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Hirdetéaek még el fogadtataak : 
Bedapeeten: Ooldbergar A. ▼. éa 
Eckitein B. hird. Írod. Béeehea: 
Schalek H., Dnkea M , Oppelik A., 
Daabe 6 L. 4a tárainál éa Heradl 

Rrfinhen Stnrn M.

N * i't / i r  petitHvi u 10 kr»

Tuvasz küszőbőo.
Kikelet fakadását, tavasz ébredését vár

juk. Szomjan epedjük a rügyek kiíakadását/ 
fű zöldelését virág nyílását Nem magáért 
a tavaszért, bár a városi élet idegőrlő pró
zájában lelket üdít a bimbónyilás poezise 
Örömünk azért vagyon, mert a hosszú, ke
mény tél egy balsikeres gazdasági év után 
a pauperizmusnak annyi rettentő jeleit tárttá 
föl, hogy ezek orvoslását nem az Ínség ak 
czióból várjuk, hanem abból, ha minél előbb 
kitavaszodik.

A tél a szegény néposztálynak majd
nem a halál Megszűnik a kereset, a munka , 
sokan láznak, többen éheznek. Olcsó pá
linka rontja az egészséget és erkölcsét azok 
nak, kiknél gyönge lábon áll mindemk s 
kiket erőteljes, intenzív társadalmi akczió 
nem óv meg eléggé se testi, se erkölcsi 
megbetegüléstől Nálunk nincsenek népkony
hák és melegedő szobák. Humánus egylete
inknek korlátolt mértékben osztanak ki tü 
zelőt, mert bevételeik a nyomornak csak 
részben való enyhítésére képesjtik őket. A 
szegény iskolás gyermekek meleg étellel 
ellátott száza mellett ezerekre megy azok 
száma, kiknek hónapokon át nem főznek 
tél idején. Hiszen erről is lehet vitatkozni, 
hogy a humanitárius intézmények az alsó 
néposztály lelki elernyülését, avagy a dolog-

talanságot és az igények túlon túl való ki
fejlődését mennyiben idézik elő **

Ha gyorsan múlik el a télnek szegény
sége, nyomora, ha átlag rövid és nem der- 

s mesztő tél után következik a kikelet, — 
akkor nincs semmi baj. Hiszen nálunk is 
van dolgozni nem szerető lusta proletár 
elég, a kinek a tavasz csak azért áhítattal 
várt évszak, hogy jól esik neki, mert a 
nap a basára s ü t ; a szegény néposztály 
túlnyomó zöme nem dologkerülő Tavaszt 
várva munkát vár hogy kereshessen. — A 
dolgozni akaró emberek pedig kapnak mun- 

| kát, ha kienged a föld fagya. Lendületet 
vesz az ipar, melynek bénító gátja a téli 
évad. Szorgos kezek serénykedése révén uj 
élet indul meg a városon: uj élettel ui 
egészséges szellem fuvalata röpül végig fa
laink között.

A tél, járvány nélkül is veszélyes ba- 
czillusokat hord szerte a kunyhók tájain : 
rosszabbat, mint melyeket az orvosi tudo
mány doktorai igyekeznek elfojtani. Ragálya 
gyorsan terjed, semhogy ellensúlyozni le
hetne a társadalom doktorainak, kik éppen 
annak a szernek vannak híjával, mely egye
dül használ ellene. Az éhező proletarilus 
elégedetlenséget, az ezen elégedetlenségből 
fakadó nagy szocziális bajokat csak formális 
kereseti viszonyokkal, csak az alsó néposz
tály helyzetének legalább türhetővé tételével 
lehet orvosolni, mindég figyelve arra, hogy

az orvoslás, ne legynn tulhajtás, egyedüli 
princzimpium, mely az igazságok encziklo- 
pediájából, a bibliából veendő, ez : »Minden 
munkás méltó az 0 bérére«.

Javulni fog a helyzet tavasz beáltával 
minden ecetre. Ha gyorsan tavaszodik, lesz 
munka és a leghelyesebb Ínség akczió. — 
Minden munkanem fellendül-

Habár még előttünk a rém, hogyan 
fog hegyeinkről az öles hó leolvadni és per
manens veszedelmünket, az árvizet mi m ó
don fogiuk kikerülni? Kikelet fakadását, 
tavasz ébredését várjuk. A közdolgok iránt 
érdeklődő embernek oka van örülnie, ha 
minél előbb kitavaszodik.

Felhívás
melyen tisztelt közönségünkhöz.!

Ha van nép a világon, mely előtt szent 
kötelesség, hogy irodalmához és művésze
téhez rajongó szeretettel ragaszkodjék, úgy 
a magyar nép bizonnyal az. Idtg^n orszá 
gok közé ékelve, külső támadások viharaitól, 
belső viszályok förgetegeitől sokszor nn*g - 
szaggatva, a legnagyobb megpróbáltatások 
válságos napjaiban; mikor élet és halál kő 
zött lebegtünk, a nemzeti irodalom és mű
vészet tartotta fenn népünkben az életerőt.

i J I m k i r U m i j i .
Utazás Horvát-Szlavonországban.

Irta: G ö n c z i  F e r e n c z .
— Föl) tatás. —

A Száva és Szljeme hegység közti lér ked
ves s regényes tájrészletekkel bővelkedik. A Száva ' 
itt-oit a hegység déli Iáhát nyaldossa; a vonat I 
pedig a hegység keskeny peremén robog. Ballelöl i 
meredek, sziklás, Iákkal benőit, szelidebb oldalai
ban szőlőkkel beültetett villákkal megrakott s egy 
egy rommal ékeskedő hegység, jobb felöl pedig a 
csipogó füzesekkel kísért Száva folyó a azon túl 
a Turopotje sikság terül el.

Vonatunk keleti irányt vett. Az állomások 
sűrűn követték egymást. 3-4'állom ást elhagyva, 
ballelöl a hegység kékes zöldjéből homályosan 
fehérlö varos körvonalai ötlenek szemünkbe. — 
Zágráb város nyugoti telét látjuk. A kép mind
inkább világosabbá s teljesebbé lesz.. Végre a 
város nyugoti szélén, a déli vasút indóházánál 
vagyunk.

A nyugoti állomáson (a másik állomás — a 
központi — a M. Á. V.-é) kiszállva, végig halad
tam Zágráb város Andrássy utján, a mintegy 
®á*tél kilométer bosszú Lliczán. S/abá yos, szép 
UICift, kár, hogy kissé szűk s hogy felülete nem 
'íijtsen vízszintes. Itt vannak Zágiábnak legszebb 
a legnagyobb boltjai s ez Zágrábnak leghosszabb 
1 legélénkebb utczája.

Az Ilicza a Jellasics-térre, Zágráb lőpiaczára 
torkollik. Itt van b. Jellasicsnak a volt borvát

bánnak a lovas szobra. A magyar huszártábor
noki ruhába öltöztetett bán alakja Magyarország 
felé van fordulva s (bizonyára nem vélellenségből) 
kardját is erre irányozza.

Jellasics a horvátoknak nagy büszkesége, 
mert hat szerintük 1848 -4 9  ben „kardja hegyén 
tartotta az Osztrák-Magyar birodalom sorsát (!)* 
A válságban pedig, mint tudjuk a pákozdi vereség 
után nagyon is harmadrendű szerepet vitt a ma 
gyár szabadságharcz leveretésónél.

A Jellasicstéren egy lóvasúti kocsiba ülve, 
kirándultam Maximirbe. Maximir egy nagy terje
delmű angol park, Zágrábtól keletre, mintegy 2 
kilométernyire. A park legjellemzőbb részlete a 
Dagy tó körül van. Nyáron a tavon mindig sokan 
csónakáznak. Egy kis „Orad Zagreb41 felirrtu 
gőzhajó (gözcsónak) is jár rajta a vizen utazni 
szerető közönség számára, mely utazásaival a töld 
körüli útját 4 krért teszi meg.

A park nevezetes épületét egy csinos ká
polna, egy magasabb pontján épült osa'opos torony 
s a vendéglő épülete képezi.

A park keleti határát képező utat átlépve, 
az érseki kisded nyaraló tündérkertjébe jutunk, 
melynek szép rózsái, rózsalugosai csodálatot kelle
nek bennünk. A nyaraló mellett gazdasági épü
letek s tejkimórő csarnok feküsznek. Ez utóbbinak 
mindig sok a látogatója. A kiszolgálást borvát 
népviseletbe bujtatott személyzet teljesiti.

Visszatérve a városba, a Zrínyiiért (Zrinski 
trg) tekintettem meg, melynek helyén alig két év
tizeddel ezelőtt még pocsolyáé terület feküdt. — 
1873 bán alakították át parkká. A parkot átmet
sző utak s széleik két soros platánfákkal vannak 
beültetve: Területe nincs tulhalmoava virággal.

1 A szem mindenütt üde, zöld füszönyegen nyugszik 
,meg.

A Zrinyilér déli határán a borvát [tudomá
nyos akadémia díszes palotája emelkedik. Elöl'e 
több apró meliszobbra áll a borvát jeleseknek. 
(Köztük van Jurisic* Miklós kőszeg váráuak 
hős megvédelmezöje is).

A tudományos akadémiától délre a vegytani 
laboratórium modern, ezirádás épülete áll. E két 
középület között szt. György vitéznek van e iy  
csinos érezszobran az általánosa elfogadott s meg
szokott formában

A Zrínyiiért gyönyörű paloták veszik körül. 
E pa'otaaorok lassankint a délre tekvö magyar 
államvasuti indóházig fognak elnyúlni.

Zágrábban is feltűnik az, a mi minden na
gyobb, lendületes emelkedésű városban, nálunk 
löleg Budapesten észlelhető : a kirívó ellentét az 
•gyes újonnan ópü t paloták és környezetük, mel
lékük közt. Itt egy 3 emeletes ház, 2 — 3 düledezö, 
földszinti rozzant ház között, amott egy keteme 
leles palota a krumpli vagy kukoriczaföldek kö
zött vagy szélein.

A horvát nemzet közadakozásán épülő 
Stárcsevicsház épen ott létemkor ásott alapárkai 
között javában zöldéit a kukoricza.

