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»A  haza minden előtt!"
Mottó: .Nem  magyar az, ki ma hátramarad.«

» 1000 esztendeje annak, hogy a ma
gyarok itt laknak.« Hallom iskoláról iskolára 
énekelni. Helyesen! A gondolat és a tények 
fensége ragadja és vezeti tollárnál!

Igen is itt élnek, munkálkodnak, dol
goznak egyik kezükben a honalapító faj tör
ténelmi jogának fegyverével, kimagasló imí- 
veltségökkel, másik kezükben az űrök szent 
béke jelvényével —  a magyarok.

Rajta ütött, pusztította a tatár, másfél 
évszázadon át rabigába nyomta a félhold 
hatalma, a mikor a magyar vér folyt és ez 
a vér mentette meg a szomszéd külföldi 
tartományokat a török inváziótól, exportá
lástól; főuraink elfeledték Árpád nyelvét, 
nemeseink kúriáján is Cicero beszélt: csak 
az a mezőn, erdőn, hegyeken bolyongó, föld
höz kötött nép beszélt-dalolt a bonszerzők 
édesen csengő-bongó dalán, szaván.

Szent István első apostoli királyunk 
ÍK>«ta l>e az örök szeretet és liéke vallását; 
neui is esett kár e miatt a hazára soha! De 
ma sem!

Igazán elszomorító jelenség, hogy ma a 
fölvilágosodottságuak nevezett század kor
szakának végén, a honfoglalás megünneplé
sének ezredik évében találkoznak magokat 

mellüket verve igazi magyaroknak

nevező „ sógorok^ de nem „atyafiak'",
legfeljebb „talm ink". a kik elfeledik, hogy 
nem minden nép nemzet és elfeledik, 
hogy „Nyelvélten ét a nemzet

Szomorúan hallottuk, hogy vannak ele
mek. a melyek nem akarnak tudni a hon
foglalás ezredéves ünnepéről!

Fájó érzet kelt fel berniünk és méltó 
bosszankodás a*fölött, hogy vannak még máig 
is olyanok, a kik nem szégyenük kijelenteni, 
miszerint a magyar nyelv tanítása erőszakos 
térfoglalás.

Kzek beillenek igazán a történelmi 
<!\ ászma<rya rok"-11ak. Es mert az örök 

béke barátja vagyok, nem jellemzeni őket 
alaposabban.

Igen is ilt az ideje annak, hogy moz
duljon meg minden járásnak kiválasztott 
hazafias magyar eleme, hívjon össze első 
sorban előkészítő értekezletet alkalmas idő
ben a járás székhelyén, arra szóllitsák föl 
részvételre az összes papságot a hivatalok 
vezetőit, a körjegyzőket, tani tokai, a közsé
gek hiráit érive hozzá az értelmiségi osz
tályt hogy tanácskozzék a fölölt miszerint 
a millenniumot megürmepli és mely formában.

Népek jártak ill e haza vérrel áztatott 
földjén. el is tűntek nyom nélkül: a mi 
idegen ill maradt avagy bevándorolt csak 
a magyar lovagiasságának, jóakaratának kö

szönheti azl, hogy ma is vendnek, németnek, 
horvátiak, oláhnak tarthatja magát.

Ezen egy részről végtelen mulasztást, 
másrészről azonban határtalan nagylelkűsé
get ne feledje egyetlen idegen nyelvű nem
zetiség sem.

Az egyesülésben, egyetértésben rejlik az 
erő, a hatalom és közállapotokban az ál ás, 
onnan az égből.

Ismétlem: »Nem magyar az, ki ma hát
ramarad«.

A ki Árpád-szerzette földön látta meg 
a napvilágot, kell hogy magyarnak vallja 
magát, ez nem csak erkölcsi, de politikai 
kötelesség is.

Megköveznék azt a francziát, ki a né
mettel szimpatizálna.

Már most eleve óhajtanám, hogy a hon
foglalás ezredéves ünnepe alkalmából

1) kérjük föl a járások területén mű
ködő összes papi és lelkészi hivatalokat az 
iránt, hogy Budapest fő- és székvárosban 
megtartandó millennium alkalmából ünnepies 
isteni tiszteletet tartsanak Imznltas szónoklat 
mellett, — a mely napon minden hivatal 
zárva legyen - az iktatóit kivéve;

2) a járások székhelyén minden hiva
talnál. minden házon legyen kitűzve a nem
zeti lobogó, falvakon a körjegyző és a 
küzségbiró lakásán;

) nagyobb és vagyonosabb községek

T  Á  R  C  Z  A .C sáktornya tanügye.
Kép a múltból.

A természetben nincs ugrás! Mimién intéz
mény. mire a tökéiyetesedés valamely fokát eléri, 
bizonyos szükségszerű fokozatokon, bizonyos átala
kuláson megy keresztül. A tisztitó-tűzön mintegy 
állalesvén, a próbát kell először kiállania, hogy 
megállja helyét s a hozzáfűzött várakozásoknak 
megfeleljen.

S e szabály alól nincs kivétel! Tekintsük bár 
az mnber alkotását bármely téren, megállapodott 
tökelyetességre egyszerre sehol sem akadunk. A 
természet s első sorban az ember intézményei 
változásoknak vannak alávetve; maguk után von
ják ezt a viszonyok, a szükségletek, legfőkép pedig 
az embernek abbeli törekvése, hogy alkotásait tö
kély etesit.se. azokat lehetőleg fejleszsze.

érvényesül ez a természeti törvény városunk 
tanügyénél is, mely nálunk is hosszas proezesszu- 
son megy keresztül, inig arra a polezra helyoz- 
kedhetik, a hol misszióját az emberiség érdekében 
jelenleg teljesíti.

Nem képezi föladatomat, liogv kultúrtörténeti 
vázát adjam Csáktornya iskolái fejlődésének. Csak 
vdalni akarok egy momentumra a város életéből, 
mely világot vet elődjének gondolkozásmódjára s 
bizonyságot tesz arról, hogy érzékünket a kultura. 
,l haladás, a magyarság iránt apáinktól örököltük: 
,,,ar nekik is törekvésüket képezi az iskolaügy ja- 
v,tasa; nekik is furának tetszik, hogy legyen Ma
gyarországon iskola, hol tanítók legyenek ulkal- 
lazya, kik magyarul nem tudnak.

