




Az első két évben a tanítványokkal együtt 
foglalatoskodik a selyemhernyók fölnevelésé
ben, a 3-ik és következő években csak két 
hetes korukig nevelteti az iskolás gyerme
kekkel, azután pedig a mennyiségnek körül
belül felét a növendékek között kiosztja. 
Azért nem mindjárt a kikeltetés után, mert 
az apró hernyócskákkal sokkal nehezebb az 
elbánás és azért csak felét, hogy, — a többit 
felügyelete alatt közösen nevelvén, —  foly
ton lássák, mint egy ismétlésül, a helyes 
elbánást.

Az egész idő alatt a legnagyobb ellen
őrzés kívántatik. S ha a hernyók begubózása 
megtörtént, beszámolnak a tanítónak. A gubó 
mennyisége arányában lehet akkor fáradsá
guk jutalmát kiadni.

A gyermekek tanítójuk példája után 
indulva, örömmel és gonddal ápolják, etetik 
a reájuk bízott hernyókat. Hiszen az az egye
düli, a mit teljesen sajátjuknak mondhatnak, 
minek ápolása egészen reájuk van bízva, a 
mit derekasságuk állal ők maguk szereztek, 
s a mi —  habár nem sokat, de fáradságuk
nak megfelelő —  hasznot hajt. S hogy mily 
nagy és jótékony e foglalkozás a gyerme
kekre nézve nevelési tekintetben is, arról 
úgy hiszem nem szükséges bővebben szól
nom. A tanító játszva vezeti be a rendsze
res és czéltudatos munkásságba, s igy tevé
kenységének munkakört találván, nem lesz 
ideje a sok rósz elkövetésére; pontossághoz, 
rendhez, takarékossághoz szoktatja, —  hang
súlyozva mondom szoktatja, mert takaré
kosságra nem tanítani, hanem szoktatni kell; 
elősegíti azt, hogy a gyermek megtanulja a 
fákat becsülui, szaporítani.

Ennyi jő  oldala lévén ez iparágnak, 
valóban megérdemli széles körben való el
terjesztését. Erre pedig csakis a néptanítók 
és a népiskola hivatottak.

Mélyen tisztelt közgyűlés! Mióta lábra 
kapott azon nézet, hogy a tanítók A. 13. C-je 
hatalmasabb fegyver a katonák szuronyánál; 
azóta belátták azt is, hogy nem az, a hatal
mas és boldog állam, a mely jól szervezett 
katonasággal rendelkezik, hanem az a mely
nek polgárai értelmesek és vagyonosak. Mert 
az értelem és vagyon volt örökké azon két 
nagyhatalom, mely a világot kormányozta. 
Ezeknek köszönhetjük összes vívmányainkat, 
a mit a tudomány, művészet, füldmives, ipar
és kereskedelem terén elértünk, ezek nélkül 
sem a békében, sem a háborúban boldogulni 
nem tudnánk.

A magyar nemzet jövő boldogságának 
a kezdete is ott lesz. ha tagjai, a nép 
milliói az okos munkásságra fektetik alap
kövét úgy a családi, «nint a közboldog 
ságnak.

A ki ezek közül bármelyiknek az istá- 
polásához vagy továbbfejlesztéséhez tehetsége 
szerint akár szellemileg, akár anyagilag hozzá
járul, szolgálatot tesz hazájának és lerótta 
kötelességét nemzete iránt. B. A.

(Véfe.)

K Ü LÖ N  F É L É K .
—  Deák Ferencz szülőházának emlék

táblával való megörökítése határnapjául a tolyó 
évi május hó 3-án tartott trvh. bizottsági köz
gyűlés 12502/90. jk. számú határozatával folyó 
évi augusztus hó 8-ikát tűzvén ki, ez alkalomra 
az ünnepély rendjét a kiküldött bizottság a 
következőleg állapította meg: Augusztus hó 
8-án délelőtt 9>/• órakor indulás Zala-Eger- 
szegről-—Bakra külön vonaton, onnan kocsin 
Söjtörre; Söjtörön délelőtt 11 órakor isteni- 
tisztelet a plébánia templomban, melynek végez

tével az ünneplő közönség D e á k  Ferencz 
szülőházához vonul, hol az emlékbeszéd meg- 
tartatik. Az emlékbeszéd befejezése után vissza
utazás kocsin Bakra és onnan ismét külön- 
vonaton Zala-Egerszegre a Baross-ligeti ven
déglőben tartandó társas ebédre. Erről a tör
vényhatósági bizottság tagjai azon felkéréssel 
értesittetnek, hogy az ünnepély fényének és 
méltóságának emelése tekintetéből minél szá
mosabban megjelenni szíveskedjenek.

Kiküldetés. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter I) e k á n y Mihály és N a g y Károly 
Csáktornyái áll. tanitóképző-intézeti tanárokat 
a kassai gazdasági tanintézetben a képző
intézeti tanárok részére augusztus hó folya
mán rendezett 4  heti gazdasági tanfolyamra 
államköltségen kiküldötte.

—  Jutalmazás. A m. kir. honvédelmi 
miniszter K a js z a  Ferencz helybeli csendőr- 
őrsparancsnokot a közbiztonság szolgálatában 
tanúsított ügybuzgó és eredményteljes műkö
déséért () Felsége születés napján kiosztani 
szokott jutalomösszegböl jutalomdijban része
sítette.