Az Iiicza egyes mellekutczáin vannak ; a 
Ferencz Józíet egyetem meglehetős egyszerű épü
lete, a borvát néptanítók kétemeletes gyönyörű 
sarokbáza, mely a horvát tanítók által összegyűj
tött pénzből épült, a tanitókepezde csinos épü
lete, ipariskola stb. Sajnos, hogy mindezeket — 
vasárnap délután lévén — csak tuióiag s külső eg 
láthattam.

Az lliczán és Jellasiestéren átmente az ak
kor restaurált székesegyház leié tartottam. — A 
meredek útról jobbra torduíva, a szabad sétány
nak átadott érseki palota szűk. de szépen parkí
rozott, tiszta udvarába értéin.



Nemcsak a szép és a magasztos kul- különösen azért örülnénk, mert kitűzött 1. Ünnepi beszéd, előadja: Rechnitzer Alfréd
túszának szeretető, de a legszentebb hála czéljainkat akként akarjuk szolgálni, hogy IV. osztályu tánuk*. — 2 . Nemzed dal, szónokolja
érzet is kötelez tehát bennünket m a , hogy társadalmunk szétágazó elemeit közelebb ,ö|0° " sil,  'BÍuLieíga’r Mól VI. osztályú* tfnútó’ 
nemzeti létünk csodás hatalmú megvédőjé- hozhassuk egymáshoz s az érdesebbnek _  3  Mikes. szavalja Herlinger Ernő IV. osztályú
nek tiszteletére minél több oltárt emeljünk látszó ellentéteket a művelődés gyémánt- tanuló. — 4. Befejező beszéd, tartja Pálya Mihály
hazánkban s ezeken az oltárokon megtisztult porával köszörülhessük simára. igazgató. Az ünnepély folyamán az ifjúság több
szívvel, emelkedett lélekkel, a társadalmi Az az ösvény, melyre a mélyen tisztelt ^ ez(*ö<*'k u ^ órakor az intézet
egyenlőség őszinte hitvallásával mutassunk közönséget hívjuk, h nemzeti szellemi élet ‘e ^  M . , Ti .. Anoo„x,,. A c  ..
be a magyar (reniusnak kadvea áldozatokat magasan fekvő tiszta levegőjű szabad bár- velk ‘ • f i * * f i ? J l S T E f f í S

Magyarország intelligensebb városainak czeibez vezet, hova a politikai pártharcok , . melven a szervezendő foovaevt*«
példáján buzdulva, egy ilyen oltár építésére a társadalmi torzsalkodások zavarosabb hűl- , 7 ,.^ . . l6 1 * * * *

hívjuk fel mélyen t Z J  közönségünket. lámái nem csapkodhatnak fel. Í S S R  S Í oV
Mi, a magyar kultura szerény napgzá- Ki* áthatva a nemes feladattól, szive- a Q .. .

mosai, meghortuk az alapköveket az oltárhoz, sen jönnek erre az útra, tartsanak velünk! P. . . .  , . z° v§|’
Azokat, kiknél szavunk nem talál süket V  ^  aJ aPszab^ ,b,a. » “ ^erősítés végett

fülekre, arra kérjük: segítsenek az oltárt Alapitó tagjai lehetnek azok, k ikegy  !iagY ?” !zaai 'r °*y, D̂ SZ ,A 6  ^mU *
felépíteni, a nemzeti közművelődéshez méh szer s mindenkorra 25 írttal járulnak a kör . í * , ^ asz 81 °*z Y e8 Ye re czu orra
tóan fentartani s bennünket támogatva, alaptőkéjéhez. eiJesz e !. Á * . . , . , A O „
kőzremunkálkodni abban, hogy az áldozatok- Rendes tagjai, kik kötelezik magukat, aj • * * ^  i* i* j An, a IS
k .l, melyeket e z e n .,  oltáron bemutatunk, hogy három évig (»menyiben ez idő alatt
közönségünkben napról napra .óbban fejleszt- városunkból vagy Zala megyéből el nem *  bkJ  Vo|tak Előadták - , Dezső
hessük ég ápolhassuk a magyar irodalom s költöznek) évenként 2 írt tagsági dijat gY , . . ’\ .  , 4 /j , i * o j ezermester akar lenni« és »A mos oha« ez.a magyar művészet szeretetét. fizetnek. . _ , . « „ . , ,

a  = « .  <■  ■  - y i —  a m, úti* „» E f r C í  m  " S í f i
irodalmi és művészeti körnek, melynek iro lehetnek. # . r  „  , * , . „  ,P  Qe , . x
dalmi és művészeti szakosztálya közös és Kik tagul óhajtanak belépni, szives- p ’Ió. r°TSZ . CrI?^ n . 1 ’ , r' . 6 , r 
harmonikus szervezet mellett felolvasásokkal, kedjenek erről a kör elnökét levélben vagy ,° .  . ..az.r , r,/. . ne e e Yen 18
hangversenyekkel, ének és zenekarok szer- szóval értesíteni, vagy az egyidejűleg kibo- ha,ás kOSZOnetét felez' k ' a rendezőség,
vezésével, a magyar szellemi élet kitűnő- jcsájtolt taggyüjtő ivek valamelyikét aláírni jdő/ámjuak Szomorú máteziusra
ségeinek közreműködésével, a munkás- és Nemes törekvéseink őszinte felkarolásá- virradtunk. Egész februárban a hóval, hó- 
földmives oszlály művelődését előmozdítandó j bán bízva, maradunk viharral és hófuvataggal vesződtünk. Egyet-
ingyenes előadásokkal, nemzeti ünnepeink Nagy-Kanizsán, 1895 márczias 7 én. ĉn reményünk volt a tavaszelő hónapja, 
méltóságos és kegyeletes megünneplésével, kiváló tisztelettel M árciusnak egy harmadát már elértük, de
közkönyvtárak alapításával éi más kultu- s - - ** a tavaszból még egy gyenge íuvalatot sem
rális eszközökkel iparkodik nemei szándé- egök “ társelnök * éreztünk. Sőt ellenkezőleg! E hó 6 án oly
kát megvalósítani. Eadc £ . Ečla hóvihar keletkezett, amilyen a tél közepén

Körünk nem lesz kizárólag az irodalom titkár. sem volt Az ulak befuva, a közlekedés fenn-
és művészet itteni munkásainak szükebb— *=■— akadt, még a városban is alig lehet járni a
körű társasága s ezért örömmel fogadja ke- K n \  0  » f é l é k .  na«Y hÓ mÍaU Eddig ÍS Sok Volt a havunk>
belébe a mélyen tisztelt közönség soraiból 6*án még annyi esett, hogy az emberek
mindazokat, kik a most jelzett törekvések- már a kétségbeesés stádiumához közelednek,
kel rokonszenveznek. — ^áic:ius /5-ikénsk, a nemzet ébre- A madarakban nagy kárt okozott a zord idő.

A kör székhelye Nagy-Kanizsa, de az dése évfordulójának ünnepét, mint lapunk Több madárfaj — vesztére — már megjött 
egész megyében ápolni fogja a szellemi mull számában már jeleztük, a tamlóképezde A szántó velő által feltúrt barázdák helyett 
életet, iparkodik jelentékenyebb városaink tanári testületé és ifjúsága a »Hattyú« szál- havat és halált talált. A seregélyek a váró - 
kulturális mozgalmait elősegíteni s ezért lodában üli meg. — Kezdete este nyolez són keresztül folyó patak mentén keresnek 
állandó szövetséget tart fenn a megye azon órakor. A hazafias ünnepélyre a t közönség élelmet. Lepedőkkel fogdossák, botokkal ve 
köreivel és egyéneivel, kik a hazafias fel ez utón ismételten meghivatik. rik agyon és flóberrel lövöldözik a szegény
adat megoldására vállalkoznak. -  $&arczius 15-iktt h helybeli polgári párákat a könyörtelen suhanezok. A barázda-

Reméliük hogy a társadalom minden iskola ifjúsága is megünnepli. Az ünnepély j billegetők a házakban keresnek menedéket, 
rétegéből tudunk híveket toborozni, s ennek megállapított táigysorazata a következő: ; de éhen s agyontázva elhullanak, a vadga-

 ̂ ____  ̂ , I ^

Az érseki Lk elég terjedelmes, de egyszerű lak régies épületeit, elől egy, hátul két emelettel, nak. Horvátország tanintézetei — még szeminá* 
külsejű, sarkaiba hatalmas támasztó körfalakkal, Zöld redts ablakai rögtön elárulják középület riumot sem kivéve — tele vannak politikával. A 
a mi az épületnek, kivált messziről, várkastély- voltát. Báni palotának bizony nagyon egyszerű, tanulók Strárcsevics s Strosamayer pártra oszol- 
szerü kinézést kölcsönöz. szegényes. nak, mely pártok egymásnál csak a magyart és

Az érseki rezidencziát elhagyva, a balra A Márklérröl néhány lépésnyire a Strossmayer magyarbarátot („magyaron") gyűlölik jobban, 
forduló útra tartottam. Ezen ut jobb részén apró, sétányra (utunk, honnan az egész alsóváros s Az ellenzéki pártok gyűlölködései s politikai
padlásszobás házak, balfelöl pedig a szénámmá- messze vidék belátható. utópiái már a zsenge gyermeki lólekbe beiopódza-
rium alacsony kőfallal kerített terjedelmes ■ ár- A Strossmayer sétány tulajdonképen csak nak s az illetőt beteges politikai nagyzóvá teszik,
nyas kertje terül el. Ez a papnövedékek rendes egy kis, két oldalról nagy iákkal szegélyezett 8—
tanulási s sétahelye nyáron. 10 méter széles sétáló útból áll a meredek hegy III.

