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Felhívás
Magyarország állattenyésztőihez-

Az 1896-iki ezredéves országos kiállí
tásnak czélja az lévén hogy hazánk köz
gazdaságának hű képét bemutassuk termé
szetszerűleg állattenyésztésünknek, mint 
mezőgazdaságunk egy igen fontos ágának 
ezen kiállításban előkelő szerepet kell iát- 
szania.

Ez okból az ezredéves kiállítás tartama 
alatt, minden egyes állattenyésztési ág be
mutatása terveztetik és ezek a kiállítások a 
következő sorrendben fognak megtartatni :
1. Első lókiálhtás (Használati lovak)

május 5 — 13-ig
2. Hízott szarvasmarha és juhok

kiállítása május 15 21 »
3 Tenyészjuhok kiállítása * 24 -31  »
4. Baromfi- és eb kiállítás lunius 6 11 »
5 Élő méhek kiállítása augusztus 20 31 »
6 Tenyészsertések kiállt, szept. 1 -  8 *
7. Hízott sertések kiállítása 1 8 »
8. Tenyészszarvasmarha- és bi

valy kiáll tás szeptember 14—22»
9. Második ló kiállítás (Tenyész

lovak október 5 12 »
Hazánk még ma is fÖidmivelő állam 

lévén, kétségtelen, hogy közgadaságunk leg
fontosabb ágát mezőgazdaságunk képezi.

Ha mezőgazdaságunk szilárd alapokon

! nyugszik, az iparunknak erőteljes fejlődését 
mozdítja elő, az észszerűen űzött mező- 
gazdaság és a megizmosodott ipar pedig 

'egészséges, a haza határain messze túlter
jedő, a nemzetet vagyonossá tevő kereske
delmet teremt.

Minthogy tehát iparunk és kereskedel
münk fellendülése mezőga daságunk fejlő
désétől van föltételezve; ra nthogy továbbá 
mezőgazdaságunk felvirágzásának jelenté 
kény tényezőjét az állattenyésztés képezi: 
ez utóbbi tényező a legnagyobb figyelemre 
érdemes.

Állattenyésztésünk hű képének bemu
tatására, a lentebb részletezett állatkiállitási 
programm bő alkalmat nyújt.

Ezen programm azonban csak üres 
keret, melynek díszes betöltésére magyar 
gazdá nk és állattenyésztőink vannak hivatva

Tenyésztőink hazafiságába vetett hitünk 
és bizalmnnk vezet tehát akkor midőn azo
kat felkérjük, hogy a kiállításban minél tö 
megesebben vegyenek részt és minél több 
és szebb állatot jelenjenek be, hogy ez ál 
tál az ezredéves kiállításnak ezen vonzó 
része minél íényesebb sikert arathasson.

Hazafias kötelességük teljesítése annál 
könnyebb, mert a tenyésztőinknek az állat 
kiállításokon nemcsak erkölcsi elismerésekre, 
azaz a kiállításokon való kitüntetésre nyújt 
alkalmat, hanem a kiállításokon való törne- 
ges íészvétel a tenyésztés termékeinek elő

nyösebb értékesítését mozdítván elÖ, úgy 
hazánk összes tenyésztésének, mint az egyes 
kiállítóknak is anyagi hasznot biztosit.

Hazai állattenyésztésünk az utóbbi Idő
ben reudkivüli haladást tett, mutassuk be 
tehát ezen haladást úgy saját honfitársaink 
nak, mint a külföldnek és javítsuk ez által 
állattenyésztésünk termékei kedvező értéke 
sitésének konjukturáit.

Lótenyésztésünk valamennyi tenyész
tési ág között a legnagyobb^* virágzásnak 
örvend hazánkban.

Hadseregünk lószükséglete bő fedezetet 
lel magában az országban, nőt szám s kül
földi hadsereg részére hazánk nyújtja a 
legjelentékenyebb források egyikét, és ha a 
kiállításokon újabban és bővebben is be
mutathatjuk a külföldnek, hogy hol és mily 
árakon szerezheti be nálunk a katonai ezé- 
lókra alkalmas lovakat, e nemű lókivitelün - 
két még igen jelentékenyen fokozhatjuk.

Közép és kisebb lermetü, jóvérű, sebes, 
hámos és hátas lovaink kivitelét nagy mérv 
ben szaporíthatják egy sikeres lókiállitáson 
szerzett összeköttetések.

Fényes példát nyújt erre az 1885. évi 
országos kiállítás alkalmával rendezett ló- 
kiállitásurik sikere, mely azt eredményezte 
hogy a következő években lóki vitelünk je
lentékenyen emelkedett.

Ha tehát az 1896 iki két lókiállitáson 
nemcsak népies lótenyésztésünk méltó kép

nsija.
T A V A S Z .

— in a :  i i é k e l i  .A-ntui. —
Ah, vártam ezt a mulatságot : odábaj'om 

JÓI meglakult, lesoványodott aiczowat az ablak- 
iához, bujálkodom a napsugárban.

Olyan nagy ténynyel, olyan bőségeden ömlik 
be tz a meleg arany-levegő, hogy kapiázik »öle 
a Mernem éa eiönt egészen.

A hosszas, kínon homály mán, melynek só 
lélszárnyu pillangója harmadtól hónapig röpkodöll 
a B/ememeu, nagyon nagy ez a tény így hirieteu. 
Alig állom.

Behunyom a szememet, hasztalan : erzeui 
a tényt, átjárja a melege, mini villanyfolyam a 
vérérnél, minden hajam szálát, behúzódik a per- 
gamenlszerhvé lakúit bőr millió pórusába, beme
legszem, Irissülók, a langyos, tiszta arany-levegö- 
böi, menn it elbír nyerni ez a roncs lujiató, mely 
a homályban alig pihegeli mar, élénken w r  a 
**ivem, atháramlik uiegKóuuyebbüli agyamon az 
•de» é» egyetlen gondolái : é l n i ,  kinyújtom kar 
Juiinai, szilárdan feszülnek lábaim ez az en uj 
tavaszom, a visszatérő erő, az elet...

Majd virágzik már az aiinala. S megraz/.a 
a tavaszi tuvaloui az ezüst boly boa virágos Imr- 
kakai, ezeket a sxent ágacskákat, a mikei «ziau 
»okai elvisznek a templomba.

Bizonynyal egy zárt ablak mögül is pok 
“nudeni megláthat az ember a tavaszból, ba meg 
udaiik neki az, ami nekem, hogy im e; a kia 
•»»omszed liliom-kezecske már kinyitja az ablakot

virágaira, melyek közt különösen so at elnéztem 
egy jácziut bokrocékát, melynek tebér és kék 
virága van.

A sok fehér és kék színű virág közt, mini 
két piros rózsa, olyan a kis szomszédom gömbölyű 
arczája. Kinyitja a szá|át oly kerekre, mint egy 
piros szegtü s La rálehel a virágaira : főliordulhai 
meg odakúnn az dö, akár visszacsaphat a tél 
tagyos szele : ép úgy nem árt a virágnak, mint a 
kis szomazédom kicsattanó arczájáuak.

Szép ez nagyon.
Vau egy jól megépített f«c»keté»zek éppen 

az ablak lelett, az eszierhéj borul rá védöleg s 
átkozott llegmával néz ki belőle egy pár vereb- 
tiók. Narancssárga csőrüket odaiemk a lészek 
széiebez, az egyik ki is áll merészen s körülnéz 
az eszterbej nagy-nagy világa alatt, jón e mar, 
meiől jön az anyamadár ? Ebesek a kis szürke 
proletár fiókok, a pelyhes iószekbilorlók...

Majd eljön már a fecske s akkor lesz nek
tek, hunpelier kakuktajzat ne mulass, jó lesz meg 
tanului hamarosan a repülés rnesteisegel es kal
lódjalak a tollas testekből kitelé, mert a fecske 
hadjáratból, mely elvonul a fellegek közül a ta
vaszi nap ele, kiválik egy eskadron, ellepi ezt az 
utc/.át is, ide az eszleihój al» is bekeriug rende- 
seu egy szakasz a villástarku seregből s akkor 
jaj, ha itt talál... Szárnyra hát hamar kis kaoli
nok, mert itt jönnek ők a tenger fölött.

Valamivel ha megnő meg az akác/.la lombja,1 
itt az ablakunk előtt, belekapaszkodik eg6s/.en a 
kis szomszedomók eszterhéjába. — Olyan közel 
esünk mi egymáshoz. Az a pajkos gyerek a kit 
hnsstársamui választoltam, olykor belekapaszko
dik az agakba. Behozott a minap egy l*c-ipeit 
rügyet, melyet rózsás, éles körmoc-»kójevel ketté 
bontolt, hogy lássam ; lavass lesz már«

Ma-holnap lulnan az iskolás kisapszony is 
e éri az agai a világai közül. — Akkor azlán az 
ablakból innen is, tuiuan is czibálna lógja ez a 
kél gyerek : az enyém meg a szomszéd űré az 
akáczla virágot.

Egyszer csak, a mint itt fürdőm a napsu
gárban, elökering a szélben lihegve, bugdácao va 
egy pille. Az ám, egy élő, repülő, sárgás szárnyú 
pille, mely leng, hányódik mint egy hópehely a 
szélben, erőtlenül.

Szegény kis jószág, korán van még, nem 
bír a s/árnyad se a széllel Bizonyosan nagyon 
kimelsgeded a töld, vagy a faoduoska, ahol eletet 
kaptál. Jo lett volna meg várni,|bizony...

Csak még egy kis szélcsendre van szüksé
günk itt, az ákáczla alatt, aztán még néhány 
szarnylihbenés s ott ül már a kiláradt sárga 
pillangó a kék jáczint tetejében, kényelmesen 
szélvetett lábakkal.

Úgy megfészkeli magát az illatos, húsos vi
rágon, mintha ott akarná hagyni a leikéi.

Milyen szerencse egy ilyen koraszülött pil
lének, melynek élete addig szokott tartam, mint 
leszem egy rövid gyermek-imádság, hogy ime, az 
első kimenőben virágra talál.

