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A második ezerév.
Ember borulj le a löld re. le a porba és 

dicsőítsd azt a menvbeli hatalmat, mely 
elhozta számodra Magyarországon ezt a 
napot!

Meg lehetett érned és ugy-e most 
aggódva tekintesz a kétes jövőbe, vájjon 
lesz-e még utánad magyar e világon, a ki 
ilyen uj esztendőt érhet!

És szivedben megzendül egy szózjd. És 
buzdít, bátorít s azt súgja: »Ne félj!« A ki 
ezt a napot elhozta számodra, nem feledke
zik meg a másik ezernek népeiről sem. És 
ime. olyan erős a te bited, hogy előtted 
már nem is kétes többé a jövő. Te bizol. 
hízol abban, hogy ezer esztendőn ál a hal
sorsban sem hagyott el soha az Isten, meg
tart ez uj ezerben is.

Az aczél a múltban a honért kard képé
ből i villogott. Ma is villog, de ma a béké
nek dicső szolgája. A műhelyekben a kala
pács csíittog. az erdő csendjét a fejsze csa
pása zavarja fel. A mezőn a kasza peng. a 
a sarló herseg. Magyar tudós kezében magyar 
toll serczeg. És ezek mind. mind azt hirde
tik: Ne féljetek!

És ne is féljetek!
A magyar nép egy ezred alatt megmu

tatta a világnak, hogy hazát Indult szerezni. 
Hogy azt meg is érdemli; megmufalta azzal, 
hogy megtartotta. Megmutatta, hogy e szép

földön a legszebb palánta a szabadság. Sem a 
talár, sem a török, sem a német ezt kitépni 
nem imlla. ■

Ez a palánta ma is él, ma is szórja 
illatát. Ez uj ezredévet ez is ürömmel üd
vözli s az uj ezredév embere is éppen olyan 
igaz rajongással ápolgalja, mint a légiin k 
immár clporladt kertészei.

A szabadság gyermekei ma is mohón 
szívják e virág illatát és ez! Magyarországon 
elnyomni nem is tudja soha semmi. — A 

; magyar nép a szabadságnak ma is igaz ker
tésze és talán még buzgóbb ápolója, mint 
régen.

Keblén* ölelte a magyar ember a nem 
magyar polgártársát. A magyar szívben soha 
sem talál helyet a felekezeti gyűlölködés.

A jelszó az v o lt: Imádd Istenedet úgy, 
amiképpen te hiszed, de imádban az első 
szó a H a z a  legyen.

Haza! Oh mily szép szó ez, pedig mily 
kicsi helyen fér el. Nézzelek oda a temető
k éib e ! Apáitok, drága véreitek csői ltja por
lad otl! Féltek-e attól a fiercztöl. níikor a 
sirhantokról durva kezek elkaparják a virá
gul. melyet ti ültettetek rá? Iliszitek-e, hogy 
e kis sirhantot a világ minden kincse sem 
tudná veletek elfeledtetiii?

háljátok ez a Haza! Mindenkinek jutóit 
egy ilyen hant és ő csak ezt védi. Ezt védi. 
azért harczol, ha csatába megy. Ide vágyik, 
ha halála közeledik. Ide, ide ebbe a 
temető-kertbe haza! —

lij esztendő uj ezer esztendő küszöbén- 
állunk. Tegyük le tehát újból a szent foga- 

i d alim !!
Temető-kert kis sirhantján viruljon a 

béke virága. Villogjon a magyar ember 
aczélj.i csak tovább, de már a kasza, sarló, 
kalapács és a toll képében.

A sírok fölött csendüljön meg a magyar 
szó. Édes anyánk tanított meg erre, igaz 
szí rctattel oktatott rája s könyje csillo
góit. mikor az első rnngyar szócska ellebbent 
ajkújáról. Anyánk szeretete adta nekünk 
e kincset; igaz szeretettel ápoltuk s igaz 
szcreMtel adjuk át a mi utódainknak.

Magyar szív és magyar elme ne szorul
jon idegenre, magyar ember könyve adja 
ennek is a táplálékot!

Es ha majd még egyszer, egyszer vala
mikor idegenek ezrei jönnek ide; te. Min- 
denség Ura, segíts minket arra. hogy még 
igazibb magyaroknak lássanak!

Ez a délibábos róna, ez a napsugurát 
feltartóztató, hegyvidék csak ontsa az áldást 
tovább; lifsz magyarok dicsőségét munkál
ják ok is: Talán éppen a dicső ősök véré
től oly termő. Boruljunk hát le rája. csó
koljuk meg!

Meg is érdemli ezt ez a göröngy, mert 
széni annak minden porszeme. —  Magyar 
nép és magyar föld még édes testvérek, 
viruljon hát felettetek még sokáig, örökké a 
boldogság!

T  Á R C z  A. 

Csáktornya város népiskolájának történota.

mondható eredményi, mely magyarosi lás tekinte
tében az ország legnagyobb részében nálunk elére
tett; azt az eléggé cl nem ítélhető indiíTcrentiz- 
must, mely országszerte legvilálisabb nemzetiségi 
kérdéseinkben felszínen van.

K czim alatt Mencsey Károly. Pólyák Mátyás Nem állatjuk magunkat azzal, hogy az el
és I horday János szerzősége alatt érdekes könyv hangzott jeremiádák az állapotokat orvosolják; 
jelent meg a közelmúltban a könyvpiacon, mely de egy hang ez abból a táborból, melynél nz 
ug díszes kiállításánál, mint érdekes tartalmánál ideálizmus nem üres jelszó, de szívbe zárt oltár- 
és nagy fáradtságot igényelt összeállításánál fogva kép; a hol nemcsak kritizálni tudnak, de tenni is. 
előkelő helyet van hivatva az iskolai monográfiák mert a 244 oldal élénk tanúságot tesz arról, hog\ 
soréiban elfoglalni. ez iskola kötelességtudó tanítói karának vezetése.

Maga a könyv 244 oldalon a legkimeri- munkája mellett mindig olt járt legelői, közben 
téliben tárgyalja a  küzs. elemi népiskolának nagyon járatlan nyomokat is taposva, a hol találjuk azo- 
is tanulságos történetét, iáéit beható áttekintéssel kai, kik mint a hazának deklarált egyszerű nap- 
Magyarország általános tanügyét is látjuk tárgyalva számosai oszlopos munkát végeznek s fáradhatat- 
a történet élén. mely helyen Mencsey Károly élénk lanul munkálkodnak a nemzetnek úgy közművelő- 
tempera inén tummal foglalkozik a magyar népokta- dési, mint nemzeties irányban való fölvirágoztatá- 
fás megalapítását és fejlődését ezélzó külömböző sán. Ép ezért, hu nincs is kihatása, de súlya 
tanügyi törvények és szabályrendeletekkel, s lég- mindenesetre van kimondott véleményüknek. Ónér- 
inkább azokkal az intézkedésekkel, melyek kapcsán zeltel hivatkozhatnak teljesített munkájukra, s 
a tanítók fizetése rendeztetett. utóbb kiegészitte- ezért csak természetes, ha konkluzióképeu a fele* 
tett: nem hagyván figyelmen kivid a magyar nyelv lősséget a tanítóságtól el és azokra hárítják, kik- 
sikeres tanításának előmozdítására hivatott jutái- nek hatalmukban állott volna ;r lefolyt békés 29 
mazásokat, sem azon szabályzatokat, melyek a év alatt az országot nyelv tekintetében konszoli- 
tanitóképzés reformálását s általa a népoktatás | dúlni, a magyarságot a nemzetiségek bevonásával 
emelését, fölvirágoztatását czélozzák. Összehason- megerősíteni. Hogy ez nem következett be, tudat
i j a  többek közt a magyar közoktatási törvényt a lanságukért vagy mulasztásukért nem a tanítóság, 
horvátiul is s a magyar tanítóságnak a horvátoké- í de mások felelnek majd a történelem itélőszéke 
J ál mostohább anyagi ellátásán fölül találó szar- előtt.
kazmussal mutat rá arra az eredményre, melyet Az iskola történetének megismertetésénél Ö 
az egészséges horvát törvény és nemzetiségi viszo-| fejezetet találunk. Az első az 1790 1850-ig, a
n\ok. közérzület mellett Horvátország nyelvi kon- második az 1850 1868-ig. a harmadik az ez év-
wolidácziója tekintetében a Dráván túl észlelhe- tői a folyó évig való időközt tárgyalja, 
lünk — szembe állítva vele azt a csekélynek Érdekes képet nyújt az első fejezet azokról

a bizarr mozzanatokról, melyek az iskola fölállítá
sává! s a Muraköznek az anyaországtól való el- 
szakitásával várniuk összefüggésben.

Legérdekesebb benne az isko! i elhelyezése, 
melynek helyisége egyre vándorol. Nem kevésbé 
érdekesek a folytonos személyi változások, a két 
osztály szervezése. Az iskola visszafelé fejlődik 
ugyan a szabadságharcz kitörésekor, de azért az 
egész korszak alatt érdeklődést látunk a tanügy 
iránt, mely csiráját árulja el a későbbi meleg pár- 
lolásnak; valamint a magyar nyelv tanítását is 
fölkarolták, jóllehet alkalmas tanéi ők hiányában, 
no meg a gyarló fizetés mellett is, kevés siker 
koronázta az ez irányú törekvéseket.