A székesegyház belsejét nem volt alkalmam tetején. A széditően lefutó hegyoldal felöl alacsony m i  . ,
megtekinteni. Pedig magyar embert igen érdekel- kőfallal van kerítve. . Másnap, korán reggel az impozáns M. A. V.
bet. Valószínűleg szt László királyunk épít tette, A Strossmayer sétányhoz az Ilioza egy mel- Indóházához mentem ki, hogy Sziszekre utazzam,
ki Zágrábban 1093. évben püspökséget alapított lékulczájából sikló vezet lel, mely ott létemkor . fö le ib en  kedvesen üti meg tülünket a tiszt- 
a tinnini borvát püspökség helyébe. nem közlekedett. A vállalat — úgy látszik — J*,*6]- aÍ ^ r<̂  hangzó édes magyar ázó s szinte

Az abszolutizmus, Magyarország gyengítése nem fizeti ki magát. Ez itt a haladási vágynak *e'e(ljük, hogy Horvátország lövárosában vagyunk, 
czéljából a kalocsai érsek fenhatósága alól a inkább egy íényüzési tárgyául, semmint komoly A vonat a Száva szép vaehidján elhaladva,
zágrábi püspökséget kivonta s érsekséggé emelte, szükségletül tűnik fal, mert a hegy, a melyen “ebesen robog a nyílegyenesen délkeletnek futó 
Azóta megszűnt magyar püspökség lenni, e be- jár, aránylag nem magas s épen mellette széles vasúton.
lyett a többi borvát pürpökségekkel együtt nem- lépcsők vezetnek fel. Az a terület, melyen utazunk, Horvátország y
zeti irányban halad, minek megarösilésére ez is E sétáimat mind egy vasárnapi délután AKyik legszebb síksága: a Turmezö (Turopolje).
a Strossmayer állal Rómában kieszközölt ó szláv tettem meg. Mikor bevégeztem, már sötét este Történelmi nevezetességű föld. — A Száva déli 
liturgiát fogja szertartási nyelvé tenni a latin volt. Zágráb többi nevezetességeinek s a mostan mellékén terül el Zágrábtól Sziszekig. Délen a 
helyett. futtában látottaknak bővebb megtekintését egy Szamobor hegység Kupáig húzódó ága képezi

Hiába emelt annak idején Soitovazky az máskorra tervbe vett lerándulásomra hagytam. halárát, 
elszakltás ellen óvást, a hatalom nem hallgatott. Újólag visszatértem a Zrinyiterre, most már Valaha a régi Magyarországnak egy kivált- 
A magyar és borvát egyház közössége örökre pihenni Esteienként, főleg vasárnap e sétahelyen ságos( szabad kerülete volt, melynek lakói kü ön* 
megssüntnek tekinthető s az Ur a két hierarchia találkozik Zágráb előkelősége. — A társalgásnál bö/.ö privilégiumok utján a jobbágyságra nehe- 
kösötl a bekövetkező szertartási nyelv különbsége sűrűn üti meg Hitünket a német ssó. Nagyobb zedő megszorítások alól — a turmezeiek egyenkint 
folytán csak nagyobbá tog válni. részt a zsidóság beszéli. is nemesek ló /én — fel voltak szabadítva. 600

A Zágrábi székesegybásnak milliókat érő Zágrábban aránylag sok az izraelita, kik a nemes család lakta, 24 községben. Volt saját 
műkincsei vannak, melyek már magyar vonatko* kereskedők túlnyomó részét képezik. Újabban — grófjuk, a .»őrmezei grótu elnevezés alatt, 
zásuknál fogva is érdekelhetik az azokat megte- úgy tetszik — ök is kezdenek horvátosodni. Legutolsó gróljuk a nemes emlékű Jozipo-
kinteni kívánó magyar embert. Czégtábláik miedenütt hurvát felitaluak s a fiatal vich Antal volt ki a Gáj által szított illvrizmus-

At érseki palota udvarán visszamenve, egy nemzedék társalgási nyelve a horvát eal szemben a magyar párt lejeként vezéreként
szűk utozán balra tértem. Ez az ut a Márkustérre Zágrábban, mint azt Varazsdon is többször szerepelt.
vezetett. Itt láttam a tartomány gyűlés és báni tapasztaltam, már a kisebb tanulók is politizál-] (Folytatása következik.)



|*mbok is vesztökre jöttek haza, éhen hal 
nak, vagy az emberek állal lógatnak el A 
pityer már ki sem tér az ember elől a jár 
dán. a házak melói, ahová meghúzta magát 
A íogoly csapatok eddig az utakon találtak 
egy két morzsát, most senki sem jár az 
utón, nincs morzsa, nincs mag. Talán hír 
mondónak sem marad belőlük, mire a hó 
elmegy I A vonatok 5 — 6 óra késéssel in 
dulnak. A hóeke dolgozik előttük, de hogy 
elérhetnek-e a legközelebbi állomásig, az bi 
z, nytalan. Az ukki vonat ma délután is 
próbálkozott; két gőzmozdonynyal indult 
el Alsó Lendva felé; de hiába erőlködött, 
nem tudta terhét felvonszolni a mihovlyáni 
emelkedésre, vissza kellett térnie az álló 
másra. Sem ember, sem állat nem meri 
elhagyni lakóhelyét! Ilyen rettenetes tfő van 
ma márczius 6 án. Tudja Isten, mit hoz a 
holnap? mikor lesz már vége ennek a hosz 
hzu és kegyetlen télnek ! E hó 8-án végre 
az idő megemberelte magát. Reggel 8 óra 
felé elvonultak a hóval telt felhők. A nap 
kisütött, tiszta lett az ég. A hó olvadni kez
dett. Este fagy. S ha igy tart ki az időjárás, 
minden nagyobb veszély nélkül nappal e l
folyik a sok csapadék, amely hó képében 
több mint méternyi vastagságban lepte el 
az anyaföldet.

— £  szomszédságból. A varazsdiak, mint 
már többször, jelentettük, serényen készülnek 
a millenáris kiállításra- Legutóbb múlt szom 
balon gyűlést tartottak a polgármester elnök
lete alatt, — melyen jelenvolt mintegy 50 
varazsdi polgár, főleg kereskedők és iparosok 
Megbeszélték a teendőket A többi között 
elhatározták, hogy a város, palosjogának 
idejéből kiállít mindennemű okiratot- Ezen 
éidekes okiratok kiválasztására felkértek Do- 
lanski, Jankovics és Mancs történész, gymn 
tanárokat ügy a főispán, mint a po'gár- 
mester mindent elkövetnek, hogy Varazsd 
város« méltóan legyen képviselve a mille
náris kiállításon.

— 4  § ehnag fele gyógy steiummal edd g 
elért eredményeim diphleriában szenvedő 
gyermekeknél Csáktornya vidékén. 1 Csrep 
Ivó, 7 éves, megbetegedett Ivánoveczen 1895. 
évi január hó 20 án. Lakásomra hozták f. 
é. január hó 22-én ; kórisme súlyos diph 
tena Dr. Schwarz A városi orvos ur szives 
segédkezése mellett azonnal I számú sze 
lumot fecskendeztem be ; a gyermek 8 nap 
a'atl tel.esen meggyógyult II Csrep Katicza 
4 éves, a fenti fiúnak testvére súlyos diph 
teriában megbetegedett f. évi íebr. hó 1 én- 
befecskendeztetett 1 számú szérummal febr. 
3 án, egy hét alatt meggyógyult. III. Német 
Anna 9 éves, xeipei erdősnek leánya súlyos 
diphleriában megbetegedett f évi február hó 
25-én, I számú seruramjectiót kapod, íebr. 
hó 26 án. Meggyógyult 8 nap alatt- IV Bu- 
janics Mária 4 éves Bujanics J ivánoveczi 
lakósn^k leánya súlyos diphteriában megbe
tegedett 1895. évi január 18-án, lakásomra 
hozták január 25 én. A gyermeknél már 
vérmérgezési tünetek észleltettek (torok, 
gége, orr diphteria), állapota reménytelen 
volt. ennek daczára* II sz. serumot alkal
maztam ; másnap erősebb serum hiányában 
I- sz serumot fecskendeztem be. A gyér 
inakét még csak febr. hó 4 én láthattam. 
-  A diphteriás álhártyák leváltak, ennek 
daczára a gyermek febr. hó 7 én szivszél- 
hüdés folytán meghalt Megjegyzem, hogy 
véleményem szerint a fenti gyermeket is, ha 
a befecskendezések kellő időben, (nein a 7. 
és 8. napon) történlek volna, meglehetett 
volna menteni Felemlilem még. hogy mind 
a három számú Behi ing-féle gyógy savó a 
Csáktornyái gyógyszertárban kapható.

Közli; dr. Krasovecz Jgnácz.

— halálozás, özvegy Garnauf Vilmosné 
szül Tódor Karolina Csáktornyán e hó 9-én, 
reggeli 9 órakor, életének 47-ik évében hosz- 
szas szenvedés után elhunyt. A boldogultnak 
hült tetemei ma 10-én délután 4 órakor 
lógnak a Csáktornyái sirkertben lévő családi 
síi boltba örök nyugalomra helyeztetni. Béke 
legyen sokat szenvedett porai felett 1

Halálozás. Özvegy Terbócz Györgyné 
rü l .  Vucsák Júlia úrnő hosszú betegség 
után folyó hó l én élele 80. évében Sopron
ban elhunyt. A boldogult hült tetemeit í. 
évi márczius hó 3 án délután 4 órakor Sop
ronban tették örök nyugalomra. Áldás és 
béke hamvaira.

— U n g a r ia  czim alatt Moldován Gergely 
egyetemi tauár Kolozsvárt évek óta egy román 
folyóiratot szerkesat, a melyben a magyar litera
túrai ismerted a románokkal. — Újévtől fogva e 
folyóirat magyar nyelven is hoz közleményeket, 
általuk a magyarsággal a román dolgokat akarván 
megismertetni. Hogy ez a magyar-román szemle 
mily derekasan felel meg hivatásának, inutaja&z
I. II szám következő tartalma : Br Hánífy Dezzö. 
A román nép eredt te. A románok vallási uniója 
Kómával. A román templom. A román állam in
tézményeiből. Népszokások. Alexandri. Alexand- 
riából. Jó éjt. (Elbeszélés románból. A Ráköczy- 

i induló Jussiban. Vajda Katalin, a havasok úrnője.
A román liga ulapssabályai. A román pénzinté
zetek A román varázsköltészet. Legendák. Az uj 
kormány leendői a nemzetiségi ügyben. Román 
s/ók a magyarban A jobbágyok Romániában. 
Sinkai György ó ele és munkái. A román népe
sedés staiisiikájának jelenlegi helyzete. Kérelem. 
Kény vészét. Szürkés*tői üzenetek. — A derék 
folyóirat előfizetése egy évre 6 írt. A pénz Mól 
dován Gergelyhez küldendő Kolozsvárra.

K öszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen sztretelt 

GIZELLA nővérem temetésén részt veitek, 
különösen az érd. izr. hitközség, a főtiszt, 
rabbi ur, a keresk. ifj. Ónk. egylete és a 
fiatal leányok küldöttsége fogadják — szere
tetteljes részvétük és fáradságukért, — drága 
anyám és testvéreim nevében mélyen érzett 
bálámat.

Csáktornya, 1895. márczius hó 8-án.

Feliák Izidor

Midőn a nagyközönség figyelmét Unghváry 
László cseglódi hírneves gyümö oafa iskolájának 
mai számunkban közzétett hirdetésére felhívnánk, 
különösen kiemeljük, hogy nevezettnél a százez
rekre menő mindenféle nemes csemetén telül még 
mintegy 1 5ö0,000 darab 1 —2—8 éves gyümölcsfa 
vadoné/, van eladásra készeü, még pedig : körte, 
alma, birs, doucsin, paradicsom, szilva, prunus- 
myrobolaua. saint- Julién, beasterczei szilva, 
oper sej-meggy, sarga baraczk, mandula és 
kökényből.

C  S  A  R  N  O  K.

A jálásbiró ur előtt.
— Jelenet. —

Egyik megyei járásbíróságunk előtt 
fo'yt le ez a bizonynyal nem sommás, de 
épületes tárgyalás.

Zömök kis asszonyka billeg be bokor
ugró szoknyában, ringó léptekkel. Bájos 
pukkedlit csinál.

Biró : Magát hívják Nyelven Katának ? 
{g. Megkövetem galambom <§. Ne galam- 
bozzon engem Én királyi járás biró vagyok. 
Ilogy hívják ? §  Igenis! Hát tetszik tudni, 
úgy vagyok én a nevemmel, hogy az édes 
apám, ai Nyelves Gábris volt, de később, 
— a hogy az édes anyám beszélte — ez
előtt 26, vagy 27 esztendőve, a mikor a 
mi császárunk összeveszett a burkot rsá- 
■zárral, aztán hiába békitette őket a római 
pápa, egyszer csak megfüjták a trombitát, 
aztán . . .

£ . Ne trombitázzék, hanem feleljen a

kérdésemre, g  Hiszen váltig azt felelem. 
No, hol is hagytam el? Igaz is a! Hűt 
megfüjták a trombitát, aztán édes apámat 
elvitték külső háborúba ; a háborúban sok 
francziát levágott Mikor vége volt a hábo
rúnak a császár előszólitotta az édes ap á 
mat, oszt azt mondja, hogy aszongya: Na, 
nyelves Gábris kend ugyan csak kitelt 
magáért. Málol fogva Vitéz Gábor kelmed. 
így aztán Vitéz Katalin volnék én, lelkem, 
da a falu a rét*i nevemen tisztel.

§• Na, de rá is illik Röviden feleljen 
a kérdéseimre- Ne csavarogjon dűlő utakon. 
Kora ?

& Igenis 1
§  Mit igenis? Azt kérdem hány éves 

mikor született ?
Már azt a katonák tudnák meg

mondani.
§  Miféle katonák ?
<§ Hát galambom a régi katonák. Mert 

tetszik tudni a háború alatt születtem Mi
kor nőnket vertek.

Az a königrétzi csat** volt. No, hála 
istennek, crnkhogy ezt is tudom Miféle 
vallásu ?

<§ A magyar hitet valljuk; ezen volt 
az öreg apám is

§  Magyar hitet ? Katholikus vagy 
református.

g. Az bizony lelkem. Egyszer a tis - 
telendő káplán ur beszélt a telkemre, el 
akart téríteni, de biz án .

(§ Ne beszéljen annyit össze vissza 
Tehát református.

g. Az biz én lelkem, az hát már mi
éit tagadnám. Nem tagadom biz én lelkem.

<§. Volt-e már büntetve ?
<g. Hát ha már meg kell mondani, 

voltam biz é n : egyszer Úgy törtéut, hogy 
a Tóth kalapos fia, a Marczi, kivel igen 
szerettük egymást, egy este eljött hozzánk, 
aztán kimentünk a pitvarba ás ott beszél 
gettünk. Hajszen megmondom, hogy meg
ölelt, de az nem nagy sor volt, mert abba 
voltunk, hogy elvesz Egyszer csak m>gához 
kapott, megakart csókolni. Erre ipeg kijött 
az édes apám

§  Ez nem tartozik ide, törvény előtt 
volt-e már, azt mondja el izibe.

£> Már hogy én? Nem voltam biz én 
Csak az édes apámnak volt egy kis apró- 
marha sorja, de ő is kiszabadult.

B (Az Írnokhoz) Nem volt. Hát már 
most beszélje el rövden, de ért«, röviden : 
miért panaszolta be Pál Nagy Istvánnál ?

&  Hát, tetszik tudni a dolog úgy tör 
tént hogy a kisebbik családom, a Jóska 
egyszer azzal jön haza az iskolából, hogy 
őt rázza a hideg. Nézem a gyereket, hát 
csakugyan rázza. Gyakoroltam én ezzel 
mindenféle medeczinát, adtam neki zöld 
gáliczot, stráczi tintát, adtam

§iió föláll Ez már mégi« borzasztó ! 
.Tudja mit Kata, ma menjen haza, mapl I kérek egy hónapi szüuetet és akkor kihall
gatom. (Panaszos vígan e l )

k iad ói Ozeuet.
G . A .  K o lo z s v á r .  Folyó hó 1 ód utalvá

nyozott 1 frtnvi összeget köszönettel vettük és a 
f. I.ső negyed évi előfizetésként könyveltük el, 
mivel az még nem volt befizetve.

Felelős szerkesztő: 

HARGI TAI  J ÓZ S E F .

Laptulajdonos és kiadó;

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁOOR)



X U . tečaj Broj 10.Vu Čakovcu, 1895- 10 marcziusa.

8 urednikom nioCi |« »raki daa 
govoriti med 11 i 18 vnrom. — 
8ve poftiljk« tižažo m  ladriaj* »o* 
v ln k , naj a« poiiljajo aa im* 
H a r g i t a i  J o U f a  andalka va 

Čakovec.

IilaMjatvit
tallftara Fiaobal Filipova kam m  

predplata I obanane potili*]«

r m lp 'a t n a  cou «  J«:
Na celo leto . . . 4 frt 
Na pol leta . . .  9 frt 
N h čet vert leta , , I H

Pojedini brojl koltafa 10 kr.

Ubsaano ao polog pogodb« I fkJ
ralnnaja.

n a  l i o r t  nl«Uof i |  m a g ;J a rs k o M  J e z i k u  I z la z e é l  d r n ž l v e n i  z u n n a h e u i  I p o v u é l j i v i  ü« t  z a  p u k .
p l a s l a g i  ■ ’z e a J d  v t i 3a d .a u  J a d L a n lc r a t  1 t o :  ttcl e  p r a lc a . n e d L a iy a . ^

Služben' glasnik : „Me ĵimurskega podpomagajučega činovničkoga družtva4̂  „Čakovečke Sparkasse'*, „Mec îmurske sparkasse“. i t. d.

K a v a .

ii.

Govoreči o hištoriti kave, netrebamo 
doduže vudirati vu atah vék, ali o početku 
njezine uporabe neznamo nikaj sigurnoga. 
Pak i o domovini njezinoj neznamo nikaj 
poiitivna. S početka mislili au, da je to 
južna polovic* Arabije, srečna Arabija kak 
zoveju, pak to je i ponukalo Limvea, da 
ju je okrstil Coffea arabika Vesda pako 
misliju, da izhadja iz Abainije, iz jutnoga 
déla kamenita Plabeša. gde se nahadja 
okolica Kaffa. Ovdi raate doduše kava kakti 
divja. Ali i vu južnoj Aziji, po Suuda otokih 
raste nekakva fela divje kave. A znameniti 
putnik Livingstone pripovéda, da vu por- 
tugalskoj naselbini Angoci vu Afriki raste 
divja kava po šumah.

Vsikak su prvi put počeli kava prigo- 
t zvijati i piti vu Abisini|i. Ondešoji krlčeniki 
vele, da predstojnik jednoga kložtra naložil 
svojim kaludjerom, da na večer i vnoči 
P'ju kavu, samo da moreju lehkeže skoz* 
nuvati i svo;e nočno bogoslužje sveršavati 
Turki pako pripovédaju spodobno o jednom 
vučenom Arapinu koji je okolo Ijeta 775. 
našel pri Perzijanoih čudno nekakvo pit- 
vinu — kavu.

Vu Arabiji samoj podomačila se je 
kava istom vu 15. stoletju, Pod konec 15.

véka bila je več po cčloj južnoj Arabiji 
podomačena, a vu Ijepom i plodnom Jemenu 
vu srečnoj Arabiji bila od onda najljepša 
nasada kave. Da je pri Arabi, a kesneše 
pri vsih Muhamedancih kava tak lehko vu 
navadu doila, ni je ni Óudo, ar im včra 
prepovéda vino * druge opojne pitvlne, a 
oni su se poprijeli kávé, da im podežge 
pamet i okoraži srce. Kava stvorila je iz 
Arapina zanosna pjesnika (poetu), kava 
stvorMa je iz njega glasovitog junaka.

Prva pisana \ést o kavi leži denes vu 
Parizu. Tu čitamo da je mufti vara a et* 
dena Gamal-Eddin Abu Abdallah Muhamed 
Ben Said okolo polovice 15. véka prene
sel sa zapadne obale Čerlanoga morja kavu 
vu Arabiju, pak ju je počel ondi saditi

Kava se je hitro širila. Odovud preš a 
je ljeta 1567. vu Meku, gde su ju iz po 
četka ponajviše derviši pili. potlji je došla 
i med narod. Domala stvorile su se kavane 
gde ae je poleg igre, plesanja i popevanja 
kava pila.