Ez szép és rendkívüli.
Már most hiszem, a halál is könnyebb lesz

neki.
Majd alkonyat táján, ha a nap visszavonu

lásával kihűl a lég. akkor kezdődik a haldoklása, 
ila ugyan a véletlen szerencse meg nem menti 
teszem úgy, hogy egyszer csak oda szökken a 
virágok közé az a két nevető rózsa : a kis szom
széd kisasszony s foglyul ejti a langyos szobába, 
hogy ott virrasszon a kis bohó virágok kösl. Es 
volna &m csak a tinóm mulatság.



viseltetéséről gondoskodánk, hanem a na
gyobb és kisebb ménesek tulajdonosai is, 
állami lótenyésztésünk szinét-javát bemutas 
sák, úgy bizton várható, hogy magasabb 
értékű, nemesebb vérü, íényüzési czélokra 
szolgáló lovaink jobb értékesítésének és na* 
gyobb kivitelének újabb forrásai fognak 
megnyílni

Fölötte kívánatos tehát, hogy jobb vérü 
méneseinkből és nagyobb tenyésztőink által, 
kocsiban, hámban, illetőleg igában vagy 
nyereg alatt, jól betanított, minél nagyobb 
számú ló mutattassék be, mert ezek bemu 
tatható képességük által legtöbb vevőt sze 
rezhetnek hazánknak mely éppen a vér és 
képesség tekintetében hódíthat barátokat a 
kontinensen.

De eltekintve a külföldi kivitelnek ezen 
kiállítások folytán várható újabb lendületé
től, nem kevésbbé fontos az is, hogy bel
földi fogyasztóink, valamint lótenyésztőink 
maguk is ismerjék meg egymás tenyésztését, 
hogy ez utón tudomást szerezz nek arról, 
hogy az ország mely vidékén és mely te
nyésztőjénél találhatják meg az általuk szűk' 
ségelt anyagot.

Hazánk szarvasmarha tenyésztése, a hús 
és tejtermelésnek jövedelmezőbb voltánál 
fogva, már ezen térre kezd lépni, edzett, 
és igavonásra páratlan magyar fajta szar
vasmarháink tenyészkerületét mindinkább 
szükebb körre szorítván

Ha ezen megkezdett irány nagyobb 
tért hódit, úgy mezőgazdaságunk igavonó 
erejének legnagyobb részét lótenyésztésünk 
lesz hivatva szolgáltatni. így jelentékeny 
feladata lesz a jövőben országos lótenyész
tésünknek, kellő számú és minőségű igás- 
lovat előállítani.

Az egyes kiválóbb lótenyésztési vidé
kek népies lótenyésztésnek egységes és je
lentékenyebb bemutatására az illető várme 
gyék lótenyésztési bizottságai legközelebb 
fel fognak hivatni és ez irányban külön 
kedvezmények lógnak nyujtatni.

Szarvasmarha tenyésztésünk elég jelen 
tékeny és meglehetősen előre haladott. To
vábbi gyors fejődésnek egyik akadálya az, 
hogy tenyésztőink egymás tenyészanyagát 
nem ismervén, sokszor nem tudják, hová 
forduljanak jó tenyészanyag beszerzése vé
gett

Ha tehát tenyésztőink ezen kiállításon 
az országban igen jelentékeny számban fel

található jó tenyészanyag f o r r á s a i t  meg 
fogják ismerni, jövőben, az igényeiknek és 
tenyészirányuknak megfelelő anyag beszer 
zése tekintetében nem lesznek a külföldre 
utalva.

A juhkiállitás, ha azon számos állat 
lesz kiállítva, a juhtenyésztőknek h a z a i  
anyagunk megismerésére fog alkalmat nyúj
tani és azok fontos tanulságot fognak me
nthetni arra nézve, hogy a keresettebb 
gyapjú előállítására és az újabb időben 
mindinkább tért foglaló hús és tejtermelés 
elérésére, milyen idegen fajta állatokat al
kalmaznak.

De nemcsak a kiállításnak ezen oldala 
fontos szarvasmarha és juhtenyésztőinkre, 
hanem fontos rájuk nézve azon haszon is, 
melyet úgy hízott állatjaiknak, mint egyéb 
tenyósztermékeiknek a kiállításon megjele
nendő fogyasztók és közvetítők előtt való 
bemutatása által elérhetni.

A sertéstenyésztés, mely hazánkban 
virágzásnak örvend, bizonyára újabb hasznot 
meritend ezen kiállításból, mert ez alkalom
mal, a külföldről megjelenendő tenyésztők, 
kereskedők és kormányképvise'őknek alkal
muk lesz meggyőződést szerezniük arról, 
hogy sertéstenyésztésünk is a k o r m á n y  
különös gondozásában részesül, és hogy 
állategészségügyi rendészetünk szigorú ke 
zelése kellő biztosítékot nyújt sertéskivite 
lünk tekintetében.

A baromfi kiállítás, ha nagyszámú és 
jóminőségü állatok bejelentése által sikere 
biztosítva lesz, hivatva van baromfitenyész
tésünknek jelentékeny lendületet szerezni.

Mert habár e téren eddig is nagy ha
ladást tudunk felmutatni és vagyonmérle 
günk ezen tenyésztési ág termékeinek kivitele 
által évenkint mintegy 22 millió forinttal 
szaporodik ezen kivitelünk igen könnyen 
nagy mérvben fokozható, a mennyiben a 
baromfitenyésztés csekély befektetéssel és 
kevés fáradsággal különösen a kis tenyésztő 
által is jelentékeny h asznot hozó módon 
űzhető.

Méhészeti kiállításunk bizonyára szintén 
sok hasznot és tanulságot fog nyújtani 
azoknak, kik mezőgazdaságunk ezen fontos 
háziipara iránt érdeklődnek és alkalmat fog 
nyújtani a méhészet kedvelőinek arra, hogy 
az e téren hasznosaknak bizonyult újabb 
honi találmányokat és eljárásokat megis
merhessék; a mi annyival inkább kívánatos, 
minthogy ezen, hazánkban eddig nem eléggé 
méltányolt állattenyésztési ág a legszegé
nyebb földmives gazdák körében is hivatva 
volna az anyagi jólétet — igen csekély be 
fektetés alapján — emelni.

Az ebkiállitás alkalmat fog nyújtani a 
különböző fényüzési, vadász- és házőrző 
ebek kedvelőinek és tenyésztőinek bzto* 
vér beszerzésére.

Midőn előadottakban általános képét 
kívántuk nyújtani az 1896. évi állatkiállitás 
czéljának én feladatának, azon hazafia* fel
hívást intézzük mér most össze* állatte
nyésztőinkhez és állattartó közönségünkhöz, 
hogy a vázolt kiállítások czéljának megfe
lelő jóminőségü állataikat minél nagyobb 
számban jelentsék be

A minden egyes állatkiállitásra külön 
szerkesztett bejelentő ivek. valamint a rész 
letes kiállitárti programmok a löldmívelé*- 
Ügyi m. kir min aterium 1896 iki kiállítási 
irodájában (a f. évi aug 1 ig Budapest, V 
kér. Zoltán utcza 11- sz , azontúl pedig a 
kiállítás területén), az orazágos gazdasági 
egyesület titkári hivatalánál (Budapest, Köz 
telek), (a lókiállitásokra vonatkozólag) a 
magyar lovaregylet titkárságánál (Budapest, 
Nemzeti Casinó), továbbá m nden vármegye 
mezőgazdasági helyi bizottságánál és a lo-

De hál a pille, az csak pille marad az 
örökké a veszedelmet keresi. Alig virul a rózsa 
az ablakban : besa, kapja szárnyát óh menekö' 
az első pil e... Ott bugdácsol, szinte hajigálva a 
szél a bobót, most egy csapat veréb vágódik el 
telette, szerencséró nem bántja, de találkozhatik 
igen könnyen már a másik útjában egy rovarevö 
stigliczczel, mely a mig nincs még odakint mag 
és bogár, nem mászik az ágakra, gyakran átre
pül a városon, most egy erős s az ablakot is 
megzörgető légáramba kerül a jáczintmézzel jól
lakott potrohoH pille, mely tehetetlenül csapódik 
a falhoz > aztán elsodródik.

A túlsó ablakból pedig az a kis lány úgy, 
de úgy elmerengett ufána.^

Aztán virágai közé bujt és lelépte a felemás 
szinti virágot hajtó jáczint bokorról éppen azt a 
•zállacskát, melyen az imént az első pille pihent.

Nemsokára betették az ablakot, de ugyan
ekkor hallottam a kis leány osengettyü-kaczagását.

Egy csinos urfi lépett ki most a szomszédik 
kapuján, komoly arezu fiú, pelyhes bajusszal, ár 
lattan fényességű szemekkel.

Egy száll jáczint van a gomblyukában.
A lány mosolyog az ablakban.
A takaros ficzkó egész gyönyörrel veti le 

árnyas szemének tekintetét a kabátján illatozó 
virágra.

Pedig már nem egészen szűz a/  a virág.
A tomporában imént dőzsölt az első pillangó 

Sebaj, maradt még elég méz ezen az illatos já- ! 
czimon.

vakat illetőleg mag minden vármegye ló-
tenyésztési bizottsági elnökénél is díjmente
sen kaphatók lesznek.

A kitöltött bejelentési ivek a földmive- 
lésügyi m kir. ministerium 1895-iki kiállítás 
irodájához poitómentesen postára adhatók, 
vagy pedig ugyanott személyesen^is átad
hatók.

Minthogy a bejelentett állatok alfoga- 
dásánál vagy visszautasításánál a bejelentés 
beérkezésének sorrendje is figyelembe fog 
vétetni, a tisztelt bejelentőket saját é deklik 
ben figyelmeztetjük, hogy a kitöltött iveket 
mielőbb beküldeni szíveskedjenek.

Budapesten, 1895. évi márczius hó.

Az élőállat-kiállításokat rendező bizottság 
nevében :

Berzelak Sá&or s k. Miklós Ödön s. k.
miuisteri tauáoos, földiáivelésügji m kir. min.

a kiállítási iroda igazgatója. államtitkár, eLök.

K Q l ő n f é l  ék .

$r. §u:sícska .Kálmán kir. tanácsos, 
tanfelügyelő ur e hó 8-án este Csáktornyára 
érkezett, hogy csütörtökön az iskolaszék nagy 
fontosságú ügyeket tárgyaló ülésében részt- 
vegyen. Kir tanfelügyelő or innen e hó 
10 éu Letenyére távozott.