Az iskola ez idő szerint a g\őri tan kerület 
keretéive tartozott, a tanító fizetéséhöz a didaktrum 
alapján az összes járásbeli községek járultak.

A 2-ik korszak, mely az 1868. l.-czikk élet
beléptetéséig terjed, nagy hanyatlására volt az 
iskolának nemcsak pedagógiai értelemben, de leg
inkább nemzetiségi tekintetben, mert a Muraköz
nek Horvátországhoz való csatol tatásával nemcsak 
magyarul nem tudó, de határozottan magyarelle
nes tanítók alkalmaztatnak, kik szellemük irányát 
a zágrábi káptalantól nyerték. Egyik épületes intéz
kedése a hatóságnak a leányoknak különválasztása 
a fiuktól s egy tanítónő alkalmazása 1854-ben. A 
tanulók létszámának szaporodásával szükségessé 
vált egy alkalmas épületnek építése is, melyhez 
1859-ben foglak hozzá, n mely házban az 18130—  
1861-ik tanév óta az elemi iskola most is el 
van helyezve. A magyar nyelv tanítását 1862. 
márezius 26-án mondják ki újból, de eredmény 
nélkül; meri isö9-ig e nyelv nem tanittatik, habár 
később is egyre sürgetik. 1868. márcz. 9-én
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K C L Ö N P É h É K.
A budapesti törvényszék elnöke. A

hivatalos lap jan. 2-iki száma szerint ő fe l
sége a király a budapesti kir. törvényszék
hez elnökké H o rv á th  Ferencz dr. buda
pesti kir. Ítélőtáblái bírót nevezte ki. Hogy 
budapesti kinevezésről lapunkban is tudomást 
veszünk, magyarázatát leli abban a körül
ményben. hogy a kiváló férfin, kit ő Felsége 
kegye e magas állásba helyezett. Muraköz
nek szülöttje s igy a mi vérünkből való, 
ki családi összeköttetésénél fogva most is 
majd minden évben vendége vidékünknek. 
Örvendünk a kinevezésnek, mert a törhetet
len törekvésnek s a kétségtelen érdemeknek 
elismerését látjuk a tényben s mely kineve
zéshez a legőszintébben s legmelegebben gra
tulálunk.

-  Hivatalos vizsgálat. S e b e s t y e n
Gyula, az állami tanítóképző-intézetek orsz. 
miniszteri biztosa e hó 4-én Csáktornyára 
érkezett s 4 napon át hivatalos vizsgálatot 
tartott az áll. tanítóképzőben. A miniszteri 
biztos megvizsgálta az igazgatói irodát, jelen 
volt a tanárok előadásain, szemügyre vette 
az intézet internátusál. köztartását sál. Az 
orsz. biztos a hivatalos vizsgálat befejezté
vel a tanári testület előtt az intézet szellemi 
és anyagi ügyeinek vezetése, internátusa. koz- 
tartása. nemkülönben a tanári testület műkö
dése s az egyes tantárgyakban felmutatott 
eredmény fölötti teljes megelégedésének adott 
kifejezést.

—  Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminisz
ter T r ö s z t ié i -  Gyula zsolnai kir. adó
tisztet az alsó-lendvai királyi adóhivatalhoz 
helyezte át.

Eljegyzés. F ö l é s i  n s z k y  Emil Csák
tornyái közs. elemi isk. tanító jegyet váltott 
Z r ín y i  Ilona kisasszony, közs. isk. tanító
nővel. Csáktornyáról.

A helybeli Nőegyesület Szilveszter 
estélyén rendezett tombola-játékhoz ado
mányaikkal a következők járultak. Ado
mányozott Kencsák Stana egy ujságtartól. 
Bernvák Károlyné egy gyümölcslartó-tálat. 
Báránics Andrásné kávé-készletet. Bellák

Józsefné két drb. vázát és egy juksz-tárgyat. 
özv. Bosnyákovics Amália I fogpiszkáfó- 
tarlót. IJitrich Jánosné egy vajtartót. Gráner 
testvérek 2 darab varrókészletet, Fischer 
Endréné czukortartút, Frász Tamásné torta- 
tartót. llochsinger Sándorné egy üveg likőrt.
I lac'kl Károlyné dohány- és szivar-készletet, 
llerlinger Mérné vajtartót, dr. Krasovecz 
lgnáczné thea- és kávékészletet. Kollarics 
Mihályné likőr-készletet, Mesterich Mária 
kefetartót, Margilai Józsefné tojástartó és 
feketekávé-készletet, Nuzsy Mátyás vajtartót, 
Bruszácz Alajosné czukortartút. Frobszt Fe- 
renézné likőr-készletet. Fóliák Bernátné gyü- 
mölcstartó-tálat, Fecsornik Ottóné czukortar- 
tót. Felhő Jenőné egy doboz parfümöt, 
Strausz Sándorné egy doboz levélpapírt, 
Szeiverth Antalné asztali csengetyüt, Szy 
Sándorné vázát. Tóth István likőr tartó-kész- 
letel. Tóth Eajosné 2 drb. disztálat és 2 drb 
vázát. özv. Tódor Józsefné ivó-készletet. 
Tódor Búza evőeszközt, Zakál Henrikné 
kenyérkosarai, özv. Ziegler Eajosné egy disz- 
asztalt. Ziegler Kálmánné fagylalt-készletet. 
Mely adományokért az elnökség leghálásabb 
köszönetét lejezi ki.

Jótékonyság nemtöi czim alatt meg- 
említettük múltkor, hogy a szegény gyerme
kek a jótékonysági egyesületek részéről 
karácsonkor lábbelivel latiattak el. Mint most 
utólag értesülünk, a helybeli kereskedelmi 
kaszinó is gyűjtött e czélra az év folyamán 
s az ekként befolyt adományokból 14 sze
gény tanulót ajándékozott meg téli ruhával 
ugyancsak a karácsonyi ünnepek közeled
tével.

A Szépitö-Egyesület választmánya t.
hó b-án d. u. 5 órakor választmányi ülést tar
tott. A pénztárvizsgáló bizottság nevében 
Alszeghy Alajos jelenti, hogy a lefolyt 3 
évről a számadásokat átvizsgálták s azokat 
teljesen rendben találták. Ezen vizsgálat álla
taiból kiemeli, hogy a B év alatt az egyesü
let bevétele volt 4220 frl 0 / kr. az összes 
kiadás pedig 3295 Irt 95 kr s jelenleg az 
egyesület vagyona 1537 Irt B kr. És pedig 
készpénzben van 934 fit 2 kr. tagságdij 
hátralékban van (»2 Irt 80 kr.. a készített

gyalogjárók után hátralék BhO Irt 92 kr., 
akáezfák után hátralék B Irt 20 kr.. leltár 
szerint 175 Irt 49 kr. — Ezzel kapcsolat
ban Alszeghy indítványozza, hogy a mérle
get s a számadásokat 500 példányban 
nyomattassák ki, hogy minden egyes tag 
beteké ‘hetest nyerhessen az egyesület va
gyoni kezeléséről. Mit a választmány elfoga
dott s megadja az ehhez szükséges anyagi 
föltételeket is. Mivel a jövő évben előre lát
hatólag sok élő fára lesz az egyesületnek 
szüksége, azért elhatároztatott, hogy ő Méltó
sága gróf Festetics Jenő védnök úrhoz kér
vény nyújtandó be. melyben ültetésre alkal
mas fák kéressenek. Az utszélek szegélyezésére 
szükséges gömb-akáczok beszerzésével az 
elnök bízatott meg. Felolvastatott a városi 
elöljáróság két átirata, melyek egyikében a 
választmánynak tudomására hozza az elöl
járóság. hogy a kéri 000  frt segélyt meg
adja; a másikban pedig felkéri a választ
mányt, hogy a perlaki utczában tervezett 
munkálatot nyilvános árlejtésen adja ki az 
egyesület, a bejáratoknál meg mellőzze a sze
gélykövek alkalmazását s ez alapon uj költ
ségtervezetet készíttessen. Ezen átiratokat a 
választmány tudomásul veszi s ahhoz alkal
mazkodik. A földmunkálatok- kavicshordás-, 
szegélykövek készítésére vonatkozólag az 
elnök megbizatott. hogy az illetőkkel lépjen 
érintkezésbe s kérjen tőlük minél előbb zárt 
ajánlatot, s ha az ajánlatok beérkeznek, 
ismét gyűlést hívjon egybe, hogy ez ajánla
tok fölött a választmány határozhasson, hogy 
a földmunkálatok minél előbb megkezdhe
tők legyenek. A jövő év költségvetésének 
megállapítása után a gyűlés véget ért.

Eljegyzések. D ő li in g e r  András pé
csi szálló-tulajdonos jegyet váltotta napokban 
Knortzer Károly volt Csáktornyái nagy- 
vendéglős leányával, A m á l i a  kis
asszonynyal. —  J u n g  w i r t h Jakab Gotalo- 
veczröl jegyet váltott S t ö g e r  Berta kis
asszonynyal. Csáktornyáról.