Na početku 16. véka bila je kavana 
i vu samo) Kahiri. Iz Arabije preila je ka
va nazad vu Afriku.

Ljeta 1554. donesli su kavu vu Cari
grad, vu kojem je onda l&dal Sulejman 
Veliki. I tu su ljudi odprli razkošne kavane. 
gde su se pre'timani ljudi shadjali, da se 
poleg kupice kupioe kave porazgovora. Za 
malodobnoga naslednika Sulajmanova Muha

meda IV dali^au pozapréti vse kavane, ar 
su se vu njih ljudi rajši skup shadjali nego 
VU mošejah (turske cirkve.) Vu Meki IU ju 
derviši širili, ovdi pak su proti njoj stali.

Na zahodu Europe znali su ved zdav- 
nja za nju, ali prvo zroo donesel je vu Rim 
neki Pietro della Valle Ijeta 1615. — Ljeta 
1660. vidimo več prvu kavanu vu Marielji 
a za malo vremena preovela je vu tona 
varašu tergovina s kavom. — Vu Pariz 
donesel ju je Soliman age poslanik turski 
na parizkom dvoru. Ljeta 1672. videla se 
je več „ondi prva kavana Armenca Paskala 
a za par ljet odprl je Prokope Sicilijanec 
svoju, koja se je do vu naše dneve začuvala.

Ljeta 1652 dopeljal je vu London ter- 
govec Edvards gréku robinjicu, čiji je muž, 
Bovman, za kratko vréme bil prvi kavanar 
vu Englezkoj 1 njegova kavana joi denes 
stoji. Ljeta 1666. stvorila se kavana vu 
Amsterdamu Vu Švedsku je došla kava 
ljeta 1700. i vu jednom kraju zbetežali su 
l,udi od prekomernoga vživanja kave

Vu Njemačku (Prajsku) došla je več 
1670, ali prvu kavanu vidimo vu Baču sto 
p a m  1683 ljeta. Ovdi za obsade bačke 
pol ak Kolšicki otel je Turkom jedno v re
če kave i za tu avoju kuražu dobil je do
puščanje, da more odpréti kavanu. — Vu 
Berlinu su odprli stopram ljeta 1721 prvu 
kavanu. Vu Prajzkoj smeli au samom ve-

Z A B A V A .

Lieinib i .večenik-
Dupuytren., glasovih franoazki liečnjk i 

operateur u svoja vriame bil ja bezviarac t.
j. nije Boga vieroval. Niekog dana dojde 
knjemu siromašiti phbtno« iz one okolice 
čoviek, koj je svojim mirnim i čednim pona
šanjem na licčn k* stanovih utiaak načinih 
Plebanui je bil bolestan, a imal je rak na 
vrata. Dupuytren ga pregleda onak na brzu 
* uku i onda samo po ivojoj navadi otresito 
v e li: „Ovde val,da neima pomoči —  na tom 
čete morati omrietil« —

»To sam si i sam mislil" — odgovori 
pltbanuš mirno. — „Ja tam sim samo za to 
doiel, jer au me moji farniki na to ailili.*. 
Štirni tiečmi preda liečniku za pregledani#, 
prt frankab (od prilikz 2 for.) te reče: 
„Oprostite gospodine, da vam vile nemogu 
d«ti, jer sam na slaboj fari i veliki siromak.•

Ov mirni uačiu, kojim plebanoš svoja 
neroljo trpel, se je Dopaytrean na toliko do- 
p«), da je plebannča, koj ja sad kanil oditi, 
uatrag pozval te mn rekel: „Ako se bo. ete 
operaciji podvrči, tak dojdite autra n moj 
šphal, ja bum pripravan, mozbit bi se još 
kaj dalo nč niti."

„To je moja duinoit" — odgovori sve
čenik. — »Sv« pokušati, kaj bi mojo zdravje 
moglo povrooti. Ja bnm doiel."

Drugi dan je izbilja i doiel, a doktor 
ga je operiral. Za ono vrieme još nije bila 
navada uspavati 1 jade, za da toliku bol pri 
rezanju nečute, te je tak plebanuš pri pod- 
punoj sviesh junačkom odvažuostjum trpel 
sve rezanje na sebi. Siromak, niti nije jedan 
„ jaj* izpusti). Bilo je to krvavo i te*ko dielo, 
ali operacia je srečno pošla za rukom.

Dupuytren je sada svaki dan bil kod 
postelje bol69tnika, te gleda), da je plebaoušu 
iva polakšica bila prn^ana. Rana je sve malo 
po malo cielela, dok je uapokou i posve za* 
cielila i plebanuš iz špitala zdrav otišel.

Jednu godinu kasnije dojde opet pleba
noš k-liečoiku te mu doneae košarico uajliep 
i h  krošakah i jabokah. i ovak je svake 
godine isti dan dehadjal k-Dupuytreuu i svaki 
krat mu izabrauo voče iz avog vrta dooašal

Medjutim je došlo vrieme, da je i Do- 
puytren zbetežal. Bolest je išla sve ua gorje, 
dok je i sam opasjl, da ovde više pomoči ne
ima i da sve, kaj je živo, jedan krat i umrieti 
mora. U tom stanja napiše Dupuytreo ple 
banuiu list, u kojem kratko samo ovo pitano 
ita lo : „Lbčnik treba plebanuša, dojdite J*

I pl oba« uš js doiel. Na. vire dogo je 
bil ftnjim u sobi zajedno, i kad je jedan krat

suznimi oči iz n.egove sobe stopil, bil je Du
puytren mrtav — ali je krščanski umrl.

v  ,

Sparanje cini covieka treznim*

Pisano sto ji: „Delavec, povdan vinu, 
nebude bogat"* —

Izračunajta vi mužkarci, koliko pitje 
košta, pak ako nemrete do kraja zračuuati, 
prosite vaše žene, nek vam pomognu. Ako 
samo dvie tri čaše vina popijete i gde koju 
cigaru k-tomu spošite, več je kruoa zbogom.

U airotište niekog varošmca je omrl 
stanovih čoviek, iiti je bil 77  godiuah atar. 
Ou nikada nije bil pijanec, a ipak zato je 
danomice na piti i poienje 30 krajcarab 
izdal. Sad nek svaki račnna, koliko bi taj 
čoviek počamši od svojeg sedamnaestog lieta, 
tGda o vriemenu od 60 godinah bil mogel 
prišparati, te §e bude aačudii nad šumom, 
ako bu za intereii računal. Ja eam zračunal, 
rašunajte itd vil . . .

Kak pak pri onem stoji, koj puuo pije 
te hodi od krčme do krčme, koj na vare dogo 
u krčmi sedi ? Koliko bi on mogel nriipa- 
rati ? Ima njih koji ovak pija; U jutro za 
20 krajcari slivovice. Poslie za 10 krajcárt 
viaa. Okolo 10 are ili opet za 10  krajcari 
fertal vina, ili za 20  krajcari dvie kupice



likadi i redovniki peti kavu, ostali je narod 
plačal pore* (itibru) od toga

Kava je imala povsud neprijatelje Po* 
najprvlje stali su proti njoj vladari a onda 
•u zdigli silnu graju doktori. Ali poleg vse 
ga toga razširila se je kava silnom hitri 
nom po célom svétu Ona je predrla vu 
najnifteše fele naroda i vudrila je ( vrst 
koren, koga nebudu niti vékovi spuknili 

Covék nebi niti veruval, kuliko ne ka
ve na Ijeto troši. Najviše troli Hollandia ; 
ovdi odpada na vsaka glavu 7 20 kilogra
ma; za ti m dohadja Belgija sa 4 34. klgr ; 
Englezka treba za vaakoga Stanovnika 0.44 
klgr., ar je ondi više teh vu navadi. Naj
denje troši Ruska : 0 40. Na jedno Ijeto 
potroši se kave 726. milijuna kilogramov 

Najviše producira B rasilija: do 800 
milijuna kilograma. Onda dohadja Java i 
Sumatra pak Venezuela* Najmenje izvozi 
Natal : 6000 kilograma

Kava portala je ljubimce vsih. I staro 
i mlado i mu ko i žensko nemre se je 0 8 - 
t viti Im kaj bi počele na* e žene, kad se 
nebi poleg ialice kave mogle vezna pri 
jednoj, ve*da pridrugoj prijateljici zčstati? 
One prež kave nemreju živeti, one ju rajši 
imaju kak vse drugo — Odo zna, Kak 
kava deluje, nebude se čudil, zakaj »e že 
nam vu takvih prilikah jezik tak lehko 
obrača, lakaj im miseli tak lehko tečeju, 
zakaj »u poleg kave tak „razgovorne*!

Priredil:
G  l a d  F e r e n o z .

Pravi put k blaženosti.
Komaj da je sedam ljetT kak su se u 

Ftitansko; varmegjiji osnovale prve zadruge, 
te deues ue samo u varmegjiji, nego i u više 
drugih mestih so se ove umnožle te njim 
blagoslov uzastupce »aste, Puk se oče oslo- 
boditi od lihvarstva ? Zadruge je sa tal pe- 
neznimi iutereši odkupe, to pokazuju vre 
moogobrojnih občinah primeri, da udruienje 
koliko sigoruoo bkotjenjuje lihvarstvo. Zemlju 
6Í oče kupiti? Sadanjska zadruga pokazuje, 
da je i to |«ko dobro moči učin t' sa udru

ienjem. Fališe oče kupiti ksj joj Je potrebno, 
bolje oče prodati ? Ns sva ova sa vre otše 
zadruge a Magjarskoj. I  izseljen je več pre- 
staje a onih Gornjih Magjarskih varmegjijab 
gdč su zadrugi mesta zauzele.

Samo je pročitati potrebno one broje, 
s kojimi se obračanavtju svakoga Ijeta, na« 
mah bodemo mogli razmeti, zakaj je udruienje 
tak blagoslovljenog utécaja za zemaljski pok. 
Postavim u občini Danaveče ima zadruga več 
830 ( lan&h, koji su do konca ljeta n utri 
39.889 frti, ili za par godin su toliko pri* 
šparali, te su na posudbu dobili od zadruge 
192.909 frti, dobitka su na dalje dobili lani 
3.180 frti, tak su s penezi prišparanimi u 
notri ulolenimi 6 pustotina dobili vau, te sa 
ipak za pričuvanje nabrali dósad 2.224 fr ta.