&dayl ffálaaa kir. főmérnök ur e hó 
9-én Csáktornyán időzött, ahol az állami 
tanitóképzŐ-intézet kibővítési munkálatainak 
utófelülvizsgálatát erzközölte. Kir. főmérnök 
ur Csáktornyáról Perlakra utazott.

^  helybeli községi iskolaszék rendkívüli 
gyűlést tartott mull héten csütörtökön, a 
tagok nagy érdeklődébe mellett, a kir tan 
felügyelő Huzsicska Kálmán dr ur elnöklete 
alatt, annak a kérvénynek ügyében, melyet 
az egész város népoktatása tárgyában a 
vároH közönsége a kormányhoz föl térj észtéit. 
A város képviselőtestülete ebben kellő indo
kolással! első sorban a szervezendő polgári 
lányiskolának és a már meglévő áll. s. fia 
polgári iskolának államosítását kéri, majd 
központi épületért az elemi iskola részére s 
esetleg 4000 frnyi évi szubventzióért folya 
módik A kormány véleményen jelentéstétel 
végett a kérvényt a kir. tanfelügyelőséghez 
tette á t ; ezért hivattak össze az iskolaszék 
tagjai, hogy a kérvényben foglalt óhajtások 
mennél hatékonyabb, a körülményekhez 
képest mennél gyakorlatibb kivitele érde
kében a helyi viszonyok legméltányosabb 
elbírálásában gyökeredző véleményükkel a 
kir. tanfelügyelőt támogassák, Az iskolaszék 
hosszabb eszmecsere után egyhangúlag ki
mondotta, hogy egyelőre, mint legszüksé
gesebbet a polgári iskoláknak államosítását 
kéri, melynek esetében természetesen nem 
csak a személyi, de a dologi kiadásokról 
S S igy ez iskoláknak épületéről is az á l

lam gondoskodnék. Ezzel azonban nem he
lyezi magát ellentétbe a város kérésével, 
de sőt kéri a tanfelügyelőt s ennek utján 
a ministert, hogy az abban foglaltakat fo
kozatosan megvalósítani kegyeskedjék. Ezzel 
a város csak újabb erőt uyerne arra nézve, 
hogy elemi iskoláját fejleszsze s kisdedóvá
sát is oly színvonalra emelje, mely Csák
tornyának földrajzi fekvésénél fogva oly 
nagyon kívánatos. A kir. tanfelügyelő az 
ügyet nyomban a legmelegebb pártolással 
fő terveztette s igy, ismervén a ministernek 
a város iránt való jóindulatát, alapos re
ményeink lehetnek arra nézve, hogy a vá 
ros közönségének eme jogos óbaja a leg 
közelebbi jövőben teljesedésbe fog menni.

A  k a s z á rn y a  ügye áieseit az utolsó 
fázison is, a mikor s május 6-án, Zalaegerszegen 
megtartott vármegyei képviselőtestületi gyűlésen, 
a városnak a kaszárnya tárgyában hozok bztá*



roiatáho* hozzájárultak. Hogy a vármegye ezzel, 
ft város érdekeit oly mélyen érintő Ugygyel, el
lenkezésbe jönni nem fog. — meg volt győződve 
mindenki; de kérdés volt, vájjon a katona elszál
lásolás czimán a szerződés értelmében a vármegye 
részéről a v á r o s n a k  biztosított 30 százalékos 
összeg állandó marad e ? Mert, ha a megállapodás 
rideg betűihez ragaszkodnak, a tőlvett összeg ez 
esetben folyton ingadozik ; több semmies^tre se 
lesz s csakis kevesebb, a szerint, a mint ti kato
naság hosszabb-rövidebb időt a városon k í v ü l  
töltvóo, — esetleg a katonai hadgyakorlatok al
kalmával, — ** ez«n napokra esett illetéket a 
vármegye levonásba veheti, mi által a hozzájárulás 
j* csökken természetesen. -  A város képviselő 
testületé számolt ezzel az eshetőséggel s azért 
megszavazta ugyan a kaszárnyát, de csakis akkor 
volt hajlandó az építkezésbe belemenni, ha a 
vármegye közönsége az említett ösizeget fiksai 
rozza » azt a szerződés időtartamára egyszer a 
mindenkorra, mint állandó vármegyei segélyt, a 
város részére biztosítja. — A vármegye képviselő 
testületé, a mikor a község határozatát szank
cionálta, egyúttal ebben a kérdésben is foglalt 
állá»», s egyhangúlag kimondotta, hogy a hozzá
járulás*, mint vármegyei segélyt, állandósítja. így 
a váróénak a 7816 írt 11 kr. biztosítva van s 
az mint f ik o z  hozzájárulás b i z t o s  födözetül 
szolgál. Ezzel a tárgyalások utolsó állomásukhoz 
érkeztek, következik mest az építés. Mint biztos 
forrásból tudjuk, erre az árlejtés legközelebb ki 
fog Íratni s igy a legvalószínűbb, hogy még a 
nyár folyamán hozzákezdenek az építéshez

— N y ilv á n o s  nyugtázás ég köszönet. A 
helybeli Kisdedóvó-EgyesUlet elnöksége tek. Tóth 
István urad. tiszttartó úrtól e napon 9 (rt G2 krt 
kapott, mint azt az összeget, mely az ő elnöklete 
alatt rendezett dr. Krasovecz lgnácz-íéle jubileum 
alkalmával átnyújtott emléktárgy vásárlására ö s 
szegyűjtőit pénzösszegből még (önmaradt A mikor 
ennek átvételét elismerem, nem mulaszthatom el, 
hogy a nemesszivü adakozónak ez utón mély 
köszönetemet ne tolmácsoljam. Csáktornya, 1895. 
május 10-én. Ziegler Kálmán, óvóegyesületi elnök.

K ö n z ö n e tn y ilv á n it& s . T ó t h  István 
Csáktornyái uradalom tiszttartóné ö Nagysága 
szili. Farkas Anna a lügke-szent-györgyi plébánia 
templomnak egy fényes oltárlámpát kegyeskedett 
ajándékozni, mely adomány ö Nagya. mély val
lásosságát hirdeti. — Midőn az emlitett templom 
részéről szivem belsejéből fakadó hálám és kö- 
s2őoetemet nyilvánítanám, kívánva, hogy a (iond 
viselés vezérlő kegyelme fizesse meg bőségesen! 
— Tüske-Szent-György, 1896. május hó 8-án.

Peczek György plébános.

— D r. K öd ei*  M . gyakorló orvos fog- 
specziálista Budapestről városunkba érkezett és 
fogorvosi működését megkezdte. Különös figyelmet 
érdemel az általa föltalált H ö d e r  név alatt sze
replő foghuzó műszer, mely minden fájdalom 
nélkül a legkisebb foggyökeret is eltávolítja. A 
,Pester-Lloyd-ban erre vonatkozólag a kővetkező
ket olvassuk : Dr. Rőder helybeli fogorvos Scheíf 
Gyűl« egyetemi tanár meghívása folytán Bócsbe 
utazott, hogy a* ottani fogorvosi klinikán az általa 
szerkesztett emeltyűvel fogoperácziókat teljesítsen. 
Az utóbb Nagyváradon megtartott magyar orvos és 
természettudósok gyűlésén a dr. Rőder-féle emeltyű 
szintén be lelt mutatva, hol is ezzel több operá- 
czió nagy sikerrel végeztetett. Az ottan egy begyül! 
elsőrendű szakférfiak egyhangú véleménye szerint 
ezen emeltyű foggyökerek eltávolításához kiválóan 
alkalmas különösen, hogy még a legkisebb fog
maradékokat is majdnem minden fájdalom nélkül 
eltávolít — a legnagyobb elismerést érdemel.

lia l& lo z á n . Lukács István mura*csányi 
tanító e hó 4-én reggel 8 órakor hosszas szen
vedés után Csáktornyán elhunyt. — A boldogult 
“*tal tanítót e hó 5-én helyezték örök nyugalomra 
a Csáktornyái slrkerlben. A temetésen megjelen 
tek a vidék- és helybeli kartársak, a tanitóké- 
peedti növendékek. Áldás az elhunyt emlékén!

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok, akik felejthetetlen 

szeretett édes atyánk, nagyatyánk illetőleg 
ipánk

f i n k  J á n o s

elhunyta alkalmával a temetésen személyes 
részvétük által, vagy bármi más módon 
Kegyeletük — illetve részvétüknek kifejezést 
adni szíveskedtek, mélyen érzett hálánkat 

Csáktornya, iö9ö. május hó 8 án.
736 a gyászoló csalad

C S A R N O K .  

Forgácsok.
-  Irta : E esz tia  Mihály, —

Az ablak magas lükör-üvegén lassan 
ként formálódtak azok a bájos jégvirágok, 
melyeket a tél, ez a nagy naturalista festő 
rajzolt és csiszolt üveglapra

Miriád ápró lűhegynyi vonal és mégis 
mennyi csodálatos virágszálakkal, szétfeslő 
szirmokkal, olyan elragadóak, csak az illat 
hiányzik még belőlük

A szint a lehanyatló nap aranyos-vörös 
vissza-vissza kívánkozó, véres sugara lehelte 
rá ezekre az excentrikus virágokra

Ott ültem az ablak mögött s szórako
zottan keresgéltem, kutattam a családi ósdi 
íróasztal fiókjában. Sárga papírok kerültek 
elő obskúrus mélyükből Szinte akaratlanul 
belékezdtem az olvasásukba. A kézirat ele
jére e szó volt Írva: »Forgácsok«. Leirom 
úgy, a mint olvastam.

** *
Elkényeztetett kedvencze volt gazdag 

szüleinek Berta, mert Bertának hívták. Sze
rető szülői tán az álmát is kilesték, csak
hogy kedvezzenek neki s a kis leány ki is 
tudta használni a túlzott szeretetet. Épen 
tizenhat éves volt, mikor először bálba vit 
ték bét persze hogy ő volt a bálkirálynő. 
Hanem még más is történt ezen a bálon. 
Egy 1000 holdas meg egy 1200 holdas 
fiatal ur belészeretett Bertába. — Életre- 
halálra kezdtek udvarolni mindketten végre 
meg is verekedtek, de egyiknek sem lett 
semmi baja Erre persze csaptak nagy pezs
gőzőit melynek folyama alatt az 1200 hol 
das beva lotta. hogy ő csak heczczet akart, 
ő voltaképen Bertát nem is szereti j az 1000 
holdas ur pedig fölvette a monokliját és 
megkérte Bertát

És Berta, ez a tizenhat éies büszke 
leány azt mondta:

— Hozzámegyek . . .
Pedig azt a másikat szerette, hanem 

már fülébe jutott az az akadozó elöadásu 
vallomás.