Uj anyakönyv-vezetök. A m. kir 
belügyminiszter B r a u n é i*  Alajos áll. taní
tót a bodosáni, H o r v á th  Gyula. oki. kör
jegyzőt a bottornyai kerületbe anyakönyv-

főelemi iskolává alakul át az iskola s e czélból 
még két tanítói állás szerveztetik, mely évben 
egyúttal a kántori állás is a tanítóitól elválaszta
tott. Ebben az időszakiam ;iz intelligens szülök 
sűrűn küldik gyermekeiket az izr. iskolába, a 
miért 18tfB-ban a zágrábi érsekség a főispánt 
helytartóságnál panaszt is emel de eredmény 
nélkül.

Fordulópont az iskola történetében IS00. 
okt. Ill-.ike, a mikor a W W W . t.-cz. életbe
léptetésével a felekezeti iskola községivé lesz és 
modern jelleget ölt. Az intézet főn tartán költ
sége 2950 fiira szökik föl, csupán csak a személyi 
és dologi kiadások födözésére, tannyelvül meg a 
magyar nyelv boosáltalik be. mely azóta oly kiváló 
mivelőkre talált ez iskolának derék tanítói kará
ban. Szerveztetik í fiú és 2 leány-osztály.

Az iskolának átalakítása maga után vonja a 
fára íveli többi községeknek az iskola főn tartói kö
réből való kiválását s e szerint azok kielégítéséi 
is. 10410 frtra rúg az összeg, melyet a város a 
szomszéd falvaknak kifizet s melynek alapján az 
iskola városi jellegei nyer.

A lánytanulók szaporodásával nemsokára ez 
után kézimunka-tanítónői állást is rendszeresíte
nek. 1X71. jul .‘II-én meg gyönyörű nemzeti zász
lót kap az iskola melyet közadakozásból a város' 
hölgyei ajándékoznak az intézetnek, mely zászló 
alatt »hazafias, békés küzdelmét immár egy negyed
század óta vívja a közs. el. népiskola

Az 1H72-Uen megalakított iskolaszék műkö
déséi azzal kezdi, hogy a tanítóknak időközben 
•9*», illetőleg öoo-ra felemelt fizetését Ö00 frtra 
egészíti ki; segédei alkalmaz a kézimunka-tanítónő 
mellett, egyúttal tornaiamtól is választ, majd

meg a lányok tatás tökélyesitése czéljábúl a leány- 
tauilók számát kettővel szaporítja.

Ez idő alatt a tanulók száma egy re szaporo
dik, úgy. hogy korlátozni kellett a vidékiek beiratá- 
sát, mivégból már ISTÖ-ban fölemelik ezek részére 
a tandíjat 2 írtról négyre, majd IKS2-ben ti frtra. 
Annál inkább lesz ez szükségessé, mert az izraelita 
iskola IXS2. jul. X-án megszüntettél vén, ennek 
tanulói a közs. iskolába iratkoztak be.

Az iskolaszéknek és általa a város meleg 
érdeklődéséi a közs. iskola irányában a XO-as és 
UO.es években ép oly. sőt sok irányban foko
zottabb mértékben látjuk. Nag\ áldozatokkal 
lXX2-től fogva fokozatosan a Kunze Paul féle 
padokkal látják el az iskola összes osztályait, mi 
:>no írttal terheli meg a város budgetjét évenként. 
A lanitók lakásbérét, melyet IXXO-ban l;i() írtban 
állapítottak meg, már lX<Í0-ben 200 frtra emelik 
föl s ugyanekkor az évótüdés korpótlékot is be
hozzák, mely lyel egy 30 évet helyben eltöltött 
tanító fizetése 900 frtra emelkedhetik. Oly fontos 
intézkedés ez, mely Ivei csak a tanügy nyer, mert 
a tanítóknak eme kellő díjazása mellett kipróbált 
tanítói gárdája van a városnak, melynek tagjai 
szivvel-lélekkel szolgálják az ügyet, mert érzik, 
hogy a város részéről is kellő elismerésben része
sülnek. Igv érthetők azután a jubileumok, melyek
kel nemcsak az iskolaszék, de a város polgársága 
is megüunepli rövid idő alatt \ tanítója tanítói 
működésének 25-ik évfordulóját.

Községivé történt átalakítása óta teljesen 
magyarrá lett az iskola. Müve az természetesen 
első sorban a tantestületnek, de nem lehet elvi
tatni az érdemet az iskolaszéktől sem. mely nem 
mindig csak a tantestületnek előterjesztésére, de 
sokszor a maga inicziativájából is oly intézkedé

seket foganatosít, melyek a magyar nyelvnek 
nemcsak kaput nyitnak, de annak ott domináló 
otthont is teremtenek. Hogy mennyire szivén feküdt 
a magyar nyelv kultiválása, kitűnik ez abból a 
magatartásából is, melyet a többi nyelvekkel 
szemben tanusitott. A horvát nyelv pl tisztára 
csakis az irás- olvasásra szorítkozik s ebben a 
terjedelemben is csak az I. Il-ik osztályban. A 
német nyelven való Írást kezdetben szintén már az
I. osztályban kezdették, de IXXO-ban már az első 
osztályból kiszorítják s a ll-ban kezdik, mig tHiúi
ban már azt is kimondják, hogy a német nyelvet 
cs,ik a IV-ik osztályban kell tanítani.

íme az iskolaszéknek fokozatos törekvése a 
német nyelvnek kiküszöbölésére! (Céltudatos nem- 
zeties eljárás, mert ha didaktikai köpönyeg alatt 
is, de nemzeties irányzatoknak szem előtt való 
tartásával határozta el magát erre az iskolaszék, 
mi nem eléggé dicsérendő tendenczia.

Az iskolánál egyébiránt Bl férfi és 8 nő-tanito 
működött fölállítása óta, kik közül 2 nyugdíjazta
to k  I gimnáziumhoz, I képezdéhez, B polg. isko
lához neveztetett ki, 2B lemondott s B meghalt. 
Jelenleg 7-en működnek az intézetnél. Katholikus 
hitoktatója 35(!) izraelita 5, ág. cv. vallásu egy volt 
az iskolának. , .

Tunulúja volt az iskolának 1869— IXIUl-ig
I I .  177, kik közölt magyar anyanyelvű 2135, német
2321, horvát (»710; róni. katli. 9771, izr. IB.lo: 
helybeli 9525, vidéki 1(152. f ,

Az iskola alapítványai 1895-ben 0888 frt 
51 krra rúgtak, melyben a Királyi-féle KUK) frtos 
alapítvány nagy ságinál meg intencziójánál is a 
leginéltóbb helvet foglalja el. A jótékonysági rovat
ban ezenkívül *534 frt (Ki krral találkozunk, melyet 
a város különböző jótékony-egyesületei, pénz-



vezető helyettesekké nevezte ki s mindkettőt 
a házassági anyakönyv vezetésével s a 
házasságkötésnél való közreműködéssel is 
megbízta.

Szilveszter estéjét a kereskedelmi 
kaszinóban és a vasúti vendéglőben is ke
délyes társaság töltötte el az ó-év zárónap
ján. A kereskedelmi kaszinóban G u t h Ká- 
roly a Központi Kávéház fiatal tulajdonosa, 
mulattatta ügyes zongorajátékával a váloga
tott közönséget, mely éjfél után tánczra is 
perdült. — A vasúti vendéglőben az összes 
vasúti hivatalnokok jelentek meg család
jakkal egyetemben s fesztelen jókedv mellett 
búcsúztak el az ó-évtől és bizalommal kö
szöntötték az uj esztendőt. Éjfél után itt is 
tánczoltak s csak hajnal felé oszoltak szét.

—  Közgyűlések. A helybeli Muraközi 
Tiszti öns. Szövetkezet rendes közgyűlését 
ma d. u. 2 órakor; az Ónk. tűzoltó-egyesü
let d. u. 8 órakor; a Szépitő-Egyesület d. u. 
•I1 2 órakor tartja meg.

—  Halálozás. K á r á s z  Ottó ismert kis
kereskedő kinos szenvedés után f. hó 5-én 
este 44  korában hunyt el Csáktornyán. 
K á r á s z  évek hosszú során át betegeske
dett s igy elhalálozása nem történt váratla
nul. de részvétet keltett. Múlt csütörtökön 
délután temették el a perlaki utczai halottas 
házból. Nyugodjék békében.

Kérelem. A Csáktornyái jőtékony-
czélu nő-egylet m. évi deezember bó 81-én 
tombola-estélyt rendezett; a játék alkalmá
val az alább következő számok búza Itak ki: 
717. 279, 499, 189, 650, 8 6 0 ,6 5 ,5 1 9 ,6 2 7 ,  
I l i .  588. 614. 687, 569, 671, 415. 618.
104, 590. 898. 746. 584. 245. 825. 416.
952, 402. 898. 529, 927, 718, 149, 398,
826, 777 s ezek tulajdonosra találtak.
Nem találkozott tulajdonos a következő 
\ db. sorsjegyü számnak: 892. 695. 858, 5 0 i ,  
miért is teljes tisztelettel kérem a n. é. 
közönséget, hogy a mennyiben a főn ti szá
mok —  4 drb. —  közül valamelyik birto
kában volna, szíveskedjék a sorsjegygyei 
nálam jelentkezni, hogy a kérdéses tárgyai 
átadhassam. Ha f. évi február hó 1-ig jelent

intézetei. magános polgárai sth. készpénzbon ? sze
gény tanulóknak tanszerekkel való ellátására, 
részint felruházására gyűjtöttek, nem számítván 
az e ozélra természetben kiosztott adományokat.