A régi okmányokat forgatván, kezeimbe akadt

1 Höl-bői s az utána következő évhői néhány irat. 
Kiég érdekeseknek találom azokat, hogy nyivános- 
ságra kerüljenek; annál is inkább, mert a taniigy- 
gyel állván összefüggésben, nagyon is alkalmasuk 
arra. hogy iskolaügyünk múltjára derült sugarat
vessenek. *

* *
isö l. aug. 2Ö-án fáragyiilekezetel tart Csák

tornya városának tanácsa, melyen, miután iskola- 
iigyben lettösszehiva. megjelent fi. Horváth Jeromos 
szeiit-lerenczrendi quardian. a Csáktornyái feleke
zeti iskola igazgatója is. A jegyzőkönyv IS falusi 
polgárt is följegyzett, kik mint fárabeliek a tanács
kozásban szintén részt vetlek. Tárgya a gyűlésnek, 
hogy Csáktornyának népnevelési iskoláit újonnan 
alkossák, a tanítói kart föl frissítsék s olyan tanítót 
alkalmazzanak, ki »approhátus« tanító legyen: a 
ki magyarul is tudván, a muraközi beszédmód 
szerint és német nyelven is tanítani tudjon. Kzért 
az egyik tanítót, Xindl Antalt, ki irodalmi horvát 
nyelven beszéli s mint ilyen Csáktornyán haszna
vehetetlen. állásáról elmozdítják; a másik tanítót 
meg. Kutor bajost, félévi végkielégítéssel elbocsájt- 
ják: az újabban rendszeresített tanítónői állást 
pedig »mint muraközi népnevelésnél nem czélsze- 
rii«-t megszüntetik s kimondják, hogy helyébe 
férlitanitó alkalmaztassak »a mint emberemléke
zetet felyttl múló időtől olta itt a gyakorlat volt«.

A magyarosítás szelleme tudóinkkal ez alka
lommal suhan végig első ízben a város tanács
termén. a mi annál örvendeteseiül, mert oly egyé
nek mondják ki e határozatot, kik legnagyobbrészt 
maguk sem tudnak magyarul, de át vannak meg
győződésből hatva annak szükséges voltáról.

Már maga ez a tény is elég lett volna ahhoz, 
hogy a zágrábi szentszék, mely alá Muraköz tan-! 
ügye s benne akkoriban Csáktornyáé is. tartozott, 
méltatlankodva fogadja e határozatokat, melynek

tagjai mindig ferde szemmel néztek, ha csak pa
rányi hazafias mozgalmat észleltek is. Mennyivel 
több okuk volt vétójukat fölemelni ez egyszer, a 
mikor nemcsak hazafias szellem hatotta at a farai 
gyülekezet tagjait, de forradalmi tendencziák is, 
a mikor a statusquon változtatni akarván, az is
kolai intézkedési jogot is a zágrábi érseki konzisz- 
torium kezeiből ki akarják venni s az IH4H előtti 
állapothoz hasonlóan a győri oktatási kormányhoz 
csatlakozni vágyódnak. Folyamodnak e végből Zalá
vá rmegye közönségéhez, hogy közbenjárásával ki
eszközölni méltóztussék. »miképen iskolánk ügyei
ben a zágrábi egyházmegyétől való minden függése 
és minden viszonyai, végképen megszüntessenek 
és az iskolánk feletti intézkedési jog a tekintetes 
győri oktatási kormányra áltruháztassék«.

isö l. nov. HO-ki kelettel leirat jön a budai 
helytartótanácstól a vármegyei helytartóhoz, mely 
elárulja, hogy a zágrábi szentszék az iskolaszéki 
határozattal szemben protestált s november ld-án 
Pitbl sz. a. kelt föliratában panaszt emelt, hogy a 
szerdahelyi és Csáktornyái közs. elöljárók a hatás
körükön kívül eső tanügyekbe bocsátkozván, a ne
vezett egyházmegyei hatóságnak még mindig érvé
nyes szabályrendeleteken alapuló ebheli befolyását 
jövőre egészen mellőzni határozzák, s ez egyház
megyei hatóságtól a tanodák ügyeire addig gya
korlott minden befolyást a jövőre nézve megta
gadnak.

Az országos helytartótanács csakhamar készen 
van az ítélettel. Hivatkozik említett leiratában a 
fönnálló szabályrendeletekre, melyek értelmében az 
elemi tanodák és az azokban alkalmazott tanítók 
körül teendő minden intézkedések a községek által 
gyakorlatidé kijelölési jog épségben tartása mellett 
az iskolák minősége szerint majd az egyházmegyét, 
majd az országos politikai kormányszéket illetik, 
»nem lehet tehát eltűrni, hogy egyes községek ké-



önmaguk. —  szerényebb sorsú községek 
iskolai községek szerént tegyenek alapít
ványt szegény sorsú jó tanulók segélyezésére 
taneszközökben és ruházatban való ellátásra;

T) Minden járás székhelye rendezzen be 
kivilágítást a nagy nap estéjén;

5) Nyilvános- és magán-társalgásban, 
hivatalokban, uradalmi tisztségeknél, felülről 
lefelé az utolsó emberig, —  a kik magyarok, 
magyarul tudnak, értenek és éreznek: éljenek 
a legszebb nyelvek egyikével: a magyarral;

(>) Isteni tisztidet után minden iskolá
ban rövidesen, de ünnepélyesen mondja el 
a tanító az ünnep jelentőségét az iskolaszéki, 
vagy gondnoksági tagok együttes jelenlétében 
támaszkodva a történelmi fényes adatokra.

Lelkem fohásza felszáll a magasba, a 
népek királyának Királyához, hogy szavaim 
ne legyenek a pusztába kiállónak< szavai. 
Quod Deus avertat! Ad majoréin l)ei gló
riám ! Isten után hazáméit, királyomért!

Török Ernő, 
kir. k ö fjegyxő .

Szeressétek az állatokat!
Az állatok iránti szeretetlenség, az em

berek iránti szeretet lenség oskolája. Hány 
emberről Írják, kik a bakó keze alatt végzik 
életüket, hogy gyermekkorukban kínozták a 
madarakat és háziállatokat.

Nagyon természetes, hogy a kegyetlenség 
a védtelen vagy könnyen meggyőzhető álla
tokon kezdődik és csak aztán tér át az em
berek kínzásához.