# »
A két hetes asszony, a szép Berta ott 

himbálódzott a terasszon. A kavicsos utón 
pedig valaki közeledett.

Valaki
Hiszen szerette ő az urát, hiszen még 

csak két hetes asszony volt megvolt m in
dene, a mit csak kívánt és még s, ha ma 
radt mézes hete életében egy perez, csak 
egy pillanat is, mely szabad volt, nem 
tudott másra gondolni, mint — valakire.

Az 1200 holdas valaki lelépett a terasz 
lépcsőjére és megállott.

— Zavartam tán ?
— Éppen nem. Tessék feljebb Jönni
A férfi el-ietett és megcsóko'ta Berta

kezét. Az asszony úgy érezte, hogy ez a 
férfi megremegett, mikor megcsókolta a 
kezét, a férfi meg azt gondolta : ha nem 
tévedek az asszony megreszketett a csókom 
tói Azután leültek.

Az 1200 holdas, — mindenki Torná
nak szólította, hát valószínűleg úgy hívták, 
— a mint belenezett Berta asszony sötét 
szemeibe, valami megbánás-féle vett erőt 
rajta. Kezdte sajnálni, hogy olyan könnyen 
lemondott e gyönyörű teremtésről, a ki 
most éppen úgy lehetne az ő aranyos fele
sége, mint a hogy most a Bar Ferié, az 
1000 holdasé. Aztán valami ördöngös gon
dolat támadt benne. Hát ha még lehet az 
övé? Thoma Laczi megfogta a bajuszát 
egyet pödört rajta 8 azt mondta :

— Sokat, nagyon sokat akarok magá
nak mondani, Berta.

Berta mellén megfeszült a finom fehér 
battiszt s a mind erősen lélegzett, hiszen 
tudta ő. mit fog mondani Thoma és azt 
akarta rá felelni:

— Nem vagyok kiváucsi rá, hiszen a 
sértett leány nem veszett ki az asszonyból. 
Hanem elkésett, mert Thoma már is bele 
kezdett.

— Egy bálon történt az egész, hiszen 
emlékezhetik reá. Ott találkoztunk először 
és én megszerettem magát, meg Bar Feri 
is. Nem is tudtunk megegyezni, hát egy
másra lőttünk. Nem találtuuk. Tehetek én 
róla, hogy még mindég megvan az a rósz 
szokás, hogy a sikerült párbajok után pezs. 
gőzni szoktak? Nos, és mit tagadom ? Én 
sokat találtam inni. Aztán meg mámoros 
fejjel bolondot tettem Azt mondtam, hogy 
nem szeretem magát. Pedig nem Volt igaz. 
Szerettem magát, még most is szeretem és 
ha maga is úgy akarja, én a legboldogabb 
ember vagyok.

Elhallgatott Torna t .Ián feleletet várt, 
Berta pedig szinte belekábult az elhangzó 
szavakba s egyik sem vette észre, hogy a 
terasz alján áll már Bar Feri, a két hetes
férj.

Toma megint beszélni kezdett.
— Elvá'asztom az urától és enyém 

I jsz, no szóljon 1
És B rta keae után nyúlt, mit az óva

tosan húzott hátra. Most már Bar is bele
szólott :

— No hát fHelj, Berta! Látod milyen 
izgatott Thoma ur. Mint a tetten kapottak 
ugrottak föl mindketten, összevillant hármuk 
tekintete. Az asszouy maga előtt látta a 
két férfit kik kőiül az egyikhez a szerelem, 
másikhoz a becsület fűzte. Thoma a helyzet 
urát, a férjet nézegette mérges tekintetével.

Bar meg a vetélytársat néate végig 
Bar elunta a hallgatást.

— Berta 1 ha akarná, ezt az embert, és 
Thomára mutatott, kidobhatnám és vége 
lenne a komédiának, hanem mást teszek. 
Mondd ki te a szót, mely dönt valamelyi
künk felett. A kinek nyújtod kezedett, azt 
követed Válaszsz !

Berta maga elé kapott mintha tűzka- 
rikák ugráltak volna szeme előtt, iszonyú 
küzdelem támadt lelkében, melyiket válasz- 
sza Ezt szereti az isten és világ előtt férje 
kinek megesküdött. Mit csináljon?

Egyszerre mintha fényes sugár hatolt 
volná be homályos zavaros tépelődésébe és 
eldöntötte a küzdelmet. Felkapta leszegiett 
fejét, szemében valami raegmagyarázhatlan 
fény csillant meg és egy lépést tett előre. 
Oda nyujtA kezét...

* *

A sárga kézirat többi része itt hiány
zott. Ki tudja, talán fidibusnak használta 
e' valami öreg, régi divatu ősöm.

Az ablakon már egy saemernyi hely 
sem volt, melyet el nem leptek volna a 
finom zúzmara fűszálak. A nap sugarai is 
rég letűntek a messze ködében látszó fenyő 
mögött. Én meg lehajtottam fejem két te
nyerembe s találgattam :

— Thoma-e vagy Bar ?

Felelős szerkesztő:

(HARGITAI J ÓZS E F .

Laptulajdonos és kiadó ;

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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fi artdnikon moči j« »vaki dan 
govoriti med 11 i 19 varom. — 
8ve poliljk« tičače m  sadriij« no* 
viaak, naj a« poliljajn na im« 
■ n r f l U l  J o i e f a  n rednika m  

Óakevee.

iB la U lJ n t r o :
tu lk á ra  Finobel Filipova kam m  

piWpAata 1 obanane poliljajn.

)
l*r**<l|»’u(iam een a  j e :

Na celo leto . . . 4 fn
NTa pol leta . . . 9 fit
Na čet vert leta . . 1

Pojedini brojl koltaja lfi kr.

Obanane «e poleg ,«godb« i ta l
radanaja.

n a h o rv á tik o r i I m a c ja r iib o a  jezik u  izlaxeéi tfrožtv en l znaiiNtveui i povu éljivt 11«! za puk. 
) X z l a z l  aTralclt*tljad .au  jed L ezitorat 1 t o :  ttvl s Tra.lt-o. nadolj-va.

Služben* glasnik : „Mê jimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa4 C „Čakovečke Sparkasse“, „Medjimurske sparkasse“. i t. d.

Sa decom dohadja sreča.
Moji dragi čitatelji ea décom dohadja 

srečal To je stara i vu obče poznata s t\a r 
A da je zaista tak evo dokaza.

Moj prijatelj, Pavel Glavnikovič, jako 
dober i podton čovek. ali s'rcmak, imal je 
dugov, koje nikak platiti nije mogel. Delal 
je dao i noč, — ali nikud nikam. Na 
Bvoju nevolju još se je i Oženil iz same 
ljubavi — a tim povoda dal, da sil njegovi 
kreditori, — kojih je bilo sedem, — velim 
sedem — još više na njega nahrupili.

l oga siromaka bilo mi e žal od srci 
osobito kad mi je gusto krat pokažuval i 
čital pismo svojih kreditorovy skojimi su ga 
opominjali dosta grdim načinom da plati 
duga. Rad bi mu bil pomogel, ali na žalost 
nije mi bilo mogu e> ar i vu mojem ?epu 
utanuvala je nevolja i plašila vsakoga kraj* 
čara tak, da se niti jeden vu njem nije 
mogel zegreti-

Nu ja sam se vsikak leže prevlekel 
črez život nego on, ar sam bil sam neože- 
njen a to je vnogo vrédno za siromaka. I 
ja bi se bil iád ženil, ali pamet je preobladala 
meni navék srce;

Držal sam pred oéima : koja ima blaga, 
neóe mene, a koja rrkaj nejma, tu nemrem 
opet ja vzeti, kad sam god pom slil ra< u~ 
nul sam kak stari Sami LihtenbergStajn 
ovak : Denes sam sam, a zutra da se oženim 
odmah smo nas dva, a čim od oltara vu 
hižu stupimo i dekla nas dočeka, več smo

nas troje, To je naglo povnoienje. Sa ženit- 
bom povnaža se vsako ljeto familija i 
strošek, a zaslužba ostala skor<>m navék 
jeduaka, i ako 8e kaj više zasluži, to požere 
raztuča dragoča (skupočaj. Kad nemrem 
anda sa saslužbom iziti sam na kraj, od 
kud sa viáe perSonah! Ostal sam anda 
pri tom nepobitnom računu, koji je navék 
dokažuval, da je leže jedna vusta nahraniti, 
vkaniti i za utkati neg > njih više.1

Prvlje nego se je moj prijatelj Pavel 
oženil, vse sam mu to naprvo stavil, i re 
kel mu večkrat : „Pazi Pavel, gdé nikaj 
nóga, nemreš nikaj vzeti,* ali moj Pavel 
računal je druga^, t. j. on je delal računa 
prež krčmara, i prepustil je pohlepi srca 
svoga pak tak se siromak muči i trpi od 
daua do dana, da su mu vu tridesetom 
Ijetu života, počeli lasi 8 diti. Pri njem se 
baš moglo reči: rédko sit a gusto gladen.

Meni kakti samcu bil je svét odprt, 
pak tak sam dobil primjernu službu vu 
inozemstvu, kam sam, neimajuč zvun rno ih 
kakfse veli „sedem sljiv* nikakvoga drugoga 
pinklea, več za 24 vure odputoval.

Nego prvl*e nego sam odidel, zrukuval 
sam se s Pavlom i ieljel sam mu pri raz 
Stanku vsa dobra ovoga svét *

Više Ijet bilo je prešlo jeden drugomu 
nismo pisali, čim bi se b li pohvaliti mogli, a 
vsaki put prišparali smo poátarinu.