Van az iskolának elemi iskoláknál párját 
ritkító könyvtára 2230 kötettel és 005 füzettel 
külön helyiségben. Van szépen gondozott, mond
hatni gazdag múzeumja, melynek szép szekrényei
ben kitömött állatok, rovarok, növény-, ásvány- 
ős tojás-gyűjtemények; természettané egészségtani, 
gazdaság- és vegytani gyűjtemények: a földrajz, 
történelem és rajztaniláshoz szükséges taneszkö
zök nagy mennyiségben: gazdag régiség- és pénz- 
in iijtemény vannak fölhalmozva.

Nemkülömhen faiskoláról is gondoskodott 
az iskolaszék, hol a fiuk a fa nemesítésében, a 
lányok a konyhakertészetben nyernek gyakorlati 
Útmutatásokat!

Főbb vonásokban ez bű vázlata az intézet 
eddigi történetének és rövid kivonata a kezeink 
között lévő gondos munkának. Ih< sereiére válik a 
tanítóknak, kik az anyag gyűjtésén és annak meg
írásán fáradoztak, nemkülönben a kiadónak is, 
kinek ez az első nagyobhszabásu munkája, mely 
Csáktornyái nyomdájából kikerült s kétségtelenül 
ízlésesen van kiállítva.

Krdekes mii, nemcsak azért, mert szép a kiállítása s mert a Csáktornyái elemi iskolának a 
története, hanem mert érdekes fejezetet tár elénk 
a nemzetiségi vidéken működő idegenajku iskolák 
uiüködéséből a magyarosítás terén, mely tekintet
űn  a pálmaág mindenesetre a Csáktornyái iskolá
nak ítélendő oda. A miért is e munka mindenkor 
megérdemli, hogy figyelemmel elolvassák.

kező nam találkoznék, úgy a megmaradt 
tárgyak határidő után az egylet tulajdonát 

I fogják képezni. Csáktornya. 1897. január 7.
; BERNYÁK KÁROLYNÉ, egyl. elnök.

A ..Szegény tanulókat segélyzö egy
let  ̂ tombolával egybekötött tánczmulatságot 

(rendezett deez. 8 t-én Perlakon. Felüliizeitek: 
llirschler Ödön (Domború) 4 írt. Cseszi iák 
József 8 írt, Verly Ferencz 2 frt, dr. Szabó 
Zsigmond, Kábics Nándor, Horváth Csongor, 
dr. Kemény Fűlöp, Varga Jakab, Tivadar 
Ferencz (Dekánovecz), dr. Tamás János.

I Coricsánecz József, dr. Fischer József és X 
X. 1— 1 frt. Kele György (Kotor), Lange 
Kelemen. Ebenspanger Miksa, Baranasics 
Ferencz, Takács István (Város-Hidvég). Miliácz 
János (A.-l)omhoru), Bölcs Sándor, Harmat 
Nándor (l)ráskovecz), Banelly Ferencz. Zala 
József. Spitzer József, Sípos Elek, Ballal 
György (Szoboticza). Kisfaludy Gyula (Hódo
sán), Verbáncsics Nándor (Mura-Király), Bá-i 
rándy Jenő és Furek György 5 0 — 50 krt. 
Kollárics Lénárd 10 krt. Tombola tárgyakat 
adtak: Gresz Alajosné l vajtartót üvegből, 
özv. Csizmadia Mibályné 2 virágvázát. Spitzer 
Józsefné 1 kézi-kosarat. Banelly Hermin I 
virágtartót, özv. Sípos Károlyné 1 üvegtálat, 
özv Verly Miksáné l szobacsengőt, Sípos 
Károlyné hímzett kendői. Vizmathy Gizella 
egy kenyér-kosarat, Lange Kelemenné egy 
nemzetiszinü poharat és egy üveg szil- 
voriumot, dr Kemény Fülöpné egy likör- 
szerviszt. Takács István egy üveg ceg- 
nacot. Sípos Elek 1 ezukortartót, Soste- 
rics Pál 1 üveg likőrt, dr. Szabó Zsigmond 
1 doháuytartót, dr. Bőhm Szidncy 1 lámpát, 
dr. Kemény Fülöp l üveg cognacot, Zala 
József 1 üveg pezsgőt, Horváth Csongor 1 
kézi-táskát. Nemsils N. 2 üveg bort. Verly 
Ernő 2 csomag szivart, Benkoyics Ferencz.
1 gyüsziilarlót, Ebenspanger Miksa 1 hinta
órát. A szives adakozóiknak és felülfizetők- 
nek mindezekért az egylet részéről őszinte 
köszönetét mond C h i t y i 1 Pál, az egylet 
gazdája.

Meghivó. A nagy-kanizsai róm. kalli. 
főgimnázium ifjúsága a Főgimnáziumi Segitő- 
Egyesület javára 1897 január 27-én a Pol
gári Egylet dísztermében hangversenynyel 
egybekötött tánczmulatságot rendez. A belé
pés dija személyenkint 1 frt. családonkinl
2 frt 50 kr. Karzati ülőhely 1 frt, páholy
jegy 8 frt. Fclülíizeléseket köszönettel fogad 
a bizottság. Kezdete 7 és fél órakor.

Rossz fát tett a tűzre. Egy csomó 
fiatal ember mulatott uj-év másod napján a 
perlaki-utczai »Fehér-Galamb«-ban. A jó  han
gulat csakhamar általánossá lett, folyt a bor 
vígan s nagy mennyiségben, hisz még duzza- 
doztak a tárczák az újévi borravalóktól, a 
koesmáros is szívesen mérte az italt, a jó 
kedv meg kifogyhatatlan volt. Csakhogy a 
virtusból is kifogytak nemsokára: kisebb 
lévén az akaratnál a képesség, csakhamar 
eláztak. Ezl az önkívületi stádiumot hasz
nálta fel a társaság egyik tagja, I anczcl 
József 18 éves borbélysegéd, hogy egyik 
társának, A lbrecht János kéményseprő-se
gédnek a lárczáját megdézsmálja. Következő 
nap vette csak észre Albrecht, hogy 14 írt
jától megfosztották s mert Venczel pajtására 
volt a legnagyobb gyanúja, följelentette ölí 
a. szó Iga bíróságnál, melynek rendeletére a 
helybeli csendörség V e n c z e l t  le is tartóz
tatta, majd átadta a kir. járásbíróságnak, hol 
könnyelmű tettéért felelősségre vonják.

Köhögés rekedtség és elnyálkáso-
dás ellen legjobb hatású szer a HÉTHY-féle 
Penutefü-Ci ukorka. mely ezen bajokat gyor
san megszünteti. Kapható minden gyógy- 
szerlárban. Egy doboz ára 30 k r. 5 doboz
zal 1 frt 30 krert bérmentve küld Réthy 
Béla, gyógyszerész Hékés-Gsabán. eaő t ~n

C S A R N 0 K.

Biró előtt.
A kotlák.

Mivelhogy hidegre, zimankósra válik 
úgy reggelenként a tanyák közt az ájer, hát 
a Kardos sógor is szűrösen állít be a kapi
tányhoz s tisztesség okáért egyet bök a 
homlokán, a mi odakint, a dérütött rónán, 
azt jelenti, hogy:

Adjék Isten! Egészségére az éjsza
kai nyugadalmat, ha vöt.

A kapitánynak is épen disznótoros kedve 
van s megkérdi a szűröst:

Nos mi járatban vagyunk Kardos
sógor?

Az öreg megigazítja a haját, egyet dör
zsöl az orra alatt s az után minden teke
tória nélkül kezd hozzá mondökájához.

Igenis, tekintetes kapitány ur. be- 
gyüttem. mer hát tetszik tudni, annyi vöt 
alatta a tojás, hogy az anyjuk nem győzte 
a piezra hordani. Az anyjuk is egyre csu- 
dálkozik, hogy miért nem költ mostanában 
az a búbos kotló? . . . Hát meglesem, gon
doltam magamban. A mint aztán lesem, há 
rágy«ivök. hogy a szomszédék bérese szedi 
ki alóla a rántotténak valót. Most, hogy 
begyül lünk a piaczra, elhoztam magammal 
a bérest is, oszt tögyön közlünk igazságot 
a tekintetes ur.

Hát te mit szólsz eliez fiam? -  
kénlé a kapitány a bérestől.

A nagy, bamba legény int a fejével s 
kinyújtotta a nyakát.

Úgy igaz a tekintetes kapitány ur. 
a hogy az öreg gazda mondta; — csakhogy 
az én asszonyom kotlója meg az ők padlá
sukon hagyta a tojásait s ezért enyém az 
igazság.

No né? ilyet? —  csudálkozik ször
nyen az öreg mély felháborodással. - Egy 
sző sem igaz abból békás!

Nem-e? Hát ha kigyelmed jobban 
tudja, hát jó.

A kapitány végre megunj i a beszédet 
s kimondja a rövid Ítéletet, h >gy az elve
szel! tojások értéke 1 fit 24 kr. s ezl az 
összeget a béres köteles 8 nap alalt meg
fizetni.

Az alperes béres, megnyugodott az Íté
letben, de az öreg gazda csóválta a fejét.

Tekintetes Uram!
No?

—  Mögapellálom!
Kend? Hiszen kend a nyertes!

—  Jő, de én még is apellálok.
—  Miért?

Miért? . . . Azé, mert azl akarom, 
hogy a tekintetes járásbiró ur tudja inog, 
hogy néköm vöt igazságom!