Sad si neka gdogod predstavi, koliko to 
potekoe u jednoj občmi, ako joj 830 Člana 
popriliki jedeu fertalj milionah forinti med 
sobom obrača; Koli tegobuu lihvarsku po« 
sudbn je s ovim mognče na fal preokreuuti, 
koliko bolje rogote inarho/  gijatje zrnje, uz> 
državanje gospodarstva živaž priba viti, s rččjum 
na kolike more okreouti stim siromak čovek 
na svojoj sudbini 1

Onaj siromašniji čovčk, s kojim varoška 
šparkassa ili drugi penezni zavod ueóe se pravo 
niti spominati, koji je samo na lihvo mogel pene- 
se izhoditi si sko je u obče dobil, ali na taktu 
lihvu, — sami znamo slučaje — da je na 
jeden forint na tjeden 10 krajcarah intereia 
platih ili na deset forinti deset teftaka ili 
jedna drvsnka pšenice bila intereš na jednn 
godinu

Da nebi gdogod rekel, da kaj takvoga 
samo u dobrostoječih občinah Peštanske var« 
megjije more dogoditi, gdé je gusteše prodajna 
kupovmna, evo n Ungskoj varmegjiji, n ovoj 
mršavo zemljištnoj, po lihvari izcecanoj, te 
sa žgauičue pijani'e skoro na rubu prepad- 
nosti stoiečoj. gdé niti s^anovuičtvo né je tsk 
naučuo, gdo zna kak živeti Veliko-Kapoftka 
okrajna Vereeiona zadruga vre ima 426 čia- 
nab, koji su si 15.366 frti prišparali, po kojoj 
su 6 i polstotina dobili od zadruge, te je 
zadruga samo lani okrenula med njimi 53.142 
forinta.

S radostjum moremo reči* da bi na tucaté 
mogli iznesti példah iz lastovite nam ljubljene 
domovine, na koliko su napredovale pojedine

občine u kratkih ptr godinah .st udruživa-, 
njem. Igda ovakvi primeri pred nami stoje, 
na zemlji naše domovine rodjene živi prim ri, 
gda vidimo, da zajediostvo — udruženje i u 
najmriavijoj zemlji med najsiromainijim po
kom. kak lépim plodom rodi, nemoramo li sa 
žalostjum pomisliti, kak bi sačuduječe 0»oe 
videli onda, da bi ondé u ploduom Alföldu, 
gdé je toliko prilike za saslagu, kak nigdč 
drugde u orsagu, da oodé puk nebi puutare 
nasleduval, negda bi se na mirni napredek 
odrožil T

Pa su i ove zadruge brez iznimke zmed 
pulta se podigavši • vlastite krvi muli etvo« 
rili, takvi, u koje je moéi véru polagati večinom 
svetjeniki, učitelji. Te peueze zadruge same 
si rukovodiju, rokovodiju je pukom izebrani, 
oni, koji med njimi tiviju, koji znjimi skupa 
délajo, trpiju i trudiju se Gdo stoji, kaj je 
na potu tomu, da bi puk naslédoval ove 
vodje, koji oegovore velikim glasom, ue iz
praznim! nigdar po oik'm se nemognči izpu- 
uiti obečanji, nego sami s delom, s peldom 
prednja eči vodiju svoje ljudstvo putem 
osrečeoja.

Koji je uzrok, da Alföldski puk se ue 
povadja za onimi, nego za veltkog glasa ko* 
lom po si, koji mnogi obečavaja, ali ničesa neiz- 
pnne, koji, kak i példa kaše, nevode k usrečenju, 
u nje verujuče, nego pred oružje, grozeči 
ogenj, ubijajoča bodete, sablje i tiprajuče 
konje.

Bormei kak god bi premišljavali na sra
moto, si moramo prizrati. da drngoga zroka 
aenabadjamo. nego tog, da nam narod né 
jói dosta prosvétljen, glede toga, koji su mu 
pravi prijatelji, da nežna, kak je i drugi put 
k usuečeuju, k oslobodjenju iz težkočab iz 
liromaštva, kak je nasilje.

Jedino nad vodji pnka stoji anda( da si 
ljudstvo prosvetljiju, da ga na on pot privsdu, 
gdé državou moč nensjdu nasaprot s oru* 
d jem, nego poleg sebe i nad tim bdijnču, da 
budu plod svojih trudah mimo mogli uživati, 
dapače podpomagajuče je u poslovibujim. 
Vodje teiü odgovornost pred Bogom i pred 
ljudmi.

Nad prijatelji pnka stoji anda jedioo, da 
si pomoguu na dostojni način. Navlastito pako 
gospoda svetjeniki neka glediju, kam vodi 
čina ljudstvo, ako ispustiju vodstvo iz rukah.

pive. Ob poldan za 10 ili 20 krajcari vina. 
Poslie podne sa južinu opet za 10 krajcari 
viua. A na zadnje n večer za 30 krajcari 
vina, ktomu čez cieli dan samo za 10 kraj 
čari cigarah. — Ljudi računajte 111

Dskako, tko bi hotel šparati, bi moral 
triezen ostati, dielatni dan, uajme pak p jl  
dielom nikada, niti na pet minut u krčma 
pogledati tobož: em fertal nije Bog zna kaj. 
Ono: ob 10«i vuri pred poldan i ono : ob 
4-i uri po8lie poldan po fertal a negda i dva 
fertals, posve se odučiti, jer ovo dvoie Je 
več mnogim propast bila: On nebi smel ni
kada vile piti, več oviik malo i to samo 
pod obrokom. — Na ov način čini »paranje 
čovieka treznim te je najbolje sredstvo proti 
pijanstvu.

Žena niekog pijanca došia je jednoč o 
kromu, u kojoj je ujezin muž joi od Jutra 
vedel, te mu je o poldan donesla jednu zdelu 
drugom pokrita i rekla: ,Budud da neimaš 
vriemena domov dojti k-obedu, donesla sam 
ti ga sim." I stim metne zdelo na stol te 
otide. Muž jedno malo zabezeknut, s-onim 
prisiljenim smiehom tobož pozove odmsh 
svoje okolo stoječe i sedeče supijaoce^ ds 
znjim obednju, ali kad odkrije zdelu, najde 
d fslačec papira, na kojim je stalo pisano: 
»Gobar tsk t* Bog daj 1 Isto jelo i tvoja 
limilija doma ima.* A zdela Je bila prazna.

Jeli to nije primei za one, koji ne— 
iparaja ?

Nicki majstor se je jjnavčil övék okolo 
desete ure prije podne malo oditi u krčma i 
tem nieito jesti i holba vina piti Na skoro 
je prestal dialati te je bil više u krčmi uege 
doma, a detiči su samo delali Kad mu ua 
jedan' krat dojde knjižica c pijanstvu u ruke, 
koja je počela sa izrekom : „Pijanec ! Kuliko 
grošev ti svaki dan hióei u čašo ?* 1 on je 
pričel računati, te mu je pri tóm i vruGe 
postalo. On si preduzme *i*e nepijančuvati i 
za deset godinab je iraal svoja vlastita kučicn. 
A kad je goder posle videl koga gde pijaučnje, 
znal mu je uvjek dovikouti r »Pijanec 1 Ko
liko grošev hiče* danomice u šalu ?■ —

To je živa istina.
Kučil Ivan gospodina Pelleia je zbe- 

tožal, ali milostive gospodične koari bi se bile 
redi jedno malo ns šetnjn odpelati. Kuči* je 
bolestan, tko je bu vozil ? — Poalie dežeg 
premitlavanja se zmisle na volars Joška, kpj 
j« gnoja izvsšal i drva dovažal. Bm i on 
▼ozi, tak sigurno sna i kučirati - •  voioja 
je vožnja, Jeli sad velikimi koli ili kočijam- 

Zovu anda Jošku t« ga pitaj*, jeli bi 
se ufal vožnja s Kočijam na se vzeti. Joška

odgovori, da je to njemu ive jedno, vole pod 
tarnimi koli, ili konje pod kočijam tierati. 
On oboje razme.

Odmsh si je moral lvanovoga kaputa 
obleči, konje pod kočiju zapreguuti i na bok 
sesti. Gospodične veselo poekaču u kočija, 
Joška potira i kočija znikne is dvorišča.

8početka je sve dobro išlo, konji su 
velikim kasom kasali a kočija je za ujimi 
tak liepo Ula, da liepše nemre biti. Na jedao 
krat ae je moralo zaokrenuti o drugu ulicu 
i jer sa konji naglo frežali, a koéija to naglo 
aaokretaoje niti sa ves sviet nije mogla pre
goreti, pričela Je najprije po trih kotačih, 
zatim po samo po dveh za k<>Dji 83 kotnrati, 
a konično si je legla kak je duga i široka 
na ceitn, a gospodična skopa Injom.

Sad so pričele Joška špotati i njegova 
nespretnost mn predbsrivati. Ali jer se druga 
nikakovs nesreča nije dogodilo, odgovori im 
on posve mirno: .  Ja  sam samo zadovoljan, 
ds sem vas prehiUl, vi več seme splazite 
netrsg u n tej kumJ.njak; ali da mi se ta 
nesreča onda dogodile, ktd asm ove dane 
svaki trat klafter drv voail, bilo bi sa me 
pano nepovolnije, jer bi moral sam opet 
nametati.

Em Kollay.