XIII. Lajos királynak ellenállhatatlan haj
lama volt a kegyetlenséghez és azt már gyer
mekkorában élvezettel űzte. A fiának e gonosz 
hajlamától megrettent IV. Henrik sajátkezüleg ’ 
fenyitette meg. Egykor a kis királyfi azzal 
mulatott, hogy élő veréb fejét két kő közé 
lapította! A király ezért érzékenyen megbün
tette és midőn Aledicsis Mária rosszalta ez 
eljárást. IV. Henrik azt felelte: »Imádkozzék, 
asszonyom, hogy sokáig éljek, mert bizonyos 
lehet abban, hogy halálom után ez elfajult 
fin bántalmazni fogja önt«. Jós szavak! Me- 
diesis Mária (>8 éves korában nyomorban halt 
meg Kölnben, hová saját fia száműzte.

nyűk és belátásuk szerint a tanügybe gátlólag és 
zavarólag beavatkozzanak«. Knnélfogva a nevezett 
községeknek a tanügy körül tett minden intézke
déseit illetékteleneknek és érvényteleneknek nyilvá
nítja s fölhívja a vármegyei helytartói, hogy azokat 
»jövőre a tanügybei minden beavatkozástól eltiltsa 
s komolyan fölszólítsa, hogy a fönforgó esetben az 
illetékes egyházmegyei hatósággal értekezzenek s 
ennek az őt megillető befolyási jogál tisztelelbeu 
tartsák«.

Az országos helytartó-tanács a zágrábiak párt
jára állott tehát s a Prinezer István által aláirt eme 
rendeletre Novák Kerenez akkori főispáni helytar
tótól utasittatik Svágell Tamás, az idő szerinti 
Csáktornyái főbíró, hogy a panasztól! községi elöl
járóknak a leiratban körülirt. s az iskolai ügyek kö
rül elkövetett illetéktelen s jogtalan telteiket nyom
ban megsemmisítvén, »őket megdorgálja és jövörei 
hasonnemü illetéktelen eljárásoktól szigorúan el
tiltsa s eljárása eredményétől ide jelentést tegyen«.

A vesszőfuttatásban 18ö2. márczius 2ö-án 
gyönyörködhetünk. Ekkor mosdatja meg a főbíró 
Vlaskovies Kerenez kanonok és alesperes, tanfel
ügyelőnek s Horváth Jeromos quardian, iskola- 
igazgatónak jelenlétében Deák József akkori város- 
birót s a jelen volt ö városi tanácsost (köztük 
Cvetkoviča Vinezét mostani helyettes városidról, 
Zdel ár Józsefet), meg a fiiiá lisok részéről megje
lent külső-községbeli 2'r polgárt. Rezignálva fogadja 
a gyűlés a rázuditott dorga tori untot s előbbi hatá
rozatát megmásítván, kimondja hatáiozatilag. hogy 
Zindl Antal további intézkedésig miután maga 
a főbíró is helyeselte a magyar nyelv tárgyában 
elfoglalt álláspontjukat s orvoslást ígért —  állásá
ban megmarad; a » le á n y z ó is k o la í « tanítónői 
állásra a »esőd* kiiratik. de a gyülekezel óhajá
hoz képest nemcsak a liorvát. de magvar hivatalos 
lapba is s azzal a föltétellel, hogy a pályázók ma

A kegyellenség néha emberséges módon 
nyilvánul, az erény és törvény paizsa ellen. 
Gondoljunk csak az úgynevezett »fojtogatók- 
ra« az uzsora búvhelyén, —  a sok »jámbor 
fukar kőszivőségére —  az ipart és nép ja- 

| vát előmozdító munkaadók, vagy a követe
lések némely behajtási módjának szívtelen
ségére!

Az állatkínzásnak kiszámíthatatlan hátrá
nya abban rejlik, hogy az ember mindinkább 
eltompul az idegen szenvedés iránt, sőt tel

jesen kivetkőzik minden emberi érzésből és 
szörnyeteggé fajul, kinél a fájdalom okozása 
szokássá válik, sőt kéjérzetet okoz benne.

Az állatkínzásra eleintén többnyire gyer
mekes pajkosság csábit, játék, melyben a tes
tileg és lelkileg fejlődő ember erejét kísérli 
meg. De a kedvtelés csakhamar szokássá 
válik, elöli a jobb érzést, mely meg van min
den ember kebelében idegen fájdalom iránt 
és fejleszti az embertársak elleni gyűlölkö
dést. mely nem tűr jólétet maga mellett.

A szívnek ilyetén elvadulása azonban 
sokkal veszélyesebb, mint a puszta élvvágy, 
mely. épp mint a kis orvmadár, megrohanja 
a legelső prédát és megelégszik azzal, mit a 
pillanat nyújt.

Az ily orvmadarak a mű iparos tőke
pénzesek. kik darabonkint ragadják maguk
hoz a »nem biztosított kis birtokot« és ki
szívják a szegény munkásnak vérét, -am a 
korcsmái és bolti uzsorások, kik a munkások 
és napszámosok gyermekeinek kenyerét ha
rácsolják el ama minden rangbeli kinö
vések, kik csakis arra törekesznek, hogy 
embertársaikat kifosztogassák és pénzszekré- 
nyök túlsúlyával a porba tiporják.

És hol kezdődik ez embereknek szív
telen és lelkiismeretlen üzelmük! A gyerme
kes pajkossági iái. melylyel a hű házi ebet 
botozták és rugdosták, a hiúságnál, melylyel 
mint fiuk. atyjuk lovával kényük szerint 
bánhattak, a diadalnál, melylyel a panaszkodó 
madarat fiókjaitól fosztották meg. Tanítsátok 
tehát gyermekeiteket arra. hogy szeressék az 
állatokat! Hisz ezek táplálóink és segédeink, 
barátaink s mulattatniuk.

gyárul is tudjanak: Kutor özvegyének meg, miután 
férje időközben elhunyt, november l-ig ingyen 
lakást bocsátanak rendelkezésére.

Csáktornyát átkényszeritették tehát a kaudi- 
umi jármon; Zágráb diadalt ült. A Muraköz pol
gársága nem részesülhetett abban a szerencséi kmi. 
hogy magyar iskolai hatóság alá kerülhessen!