Felelős sze-kesztő: Segéd-szerkeszto:

MARGITAI JÓZSEF. ZRÍNYI Ka ROLY.
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDC1).

. * >



XIV. tečaj. Vu Čakovcu, 189”. lO-ija januara. Broj 2.

Sve pošiljkese iičnčzadržaja 

novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i t i je d e n  je d e n k r a t  i t o :  vu s v a k e  n ed elju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 fri. 

Na pol lela . . . .  2 frt. 
Na četvert leta . . . 1 frt.

Pojedini broji koštaje K) kr.

(Obznane se poleg pogodbe 
I fal račun aj ú.

Službeni glasnik: »Čakovečke Sparkass^. »Medjimurske Šparkasse«. »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Gospodarstvo.
Fremda je  vsakotnu gospodam poz- 

nato, kak dobra i hasnovita je  sol za mar
hu, ipak ima još vrlo vnogo gospodara. 
koji lo ne mare. misleč, da se marha more 
i prež soli jednako dobro razvijati. Ipak 
tomu nije lak. Vu hrani, koju dobiva mar
ha. mora biti stanovita vnožina soli ako 
hočemo, da hude hrana odgovorala orga
nizmu marhe. vu kojem se nahadja. osobilo 
vu krvi i želudčenom soku. koju vrši pro- 
bavu hrane, stanovita vnožina soli.

Vu Ijetu, kad je  marha na paši, ili 
ako se vu staji hrani sa frižkom krmom. 
navadno ne treba soli, ili harem ne vu to- 
likoj vnožini, ar imadu mlade zelene trave 
dosta soli vu sebi. Drugač je  vu zimi. kad 
se marha hrani sa suhom krmom. koja 
neima toliko soli vu sebi i koja je  težje 
probavljiva, i gde je  suha hrana više pul 
huda. onda mora se marlii da vati sol, ho
čemo li. da nam ostane zdrava i da se 
dobro razvija. Izkustvo vuči. da marha, koja 
dobije navék primjerenu vnožimi soli. ne 
samo da se bolje razvija, da hranit bolje 
probavlja, nego da fakova marha dobije 
svetlešu dlaku. osobilo konji, ter postane 
živahnija i veseliš«, jer céla krv bolje de
luje. Sol osobilo deluje i na lo. da pospje- 
šuje prelaz prebavljene hrane, osobilo bje- 
lankovine vu krv. ter pospješuje odtakanje 
ml jeka. razvilek mesa i masti. Pomočju soli 
slabu liranu lelikeše prebavi, a pokvarjena 
hrana nije marhi onda škodljiva.

Vu koliko je  sol za marhu hasnovita, 
ipak mora marha nju dobivati vu pravoj

vnožini. ar preveč soli moglo bi marhi i naš- 
koditi, jer bi moglo nastati malo otrovanje 
(ogiftanje) krvi. Posljedica bila bi. da marha 
gubi apetit za jesti, postane žedjna. gubica 
poslane jo j vruča, onda ju Ijera, dobije 
lija vicu (dršljavicu), noge postane jo j vruča, 
onda ju tjera, dobije i krče ild. Vu kojoj 
vnožini neka se sol dava marhi nemore se 
točno za vse slučajeve opredeliti, to je ovisno 
od tele vrsli hrane, od fele marhe, od 
loga, kakova je  sol i vu koji cilj (svrliu) 
se marhi sol dava. Najviše soli treba ovca, 
najmenje konj. Mlada i stara marha treba 
više soli, nego li marha srednje starosti. 
Molje je  sol davati više puta vu menjšoj 
vnožini, nego vu vekšoj vnožini na jeden- 
put. Navadno se računa za:

Ne moremo dosta preporučiti našim 
gospodarom nek vu pravoj mjeri upotrebe 
sol za marhu, kojoj je  tak neobbodno po- 
trebila za njezin razvitek i dobru probavu.

Radikalno sredstvo proti svinjskoj pošasti
(kugi.)

Saška »Kleischerzeitung« vu Draždja- 
nih piše, da je  odkriveno radikalno sredstvo 
proti svinjkoj pošasti, a to je  sredstvo tak 
jeftino (tal) i jednostavno. —  da ga more 
upotrébiti vsaki gospodar. Iste novine pišeju: 
»Zaliman se je  do vezda probalo (kušalo). 
da se na vse načine stane na put ljutom 
tiaranju svinjske pošasti, koja vsako Ijeto 
težko nesrečne čini (oštečuje) gospodare. - 
Probalo se je  vsačesa. zahman, napokon 
se je  upotrébil konjski gnoj -  i radikalno 
sredstvo se našlo. Vu kotee i staje, gde je 
več polovina svinjah bila poginula od po
šasti. vzelo se je  i vpeljalo konjskoga gnoja, 
a progibeljni su betegi nestati. To je  točno 
konstalovano. Neka anda vsaki gospodar 
koji ima svinjah, nastiruje kolec konjskim 
gnojem, na kom budu svinje ležale, pak 
se hude osvedočilo i pokazalo da mu budu 
svinje ostale zdrave.«

Prevod Nj. no vina
G Ut d  F e r e n c  z.

Z A B A V A

Skupec.
Rieč skupec« i onda slurn riečjum 

skopčani način življenja čovieka. koj se 
izbilja može za skupca držati, je  tak čud- 
noval. da bi čoviek triezan mislil, takovoga 
kaj niti na ovom svielu nemre obstojali, jer  
tko pamelan hude gladen i žedan. med 
prodovači jestvin, punim žepom novac stal. 
samo zato, da mu u žepu ostanu dva tri 
groša, koje onda doma u ladicu pod tokot 
za uviek zatvori, odkut več nikada na božje 
svietlo neizidu. dočim ga glad do ornitjavice 
muči. Čoviek nebi vieroval. da ima takovih 
ljudib. pak ipak ili ima, dapače huš ovili 
danah sam čtel u novinah, da je  u Beču 
jedna stara gospa, koja je  sama, bez ikak- 
vog družinčeta u jednoj sobi svoje vlaslile 
kuče stanovala, najdena u svojoj skroz ne- 
čistoj sobi na posve podrupanom kanapeju 
mrtva, pak jer se nije moglo znati, jeli ju 
mozbit nije tko ubil, zagutil, otroval, došla 
je  komissia. doktori su mrtvu parali i našli.

da je  umrla od glada. Znamenito pak 
je  k lomu to, da se je  poslie smrti njezine 
u njezinom stanu našlo po svih kutih, škrin- 
jah, knjigah, pod pošteljom. dapače i med 
podstavom podrapane i zamazane jo j odieče. 
skrito blago, zlato, srebro i papiri u vried- 
nosti od dvie stotine hiljadah forinti. Ona 
je  anda radje umrla od giada, nego da bi 
od svog odgromnoga imetka li la potrošila 
deset krajcarah za šalicu govedske juhe.

Moj pokojni stric Grga znal ja  reči: 
»Novac nije ovde za to. da ga adoriram, 
(da mu se moleč klanjam) nego je  on tu za 
to, da me služi dan i noč.« —  Pak koj 
pametim čoviek nebude sa obče obljublje
nim pokojnjakom, koj je  prije sve bil nego 
li skupec, to isto rekel ?

Držeč se svoga skroz pametnoga prin
cipa, kad je  umro, nije niti pare ostavil. 
ali niti krajcar duga. Anda niti je  bil sku
pec niti razsipnik: a bas ovak bi moral 
svaki túli.

Drugo je kad skupec skupca hoče u 
j skuparenju nadkriliti, a najliepše je  to, kad 
'skupec ide k skupen u Škotu, iliti učit se

još večini skupcem poslati, jer i med skupci 
ima takovih, koji manje, i takovih, koji bolje 
tu svoju zamazanu meštriju razmu.

Jcdnoč je  nieki skupec iz Šoprona za
čul. da je  u Požunu jedan skupec. k kojermi 
bi sv! skupci morali u skoki hoditi, jer da 
onu znanost, koju ov požunski skupec ima 
u skuparenju, lo je  nedostiživo i tak nežna 
nilko sknpariti. Odtuči se anda taj šopronski 
onoga požunskoga pohoditi, za da vidi nje
govo skuparenje i da se od njega po mo- 
gučnosli nekaj nauči. Odputuje anda jednog 
dana piešice i bos u Požun i kad dojde 
tam, poišče toga glasovitoga skupca, pred
stavi mu se i pove za kaj je  k njemu do- 
šel, najine za da se nauči još bolje skupa
rili nego je  do sad znal.

Dobro došel!« —  veli mu požunčan 
»idemo naj prije na pijač za da si ne

kaj za obed kupimo, a onda se budemo o 
gospodarstvu spominjali. — l oni otidu naj- 
prije k peku.«

»Jeli imaš dobroga kruha?« — zapila 
ga požunčan.

»1 ter kak dobroga« —  odgovori pek



KAJ JE  NOVOGA?

Iztičuce Ijeto vu carskoj-kraljevskoj hiži.