Kad sam se opet povrnul vu moju domo- 
vinu, za kojom sam navék hlepel, bil mi 
je prvi koračaj k prijatelju Pavlu. Bil sam

žaljen znati, kak mu ve ide ?"Jeli fsiromak 
još navék dugov ima, i kak od ljeta do 
ljeta batiivi svoje kreditore ? J

— Stanuva' je još vu istom nekdaš 
njem stanu a pohižtvo je bilo isto, samo 
bolje raztrgano i zamazano Jtdioo novost' 
koju sam našel, to je bilo destero dece, 
jedno drugomu do vuh, i vsi krepki i ve 
seli. Začudjenje moje opaž 1 je prijatelj Pa
vel na mojem licu, ter po pozdrava rekel :

— Kaj veliš na ov broj dečakov ?
— Bog j« poživi 1 — odgovori) srna 

mu ja.
— B »že daj, — rekel je dalje Pavel, 

— ali da ti istinski povém, bilo mi je čudno 
pri duši, kad je prvi on tam Mikloš, doiel 
na »vét Moreš si misliti, da mi je vu tom 
času, hipu postalo još teže platiti moje duge.

Skorom sam zdvwjil, a vujec, on stari 
škrtec, skupijaš — ti ga veó poznaš —* bil 
bi meni splazil na duiu zaradi njegvi sto 
forinti.

P-sal mi je pismo za pismom, gr lil 
me, grozil mi se i rekel, da s*m lehkoumen 
sivor, skojira on pomilovanja imati nemore. 
Bil sam izvau sebe od srama i muke. Kaj 
de bi včinil, pital sam se‘sam sebe i moju 
Ženu po sto put, ar kad on kakti rodjak, 
vudira tak na me, kaj bu pak včinil tudji- 
nec Mislil sam sim tam i mislil, naj bude 
kak mu drago kad némám pak némám. 
Jedinu pomoč izkal sam pri Bogu, i molil 
sam se njemu Na jenkrat došlo mi je na 
pamet, kak bi bilo, da toga staroga skupi -

Z A B A V A .

Gumbovača.
Jed&o bogati bankir u Parisa dal je 

jednoč sjajuu goetbu, ua koju je mnoge svoje 
prijatelje pozval Kad je bil gostbi konec 
opazili su gosti, da je bankir imal sto) salvet 
na prsib jednom proštom velikum gumbova- 
čuu) pripičen te su se vibu toga čudili. Baukir, 
koj je ujihovu znatileljnost previdel reče 
smiešeči se :

»Ova gumbovača je jednoga mojih pii 
jateljab srt to im učmila, pak zato mi jo 
nnlija nego ikakva zlata igla dragim kamenem. 
Taj moj prijatelj je bil u svoje vrieme stepihleb 
a star deset godinab, bos i zdrapan je od 
sela do Bela prosjačil, od kučt do koče. Njegovi 
nemarni roditelji uiti su ga kada pošiljali u 
školu niti u cirkvu k-krfidanakom nauku, a 
niti da nisu priučali na dielo i ovak je po 
stal lenjak, koji je samo Bogo dane kral:0

„JedDog jutra — baš je bil liepi dan 
— potepal se je po uiekom s lu i hrustal 
koru kruha, koju je ncgde dobi). Na jedan 
krat ojazi, da mu se pred nogami ut kaj avieti, 
on se pngLe i to svietlo dngounje cigne — 
bila je jedna velika gumboviča, kak ju na 
ladLo stlrke diivojki ma,u ta n b tc  okolo

vrata pripičiti. Onak zlehka pregledava tn 
gumbovača i veó ju je hotel hititi, kad dojde 
do jedne kuče, gde je pred vuličnemi vrati 
sedela mala dievojčica, nekoje lieto mladja 
od Djega, te se je gorko plakala i po svojem 
rubcu okolo vrata nekaj iskala. ProsjaČid 
postane, gledi mala jeduo vrieme i onda ju 
zapita : „Zakal se plaéeá ?• Disvojčica odgo 
vori hliktajuč: »Jer sam inoju za mbac iglu 
zgubila; mama me bu bilaM. — „Na evo ti 
druge0 — veli joj mali zdrapanec, te joj 
poda onu najdjeuu. Ona posegne hitro za njom 
te veii s veseljem : „No sad nebuin bita u U 
tom spazi, dečak koru kruha hru.-če te mu 
reče: „Ja imam u žepu jabuku, hočeš ju? 
Vrlo je dobra 1 ja sam ju več zagrizla, ah 
to nikaj ne kodi*. Miesto odgovora vzcme 
dečko ponudjenu mo jabuku i otide dalje.

Nekoliko tjednih zatim, d jde on opet 
u isto selo, kad je tam baš seujem bil. Ou 
sastaue opet devojčicu, koja ga ja odmah 
kakti ovog dobročiuitelja prepoznala. Dečku 
je glad iz oóih van gleda), te mala posegne 
u svoj žep, ah dauas nije bilo u njem j^buke, 
a ona mu je ipt>k nekaj hotela prikazati. Na 
srtču je danas kakti redi sajrna od svoje kume, 
koja je na pijacu sa svi-jom kramarijurn 
bila, dobila jtdan paklec gumbovač i jedan 
paklec flivačib 'gel. Ona anda dade dečku on 
pakhe igel te mu reče; „Prodaj nekomu ove

iglo, kak onda bhi si za one novce mogel 
kolaču kupiti.*

Dečaku se pred oči razbistri te sestimi 
iglami povrati u svoje rodno selo te gle proda 
seljakiujam, ali za doblene kr^jcari nije si 
nikaj za jesti kupil, nego je za nje igle kupil. 
— Ovak je pričel haiizirati, uajprije iglami 
i gumbovačatoi, a ua skoro je uosil na led,ih 
ladičku sa pautleki, napršujaki, kusturicami, 
gumbi, koncem i t .  d. — Po »ajgrde em 
vriemeuu propateval je ou od sela do sela te 
je ovak prebež*) oielu Francezku. Kad mu 
je bilo dvadeset godiuah, otvoril je u blizim 
Pariza malu kramariju. Onje trgoval sa svim, 
kaj je samo ikakvoga dobička nos lo ta je 
njegova prebrisana glava uviek pogodila pravi 
put. Kad mu je bilo trideset godiuah imal 
je več svojih sto jezer frankov imetka u go- 
tovorn , za polovico toga je kupil državne 
papíré a sa ustalim je dalje trgoval. Njegove 
raóune je pratila sreóa tak, da je oa uekoliko 
godiuah postal milijunašeui.

8ad se je zmisül na gumbovaču, koju Je 
joi kakti skitalac uašel te ua crnovku didvoj 
Čiču, kojoj je istom gumbovačum preprečil, 
da nije bila od matere se bijena. Od odputuje 
u selo, gde je uegda prosjačil; bil je znati- 
željan zezuati. kaj se je onom d ie v o jč icu m  
zgodilo, koja je paklecom igel u njem trgovačkog 
duha orobudila. Našel ju je l Ona je bila Itepa 
i čedna dievo^ka od kakovih trideset godiuah.



jafla zaprosim da bi kumuval detetu. Od 
veselja razvedrilo se mi lice, pak kad je i 
lena nato privolila, bil je i poziv gotov 
Vniec je došal, vifle iz znatiteljnosti nego 
li iz rodbinstva i prijatelstva. Mi smo okolo 
njega lagali i prilizavali, kak mačka okolo 
slanine, ku^uvali smo mu ruke i uvjeravali 
ga naáom velikom srečom, da se je pozivu 
odazval. To je vujcu jako godilo, da se je 
pri nas, kak je potlji i sam rekel ( isto po 
domače nahadjal. Naš manever |e sre no 
izpall Pri večerji podigel je vujec svoju 
kupicu, nazdravil je svojega kumina i mladu 
kumu, vu kojoj je nahadjal vsa svojstva 
dobrote i milote, a od radosti da mu je 
kumič. kak to on sam opažuje, na dlaku 
spodoben, prikaiuje nam on dug onih sto 
forintih.

Moreš si misliti, dragi prijate), dodel 
je Pavel, kak smo srečni, kak veseli bili. 
Vu tom slučaju našli smo i način, kak bi 
se mogli i ostalih kreditorov réSiti, otresti, 
i dugov osloboditi Tak je i bilo ! Vsako 
Ijeto vzel smo drugog kreditora za kuma, 
i denes imamo jos samo sedmog, a i toga 
budemo se, ako Bog da, do protuljetja oslo- 
bodili, ar izgled je tu.

I ovo nakanenje se je zvršilo, i tak 
eto dokaza/ da sa decom dohadja sreča.

Glad Ferencz.

K A J J E  N O V O G A  ?
Ponovni potres vu Ljubljani

Iz Ljubljane mu javili ]. maju a vu 
jutro sljedeče : Ove noč' ob 1 vori 37 mi 
nut očutil se je ovdi ponovni jaki potr s, 
koji je potrajal jednu sekundu i veksim 
délom ljudstvo prebudil iz sna. Vnogi Sta
novniki, koji su se več bili povrnuli vu 
svoje luže, pobegli su na vulicu, gde su 
se ipak doskora primiri i. Ob 5 vu<i vjutro 
čutil se je jod slab vudarac s ireinjora. 
Novoga kvara néga.

Po d vezdašnjem izpita vanju sgradah 
po komidiji, pokažuje se sljedeči rezultat :

10°/„ sgradah mora se porui;ti, 80*|„ tre« 
balo bude popravka, a samo 1 0 ostalo 
neskrunjeno. Tehnička komisija iziskala je 
do vezda tri petine stanjah. Za vezda jo® 
stanu a 2825 per&onah vu barakah, dočim 
je do 10 000 osobah ostavilo varada.

Bečki arhitekt Karl > Wanitzky koji je 
bil pet danab vu Ljubljani, ččui, da budt 
treba poruditi najmenje 25•/„ sgradah, 46*/# 
mora se popraviti, a samo 309 j0 more se 
zderžati s menjdemi popravki

— Vu Ljubljani, 3 majuda. Včera pred 
poldan bil je jeden kratek vertikalen, a ob 
12 vuri 25 miDut po poldan dosta jaki 
potres, koji je potrajal tri sekunde. Vu 
Manusburgu jeden je težak težko ozledjen.

Glasi s dvora

Njezino Veličanstvo kraljica Jalftabeta 
povrnu'a se je sa svog putovauja vu pratnji 
nadvojvode Franje Salvatora i nadvojvodki- 
nj«lMarije Valerije I majuda ob 8. vuri 
vu Beč, ter odonud vu carsku vilu vu Linz.