'A  későbbi fejleményekből azonlmn agy lát
szik. hogy az országos helytartó-tanács még se 
tért a doiog fölött egészen napirendre. Mégis csak 
viszásnak találhatta, hogy egy községet megdor- 
gáltatotl azért, mert h a z a f ia s  szellemű határo
zatot hozott s mert viszonyainak ja v í t á s á r a  
törekedett. Mivel még ugyanazon év május 7-én 
2íf>U2 sz. a. megkeresi Zala-vármegye helytartó
ságát. ez meg 2UÜ.M sz. végzésével a várost, hogy 
a m. é. augusztus havában megtartott gyűlésből 
kifolyólag formulázott óhajaikat lerjeszszék löl új
ból: s kérdi, hogy oly igazán óhajtják-e. hogy a 
muraközi iskolákban magyarul is tanítsanak ?

Hogy a város sietett e megkeresésnek gyorsan 
eleget tenni, természetes; s csak dicsérni való az 
az önérzetes s erélyes hang. melylyel nyilatkoza
tukat junius tH-ki kelettel tiszteletreméltó liatáro- 
z<>t tságga I f< >rmu lázzá k.

Arra a föl szól itAsra, hogy a jelenleg iskoláik
ban használt tannyelvvel, tanrendszerrel és tan- 
tervv.d meg vannak-e elégedve és tanittatik-e is
koláikban a muraközi horvát nyelv s magyar nyelv 
is —  kinyilatkoztatják, hogy a tannyelvvel, tan
rendszerrel és tantervvel, melyek szerint az előttük 
egészem ismeretlen illyr-nyelv tanit tat ik. a magyar 
nyelv tanítási meg mellőztetik, nincsenek meg
elégedve. hanem alázatos kérésük abban pontosul 
össze, hogy a hajdani muraközi horvát és magyar 
nyelvek iskoláikban rendes tannyelvül használtas
sanak: továbbá vallják, hogy a mura közi horvát 
és magyar nyelvnek el mellőzésével az illyr nyelvűek

K  Ü L  ő  X F É  L É  K .

—  Városi közgyűlés volt f. hó 2-án, 
Kolbeuscblag Béla járási főszolgabíró elnök
lete alatt. Az uj városbiró. Vrancsits Károly 
és az újonnan választott tanácsos, Zakál Hen
rik ügyvéd, ez alkalommal tették le a kép
viselőtestület jelenlétében a főszolgabíró ke
zeibe a hivatalos esküt. Ennek megtörténté
vel Z i e g l e r  Kálmán kir. közjegyző emelt 
szót, hogy üdvözölje a fölesketteket s kérje 
őket. bogv hordozzák szivükön a város ügyeit 
s legyenek azon, hogy városunk közigazga
tása, jólléte s jóhire elérje azt a fokot, melyet 
elfoglalnia a polgárság összeségének legfőbb 
óhajtása. A tetszéssel fogadott üdvözlő 

i után Vrancsits Károly városbiró megköszönte 
megválasztatását s kijelentette, hogy minden
kor rajta lesz, hogy a város érdekeit minél 
sikeresebben előmozdítsa. —  A lakbér-osz
tályozás tárgyában működő puhatoló-bizott- 
ságba a város részéről a város biráján kívül 
Zakál Henrik tanácsos küldetik ki.

Készülődések a millenniumra. A mille
nniumi ünnepségeknek legkiemelkedőbb feje
zete junius 8-án játszódik le, a mikor a par
lament két háza együttes gyűlést tart, melyre 
a szent koronát is el fogják hozni, mely 
azután a többi koronázási jelvényekkel egye
temben néhány napra közszemlére is lesz 
kitéve. A korona és jelvények közszemlére 
tevéséről a miniszterelnök jelentését az orsz. 
bizottság tudomásul vette s határozatából ki
folyólag a korona szekrényének ünnepies föl
nyitásánál és lezárásánál a képviselőház 8, 
a főrendiház \ taggal képviselteti magát.
A pusztaszeri emléket az eredeti tervezettől 
eltérőleg julius 2-ik felében leplezik le.
A királyi párnak a millenniumi ünnepségeken 
leendő részvételét illetőleg is, a modálitások- 
Imn megállapodtak. l Tgy a kiállítás megnyi
tásánál. mint a koronázási évfordulón az 
udvar részt óhajt venni s különösen az utóbbi 
alkalommal a legnagyobb fény kifejtésével 
lóg megjelenni. Eddigelé az uralkodóház 27 
tagja jelenteié be részvétét, kétségtelen azon
ban. hogy még ennél is nagyobb számmal

tanítása iskoláikban az által eszközöltetett, mert 
a mint közönségesen tudva van. Muraköz ISőo-bcn 
Horvátországhoz kapcsoltatván, a tanügyeket igaz
gató Zágrábi egyházmegye és a Horvát- és Tót- 
orszagnk helytartó-tanácsa, mint orsz. politikai 
kormányszék, »az ily nyelvet előadó tanítókat nya
kunkra tolták, melyeket még mai nap is fájda
lom sorainkban tűrni és fizetni kénytelenittetünk .

Ily hangon szollal meg Csáktornya közönsége 
a tió-as évek elején, a Hacli szisztéma alatt, a mi
kor jóformán 10 ujjúnkra szedhettük azokat, kik 
magyarul beszéllek. Xem csodálkozhatunk tehát 
azon a haladáson, melyei lakosságunk a magyaro
sodás terén alig !! évtized alatt telt. A magyar 
állameszméhez való ragaszkodás külsőleg is kifeje
zést lelt; a magyar nyelv tért hódított. Terjesz
kedett pedig, mert szilárdan tartott ki elvei mel
lett a város polgársága; nem kiméit sem fáradsá
got. sem költséget és siker koronázta törekvéseit. 
Ha a Muraköz egyházilag a zágrábi egyházmegye 
felügyelete alatt áll is s magyar egyházi hatóság 
alá eddig nem kerülhetett is, a mi még mindiíl 
csak pium deziderium: iskoláinak jórésze s köztük 
első sorban a Csáktornyái elemi iskola —  a béká
kat lerázta s a természetes fejlődés szabad szár
nyaira lett bocsátva. Csáktornya incgmagynrosodntt; 
követni fogja a többi is e téren. Ha az egyház 
nem lesz is segítségünkre, megélünk a magunk 
erejéből. Hozzá vagyunk már szí  iktatva az önfejlő
déshoz: megmagyarositjuk a Muraközt, ha meg
akadályozzák is. S etil* erőt megrendszabályozott 
elődjeink példájából merítünk.

/. y.
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Izdateljstvo:
Knjižara F is c h e l Filipova* 
kam se predplate i nbznane 

pošilja ju.

na horvat8kom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i tijed en  jed en k ra t i to : vu s va k e  nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 frt. 