Iztičuča godina vu carskoj je  hiži uro- 
clila dvčma žalostnima i dvérna radostnima 
škodama. Jedna od tih sgodah osobito je  
težko snašla ljubljenog vladara, s kojim je  
cela monarkija osječala velik zgubiček. Dne 
27. februara 189(5. Ijeta vumrl je  vu Arcu 
nadvojvoda Albrecht Salvator, a 19. majuša 
istoga Ijeta vu Beču brat našega kralja, — 
nadvojvoda Karlo Ljudevit. Dno 2 L sep- 
ternbra rodila se je  vu dvorcu Lichteneggu 
nadvojvodi Ferencu Salvatoru i nadvojvod- 
kinji Mariji Valeriji kčerka, koja je  na krš- 
čeiiju prim ila ime lledviga. Napokon se je
o. novembra vu Beču vjenčala nadvojvod- 
kinja Marija Doroteja, kči nadvojvode Jožefa 
s princom Louis Filipom Orleanskim.

Imenovanja oficirah vu pričuvi (rezerve).

Pred par dnevi oglasil je  vojno na- 
redbeni list imenovanje pričuvnib oficirah, 
pričuvnih kadeta h i podčastnike h. Vsega 
skupa je  imenovano 1331 pričuvni oficiri, 
medju njima 1150 pričuvnih oficirskih zam- 
jenikah i pričuvnih kadetah. ter 180 pričuv
nih podčnstnikah. Od ove skupne svote od
pada 637 na pješačtvo, 110 na lovačke 
čete (šerege), 215 na konjaničtvo, 35 na 
poljsko kanonirstvo, 45 na tvrdjavno kano- 
nirstvo, 20  na pionirske čete, 21 na tele- 
grafičke i željezničke čete, 32 na zdravstvene 
čete i 21(5 na vozarske čete (šerege).

Novi šematizam za c. i kr. vojsku i ratnu 
mornaricu.

Novi šematizam netom je ugledal svje- 
tlo — pak je  svojim gradivom opet obil- 
neši i savršeneši. Broj vitezovah voj nog reda 
Marije Terezije spao je  sada na 10, od ko- 
jih su još samo čeliri vu aktivnoj službi: 
general konjaničtva barun Beehtolsheim i 
admiral barun Sterneck. Semalizmu je  dodan 
i popis vsih bivših vitezova ovog naj v ideg 
vojničkog reda, a taj popis obsiže 23 stra
nice. —

Broj kolajna za hrabrost spao je  na 
70 zlatmh, 341 veliku i 477 malih srebrnih 
kolajna.

lza vrhovnog zapovjednika vojske, 
Xjegvoga Veličanstva, sporni uje st* namah

»Evo moja gospoda! Kruh hiški i bieli 
kak puter«

»Jeli vidiš V« — veli požunčan šopron- 
čanu — »da je  puter bolji od kruha, lo 
nam dokazuje pekova prispodoba, mi (Vino 
si rajši putra kupiti. Idcmo!«

i oni olidu do trgovca koj putra trži, 
te ga zapitaju, jeli ima dobroga putra.

»I ja  mislim, da imam. moja gospoda« 
odgovori trgovac — »putra, friškoga i 

sladkoga, kak je  najfineše ješče ulj«*,« (ulje, 
kojim se priredjuju stvari za jesti).

»Ti čuješ« —  veli opel požunčan šop- 
rončanu —  »ti čuješ, da je  ulje bolje od 
putra. ldemo radje ulje kupili!^ — 1 oni 
otidu u štacun gde se ulje trži, te zapitaju 
štacunara, jeli ima dobrog ulja.«

»Naj bolje, kakvo je  samo moči imnti,« 
odgovori štacunar -  »Kod mene dobite ulje 
friško i čisto, kak je  najčistija zdenčna voda.« 

Jelr čuješ?« —  veli požunski skupac 
«voda je  bolja nega sve drugo, ja  imam 

doma jedan pun zdenac vode, hodi s me* 
uom, šnjum ču le podvoriti kak bu naj
bolje moguče.«

chef glavnog štopa za cčlokupnu oružanu 
šilu, general topničtva barun Beck, knji je  
anda vu tom svojstvu naj viši general vu 
vojski, pak su mu podrt djena i obedva 
vrhovna vojna nadzornika barun Schönfeld 
i princ VVindischgraetz.

Patvorena [folišna] vina vu Fiumi.

Kak je  poz n ato, razglašivalo se je  te
čajem lanjskoga Ijeta nekoliko pat, da se 
vu Fiumi trguje vu veliko folišnim vinom. 
Pokehdob je  vu Magjarskoj i Horvatskoj 
zakonski članak XXIII. od Ijeta 1893. pre- 
povétlauo patvorenje vina i njegov promet 
vu trgovini, to su financijske oblasti vu 
Fiumi poprimile odlučne korake, da dojdu 
na kraj toj nepodobščini. Dne 20. juniuša 
stiglo ji* parobradom »Croazia« iz Metko- 
viča (ali izvorno iz Trsta) 30 lagvov vina 
na fiumanskoga trgovca lsidora Ficka. Fo- 
kehdob je  ovo bilo sumnjivo, poveden je  

j postupak proti Ficku, ter je  ustanovljeno, 
da je  to vino patvoreno (folišno) i da je 
bilo ukrcano vu Trstu (20.304 litrov) na 
parobrod »Iseu«. kojim je  odpeljano vu 
Met kovic, a odovud vu Fiumu parobrodom 
»Croazia.« Vina poslala je  tvrdka Kolin i 
Comp, poznala fabrika umjetnili vinah vu 
Trstu.

Nekoliko dana kesneše stiglo je  vlakom 
iz Trsta 100 hektolitra vina ud tvrdke Kolm 
na fiumansku tvrdku Semler i Gerhard. 
Vsa ova vina bila su vu Budimpešti pro- 
nadjena patvorenimi (folišnimi), ter je  Fick. 
koji se izjavil, da su vsa ta vina, vu koli
čini od (500 hektolitra, vu vrédnosti od 
11.145 forinti njegova, obsudjen na platež 
globe vu vrédnosti folišnog vina ter na zgu- 
biček vina i na mjesec dana rešta.

Kardinalski sbor o novoj godini.

Tečajem minule godine vumrlo je  ovih 
d*vet kardinala: Graniello, Meignan, Mauri. 
Galimberti. Bourret, Monaco, Buggiero, Ho- 
iienlohe i Boyer, a imenovano šest no
vih: Jacobini, Agliardi, Ferrata, Cretoni, Fi- 
< roti i i Prisco. Sada se sastoji kardinalski 
sbor od (50 kardinala, od kojih su 34 Ta- 
iijani. a 26 inozemci (4 Francoza, 4 Špan- 
jolca, 3 Nemca. 3 austrijanska Nemca. 2 
Fortugiza. 2 Engleza, 2 Magja ra, 1 Belgija- 
nec, 1 Poljak, 1 Rusin, 1 Amerikauec, t 
Kanadac, I A ust ral ac).

Dvoja molitva.
Cuduovala vam je  to stvar, da kaj se 

jednomu dopada, od onoga drugi bieži. 
Ovak n. pr. niekoj nežna veče slasti nego 
cieli dan u krčmi sedeti, (ločim ima ljudih, 
koji još nikada ni.su u krčmi potrošili za 
sekser vriednosti. —  Opet ima ljudih, koji 
u isto doba mole da bi deždj curel. kad 
drugi za liepo vrierne prose. Jednim se do- 
nada črlena oprava, drugim zelena, trečim 
črna a četvrtim biela tak, da se more reči, 
<la svaki ima svog gustuša.

Ovak je  jednoč jedan mladi čovick, 
pollamkam bi se bil sa liepom mladom 
Maricom oženil, pričel ozbiljno šparati, jer 
akoprem mu Marica nije niti sina niti kčer- 
ku rodila, ali mladi su obodva, ljube se 
neizmerno, pak sloga kaj još nije moglo bi 
postati.

Anda za svaki slučaj bi dobro bilo 
gde koj groš na strani imati, pak makar 
nebude niti odvetka, jer i starost je  čovieku 
laglje pregazili, ako ima gde i kam u stiski 
posegnuti.

Vu Rimu živi (uračunav suburbicarne 
kardinale —  biskupe) 25 kardinala, a 12 
ih sc nalazi vu ostaloj Italiji (Verona, Fa-
lermo. Firenza, Uavenna, Capua, Messina, 
Ancona. Napulj, Mletci, Benevent, Milano i
Bologna).

Fo dobi i imenovanju najstariji je  kar
dinal —  djakon Teodulfo Mertel, koji če 
navrš ti 9. februara 91 godinii, a kardinal 
je  od 15. marciuša 1858., najmlajši je  po 
dobi bolongski nadbiskup kardinal Dominik 
Svampa. —  koji če navršiti stopram 46 
godinu.

Za Leona XIII (19 godina vlade) vum
rlo je  do vezda vsega skupa 116 kardinala, 
a imenoval ih je  113. Za Fia IX. (32 go
dine vlade) vumrlo je  132, imenovano 123 
kardinala.

Najviše ih je  vumrlo Ijeta 1 191., 1892. 
i 189(5., po devet vsake h* godine, —  a naj- 
menje Ijeta 1880., 1882. i 1888. po najviše 
ih je  imenovano Ijeta 1893., devetnajst.

Nadvojvoda Franjo Ferdinand.