Njegovo veličanstvo kralj putuje vtork 
7 majuda ob 4 vuri po poldan s velikom 
p atnjom iz Beda v < Pulj, gde bude 9. 
majuáa nazočen spuštanju dam^ifa „Monarh* 
vu morje, ter 12 majuda opet se povrne 
vu Beč. Kralj se bude tom prigodom 8. 
majuda pred poldan zadržaval vu Ljubljani. 
Vu kraljevoj pratnji nahadjat če se: ratni 
minister pl Krieghammer vihovni meStei 

, kuhnje grof Wolkensteiu, glavni adjutanti 
grof Paar i Bolfrassr chef glavnog dtopa 
barun Beck i v nogo drugih oficirah

Put grofa Zíchya na Kavka?.

Grof Eugen Zichy odputeval je vu 
pratnji trih magjarskih vučenjakah na Kav
kaz, da ondi odisre eventualno Magjarom 
srodna plemena. Strošek ekspedicije, koja 
bude tnjala ~e*t mesecih, prerač man je na
80.000 for. a plača ga sam grof.

Napredek Japana

Jeden od japauskdi ministrov razgovarjal

se je s dopisnikom novlnah »Central Nevst*,
ter mu je rekel: »Mi Japauci želimo, da 
sačuvamo, kaj smo nalom krvjura priskrbeli. 
Vsaka opravdana želja Rusije uvažiti če se/ 
ali uije opravdano, »ko Rusija za osakečmi 
Sau Stefanski kontrakt iáöo poniženje Japana, 
na koje nijedna vlada nebi mogla pristati, 
mti ga braniti pred narodom Jo® meuje ra« 
zuinije vlada, kakovi bi francezki ili njamački 
interesi kontraktom simonosočkim biü povrč- 
d jeni. Posjed Formose negrozi se Tonkingu 
to je izgovor na izlika, — prvlje bi se grozil 
Honkoogu, a upravo Englezka se pripravila, 
da prizna lojalno kontrakt.

Francezka protedtira proti odatupu kinéz- 
kog zemljiflta. Bilo bi nepravično4 kad b- 
Jvpan moral terpeti za l|eto 1870. Najčndnoi 
viteáe je držanje Njemačke (Prajzke), koja 
poleg vsih prntedtacijah jod uvjek ni je povrnula 
Francezkoj Elsasa i Lovrenške, pak stoga i 
neraore prečiti Japana, da se vu nju ugleda* 
Japan razumeva, pa su kontraktom mira 
ubranjeni trgovina i vsi interesi evropskih 
vlastih, pak se ufa, da bude táj kontra J  
ostal vu krčposti.

Od 30 Ijet Japanska se je razvila kak 
nijedna država vu Az ji Vu 10 Ijet, od 1. 
januara 1882. do 1. januara 1892. ljudstvo 
naraslo za 4 milijuua d užali i poskočilo s 36 
na 40 milijoneh dudah, a denes ih imade 
več 2 milijuoe više. Glavni varo* Tokio ima 
371 781 bižu na površini od 804 kvadrat 
kilometra sa stanovničtvom (1. januara Ijeta 
1892) od 1,161 800 dušah. Ova velika 
povrdiua raztomlačuje se stim, kt) ze vse 
japan8ke h že grade samo na jednu kendig- 
naciju za jednu familija. Céla površina Japana 
zavzimlje 382 451 kilometrov ter je nekaj 
vekda od Englezke.

Glavna poluga blagostanja Japana je 
ojegova ubrtrrčka delavuost, a od povedega 
vremena upravo nečuveni razvitek itd ust f i je. 
Ludustrija pamučuih predionicah več je Ijeti 
1891. imala 38 velikih fabrikah s kapitalom 
od 2,028.645 funti Šterlinga. Draga velika 
grana industrije havi se produkcijom papira, 
pak je več Ijeta 1890. izvoženo vu azijatske 
zemlje za 235 761 funt itohiuga papira Jo.š 
se b&vi Jtpan broiagradj^v mm:, produkcijom

Jóé joj se uije zaiučuik nadel, jei je bila 
suomaSka.

Parižki bankir ju poišče te joj rečo u 
kratko : »Dievojka, ja imam jedan innijun 
frauakah u imetku, hoče® li me za mu ft 
űzeti ?•

Dievojka je postaia blieda i črltua i 
teda negda odgovori : „Gospoue, ja mislim 
vi se hočete sa innom daliji.

Ali ov ju hitro zapita : „Možefi li se 
Jod sietiti onoga inaloga zdrapauca sa gum 
botuicom ?“

„O dakako, da se siečamM — odgovori 
ona — „Jod ga sad pred očmi lmaiu, kak 
je n jabuku, koju sam mu prikazala, zagrizel 
i kak je od mene igle dobil.*

Bankir odvrati smiedeči se: On zdra 
peneč b I sam ja, iz koščic oue jabuke je 
meni sreča zrasla. — Hočeš biti moja žeua ?*

Odgovor, naravski je bil ; „Je*. Vienčarje 
se je obavilo u istora selu tri tjedua zatim

Bankir sad zamukue te ljubko pogleda 
svoju fteuu, koja je po> rlenela. „ Je moja 
gospoda 1“ — reče sad glasno — „Ou zdra- 
pani dečak ne samo da je bogat nego i sretan. 
a Bog ga je neizmerno nagradil za samo jeduo 
malo d« kro diele^ koje je ou iz pomiluvanja 
počiuil. 1 nut moja gospoda on uekadadnji 
potepuh sam ja. a evo ovde moja žena je 
ona plačnča dievojčica a ovo ovde je ona 
najdjena gumbovača*. —

Zua vrieiue delati-
U ono viierae, kad si občine same svoga 

načelnika zbirale, došlo je u jednom miestu 
pri takovem izboru do uesporazumljenja rad* 
jedne osobe, koja je za tu čast bila kandidat. 
Jedni sa istoga za načelnika hoteli a drugi 
su bili proji treči opet bi bil* hoteli, da nje 
ta čast dopadue i ovak je bil iz sarnog jala 
jedan proti drugomu. Na ov način je bilo 
jeduomu pisarču u lahko samog sebe za kan
didata rečeue časti se postaviti. Za da pak 
mu bude izbor siguran, osiguraval je izbormke, 
da je ou toliko dkol učU i u njih si znauost 
pribavil, da zua vrieme napraviti, kakovo 
s a m o  tko želi, a to da je za poljodelstvo 
ipak glavna stvar.

Pod pogodbum, da ima svoju znanost u 
ditianju vriemena dokazati bude izbilja za 
uačeln ka izabran.

Doéel je dan prve probe njegove moči 
nad vriemeuom. On se postavi ua zid mosta 
u se 1 u a občinah ave okolo njega.

„Auda moji dragi ljudi« — vikne ou 
sad u m n oži un — „Kakovo vrieme hočete 
za sutra ?u

»Deždja, kak je bil ob i potop* — za 
vikue gospon školnik — Ou s* je mislil, 
ouda voda ipak jedan krat odnese ujegovu na 
pol več podrtu ?ko>ničiju, koju nitko nije 
hotel popravljati.

„Bedastoča ltt — vikue stari bivši birov 
— f Vručiua nek bude l 1 pri tom svojum

batiuum u srditosti vudri u zemlja, pri toin 
ali pogodi jednoga polag stoječega tak čvisto 
u nogu, da se je ov, koj je več staroga jo® 
od negda ne mogel videti sa raznimi psovkami 
prek Djega zrušil i pošteno mn svoje misli 
povedal.

Mlinar veternog raelina je zahtiaval 
vietra od sevra, a domači jedan gazda se je 
na njega srdil i zabtieval mirno vrieme, jer 
hoče sutra zob sijati. Koliko glavah, toliko 
željah I Bve ki<či te se svadi.

Medjuthn se novi načelnik neopažene 
oddulja domov, obeduje liepo mirno a po obeda 
si malo legne driemat.

Na jedan krat bnoe pozvan, da dojde 
ua lice miesta svadeče se ljude mirit i da svadji 
konec učlni.

„Blaženi posiedujači*. — si misli te 
polag svoj« službene družnosti dojde medju 
svadeče se, koje s pandan dade raztierati.

Drugi dan da oglasiti, da pošto se včera
0 vriemenu nisu mogli, on hoče svoje obečanj® 
izpuniti i svoju moč pokazati, čim se slože
1 njihov jcdnoglaBui predlog glede vriemeua 
mu pismeno predlaže.

Ako nije vumrl, tak je sigoroo joii danas 
u istom miestu te čeka dok se svi občinah 
glede vriemena slože i jednoglasni predlog 
mu donesu. Em. Kollay.



cementa, stekla (glaža), porculana, kef»h, 
sompora, sode, chlora, cigle, kožuh i svile 
Veliko bogatstvo rudah i vugljeua osigurava 
Japanu podpunu ekonomsku neodvisnost.

Japan posjeduje denes više od 1 800 eng- 
lezkib miljah ili 3100 kilometrah željezuicah

Vu Londonu, 2. majusa

Noviue „Times* javljaju iz Kobea: 
Iimedju Japana i Rusije postoje ozbljne di- 
ferencije. Ministri se odločno pr otiviju Rusiji. 
Stranjske ratne ladje shajajo se skopa vu 
japanskih lukah. Francezke ladje dobile su 
nalog, da budu na vse pripravne

Atentat vu kasarni.

Dneva 26. aprila vo jntro ob 9. vuri 
sgodil se je vu Brnu ondeinjoj kasarni krvavi 
dogodjaj. Kaprot 8 pješačke regimente Ka
rol Skazel, rodom iz Požuna, zlostavljal je 
zadnjih dauah pri vežbaoju regrutab jednoga 
pješako. Ov se je na to prituiU, na kaj je 
Skazel za petek pozvan na raport pred ober, 
fitera. Da se vugne kaštigi, odlu il je Skazel- 
da streli svojega tniitelja i sebe, pak je osnovu 
i pokušal izpeljati. Kad su se okolo 9 v ure 
vu jutro vu jednoj sobi kasarne, gde se na- 
hadjaja jedueljetno dobrovoljoi, nahadjali 21 
Ijeto star godidnji dobrovoljec Adolf Bauer 
i 23 Ijet stari pjeiak Bruno Ilofmann ter 
jóé jeden sóidat, etupil je k njim vu s<>bu 
Skazel i držeči jednoga od njih prijaviteljem, 
počel ib psuvati. Na to je pograbil puiku ter 
ju sprožil najprvlje na Bauera, za tim na 
Hofmanua, a zadnje dva pnt na aebe. Bauer 
je r&Djen na desuom laktu, Hofmanu vo hrbtu 
odzada te/ko, — a sam Skazel pogibeljno 
je ranjen na prsih.