Na pol lela . . . .  2 frt. 

Na ('elvert leta . . .  1 frt

Pojedini broji koštaje 10 kr.

Obznane se poleg pogodbe 
1 fal raeunajú.

Službeni glasnik: .ČakoveCke Šparkasse», .Medjinmrske Šparkasse», .Šparkasse Okolice Čakovca, i. I. d.

Medjuiiiirodno uretljenje prometa 
sa marliom.

i.

Pošasti, kuge medju živinom, koje so 
guslokral pojavljaju, zadale su osjetljivih 
vudarcov prometu sa marliom, a naposé 
stočarom. koji póvaju marim za prodaju. 
Nezdavnja borili smo se s govedjom kugom, 
onda sa šapo m i slinavkom, a vezda vu 
najuoveše doba javila se i nesrečna svinjska 
kuga. koja je na velikom pokvarila domače 
svinjogostvo. Države se jedna od druge 
branijo i zapiraju svoje granice onoj feli 
živine, koja je vu izvoznoj zemlji betegom 
podvržena. Zaradi loga zapinje promet, tr
govci sa marliom stoje prež posla i gubiju 
zaslugu, a najviše strada gospodar, koji 
niti zdravu marim nije moguč da vu promet 
trgovinu stavi, ar je nigdo netraži i neku- 
puje. Te krize, koje se vsaki čas ponavljaju 
i po više mjeseci trajati znadu. ozlovolje 
gospodare. koji su se bili rčšili, da se 
poglavito bave stočarstvom (póvanjeni marbe) 
pak su prema tomu i cčlo svoje gospodarstvo 
uredili. Njihova zlovolja moguča jih je sklo- 
miti na to. da se okane stočarstva. koje 
stižu vsaki čas nenadane i težko podtiosive 
neprilike. pak su vnogi prestali se baviti 
njimc kakli glavnim svojini privrednim 
zanimanjem. Samo s<* veli. da vu lak žalostnih 
prilikah stočarstvo napredovali nemore, na- 
vlastilo ne vu lakovili zčmljab.gde prvizvodnja 
mariié daleko nad mašuj e potrošek mesa

Z A B V AA.
Oudnorata senja.

Ca v la r Tonček, kojega žena je bila pravi 
komandant i kojega je  u redu držala, kak 
pes jalu ovac. došel je jedne večeri iz svoje 
kovačnice u krčmu, te mu je bilo na obrazu 
videti, kak da bi mu obraz bil mekota, a 
erez nju bi orač s-brauom bil prešel. 
Zato su ga svi odmab pričeli dražiti i sam 
krčmar Miška ga je pital, jeli je mozbit u 
grm trnja opal. klobučar H. je odmab svoju 
opazku povedal, da je grm najme moral 
samo deset trnov imati i to špinčastih, ali 
šošlar Peter je centrum zgodil, kad je zaviktml:

»Oho, ovi šninčasti trni su ali u meso 
zaraščeni i spadajo na prste,, koji opet 
spadajo na dvie ruke. na kojib je njegova 
draga Katica, njegova ženčica najine prič
vrščena.

Huduč pako. da je čavlar Tonček svoju 
muževnu čast harem ovdi u krčmi hotel u 
poštenju začuvati. stoga su mu ovakovi 
govori vrlo nepritlčni bili. najnire pako, jer 
je on več doma u kovačnici pri ambosu i 
mehu dobre tri vure zvrhu toga premišlaval.

kakti ljudske brane. Tu otida moraju cčne 
živini lak nizko pasti, da sc živinojgostvo 
nemere renti rali.

S druge s! rane opel zaradi nepreslanib 
i gustokralnih zatvora granice prema izvoz
nim zemljam, naslaju abnormalni odnošaji 
velike skupoče mesa, koja je osobilo siro- 
mašnijim razredom pučanslva težko osjetljiva. 
Ako se ti razredi, koji navadno najviše i 
najtežeše delaju. moraju zaradi skupoče odreči 
sc uživanja mesa, gde onda more bili govora
0 brani čovjeka prema livgijenskim nače- 
lima? Vu zemljah, gde je potrošek mesa 
znamenit, ovakov zatvor granice moguči stvo
rih je nemilo socijalno stanje, koje radja 
zlovolju i protivčinu proti državnim ured
bam. makar da su sve s najboljom namje- 
rom vpeljane.

Koliko pojedine zemlje, gde je pučanstvo 
napredno i razumno, troše na gotlimi mesa 
vu ime hrane, nek nam hude primjerom 
kraljevina Saksonska. Tu je za posljednjib 
četerdeset godiua potrošek govedine narasel 
od 14.808100 kilograma na 51.048.800 
kilograma: a potrošek ovčjega mesa od 
15.491.700 kilogramov na 80.li80.000 kilo
gramov.

Ovolika polreboča mesa nemore se 
vlaslilom. vu zemlji prigojenom marliom 
namiliti, ar se zna. da vsa prigojena marba 
nemore da hude opredeljena samo za nož
1 sekiru. nego ju treba producent vu staji 
zaradi mljeka. za tegljenje. a zvini toga i 
za il linji uzgoj. ako je marba na razplod 
sposobna. Spada vsikak medju glavne za-

ua koj sve način bi bil mogel do lak pisano 
lica dojti, izvali noktor svoje žene.

On anda izpije kupién na dušak i 
veli: Vi se svi vkanjujelc, i ja sam bas 
sim zato došel, za da vam pripovedam na 
koj čudnovili način je moje lice ovak pisano 
postalo.« »Danas popoldan je bila, kak vam 
je poznalo, strašna vručina iv sam se po 
obedu malko legel i hotel driemati. Ii<*iii sem 
lakaj od te vručitie postal pak sam pričel 
onak zmožno piliti, da je moja Katica mo
rala na vrt oditi, ako nije hotela ugluheti.

A sad mi se na jedan krat pričme lak 
bedasto senjati. kak još nikada.