1/ Ajaccia na Korzici pišeju: Na božičnu 
noč bil je  nazočen nadvojvoda Franjo Fer
dinand s iiiajkom i sestrama poinočki vu 
kapeli pensionata k svetom Jožefu. Varaš 
je  vrvel s ljudstvom, koji su se žurili vu 
cirkve. Mladiči i djevojke popčvale su bo
žične pjesme. Za poluočke prirnil je  nad
vojvoda s nadvojvodkinjama svetu pričest. 
Nadvojvodkinja Marija Terezija, dala je  vu 
svom stanu prirediti tri božična drévca, ter 
su blagdani sprovedeni vu najužem obitelj- 
skom krugu. Od božiča vlada opet pravo 
protin jetno vreme sa 18 gradošov toplote.

Željeznička nesreča na Rakošu.

Na rakoškom banhofu kod Budimpešte 
sbila se je  pred par dnevi po poldan nes
reča. usljed kője su dvé osobe usmrčene, a 
jedna pogibeijno ranjena. Nesreču je  skrivil 
vlakovodja Štefan Varga, koji je  zarad toga 
zatvoren. Terelni vlak br. 31(58 sa 33 va
gona dolazil je  istoga dana ob 12 vuri 18 
minul o poldan iz Steinbrucha na rakoški 
banhof, gde jt* zišel najvekšom brzinom na 
krive tračnice (tako zvane zaključne tračnice 
koje neirnadu nastavka). Usljed velike hit- 
rine vlaka zisel je  parostroj (masina) s trač
nice (síreke) a vagoni se skup tresnuli

On je  anda u svrhu šparanja u svojem 
dvoriš u na zabitnom i skrovuom miestu 
zákop I jednog lonca, kojega je  deskom 
poklopil tak. da je  lonec bil pod deskom 
podpu.io sakrit. Na ovil (lesku je  on hodil 
svaki dan u stanovito vrierne, kad ga nitko 
nije v.del klečat i se molil, da mu Bog nek 
neda piije n.nrieli, nego li hude taj lonec 
pun, a svaki dan je  u lonec hital kaj je  
prišpaial i kak mu je  bilo moguče, negda 
po sekser, negda po groš, a bilo je  da nov, 
kad je  mogel u tminu svoga dosta omaš- 
noga lonca i po forint, dapače i cekin spus
titi tak, da su se po vu trobi toga lonca 
raznovrstne vriednosti. kak su to sekseri iz 
n i k la, krajcari iz bakra, forintaki iz srebra 
i cekini iz zlata, kak piškori vloncu miešali 
i bez svake medjusobne svadje koprcali. I 
nul. Bog je  posluhnul njegovu vruču mo- 
iilvu i on je  živel izbilja tak dugo, dok je  
i lonec bil pun.

Bivši još u najliepšoj dobi, niekom nes- 
rečom zbeteža naš skrbljivi gazda i vumre. 
— Fokopaju ga!

Vdovica njegova Marica bila je, kak se
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je  na drugoga. pák ih je  pri tóm sedem Razgovor dveh šuštarskih iim šov. Za kehlo vračtvo .
podpuno zdrobljeno. Vnogobrojna roba i po- Prvi: Čuješ, to je  težek posel, kad maj- Zemi čerlene metulke, pak repično 1 isljo
Siljke vu feršlogih, lagvib, košarah i pakle- ster tU(*e niajstrovicu! ražtuči obedvoje, pak napravi llašter. Iz
cih na vse strane razhitana i vekšim delom Drugi: Ali si bedasti! da je  to težek 0vim obloži kehlu, taki zgine,
u n istene.. . . , posel, dal bi ga on nam da ga obavimo. Zemi razbeljeno željezo. Deni sol, pak

Manipulant Sch vaici jet en e a iz\ e , .  gobu na željezo, —  pak drži vu ruki. da se
čem su iz ruševinah mrtvi, vlakovodja Jal- P o  arecL bude kadelo d keh|u 0dlnah zgine ___
šovsk. težko ranjen dočim se je  pet os a- Gospon: , Kaj želitev« sol i goba.
lih osobah s vlaka s o om spasi o, nU( J' Brijač: »Pošel sam njih podbrijati.« Kupi vu pateki lapatike, pak temjana.
njima i vlakovodja Varga, oji je  nep.izji Gospon: »Vi niste moj brijač?« napravi iz toga podleva, pak namaži s tem
vos tj um skrivil nesrecu. aiga je  oi s ’o « prijač: »Molim — jesem! Pobil sam »Abesinske« novine. Ovo prilepi na kehlo
zadobd težku nutresnju ozledu. Mater.jaln. na ^  _  iS kehlom zgineju { novine
kvar iznos, okolo bOOO lor. Gospon: »Kaj -  na kartanju?«

Kratkp novosti Brijač: »Je! V ('era sam se kartal sa težko dihanje.
'‘ l,‘" 1 J  njihovim brijačem Pištom, a kad nismo več . „ . . . . .

Nj. Veličanstvo podelilo je  poklisaru j mali penez. kartali smo se za naše kontaše. . . ‘ ■. ■ . , , . * pe"
vu Berlinu. Szögyény Mari.hu. velekrst j ' |ak njih ja  pre()obiU kaj« ščemerikovmom korenom tak. kak se
I eopoldova reda zaJec slam,laml »Speka«; poječ povrtnini.

-  Iz Mohača javljaju, da je  direktor Vjerojntno.če,nf'nk"  hil* v k r a J ' ovo Pomore, 
imanjah nadvojvode Fridrika vu bárányskoj Je(Jen muž g|edajuč čaplju, kak duže 2 ldi(.va f teirant’ pak P'atL kaJ 31 du'
varmegjiji dobil službena včsl. da bude stojj „a jednoj nogi, i rekel je  žen; ovo ll budc pomogl° ’ da b,uleš le*p
njemački (prajzk.) car Vilm. meseca sep- >Za ]me boJžje kllk more ova čap_ 3Pa ' ' d 'ba'
tembra došel onamo na vadasipi. |ja (ak dugó stati na jednoj nogi! Ja  lo ne .

- Brodolom Kod Montserrata vu za- '  mQge| Kpak makarJ bi J ; M  „,avu p0s- *** bete«e‘ " »
padnoj Indiji razbil sc je  londonski dam- l;ivj|  ̂ 1. Zemi lastavično gnjezdo. skuhaj na
šit »Gracia«. Od 29 osobah, koje su bile na kasarne. mleku, pak ovo spi, to je  dobro.

damšilu. 03l0‘̂ d ^  Je — ^ K o m o r a  Kaprol (popisujuč imena regrutov):»Kak 2. Zemi trpoca za jedmi šaku. stuči ga
i , , . . ... . ’ J . .. .. v; »nvpipv« med pehtran pak jednu žlicu Irank kave.

je  odobrila željezm ki proračun, ri 10 i su ; ' z  Zemi h\ kg. sopona, ovo sve skupa zmešaj.
franak; ’- IZda 1 I Z o  *A ;ČTPak namaži sten. -  pluča. -  za mali čas na 38,897.824 Iranaka. a preostaje čistih kupiol. »A v i'«  [. . . . , . /  . .

I7.17r.:»7« Iranaka za država,. Drugi regrat: »Srnec.« “ zrasteJ u 'nlada p uCa na, ~
Kaprol: »Još ako bude jeden po imenu d- Zemi petrožela pak feiglnovoga se- 

»Furan« uh ali lo bude Ijepe i dobre pe- mena. pak 1 kg. kapleha. ali pak plibreka 
v 0 i . , , :  ,... i . . „ . a i . čenke.« skuhaj sve skupa. pak —  hiti na gnoj
N e k a j /d k i a te  K ca . . (i/H d  ovo hasni.

Za m oto rn im .
O sveta je  sladka. v . ,

. . . .  /dl l a s n ja k .  Za ov beteg je najbolše: Hrastovo drevoGost: Kai imamo denes za obed i . . , ,■  - . ,• , , •„  , . . ... . . na vinu skuhati, primešati slokino seme.Kelner: kop ie več nabrojil vsa jela): „  , , , . , i , ,
r. . zm. , i • i Znhe urez klešče skuhati, Pa»< »paradišholea« i stem se namazati i>oGost: Oh. navek ista kak je  navadno: ' j U ’  £ r r ,

Hladna juha. žilavo meso. slari rušpajs i Kupi vu palčki harmunike. stuči ligovo C,(NU- o * ' o ne u.
včerašnje pivo. listje, pak pehtarna. ovo sve zmešaj, pak želodec,

namaži z ovim zub. Za dvadeset Ičt po
Prefrigan m uz. smrti ga sigurno prež boli zgubiš. ^^dodec je  najbolše. jesti pečene pi-

Prefrigan muž (plebanušu, koji ga je  v , , . , / . čeke, pečenku s šalatom, klobasice itd.
došel batrivet zaradi smrti njegove žene): /j!lrr,le zube.kaj jtostnnejn. ^   ̂ ^  oživi.
Jeli oni misliju. velečastni. da je  moja Ka- Kupi vu palčki opia testis, zmešaj ovo
tiča vu nebu? med vodu, prilej aqua renegatis, pak na- Profesor kandidatu medicine: Zemimo

Plebanuš: Vaša tovarušica. bila je  na- maži zube. Xa jedenput ti postaneju beli. napriliko. da se je  vaš prijatelj tak napil,
včk dobra i pobožna duša. koja j sigurno S lom vodom h-hko opereš harapina. Hoz- pak opal na tla, da je  omedlel. Kak bi ga
vozda vu raju nebeskom. marin lakaj basni, ako ga raztučeš, pak mu onda najsigurnije hitro spravili k zavest?«

