i X  X  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x o
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Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir, járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy í 
Zakál Mentik ügyvéd által képviselt, özv 
Vncsák Miksáné szül. Zagorszki Amália vég 
rehajtatónak, öolub Rozália férj. Flincsecz ( 
lmréué és társai ellen végrehajtást szenvedett, 
elleni 200 írt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a nagykauizsai kir. tör
vényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) területén 
lévó IV. hegykerüeti 219 tkv. 433/6 hrs/. 
a. 66 frt# 483/e hrsz a 104 1 t. kikiáltási i 
árban; a IV. hegykerületi 736 tk. 431/6 
hrsz. a. Pinhánica Judu és Golub C»d tulaj
donául felvett ingatlan fele 323 frt 40 kr.l 
és 763 tk. 553/a 2/a 2/1 hisz. a. ingatltu 
ez utóbb’ a végih. t. 156 §-a élteimében 
él 148 frt. kikiáltási árban az árverést elreu 
delte és hogy A fentebb megjelölt ingatlan az

1Q95. éri mára. hó 2-ik napján d e 10 órakor

a IV. hegykerületi közáégbiró házánál meg 
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárnak 10 *|#-át készpénzben
vagyis az [1881 L X . t. ez; 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi nov. hó 1-éu 3333 sz. a. kelt 
igazságűgymimsteri ren lelet 8 §-Aban kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a b róságnál 
n öleges elhelyezéséről kiállított szabályszeiü 
elismervényt átszolgáltatni.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság.

Csáktornyán, 1894. deczember 23 án. 
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XII. ÉVFOLYAM.
*

A Csáktornyái takarékpénztárral egyesült
ö n se g é ly ző  ax ő ve lk e te t I. ex. In g já l

folyó ifi lik a r b  17-én isiiül l  órakor, Csáktornyái,
a Csáktornyái

takarékpénztár részvény társulat helyiségében tartandó

E i z c i r i K i s i i
hivatkozva az alapszabályok 20*) § ára, tisztelettel meghivatnak.

T Á R G Y  A K :
1. Az igazgatóság jelentése
2. A felügyelő bizottság jelentése.
3. A folyamatban levő V. és VI. csoporti számadások fölölti hatá

rozathozatal és a felmentvény megadása
4. Öt igazgató tanácsi tag és a felügyelő bizottság megválasztása. 
5 A közgyűlési legyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. 
6. Netáni indítványok.

Csáktornyán, 1895. január 17-én.
A z  ig a z g a tó s ; ig .

*) Hogy a közgyűlés érvénye« határozatot hozhasson, arra legalább 20 szövet- 
ke/eti tagnak jelenléte szükségeltetik, kik 500 lörzsbetétet képviselnek.

Ha a közgyűlés nem válhatnék határozatképessé, akkor 15 nappal későbbre 
egy új közgyűlés hivandó össze, mely az első közgyűlés tárgyai fölött tekintet nélkül a 
tagok vagy törzsbetétek számára, jogérvényes határozatokat hoz.

A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő bizottság 
jelentése a társulat üzleti helyiségéin  a közgyűlést 8 nappal megelőzőleg a részvénye
sek által betekinthetök. 3—3

(Az első magyar bőrönd- és bőráru-gyár

D U N E I T Z  E M I L  „ „ „ „
Hogy a kicsinyben vásárolni szándékoxő közönség igényeinek megfelelhessen, egy köz
vetlen kicsinyben ssétküldő osztályt állított lel, hol következő tárgyak, a legnagyobb 

választékban és eredeti gyári árakban küldetnek szét.

F a iH i b ö r ö n d ö k  « ö i  n t i t á a k á k ,  ü l i  |» l n id - » z i |n k ,
különféle a'akban hölgyek és urak számára u t i  t n k n r ó  g y ö n g y ö k
vitorla-vaterprov é s bóri'é'.ibőröndök lá b s z á r v e d ö k  (Gamaschen).

minden minőség és árban. V á l t ó -  ée b n n k ó t í ir c A k  Portefeuilles,
l l o r  k f íz in tá z ó  f á - k á k  sk o la task ak ,

uti toilette necessairek, oldalutitáskák, c i l in d e r k n l i ip  t o k o h ,

t i ' Zt i  bőröndök, dí-zruhabőröndök, vadásztá9kák, fegyver-
tokok én mindennem ű e szakm ába vágó tárgyak. — Nagy választék

pénz-, 9/ivar-, czigaretta-, dohány-lárczákban a legkülön
bözőbb kivitelben

M e g r e n d e lé s e k  b á r m in ő  e  m a k in k b a  v á g ó  c z ih k é k 
b e n  e l /o g a d la l

k é p e «  árjegyzék d íjm en tesen  k ü ld etik . 6í>6 3 5

Nyomatott Fiscbel Fülöp (Strauex Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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