Mogu se opametiti na Aiföldski peliah, gdé1 nekolikim peršonom Slučajno je više oso-jGjuro saski, princ Fridrik Saobsen — 
tak zvini socijalistički vodje visoko ogla-uju bth postav ilo vu viáe kolekturah broje 2, 3 i j meininžki, nadvojvode Karlo Ljudevit Fe- 
da neima Boga, ne:ma bl&žeustva poilö smrti. 8# pak neki barzijauec dobil 38*000 for.} renc Ferdinand^ Otto, Ferdinand, Franc
Tak mislim, nije mi potrebno udáirnije turna jedeu doktor 16.000 fur.r jeden navučitel| Salvalor i J  *žef August, za tim nadvojvod-

ti, njim, kakvo je tomu konec. muiike tak h j Ijepu svotu, a jedua siromašna kinje Marija Terezija, Marija Anuncijata i
Orsačko gospodariko dru/.tvo ode još ljet<>8 /eua 4000 for. Marija Valerija

ustrojiti tečaj na učanja za one, koji se tele Februar* 27. bil drugi gala-obed ob
nputiti, kak se imajuj zadrugo ustiojiti i vo- Svati pod ledom sedmi vuri na večer vu mramornoj palači
diti, Nadamo se, da budemo se one sestali ; carskega dvora vu Beču, komu su prisus-
na gustom, s mufti vérskimi i 9* drugimi na Iz Batonje pidu : Vu Tornyi, občini ča tovuli: car Vilim s pratnjom, bavarski princ
ravskimi vodji puka. M. uádske varmegjije, dogodila se ja velika nas* A n df s pratnjom, španjolsk' maršal Mar-

reda. Belski svati hoteli su na danih prejti tinez Campos a pratnjom više nadvojvodah
érez zmrznjeni kanal róke Maroš, ali se je i dvorski dostcjanstvenikah.

J E  N O V O G A  ?  ̂ed Pre(ler  ̂ Pod Berkom, a saue, vu kojib su Tečajem dane pohodil car i kral j
'bili, sedeli zaručnik i zaručnica, prepale su vu Ferenc/. Jožef princa Fridrika od Sachsen-

Soldački red Marije Terezije- V()du« Na krič z šlo se je ljudstvo na pomoč, Meinjngena i nasljednog velevojvodu’Viüma
ali nisu mogli nikaj pomoči. Zaručnicu su iz- od Luxemburga.

Najvileta odlika vu našoj monarkiji v,ckli zdrob,ienu od l«dcuili krpah, s njezinu Po poldan pohodil je kralj nadvojvode 
koju mugu samo za osobita vojniika d jela ,nater tDrt',u Vsi 0,tali 8,ati 8U menje Vl“a Fridrika i Rainera ter »ojvodkinju Mariju 
i pred neprijateljom dokazana kor.inost dobiti rau)eo'- Terezi|u vU-temberiku da im kombiira,
ofieiri, opal je Teida smrtjum nadrojrode Gaeni vu maav. minislarstva fmanciiah Prajzks cesar Vilim odputoval ie ob
Alborchta samo na 16 kotrigov. Jedini ko J  ̂ ^ j osmi vuri na veöer vu Berlin. Na banhof
mandeur reda vezda je hm. Kuhn (1866), Vu »gradi magjarskog ministra finan "Prevodl1 8» I« C8r 1 krali Ferenc Jožef,
koji je lakaji kaucelar. V.tezi au : .d Ijet« cij,h  vu Budimo po.od.1 »e je 27 februar« te ' "* ° . a*8 'b' > cpront.l
1848 5 0 ; gen. kouj. kuez Mooteuuovo gen. TU jU(r0 ogenj, ko|ega au ognjogasci za tri • va e,fle a oSnf , e 0 Pu ° J a
kouj. grof Sterub.Tg, gen. kon j. grof Nostitz vure vgasiH. Ogenj se je po svoj priliki 116 a 8 z a P*d°°S banhoía V“ “ on*koT btt' 
R.eueck i major Sebe, pon: od 1 8 5 9 -1 8 6 0  : od rJ aieDe p fd  i to ru sobi raCunarskoga 1 „ T
fzm. vojvoda V.lin. Wűrttemberg fzm. C ity . „avjetmka Nviraka vu drugoj kondignaciji |UŽ" “ K ba,,h° fa V0,V°da Lm a" Uel od Aoate 
geu. kenj. Appel, fzm. íe jérváry ; od 1866.: Bólte tretje aondignacije poiele su pueati, VU .... . V1 .. , ,
geo. kouj- Piret podmarSal barun P.elsticher, ak gu jeJ morrtM podpréti Vu sobi je izgó . Ruf  vel,k' koez y,lad,na,r odPutoval
geu. kou, Becbtohbeim, gm baron Wagner, U  vse’ pohlžt?0T vnogo svežujah sp isal 'e / d' ff rUara 0 P ddan ,Z B* 8 vu
admiral Sterueck i general major M m tluisant; Izpod požarišča nahadja se glavna o sačka e r° f fa ’ Á .
od 1879 pod maršal Pittel. ka8.  vu koioi se čuva zlato za reculacim 1 08tal1 knelev8ki gost. več su vs«

Zvuu ovih ima red jož i tri inozemoa valut'e, pak jé nastala velika zmetlaviia 1 ' B ii’ Veé.“8 n»dvoj vodal.
viteza: grofa Casertu Ol 1861*, vojvodu Cum- Earadi toga krenula je vu svoja boravišča.
berlaud i saskop kralja od 1866. 8 Februara 28. pred poldan de *lo je

Vu aktivnoj vojuoj službi nabadjaju se Originalni testament Njegovo Veličanstvo vu 4Beču audiencije
samo četiri viteza ovog reda, i to : baruu *er Pri“Jlo velik broj generalah i vsake
Appel, baruu Fejérváry, barun öterneck i Vu Putneyu vu Englezkoj vumrla je fele drugih dostojanstvenjkah 
barun Becbtolsheim. nézdavuja 78 ljet stara frajlica Hatty Blo

omer i ostavila do 500 006 forinti imčtka Kratke novosti
Volk diamant prikazan papi. Njezin tedtament glasi: »Ja nisAm ostala t

od svoje volje nezamuftna (ledična); bila
Novine „Gauloisa javljaj<i, da je rimski »am put zaručena i tri put su se izne Vu Beču# 28. februara. Car Vilim ime 

oteč papa Leo dobil ua dar veliki diamant verili neverni mužkarci. Stoga odredjujem da nuval je pred odlazkom čara i kralia Ferencz 
od 971 karat«; koj je najden vu Afriki. Taj •• intered imetka vsako ljeto na dan moje smr Jožefa general-leldmaršalom Insign je — 
diamaut ceniju ua pet mjijuna piastra — vu ti podeli pet led čnim ženam, kojes ■ navrSile dva mala maršalska átapida nakinč nad 
uaftem peuezu pol milijona forinti. barem 40 ljeto, a moreju dokazat^ da ih marakah — predane Njegvomu Veličanstvu.

je zaručnik iznevéril." Vu Zomboru je vumrl Mibaj!or»č Mik-
Cudak. loš kotrig magjarske velikadke hiže, d * Ijeta

Samoubojstvo Starca. 188 prezeš kr. table VU Budimpežti. Star
Iz Pariza pi-eju: Vu Vienni je pred je bil 84 ljet.

par danov vumrl osobiti čudak 73 Ijeta Iz Lemherga javljaju, da si j® vu — Vu Italiji n je bilo od kak se lju i
star. Pučdmši od svojega 17. l|eta vodil je mestu Fekici blizu Kolomeje penzionirani zmifiljavaju tak oitre zlme# k ik je vez ia nji.
vu redu rat una o svojmi strolki za oprave 75 ljet star pučki učitelj Lopatmski na Vu IV inu  bilo je 21. februara po u»'či 18
i cigare. Od tud se vidi, da je : za 56 Ijet zbilja grozen način dokončal svoj život, gradnjo? C* izdoi le lista. Vu Rmu i dol-
nosil 85 hlač i 74 kaputov# za kaj je trošil Polejal se je ves s petróleumom i onda »1°1 ltaiiji bilo 17 gradužov. Spitali su povsui
40.000 fianaka, Imal 200.000 rubačab vu vužgal ; našli su ga zevsema zgoretoga Raz- uaduujeui, pomor je velik.
Viödoosti od 1500 for. Vožnja vu omnibusu log toj smrti, tomu samoubojstvu je veliko — Vu Beču, 27. februara. Več je g r  
i tramvaju — vu fijakeru se nije nigdar siromaštvo i dug trajni beteg. t0f0 osnova za velike vojue vjétbe (mauevre),
vozil — stajala ga 1060 for. Neko je vréme kője se budu deriala/ ua jeseu, meseca sep*
ovaj čudak pil pivo, pak 15 ljet popil 28 786 Zahvala Nj. Veličanstva. tembra. S našim kraljem do*el bude i saiki
kriglecov. Cigarah je skupa popušil 628.713 kralj vu Pečuh. Za manevrov budu se črez
komadov, auda vu jedno ljeto poprečuo Njegovo Veličanstvo izdalo je 27. feb - Dravu više mostov napravilo. Za manevri bude 
11*211. štomfab je potrošil samo 62 parov, ruara dva prevLnja ručna pisma, i tojedno vadasija na jeleue vu Béilyu. 
ali vsaki par po 18 frankov. austrijakom ministru prezeiu knezu Win

disebgraetzu a drugo magjarskom ministru*
Margarettki Otok. prezešu barunu Báuffyu, kojimi se duboko Dobre žepne i Stöne vure *a fal cénu

ganuto zahval;Uje vsim svojim narodom
Iz Budimptite javljaju: Nadvojvoda na dokazih saučešča i ljubavi, izjavljenih dobiti pri Polak Bematu vuraru vu >

Jožef dalje zuaiije gradskomu uačeluiku po povodom smrti nadvojvode Albrechta. Vu Čakovcu (Pijač Sparkassa). Pri niem sl 
svom ravuatel u imaujah, da odustaje od j Beču je oVO previlnje ručno pismo bilo *
ponude, kojom je ponudil Margaretaki otok pribito po svih voglih. UZimljOjll vure takaj za popravek za fa
gradu za 3 i pol milijuua forinti. Nadvojvodu'
očituje, da so ga jediuo vodili kod ponude Kneževski gosti vu Beču* cénu*
obziri na glavni grad, ali da neče praviti na ___________________________________
njega nikukve presije. (jradako zastupstvo, Povodom nazocnosti vnogobrojnib kne- ODGOVORNI UREDNIK
kak je poznate, odbilo ie ponudu nadvojvodino. ževskih ličnostih pri sprevodu nadvojvode

Albrechta nu BeČU, bilje vu carskom dvoru M A R G i T A I  J  O Z  H E  5*
Sro< a VU lutriji. 26 februara ob šesti vuri na večer dvorski Glavni »urednik

n  . . . . . . .  ol)edt komu 811 prisustovali prajzki car a  I Á n  i? i? u  p m í^ r,
Pri vlečenju vu maloj lutnji vu Budi iu- Vilim, ruski knez Vladimir, vojvoda Em«. Ü L A ü  F E  R E  N C Z

pe»ti nasmejala se prešestne sičds iroča i nuel od Aoste, piinc Arnuif bavarski, princ ------



Nyilttőr.
E rovat alatt köröttekért aem alaki, sem 

tartalmi tekintetben nem vállal felelősséget a
Sserk.