Senjam. da su se na jedan krat vrata 
odprla i naša stara mačka dojte osovce. na 
dvieh nogah kak svaki pošten čoviek u sobu 
i nosi u desnoj taci barbirsku zd(*!icu sa 
sopunom, a u lievoj britvu, pod pazduliom 
pak karte. Ja se osupnem, kad vidim kak 
je to živinče spametno u sobu došlo, 
ali lasi su mi se u višak dizali. kak najedati 
krat pričme govoriti i od mene zahtievati, 
da ju neka liepo nasopunini i hritvom joj 
bradicu i mustače uredim, jer mora pohoditi 
prelju uačelnikovu. kojoj se je familija za 
pet malih povekšala. sami kak sneg bieli 
s jedrnim emum piknjum na koncu repa,

dalke državah, da osiguraju svomii pučanstvu 
redovili potrošek mesa. kaj se dovezdašnjimi 
ueshodnemi uredbami postiči neda. Mora se 
žalibože priznali, da se dan danas užitna 
najmenjša obzir na trošeče občinstvo, nu 
tim viši* zaštičuju (branijo se) trgovci i 
producenti. Vu trgovečkib kotil rak tih, koji 
postoje medju pograničnimi državami, sadr- 
žane su naravno i ustanove o toni, vu kojib 
slučajevih i uz koje modalitete more jedna 
država drngoj zatvorili granicu i uzkratiti 
uzvoz maria*. D(*legi su dakak. glavni zrok 
lakovim zatvorom granice. Nigdo razumen 
nebi mogel tomu jušu državah, osnovaiiomu 
na konlraktu. prigovorih, ako se država, koja 
zatvara služi hm svojim pravom jušom do- 
ličas, dok potreba traje, a zalim opt*t utvara 
svoju granicu prometu. Nu cesto se gotovo 
navadno dogadja. da jejednoj državi upravo 
dobro došel povod, da more svoju granicu 
susjednoj državi zatvorili i uzkratiti joj 
uvoz martié.

To se dogadja osobilo vu prilikah, ako 
se je vu državi, zabranjujučoj uvoz marbe 
sbog kakve za raze (beteg), broj marhe po- 
vnožal lak. da je konkurencija susedne 
države postala ubitačnom i po domače tr
govce i po domače producente, Državna 
vlast upolrčbi belega med marliom kakti 
izliku i drži zatvorenu “svoju granicu vse 
dotičas. dok unutt*r njezinih granicali nepo- 
škoči cčna domačoj marlii i tak trgovci i 
producenti dojdu vu prilika, da svoje pro
izvode vu marlii inoreju dobro unovčiti, 
Da je bilo koiikurcncije iz vana, nebi to

a takovom prilikam morati se je skazali 
Miekolikcmi tustemi mišeki u babnje.«

Dadasa sam se spričavnl, da ja neznani 
podbrivali b* da moja ruka za tak tini posel 
pretežka nesrečna mačkinja copernica 
liočt* samo podbrila bili, i stoprv kad sam 
ju u mojoj zmuliiji zapital, nebi li se rajši 
jedno malo bolela kartati, zahoravi na to 
nesrečno podhrivanje, i prelinu familju, biti 
britvu i zdelicu na pod dader je škrebetalo, 
skoči jednim k meni sedne se mi na prša 
i pričme karti* miešati.«

»Cvik veli — »to se osobito rada 
igram, ali nekaj mora giltati, jer zabadav 
se igrali nije zanimivo. Hočemo se svaku, 
igri i za jedan miš igrati i tko ga dobi, mora 
ga i odmab poždreti«. —  Meni se pričme 
želmlae obračati le joj odgovorim.

»Hvala liepa! ja miše lmš ne jeni 
najrajši niti pečene, a katno li sirove, negó 
ako h je po volji, hočemo se svaku igru 
za čašu pive igrati i tko dobi laj mora sval4i 
krat čašu pive izpili.«

»Brrr« veli mi na to stara mita 
te se slepe kak mokri pes i me popluje i pb- 
puše kak gibajoči se lokomotiv »takovoga 
kaj nili psi nepiju! Ali čuj me! Tko dobi



bilo moguče i zato je trebalo dihati tobož 
zaradi pogibelji od belega granicu vse dotikaš 
zatvorenom, dok su domači trgovci i produ
centi tu priliku za basen za se izrabili. Kak 
konsumenti pri toni pro laze, to se slabo ili 
uikak uzirna vu obzir, a ipak Je faktum, 
da je toga trošečega občinstva, koje je 
predano na milost i nemilost trgovca i 
producenta marbe, vnogo više nego li ovili 
zadnjih (pollašnjib). Kak se vu toni pogledu 
barače, more se razjasniti sljedeči priinjer, 
példa: Vu mjesecu aprilu lanjskoga Ijeta 
zatvorila je večina njemačkih državah (or- 
sagov) svoje gratiice, da zaprčči uvoz rogate 
marhe (goveda) iz Galičije sbog vladajoče 
onde pošasti (kuge) šapa i slinavke. Toga 
mjeseca (aprila) vladala je ova kuga vu 
Galiciji vu samo dva kotara. a kesneše se 
je pojavila vu još dva kotara, nu sredinom 
mjeseca juliuša bila je zevsema prestala. 
Poleg vsega toga, da je vsa zemlja do konca 
oktobra bila prosta od betegov šapa i sli
navke, ipak su uzdržana vu kreposti vse 
zabrane uvoza, izdane sbog nje. I Vitij i pak. 
kad je rečena kuga vu Galiciji iznova buk- 
nula vu petnajst kotarab, dopuščajo vnoge 
njemačke države (orsagi) uvoz govedab (rogate 
marhe) iz te zemlje.

Iz ovoga primjera dovoljno se razabire. 
da dovezdašnje uredbe, koje uredjuju promet 
s marhom, nisu ni malo shodite dapače 
mogu pri hudom rokovanju biti na kvar 
kak trgovcem, tak i producentom vu isloj injeri.

K A J  J E  X U V O O A  ?

Kraljica na rtu Sv. Martina.
O boravku naše kraljice Klisabete na 

Sv. Martina donosi parižki »Figaro o ve
podatke: Kraljica Elisaheta kupa se vsakog 
jutra oh pol šesti vuri vu topljenoj morskoj 
vodi. a za tim šeče. ter se isto m ob S vuri 
vrača vu svoj bolel. Tu pije ili kavo ili 
čokolado, a za tim joj donese veliko pečenko, 
od koje komaj da odreže po koji zalogaj. 
Ob pol jedenajsti vuri jede kraljica juhu, 
koja se kuha i preša od d kile mesa. Vse 
do večeri nejede kraljica nikaj viši*, nego ili 
se šeče ili pravi izlete vu okolico, ili sprevodi 
vréine vu svom malom družtvu. Stopra m