Samoubojstvo hoteliera Menta.

Vu subotu pred poldan strovalil fse je 
vu Budimpešti poznati hotelier Andraž Ment 
s druge kondiguacije na iteuge Haasove pa
lače, ter je na mestu ostal mrtev. Ment je 
bil rodom iz Zoojma vu Morsvskoj 62 ljeti 
star. Marljivostjurn i šparanjem priskrbel si 
je veliki imétek, ter je pred par ijetmi kupil 
vu Budimpefiti veliki hotel „k magjarskumu 
kralju*, kojega je Ijepi ter uzomo upravljal. 
Pokebdob je /ivel vu dobrih familijarnih 
prilikah, verojatuo je, da je počrnil samou
bojstvo zaradi stražue glavobolje, koja ga je 
mučila 26 ijet, ter je postal morfiuistom.

Rumunjsko pučanstvo.

Koncem ljeta 1894. obavljen je vu 
Rumunjskoj vu cilj porozne kontrole pučki 
popis, knji izkazu e pučanstvo od 6,406 249 
dušah (2,739.043 mutkih i 2,667 206 žens
kih). Po vjeri im h 4,949 418 grčko iztočnih 
(vlahov;, 164093 katolikab, 243 225 žido- 
vov, 43.110 mohamedttncov i 16.489 druge 
fele vére. Citati i pisati zna samo 986 886, 
dočim b»oj analfabetah (koji ueznaju ni čitati 
niti pisati) iznosi 4,739 363 duše — ili 
12,7°/#:87*j#

Stroiki buduöeg raca ttabora).

Jeden franceski vojuički list zračunava stroške 
bodučeg tabora ovak : Uzdržavanje jednog 
fraocezkog vojnika (soldate) stoji na dan na|- 
menje 4*51 frank«, prajzkog vojnika 401 
franka, a talijanskog vojnika 3-90 franka. 
Ako bi Francezka poslala vu tabor dva mi 
lijuna 200 000 soldatov. Prajzka 2,366 800 
aoldatov, a Italija 1,590.000 Soldatov, to bi 
Stroški za zderlavanje tih vojnikah iznosih 
na dan 9,922.000, odnosno 9,723.338 i 
<6,201 000 fi&nakah. Za 100 dauah iznosi 1

bi strošek za te vojske 2,.584,000.000 frana- 
kah. Ako bi se tabor pretegonl i na drugu 
periodu od 100 dana, ter ako bi se pri tom 
opotrébile francezke teritorialne čete (žeregi), 
prajzki Landiturm i talijauska milica, onda 
bi za tu novu periodu iznosili s roški 
3„876 000.000 franakah. Tabor od 200 da 
nah (kak ljeta 1870/1 ) koštal bi po tom 
Francezku 2,,430,000.000 iranske, Prajzku
2,480,000.000 franakah, Italiju 1 550,000000 
franakah. Pokebdob su tu vzeti vu račun 
samo uajmenjši stroški, verojatno je, da bi 
boduči tabor prež strodkov mobilizacije prež 
taborske spremo, prež vsih ostalih potrebočab 
kodtal daleko prek 6 (/a milijardah franakah.

Proračun Englezko.

Englezki minister fíuancijah Harcourt 
podne8el je dolnjoj hiži proračuu za Ijejo 
1895. Višek ljeta 1894. iznosi 766000 funtih, 
izdatki za 1895. — 95,982.000, a prihodi
95,662.000 funtih. Defic t za 1895. iznosi 
po tom 320.003 funtih, ali se bude prirezom 
na pivo pretvorit* vu višek oi 182.000 funtih. 
Ipak se očekuje vu vsemu višek od 800-000 
funtih. —

Vu majusu.
Hvala Bogu odišla je zima !
Suuoe jakost vre sad vekftu ima. 
Prestal sever, spuhnul jug,
Dan je postal dobro dog.

Dečko dojde, pak vn peči štorka, 
Kaj me samo vu snu mojem burka. 
Zakuriti hoče peč,
A te zjme nije več.

Ja  mu velim, da naj niit uekuri, 
Neg na drogi posel naj se žuri. 
Jvauščieu vendar breg 
Nepokriva više snég.

Snega, leda prjuas više nem«, 
Poginuli su obedva zevsema. 
Topleše bu svaki dan,
I vugoiino iti van.

Sad naj ide, ko j kam iti kani,
Ar je 1 pa i povoljno vani.
Zrak je miren, tope), čist,
Šuma prešla je vu list.

Tersje goni, lozu iztirava,
Zeleni se po ledinah trava,
Vil >ka se lata, steru;
Razcvel se je svaki tern.

Posadu se čuda brenčeč skita,
Lepo gledat, kak se ona hita.
Iz cvéta na drugi cvet,
Pak znogami bere set.

Kad pa sadja doli evét opadne, 
Zato črnele neost&nu gl&dne,
N* g iz polskeh onda ros,
Piju sok i note v koš.

Sad je ono takaj do*l<> vröme,
Kada črnele idejű vu seme.
O kulik je roladeb broj,
Kada čmelec pusti roj.

Cmelar vezda vu < raelnjaku sedi, 
Ko^ pripravlja i pazljivo gledi- 
Da bi taki v pamet vzel,
Kam bu čmelec mladi vzel.

Kad se prime vu koš ga ogrne.
Kad vkrej oče zvoučecom ga verne,

Ali negda on ipak 
Vkani ga i prejde v zrak.

C>rdaš tali vu rog, z bičom puca, 
Ljudi marbu vau spuščati truca.
Da )U goui travu past,
Ka sad ima najvekši slast.

Laitavica ka jako toplina,
Ljub', popeva po zraku.
Trudna sedi sad na krov,
Sad na kukce derži lov,

Ako koja jastreba gdé zgiéda,
Taki drugem za njega poved«.
Tirajo ga s kričem vkraj,
Da edoesel nebi kaj.

Ovde metulj sok iz kitic ceca/
Dok nedojdu k njemu detca.
Kojem i sad mimo glav,
On preleti čisto zdrav.

úuj žabice, kak one regeču.
Gledaj hrošče, kak po zraka Ičču,
Od njiboveb hoče vust 
Hrast poslati vnogi post.

Kuknvača, futač, prepelica.
Divji golub, kos i lépa kaoalica.

Poholiše opet nas,
Jak se čuje ujihov glas.

1 sla v i rek jasnih pličov zvézda,
Miro speva v grmu poleg gnézda,
Ou vu pervi spada red,
Ar mu s kluua^teče med.

Panlc8 Imre

S e k a j za kratek čas.

Navuéitelj ili plebanu*.
Jtd n a  mužača doála je pred vuzmom 

k navuó'telju sa malom korpioom jajec, tér 
preda juč mu korpicu s jajci, zapitala g a ;

— Prosim ih Ijepo, goipon navučitelj, 
naj mi povéju, kak se vuči moj Ivek ?

— Dobro bi vse bilo. samo mu rafun 
nejde v glavu.

— Tak, tak, — znaju gospon navuči- 
telj, to im ima od svojega otca kakti bar 
biju, kajti i On nežna računati.

Za dva mesece bil egžamen, na kojfm 
je Ivek jako dobro odgovarjal na vsih pitanjab 
veronauka i biblije. PlebanoS ga je pohvalil, 
i obrnul se k Ivekovomu otcu i rekel:

— Nu, jeli ste Culi Matek kak vaá 
lin dobro odgovarja, dajte ga školajte nek 
bude navu itelj.

— To bi verek dobro bilo, gospon ple* 
banol, odgovoril je muf, ali déte im nežna 
računati

— Ah, kaj zato, nišam ni ja z ial 
računati, dodel je plebanoi.

Muž »e je počohljal za vuhoro. ter je 
rekel:

— Onda znaju, gospon plebanofl, naj 
rajáé plebanoá bu.

Osobiti razlog.
A : „Jeli kuha Tvoja žena doma ?•
B : „Naravski, drugač nebi ja jel vu 

odtariji.4
G la d  F e r e n o z .

ODQOVORNI UREDNIK 

M A  H  G  I T  A  I  J O Z 8 E F  

Glavni surednik

G L A D  F E H E N CZ.



Nyilttér.
E rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem 

irialmi tekintetben nem vállal felelősséget 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 
frt 65 krig méterként — sima, csikós, kocz- 
kázolt, mintásottakat, damas/tot sat. (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintá
zatban) aat. póstabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat póstafoHulóval 
küld : H e n n e b e r g  O . (cs. kir. udvari 
szállító) s e ly e m  g y á -ra  Z ü r ic h b e n .  
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és .eve- 
lezO lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan 
elintéztetnek.____  1

XXXXXXXXIXXXXXXXXX

íflflPflTÜ Graz, 4 &a májnSa 1895.
Im I u UJA 7 2  4 0 0  9  3 4

XXX XXXXIXXXXXXXXX
Gabona á r a k  — Cérna Žitka.

1 m-.mázsa. — 1 m.-cent. írt kr. 
Búza ~  Pšenica 0 80 —'
Zab Zob 6----
Rozs Hrž 5 50 —
Kukoricza ó Kuruza stara

* ui „ nova 7 15 —
Árpa Ječmen 5.90 -
Fehét b»b uj Grah beli 8.—
Sárga * » » žuti 7.—
Vegyes » „ » zméáan 6. —
Lenmag Len lO.
Htilrbftrtv nraKnrlrn A

Hirdetések.