N y e r s s e l y e m  B a s t r u h á k r a  való 
kelmét 8 frt 65 krttfl 42 frt 75 krig egy I 
teljes öltönyre — Tussors- és Shantungs 
Pongees valamint fekete, fehér és színes Hen- 
neberg selyem 35 krtól 14 frt 65 krig méter
enként sima, csíkos, koczkázott, mintázott 
damasztot stb. — (mintegy 240 külöm- 
bözö minőség- és 2000 szín és mintázatban 
stb.) póstabér és vámmentesen a házhoz szál. 
litva és mintákat küld postafordultával: 
H e n n e b e r g  G .  (cs. kir, udvari szállító) 
s e ly e m g y á r a  Z ü r ic h b e n . Svájczba 
czim/.ett levelekre 10 kros, levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztetnek.

3

TflflPflfU  Buda 2-ga raarcifta 1895. 
uU IU uJA 24 15 19 35 90

G abon a  á r a k .  — C ena z itk a
1 m-.m&zsa. 1 m.-cent. írt kr.

Búza Páenica 5.85— —
Zab Zob 5.75 -
Rozs Hrž 5 ----------
Kukoricza ó Kuruza stari

w u j „ novi 6 5 0-----
I Árpa Ječmen 5 25 -
í Fehér babuj Grah beli 7.50
I Sárga » • * žuti 6 50
i Vegyes » * * zméáan 5 50

Lenmag Len 10. -
í Bükköny Grahorka 6 —

VASÚTI MENETREND
CSÁK TO K IV YÁ V

| 3 Gyors
I n d u l  Napszaka 3 £ pósta- és

| *0 | ^  { vegye-vomt
Kanizsa leié Reggel 4 j 39 gyorsv

» Délben ’ 139 *
* Éjjel 19 07 Posiav.
* Reggel g 52 vegyeav.

! ragerboí felé Reggel J 06 postav.
» Délután * 15 n
* Éjjel J 17 gyorsv.

Zágráb felé Reggel V 50 vegyesv.
* Délután 4 20 »

Varázsáig Este 19 17 •
•» Délben 44 n

Bobára Reggel J  05 »
Egerazegre Délután 4 28 •
K r k t i l k

Kanizsa felöl Reggel $ 51 postav.
* Délután 4 01 n
» Éjjel j- 14 gyorsv.
» Este 9 32 vegyesv.

Bragerhof felől Reggel 4 36) gyorsv.
* Délben l l 291 postav.

I » Éjjel 9 55 j -
Varázsáról Reggel 4 22 vegyesv.

» Délután 9 50 •
Zágrábból Délelőtt H 17 ■

.  Esie 9 30 j
Egerstegröi Délelőtt 8 52 »

Bobéról Este 42 | ■

Hirdetmény.
Őzv. B ettlheim  Markóné nagy-kanizsai bej. czóg. csőátömegóhez tartozó és a 

marburgi közraktárakban elhelyezett következő:
1) 8799. és 4091. tételek alatt elnelyezett körülbelül 15472 kgr. búza,
2) 4166- tételszám alatt elhelyezett körülbelül 3952 kgr. maláta,
3) 3924. a u  jf • . . . 109299 kgr. 68 6 fajs. árpa,
4) 4000 „ . „ . „ ,  192927 . 70-5 „
5) 4023. ,  „ „ ,  „ . 150924 > 70 .
6) 4133. ,  n n a  . * 223574 » 686 „
7) 3955. ,  . . * .  „ 18066 , 63*5 „

ajánlati utón a következő teltételek mellett elaáatik.
1. A zárt írásbeli ajánlatok, melyek a 1—7 tételszám alatt felsorolt gobonanemüekre 

Összesen, — vagy egyes egész tété ekre kűlön-külön megteheiők, folyó évi m ár 
ozlus hó 10-ának déli 12 órájáig Dr. Löké Emil tömeggonánoknál Nagy Kanizsán 
aáanáók be.

2. Az ajánlattevő tartozik az ajánlat átaáásakor mináen métermázsa után 50 kr. 
óvaáékot a lömeggooánok kezeihez letenni.

3. Az elaáás tárgyát képező gabonanemüek mintái a tömeggonánoknál, az elaáanáó 
áruk peáig a marburgi közraktárakban megtekinthetők, a csődtömeg azonban az áruk E  
m i n ő s é g é é r t  és fajsu'yáért semminemű szavatosságot nem vállal.

4. Az árukkal adatnak a marburgi közraktáraknál levő fuvarlevelek is és pedig jg
az 1. tétel alatti búzából 1 wagonnak feladási állomása N.-Kanizsa ; — a 3. tétel alatti {
árpából 8 wagonnak feladási állomása Beleg, 2 wagonnak N.-Kanizsa, 1 vagonnak Ko =  
márváros ; a 4. tétel alatti árpából a feladási állomások 3 wagonra Marc/.ali, 1 wag. |
Jákó, 2 wag. Boglár, 1 w Gelse, 4 w. Nagy-Kanitsa, I w. Zala-Egerszeg, 1 w. Szöpötk, B
6 w. Szent Mihály, 1 w. Somogy-Szobb ; az 5. tétel alatti 15 w. árpa feladási állomása 
Boglár; a 6. tétel alatti árpából a feladási állomások 4 wag. Sárosd 5 wag. N-Kanizsa,
1 wag. Csurgó, 1 wag. Bakk, 2 wag. Sümeg, 5 wag. Csáktornya, 2 wag. Szent Iván 
és 2 wag. Jákó, s végUl a 7. tétel alatti árpából a feladási állomások 1 waggonra Beleg,
1 waggonra Böhönye

5. Az ajánlat az ajánlattevőre tételenként külön külön is, tehát egymástól függel. 
lenül, feltétlenül kötelező ; a csődtömeg azonban a legkedvezőbb ajánlat elfogadására 
sincs kötelezve, hanem szabad rendelkezési jogát fentartja.

6. Vevő köteles a megvett árukat a vételtől nyert értesítéstől számított legkésőbb
5 nap alatt a saját költségén a helyszínén átvenni olykép, hogy a vételárból az eladott S  
gabonanemüeket a marburgi közraktáraknál terhelő összeget a közraktáraknak az ezen B 
összeget meghaladó részt pedig a tömeggondnoknak fizeti ki.

7. Ha a vevő az előbbi pontban foglalt kötelezettségének eleget nem tesz, óva
dékát elveszti és az áruk az ö rovására és költségén újból eladatnak.

Kelt N&gy-Kanizsán, 1895.rfmárctiue ö-én.

690 i- i  Dr. Löké Emil 8. k. tömeggon duók.
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strauss Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

I
 Magyar, Az irodalom bármely ágában s bármely nyelven megjelent Utazási kézikönyvek,

német, franczia és angol kötött és k ö tetten könyveknek legdúsabban fölszerelt ..... baszok,

képekkel ékített r ... a ‘ foldabroszok, tervra,zok,
/ raktára. föld és éggömbök.

M U N K Á K . -  _
—O Bármely szerző által Írott, bárhol megjelent és hirdetett Ima- és ájtatossám

Kő ,- aczél s réznyomatu könyveknek leggyorsabb és árfölemelés nélküli megszer- mnjvek
diezmávek. -------------------- T T T t --- Z— i---------------------  egyszerűen és legékesebben

Magyar, német, franczia - - -  —  kö,ve a leg£ aa*abb Vá,a9Z'
es angol Az jrodalmi termékeket illetőleg a legszívesebb készséggel Mintakönyvek s rajzok

REMEKÍRÓK MŰVEI. nyujtatik fölvilágitás. N A  I  M  U  N K  Á  K  1 IO Z

A „MURAKÖZ4 társadalmi hetilap kiadóhivatala-

FISCHEL FÜLÖP ( S T R A U S Z  S Á N D O R )  I
KÖNYV-, MŰ-, ZENEMŰKERESKEDÉSE

KÖNYVKIADÓHÍV ATAL A, PAPÍR-, ÍRÓ- és RAJZESZKÖZÖK RAKTÁRA, KÖNYVNYOMDÁJA ób KÖN YVKÖTESZETE
C s á k to r n y á n .

______________________ Alapittntott 1850. évben. .ÍZT7-  -  W
Szótárak. Az oSSZtíM irodalom termékei a könyvkereskedés rak- SZAKÁOSKÖN i VEK.

IFJIS\<;| IRATOK KÍPKSKÖMVRK — ----------------------- ---- ----------------
minden kor é« nem számára, tarában megtekintés végett készén állanak s kivá- Előfizetés elíogadtatik :

inindeD nyeUen.̂ egdüsabb v»- natra, gondosabb megvizsgálás végett legnagyobb kész- minden bel és k 11 f 11 I

ISKOMI *  OKTVTÍSI ggel küldetnek mind helybe, nind vidékre. fo lyóiratok, napi
könyvek és

minden nyelven. Vidékről érkező megbízások kellő készséggel és gyor- D I V A T L A P O K R A
Népies naptárak, sasággal teljesittetnek. a szállítás mind helyben,

ki a könyvkereskedés által. ^

— —l—M - — —■■mamamm—+ mmammmmmmmmmmmmnmmm
K -  M e g y é n k  t a n i n t é z e t e i b e n  hantuátandótankönyvek f o l y t a n  r a k t á r o n  v a n n a k .  "feS
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