onoga drugoga po obrazu jedan krat vdrapi 
i sad pri toni ostane. Punktum!«

»Kaj sem si sad bolel J mačka je svoje 
glave bila i jer sam ja spametneši, lak sem 
popustil i mi se kartamo dader se je sve 
stepalo, a copernica nekakva, dobi jednu 
gru za dragom od mene i svaki krat kak 
je Štihe prebrojila, potegne mi tarom po 
obrazu, da su mi zvezde frcale. Ali sad sem 
ja pričel bolje paziti i zapazim kak me ta 
kosmata copernica vkanjuje pri kartanju. 
Naruvski je. da sem se kruto razsrdil le 
pričel i ja nju s mojimi nokti podbrivati, i 
lak smo se jedan drugoga drapali. drapali. 
po obrazu si nokti kopali i zubačili. kak da 
smo došli za piaču komu krumpira izkapat, 
il to je tak dugo trpelo dok se u snu iz 
kanapeja ne zrušim i tuj ne ležim kak sem 
dug i širok na podu, pri čem sem se još 
i čelom u stolovu nogu pošteno vudril lak. 
da mi je oteklo.« »Kad sam st* zdzamil, 
idein k-zrcalu i nišam sc malo lecnul, kad 
sam se ovak zdrapanoga mitri opazil. Mačka 
pak liepo čisto mirno siedi za hižum pod 
liruškom i posluša jednoga štigleca, koj na 
hruški muzikuje, a dobi u senci sedi moja 
Katica i štrika za zimu vunene štumfe. anda

ob šesti vuri na večer obeduje, a za tim 
opot šeče preljepom šetališču pri hotelu vse 
do pol desete vure, gda je navadna teči. 
Visoka i vitka, navčk oprovljena vu cer- 
ninu, kraljica je izvrstna turistkinja, ter 
pozna célú okolicu. Osobito rada ima selo 
Botpiebruue; a kadkad ide pješiee vu Monté 
Garlo! da vu preštimanom restaurantu j uži
li uje. Kraljiču sprevadja grčki učitelj, 
vsako Ijoto drugi —  komu je zadača, da 
s kraljicom govori grčki i da joj kašnje 
domaj čita grčke knjige. Kraljica ueobči 
gotovo s nikim., ter je od svog dolazka 26. 
novembra, primila samo tri pohode: Mr. 
Henri-a, prefekta, koji ju došel pozdraviti 
na ime predsjednika republike, nadvojvodu 
Ljudevita Salvatora, posjednika na Majorci 
grolicu 'Prani svoju sestru. Céla njezina 
pratnja sastoji se od generala Berzeviczy-a, 
grolice Sztáray, viteza Feyfalika i njegove! 
gospe, grčkog učitelja, ter dvanajst družine.

Njegovo Veličanstvo kralj stiči če kak 
i lani 12. februara na rt Sv. Martina, da 
ondi sprevodi dva tjedua. Za H. marciuša 
najavljen je dolazak damšifa Miramar«, 
koji hude modemu »mater dolorosu« od
peljal dalje. Krf je nije izvračil od luge, a 
i rt. Sv. Martina pruža samo momentanog 
u mire n ja.

Nadvojvoda Karlo Ljudevit vu Egiptu.
Iz Kaira su telegrafirali 26. janimra: 

Nakon srečnoga trodnevuoga prevoza stigli su 
jutros nadvojvoda Karlo Ljudevit sa lovaruši- 
com, familijoin ter pratnjom vu Aleksandriji!, 
odkud su nakon kratka horavka željeznicom 
odputovali ovamo. Ovile je nadvojvodska 
familija odsela vu »Gezireh-Palace-Hotelu «. 
Nadvojvodkinja Marija Terezija odvozla se 
je još večeras ob 0 vuri 20 minut s groticom 
Majlatb i dvoma gospodjama željezicom 
vu Girgeh. gde če se sustra po poldan 
ukrcati na párolnod, kojim če krenuti vu 
Assuan k nadvojvodi Franji Ferdinandu. 
Vu Assuan če stiči 36. janimra. Nadvojvoda 
Karlo Ljudevit s kčerima ostaje još do HO. 
janimra vu Kairu, odkud hude stopram HO. 
janimra na Gookovu parobrodu Meherned 
Ali krenili vu Assuan i stigel hude onarno 
skupa k bel(*žnomii nadvojvodi vu Assuan, 
da ga neiizrujava previše. Vu Assuanu bo-

raviti če céla familija do konca februara. Iz 
Egipta če zalim krenuti vu Pale&tinu. Atenu 
i na Krf.

Nadvojvoda Leopold Ferdinand.
Nadvojvoda Leopold Ferdinand 28 godiš- 

nji sin velevojvode Ferdinanda toskanskoga* 
kapitan vu pješačkoj reginjenti br. 8., zbete- 
žal je prije nekoliko dana vu Beču od 
bobinkah, Došavši iz Bosne, gde služi k 
dvorskim svetčanostim vu Beč, zbetežal je 
ondi ter vezda leži kraljskom dvoru. Zadnje 
v jesti javljajo, da st* beteg normalno razvija

Nadvojvoda Eugen.
Nadvojvoda Eugen prisp I je pivš_*sbiog 

četrtka iz Egipta vu Malagu. odkud je pošel 
vu pohodi* k svojoj sestri,- kraljici-regentici 
Kristini vu Madrid. Potem vu Špaujolsku 
zadržal se je nadvojvoda nekoliko dana 
vu Algiru.

f  Biškup Ferdinand Dulánszky.
Vu Pečuhu je na večer 24. janimra 

! vumrl nakon dugotrajna bolovanja tamošnji 
biškup Ferdinand Dulánszky vu 67. godini. 
Pokojnik bil je rodjen H), oktobra 1826. 
vu Esztergomu, gdt* mu je oteč bil gospo

darskim činovnikom kod grofa Sandora. 
Sršivši bogoslovne navuke vu Esztergomu, 
Trnovi i Beču, zaredjen je bil Ijeta 1853. 
za svečenika. Kratko vréme bil je kapetanom 
vu Starom Budimu, a 1855. polučil je vu 
bečkom Augustineumu doktorat. Lieta 1860. 
doš(*l je za ravnatelja centralnog sjemeništa 
vu Budimpešto, Ijeta 1862. bil imenovan 
profesoroin teologije vu peštanskom sveuči- 
lištu. Na lom jt* méslu ostal deset gotlina. 
Po odslupu Konavevu bil je 1872. pozvan 
vu ministarstvo bogoštovlja kao odjelni sav- 
jetnik i izvjestitelj za katoličke poslove, a 
več 1873. imenovan jt* bil opatom i kano
nikom vu Esztergomu. Ijeta 1871. bačkim 
posvečenim biškupom. a 11 juiiiuša 1875. 
biškupom vu Székes-Fejérváru. Na 1. 
juninša 1877. premeščen jt* kakti biškup vu 
Pečuh. Vu tom jt* svojstvu stekao naj več u 
zaslugu reslauracijom stolne cirkve pečuh- 
ske. Biškup Dulánszky. koji je bil i cirkvenim 
poglavarom valpovačkog kotara vu Slavoniji, 
spadal je medju najmiroljubivije i najpleme- 
nitije magjarske biškupt*. Bil ji* tajni savjetnik 
i imal reti željezne krmit* I. razreda, ter 
velekrst reda Ferenc/ Jožefa.