Muž: To je  dobro, ve netrebam za nju primčšaj pehtrana. Obedvoje zamotaj vu Dijak: Zakričal bi mu vu vuha. da ga 
plačati svetu rekvijem mešu. svilni rubeč, pak hari zube. čeka ordinane (pismonošec) s penezi. koje

, mu je  oteč poslal.

ono veli, još na Irk. pak se je  hitro poslie vrata, a Ireči odnese iz oštarije metlu do- Tolažba.
sprovoda našel drugi muž. koj ju  je  k ol- mov miesto svoje ambrele i. t. d. Stara žena je  svojega spovednika navek.
taru vodil. Ali to sve nije nikaj proti onomu. kaj navek srdila s pitanji, ali bude došla po

Ov drugi muž je  našel lonca punoga se je  ovih danah u Čakovcu dogodilo. smrti vu nebu? Spovednik njoj reče, naj 
novac u dvorištu pod deskom. na koju je  Malo su u jednom družtvu se zabav- živi po zapovedih božjih, tak sigurno vu
sad i on hodil svaki dan klečat i molil, ali |j;,|j godovnicu nazdravljali i prek žnore nebu dojde; ali lo je  bilo ženi slaba bat-
baš suprotivno onomu, za kjij je  on prvi vudirali. Tko je  to sve pil, pri kem su pili rivots.
muž molil, jer ov sad je  molil, da mu Bog j jk0 j e bil godovnica, to neču povedati, a Jednoga dneva na spovedi pak pita
neda prije umrieti, dok lonec nebude niti nebi samoj pripovesti ništ pomagalo, žena istoga spovednika, naj njoj sigurno povč, 
prazen. Pecimo da su pili pri gosponu K . . . . ali dojde vu nebu.

| v,o (̂ ,a^  števci, kak su koil Kad se je  izmed gratulantov jedan u Spovednik, kojega je  ostavila sva potr-
razmh ljudih i različite želje. Jedan zeli j utro (j0ma stal i na ganjku stari šivači plivost, reče ženi: »Pokažite zube«. —  Da 
lonca novci napuniti a drugi ga želi izpraz- sj roj (Niihmaschine) videl, zapita svog slugu: je  žena razzijala. vidi spovednik, da neitna
111,1 »Kaj ta mašina tu dela?« ni jednoga zuba. pak njoj veli: »Sigurno

»Prosim« —  odgovori sluga —  »Oni dojdete vu nebu, kajti vu peklu je  plač i
Ov ijíl j(3 imal. su ju sami senoči od gospona K . . . . do- škripanje zubih. a vi pak nemrete škripati

. . .. i , !  , . niov donesli a svojega bicikla tam osta- zubmi. kajti nijednoga neimate.
Ima ranovrstmh pojavah. kad se hudi J XT . ,. . . • :i:i i K J .. , . , * vili!!!« Neznam. jeli se e žena ponizila, ihopiju. Jedan se samo snuje, drugi plače a . . . .  . . . . . . .  *’ r

t rečem u se bi se najradje hotelo jedno 1 Je ov  ̂ ^ aJ ve,i,e ■ a ê sl) ia v a a - sio iil* •
malo posvadlli. Ovak i oči opojenrh drugačj « » .  W//„ e(.z j umjt
kažu. nego h navadno, jer u onom stanju o u m ts^  t/umj,
jedan gteda peč, a misli da vidi ormar. -------1------  trgovec.
drugi hoč« kroz obiok van iti, misleč da su
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G a b o n a  á r a k . —  C i o n a  Ž i t k a .

Odgovorni urednik 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .  

Glavni suradnik 
G L A D  F E R E N C  Z.

Nyilttér*
E rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősseget a Szerk.

Selyem-damasztok 65  krtól I í fi l 65 ki ig
méterenként - valamint fekete, fehér színes 
H enneberg-selyem  35 krtól 14 frt 65 kiig 
méterenként sima, csikós, koczkázott, mintá
zott, damaszt sat. (mintegy 2 ín különböző 
minőség. 2000 szilt és mintázatban sat. a meg
rendelt áru postabér és vámmentesen a h iz- 
lioz szállítva mintákat postafordultával küld: 
H enneberg G. (cs. és kit*, udvari szállító) 
selyem gyáru Zürichben. Svájczba czimzetl 
levelekre 10 kros, levelező-lapokra 5 kros 
bélyeg ragasztandó. Magyar nyelveli irt meg
rendelések pontosan elintéztetnek. 6

475/vh. szám 1896.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó 1881. évi 

LX. 1. ez. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi hogy a Csáktornyái kir. járásbíró
ság 1896. évi 7159. számú végzése követ
keztében Zakál Henrik ügyvéd Csáktornyái 
lakos által képviselt a Muraközi Takarék
pénztár javára Halai Zsigmond és neje Csák
tornyái lakosok ellen 230 frt s jár. erejéig 
1896. évi november hó 17-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1640 írtra becsült 1 szürke-szörü kanczaló, 
1 vörös-tarka szőrű kanczaló, lószerszámok, 
3 teherhordó szekér, szobabútorok és egyébb 
házi- és gazdasági eszközökből álló ingósá
gok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 7890. 1896. sz. végzése folytán 
eddig összesen 34 frt 60 krban biródag már 
megállapított költségek erejéig Csáktornyán 
leendő eszközlésére

i S U 7. é v i  j a n u á r  h ő  7 3. n a p já n a k  
d. fi. 3  ó r á ja

határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi JA . 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsaron 
alól is elfognak adatni.

Kelt Perlakon, 1897. január hó 2-án.

Glavina János
kiküldött bir. végrehajtó.
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5190. tik. 896.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a kir. államkincstár végrehajtatónak Novak 
Bálint dráva-szl.-mihályi lakos végrehajtást 
szenvedett elleni 23 frt 83 kr. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyeben a

: nagy-kanizsai kir. törvényszék a Csáktornya 
kir. járásbíróság területén levő mihovláni 
104. tikv. 147. hrsz. a. ingatlanból Novák 
Bálintot illető fele része 585 frt, kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fen
tebb megjelelt ingatlan az

I H 3 7 . ö v i  f r h r u á r  h ó  4 - i k  n a p já n  
d ó i  u t á n i  3  ó r a k o r

a mihovláni községi biró-házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 % -át készpénzben, vagy az 
1881. IA . t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi novet bér hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8 . g-ában kijelölt ovadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. 1A. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1896. évi deczember 22-én. 

669 1— 1

Doktor sveukupnog liečničtva

i zubar

Manfred Glasgall. Varaždin,
lieei sve nutarnje, kao í bolesti zubih, te 
dogotavlja u vlastitom atelieru umjetne 

z u h e  i p o d p u n n  z o k n i n .

n r  O rd in ira  sva k i dan. - w
Zobarski atelier se u kuči K o te r b o v o j,  
kraj erkve O. O. Franjevaca, na Franje- 

vačkom trgu.
631 5 — 7



Csak 4 V* forintért
szállítom világhírű

„B  O H E M  I A “
vonóluirmonikámat, mely 

h o s s z ú  billentyűkkel és 
gyöngyház ablakocskákkal 
van ellátva, úgyszintén 2 
kettős fúvóval 1 1 soros erős 
bőrrel, valamint elpusztit- 
hatlan b ronsz-védsarkokkal

A billentyűk lemezeken állanak, miáltal gyönyörű 
orgonaszerű hangja van.

40 billentvüs 2 reg. és nagys. lő 1/ , X 33 cm. =  í 1 2 frt 
60  » ‘ 3 * » 17 X 3 4  * =  5 '/,  *
80 * 4 * » 17 V *X34V #» = Ö l/j »

Hozzávaló iskola magánlanulásra ingyen. Csoma
golás és szállítási dij 60 krajczár. Árjegyzék 

díjmentesen.

SCHUSTER C. A. harmonikakészitő,
603 Graslitz, Csehország. 16— 20

Szétküldés utánvétel mellett. Becserélés elfogadta tik. 

Összeköttetés viszontelárusitókkal kerestetik.

Dús mellékkeresetet
nyújtunk mindazoknak, kik törvénye
sen engedélyezett sorsjegyek rész
letfizetésre való eladásával foglalkozni 

kívánnak.
Némi tevékenység mellett havonként 

150— 200 Irt könnyen megkereshető. 
Ajánlatok czimzendök:

May. Elfér és Adler
172 1 -10 bank- és váltó-üzlet Budapest.

KOLLARICS VENDEL épűlet-és m úbádogos Csáktornyán.

Ezennel van szerencsém a t. közönség becses tudomására hozni, hogy hely
ben. Szük-uteza, Magyarics-féle házban

bádogos-műhelyt
nyitottam. Mindennemű e szakba vágó munkálatokat u. m. háztető csatornázá
sát. templomtorony és épületfedezést stb. stb. a legjobban és legolcsóbban eszközlöm.

Magamat a t. közönség kegyes pártfogásába ajánlva maradtam

kiváló tisztelettel

669 2 — 2 épület- és műbádogos.

könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n ,
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
u. m. névjegyek, fevélfejek, meghívók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelenté
seket, —  számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röp-

iratokat, műveket stl>. stb.

bármely nyelven és kivitelben
a legjutányosabb árak mellett.

Nyoma lőtt Fischel Fülöp (Štraus* Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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