202 szám v. 1895.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

LX. t*cz. 102 $ a értelmében ezennel

közhírré te9zi, hogy a perlaki kir. járásbiró* 
ság 1893. évi 4S46p93 számú végzése kö
vetkeztében Dr Werkner Mihály budapesti 
ügyvéd által képviselt Koznczweig Sámuel 
budapesti lakós javára Mihoczi Simon jelenleg 
tüske-izt.-györgyi lakos ellen 257 frt 29 kr. s 
jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 301 frt 70 krra becsült 2 
drb. vari ógép, szobabútor, ágynemű, ktllöu- 
féle uj fétfi és nói ruha, 1 tehén, s egyéb 
apró tárgyakból álió ingóságok nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir jbiróság 
2315|p 1895. sz. végzése folytán 257 frt 29 kr. 
tőkekövetelés, ennek 1893 évi szept. hó 13. 
napjától jáió 6"/0 kamatai és pedig összesen 
37 frt 45 krban bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Tüske-Szent Györgyöu al
peres lakásán leendő eszközlésére

1895. évi május hó 17. napjának

t.*cz. 107 és 108 §-a értelmében készpénz* 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
hlul is elfognak adatni.

Kelt Perlakon, 1895* évi május bó 
3 ik napján. t? •btern r ngyes,
732 1—1 kir. jbirósági végrehajtó.

Eladó lakház.
$agy-$únizsán

Battyányi- ós Kisfaludi-utcza sarkán 

szép nagy 6 szobából álló uriház, 
konyhával, padlás, élés kamra, 
pincze, félszer, istálló, faházzal, 
továbbá szép udvar, gyümölcs

délelőtt 10 órája es
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az ériutett ingóságok az 1881. évi LX. i 737

fenyő-fákkal beültetett kert
M h e l a d ó .  “M

Bővebb tudósítás a kiadóhivatalban.
1 - 1

Árverési hirdetmény.
Az Alsö'Domboru község képviselő testületének mai nap 

hozott határozata folytán ezennel közhírré tétetik, hogy a ne
vezett község tulajdonához tartozó"'%'adÓM'#>all j o a

folyó évi május hó 2y á n  délután 2  órakor

a községi irodában nyilvános árverés utján 6 évre haszonbérbe 
adatni fog, a hol is az árverési feltételek bármikor megtekint
hetők.

Alsó-Domborii, 1895. évi május hó 5-én.

Pichler Im re s. k. Feletai István s. k.
jegyző. 733 bíró.

Redl Jenő vaskereskedése Varazsdon,
Hosszú utcza 157 szám a la tt.

A ánlja a :  építési időszakba: építési anyagokkal jól berendezel raktárát, 
mely vasfaltarlókkal, kötövasakkal. építési szivattyúkkal, födélpéppel,’raennye- 
zetnáddal. kátránynyal, román és portlandi kőragaszszal van felszerelve és 
egyúttal bálor a t. ez. vállalkozó urakat figyelmeztetni, hogy Csáktornya, 
Varazsd és vidéke részére csak egyedül maga foglalkozik az alsSrendű 
»Lengenfelderc féle a bécsi mérnöki és építészeti-egylet továbbá a vizsgáló 
bizottság által helyeselt portlandi koragasz eladásával, mely anyag miaŐség 
tekintetében — a felmutatható bizonyítványok szerint — semmi esetre sem  
áll a »rerlmoser« féle koragasz megett, és azón helyzetben van, hogy azt a 
jelentékenyea olcsóbb raktári ár mellett szállíthatja.

Elvállal megrendeléseket mindennemű — egyszerűen és dúsan kiállított 
— jó hírnévben álló Wudia Ferencz gráczi agyaggyáros és udvari szállító 
gyárában készült agyagkályhák és kürtökre, melyek rajzai és utolsó árai 
nálam betekinthetek. 730 2 —2.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir, járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Zakál üeurik ügyvéd végrehajtatón&k özvegy 
Prelotgnyák Ferenczné síül. Hrescs Ilona 
végrehajtást szenvedő elleni 38 frt 90 kr. tőke 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé 
ben a nagy-kanizsai kir. törvényszék (a Csák
tornyái kir. ibiróság) területén lévő diává 
vásái helyi 3 tk. 428 hrsz. a. ingatlanból 
végrehajtást szenvedett illető felerésze 131 
f r t ; 429/1 hrsz. a. ingatlanból felerósze 128 
fr t ;  és legelő éi erdő jutalékból felerészre 
150 frt kikiáltási árban — továbbá ugyan
azon tikvbcu 152 hrsz. a. ingatlan 422 f i t ; 
438 hrsz. a. 130 f r t ;  461 h.fz. a. 27 frt;
483 hrsz. a. 114 f t ;  757 h ez a. 63 frt;
801 hrsz* a 62 fi t ;  937 hrsz. ». 57 frt;
956 hrsz- a. 22 f t ; 1706 hrsz a. 82 frt ;
2297 hrsz a. 6 frt ;  2398 hrsz. a. 25 fit; 
2459 kras a, 54 fit k kiáltási árbrn az ár
verést elrendelte és hogy a ftntebb megje ölt 
iugatlanok az

1895- éri május hó 30 ik napján d e 10 órakor
a diává-vásárhelyi község házánál megtartandó 
nyilvános árverései! a megá lapit tt kikiáltás* 
áron a ól is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatlan becsárn»k 10 *|# át készpénzben
vagyis az 1881 L X . t. cr; 42 §-ában 
jelzett árfolyammal számított és a/. 1881 
évi nov. hó l*éu 3333 sz. 8. kell
igazságügy min st éri len elet 8. § -á. b« n kiĵ  'ölt 
ó^aiékképes ér lékpapi: bán a kik ü lőtt keze* 
hoz letenni, avagy az 1881 LX. t. ez 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a b róságnál 
eiöleges elhelyezéséről kiállított szabáyszeiü 
elismervényt átsznlgá'tatni

A k>r. járásb.lóság, mint telekkönyvi 
hatóság 731 1 - 1

Csáktornyán, 1895 uiárczius 20 án.

1554 tk. 1896.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái ki*, játásbiróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, h gy 
az á'lam kincstár végrebajUtóuak özklepcn 
lstváu felsó pusztafai lakos végrehajtást sz* fi- 
vedett elleni 82 fit 26 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagy
kanizsai kir. tői vén) szék a Csáktornyái kir* 
járásbnóság területen levő felső-pusztafai 
126 tjkv. 16/a hisz. a ingatlan 340 fit; 
97/b hisz. a. 232 ír t ;  1.2/b hrsz- ». 160 
fit ; 140/b hrsi. a. 73 írt , 276/a hrsz. a. 
362 fit becsáib&u az árverést elrendelte és 
hogy a fentebb megjelelt ingatlanok az

1895 e?i jualas ho lén  d #. 10 órakor

a fellő—pusztafai községbiró házánál megtar
tandó nyilvános árveréseu a rnegá lapított 
kikiáltási áron alól is eladatni foguak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10^,-át készpénzben 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. §-ában |elzett 
áifoiyamiual számított és az 1881. évi 
Uovembei hó 1 én 3333. sz. a keit igazság 
ügyminiszteri rendelet 8. §.ában kijelölt 
óvaűékképes értékpapii bau a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 : LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a báuatpéuzuek a bíróságnál 
eióieges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt atszjlgáitatui. 734 1— 1

K<r. jbiróság, mint tikvi. hatóság.
Csáktornyán, 1895. április hó 24-én

OOSOOOOOÜOOOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOGOOO

§ R Ö D E R  M .  §
Q  GYAKOKL.O OKVOrt J-OU SPK C Z 1A L IST A  q
O IH'O.M'USTHÖIj O
O ---------------- — ------------ ---- O
O O
O  Van szerencsém a I közüimég b tudom&aágára hozni, hogy Csá tor fH
Q  nyara megérkezve, fogorvosi gyakorlatomat érvénye iteni óhajtom Q
o  o
o  í o a o p e r a l a s  e s  i» lo m l» ír o / ,u * * a l  o
S  oU  molyét a mai kor kivánalmai szerint a l e g j o b b  kivitelben kénz vagyok Q  
O teljeaiteni O
Q Műfogakat természet hűen készítek. Oo h o
O Különösen figyelmébe ajánlom a nagyérdemű közönségnek az általam O
O föltalált és Roller név alatt, szereplő fogbuzó műszert, mely minden fájdalom O 
O nélkül a legkisebb íoggyökeret is eltávolítja. O
2  ®O  Laluistom : l i a i / y u  s z á l lo d a  f f  s z á m .  O

g RENDELEK: ^
O  Q
O 736 délelőll 9— 12, délután 2—ti-ig 1 - 1  q
o  o
OOOOOOQOGGOGOOOOOOCOGOOOOOC C OOOOOOO

Nyo»»loll FímI cI Hiltp (Slrm * SáDdcr) köDytiiyoadájában Csáktornyán.

I
Asványfürdő DttrQVÁI* Slavoniában 3

a déli vasut társ. állomása

vastartalmú hévviz 4 2 -5 0 °  < g .

PorczelAn , márvány-, kő-, tükör- és iszap fürdők, Híres gyógyhatás minden női beteg-

Í B égeknél. Termékellenség, lehér folyás, sápkór, lovábbá csüz, csonttörés és idegbajok
nál stb. stb.

Újonnan berendezett

I „ h i d e g v i z g y ó g y i n t é z e t “
valamint

kfP Mij-ili VIZGYÖGYINTÉZET
mely főt. Kneipp Seb pléh. ur utasításai folytán tökéletesen a W orishofen i .vizg^ógy- 
inlézeiu mintájára épült A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodóit Worisln lenben 
tanulmányozás végeit, az igazgatóság pedig eyy — Kneipp Seb. plébános ur által 
ajánlott s tanult — íürdőmestert alkalmazott Worishofenből.

A lUrdöigazgatóség prospec’u-i és főlvilágositással postaíordubával ingyen szolgál.

$ t t ju s  1 tói jtinius 15 tg valam in t szep tem bei 1 töl október 15-ig  3 0  sz á z a lék  

engedm ény szo b á k  és fiiid ökben
721 4 - 1 0

(Keil Alajos-féle

P a  d I ó z a t - f  é n y  in á z
( L L A S i l l )

legkitűnőbb mázoló szer puha pad'ó számára, 1 nagy palac/.k ára 1 (rt 35 kr. — 1 kis
paiaczk ára 68 kr.

Viasz-kenöcs Arany-fénymáz
•egjobb és legegyszerűbb beoressiő s/.r-r képkeretek stb. bearanyozására — 1 kis
kemény padló számára, 1 köcsög ára 60 kr. pa acz.k ára 20 kr.

Mindenkor kapható :

708 Heinrich Miksánál Csáktornyán. c-<2
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