ovo dvoje nije moguče tla jt* pri tom drapanju 
bilo. Nego ja si mislim, kak je moglo 
biti: LI snu sem st* sam moral zdrapati i tak 
je sigurno bilo i nikak drugač.

Ovak je čavlar Tonček u krčmi pripo- 
vedal i sve mu se jt* smejalo, jer akoprem 
je med posluša vei bilo više nego jedan 
neverovani Tomas, ipak st* je vidlo, da je 
pripovesl dobro izmišljena i siniehu vriedna, 

Ali krčmar Miška bil je veliki šaljiv- 
djija, pak jt? čavlara Tončeka hott*I jedno 
malo u nepriliku dopeljati. Zato ga prime 
za ruke i pokaži* svim okolo sedečim, tla 
Tonček naj me ima nokte tak na kratkimi 
odrezane, da mu znjimi niti najfinešu dieteču 
kožicu nebi bilo moguče odrapati.

Ali Tonček je več toliko kupic kroz 
požirak poslal, da se sati nije dal prodati, 
nego je odmah odgovoril: »Jeli vidite, kak 
moja Katica dobra ženčica i kak joj pol 
Medjimurja krivico čini! Kad je moju 
nesreču vidla, odmah je škarjami došla te 
mi je nokte ovak na kratkom odrezala«.

»Za da se več nebuš u snu mogel 
vdrapiti moj dragi Tonček — je rekla« 

Km. hoilu).

Krunisanje ruskog čara i carice.
Kriinisanje ruskog čara i carice ebavit 

čt* se 21. majuša vu Moskvi. Do vezda su 
najavili svoj dolazak k loj svelčanosti: Kralj 
i kraljica danska, princ i princesa Wales, 
vojvoda i vojvotlkinja Kobilrg. velevojvoda 
i velevojvndkinja hesenska. princ i princesa 
Albrecht pruska, princ Saehsen NVeimarski, 
nasljedni kraljevič i kraljevim rumunjska, 
princ Ljudt*vit, Battenb(*rg sa soprugom. Kralja 
Franju Jožefa zastopati čt* brat nadvojvoda 
Karlo Ljudevit, čara Vitima princ Henrik, 
kralja talijanskog Fmberla vojvoda od Aoste, 
koji če sa suprugama doči vu Moskvu. 
Himski oteč papa pošilja nuncija Agliarda, 
francezka republika chefa glavnog štopa ge
nerala Boisdeffrea i generala vojvodu Davousta. 
Kakti doyen diplomatskog s bo ra fungirati če 
francezki poklisar grof Montebello. Austro- 
magjarski poklisar knez Liehtenstein najmio 
je vu Moskvi posebni hotel za 30.000 for., 
vu kom hude priredil velike svelčanosti.

Vu Rimu, 28. januara.
»Agenzia Stefani« javlja, da je papa 

sinoč primio princa Ferdiuauda Koburga, 
vu audienciju i tla mu je ustmeno potvrdil







tör vény ileg  
bejegyzett V é d - je g y  

if/cn jó  száraz, k itűnőm  tisztit, 
haszaáiathan if/rn takarékos,

kezeskedve tiszta és a kezeknek ártal
matlan egyáltalában a legjobb létező 

szín-szappan.

Senki sem fog egy kísérletet megbánni!
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Csáktornyán kapha tó  :

G R Á N E R  T E S T V É R E K N É L

4821 Ik I8it;>.

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
az államkincstár végrehajtatónak Vidovics 
Imre és neje Ivacsics Mária. Vidovics Mátyás 
és István dráva-szenl-mihályi lakosok végre
hajtást szenvedettek elleni 8 Irt tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék a Csáktornyái kir. 
járásbíróság területén levő dráva-szt.-mihálvi 
2 Í  tkv. 2. hrez. a. 231 frt; 186. hrsz. a. 298 
Irt és 260. hrsz. a. 176 írtra becsült ingat
lanokra az árverést elrendelte és hogy a len
tebb megjelölt ingatlan az 
IH títi. é v i /u tirezius hó  .V. n a p já n  

d r ir ió t t  10 ó m k o r  
a Dráva-szt.-mihályi községhiró házánál meg- 
tarta11<lo nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladalni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának l0 ° o-ál készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 12. §-ábun jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 8888. sz. a. kell igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. $-a érlelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 949

Kir. járásbíróság, mint Ikvi hatóság.
Csáktornya. 1896. évi deczember hó 22.

a  ó  n  ( i  t i  t i  s ,

Hnvsílkíisodás ős irkodtsóí: olloi) isreii jó háziszor
/I Hrthy-íéiv

P e m e t e f i i - c z u k o r k a ,
mely <t köliöiíóst csillapitjii ós ;i nyalkát Icloldja. 
Kellemes ize folytán a nvermekek is szívóson voszik.

~  Egy doboz ára 30 kr. Z Z Z Z I Z  

V W *  Ka]iliat-ó minden nagyobb gyógyszertárban.

A fajok legnagyobb része szaktekintélyünk Horeczki Mntv hírneves tele
péről lett beszerezve, miért is azok hitelesek. Kzen felül a kiadandó csemeték ho
mokban nevelkedőd s épen azérl nem csak gazdag gxökérzellel birnak. hanem 
biztos fogamzásnak edzett természetűek, egészségesek, hossza éh*li‘iek és még ezen 
fülül igen olcsók is. A hótartalmu. csinos kiállitásn és minden tekintetben tájékoz- 
tató nagy árjegyzék kívánatra hérmentve küldetik.

Nyomatott Fischel Fiilöp (Slrausz Sándor) gyorssuj tóján Csáktornyán.
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