—  Áthelyezés. D eu tch b au er Józsefet, 
a helybeli szt. Ferencz-rendü zárda tagját 
Kapronczára helyezték át s helyibe onnan 
M akarics Mákárlot rendelték Csáktornyára.

A kir. tanfelügyelőség hivatalos helyi
sége augusztus l. napjától fogva a zala
egerszegi polgári fiu-iskola épületében leend.

Tüzérségi czéllövészet. Naponként 
kivonul a Csáktornyán s vidékén elhelyezett 
tüzér dandárok egy-egy csapata Szt.-Bókus 
majorhoz, a honnan Dekánovecz irányában 
éles töltéssel czéllövészeti gyakorlatokat végez
nek. A dekánoveczi, őrségi és beliczai mezőn 
felállított gyalogságot, lovasságot, ágyút sat. 
ábrázoló, álló és mozgó alakok nagy részét 
Szt-Kókusról csakis látcsővel lehet a nagy 
távolság miatt kivenni. A mozgó szerkezetű 
alakokat sodronyon a távolban lovak vonszol
ják. A szilvágyi határban a czéltáblák s 
alakok vonalában egy őrtorony van fel
állítva, a honnan az ott működő tüzér
tisztek a Szt.-Kókusról ide lőtt lövegek találó 
képességét s hatását ügyelik, azokat feljegy
zik s észleleteikről a szt.-rókusi magaslatokon 
levő czéllövöknek telefon utján tesznek jelen
tést. E hó 29-én rendkívüli érdekes czél- 
lövészet tartatott, a melyen szépszámú közön
ség volt jelen. Egy egész tüzérezred vonult 
ki 32 ágyúval, teljes tábori létszámban s 
felszereléssel. A szt.-rókusi dombokról min
den ágyú 10. tehát összesen 320 lövést tett 
füstnélküli puskaporral s robbanó golyókkal. 
Érdekes látványt nyújtottak messze a leve
gőben s a földön szétrobbant golyók, melynek 
füstje után a nagy távolság (több, mint 3 
kilométer) daczára is tájékozhatta magát a 
tüzérség a lövés eredményéről. A lövési 
gyakorlatokon minden nap megjelenik L ip ó t  
S a l v a  to r  föherczeg Ö Fensége, a 29-én 
tartott gyakorlaton jelen volt H o r s e t z k y  
tábornok is.

—  Csáktornya mezőváros 1890. évi 
számadásainak összeges kimutatása jelent 
meg, melyből megtudhatjuk, hogy a mull 
évben a község bevétele (>1,072 Irt 28 kr. 
volt. A kiadási rovat ugyanannyit mutat 
1386 frt 17 kr. pénztári maradványnyal. A 
kiadások fedezéséhez a város adófizető közön
sége 7633 frt 89 kr. pötadóval járult. A 
város vagyona 919,020 frt 53 kr.. tartozása 
466,987 frt 71 kr., tehát a tiszta vagyon 
452,032 frt 82 kr.

—  Hadgyakorlat. A cs. és kir. 5. sz. 
dzsidásezred helyben állomásozó esapatjai 
m. hó 26-án vonultak el Varasd felé 
hosszabb ideig tartó őszi hadgyakorlatokra.

Ugyanazon napon vonult be Dráva-Vásár- 
helyre és Zala-Ujvárra két, Eszéken állomá
sozó tüzér dandár, hogy a Szt.-Rókus kör
nyékén végbe menő, éles töltényekkel való 
lövési gyakorlatokon részt vegyenek.

—  Első mise. M rá z  Maurus helybeli 
születésű szent Ferencz-rendü áldozár a ki 
theologiai tanulmányait Bőmában végezte, 
ugyanott mondta m. hó 26-án első miséjét.

A Muraszabályozás ügyében Regedé
ben múlt hó 21-én összeült vegyes bizott
ságban az osztrák és magyar kormány 
képviselői is részt vettek. Az ebbeli tárgya
lások eredményei, a melyek teljes megegye
zéssel végződtek, in. hó 23-án jegyzőkönyvbe 
vétettek. Meg lett állapítva, hogy Stájerország 
részén Regedétől Kellerdorfig m£r ezideig 
véghezment munkálatok berekesztessenek 
akképpen, hogy mindkét állam a saját terüle
tén véghezvitt munkálatokat sajátjából fedezze. 
Azon helyeken, hol a határok találkoznak, 
ott a munkálatok költségei közösen fognak 
fedeztetni. A munkálatok mielőbb, de leg
feljebb 1898. elején fognak megkezdődni. A 
Rácz-Kanizsáig szabályozandó vonalnak épí
tési ideje nyolcz évre lett meghatározva. A 
A folyónak szabályszerű szélessége 76 
méterben állapíttatott meg. A partvédépit- 
mények magassága éppen olyan leend, mint 
a milyen már Stájerország vonalán létesí
tett müveknek a magassága. A minimális 
szélesség 25 méterrel állapíttatott meg.

Huszárok Légrádon. A pápai, eger- 
szegi és körmendi 7. honvéd huszárezred, 
ezredese élén. usztatási gyakorlatokat tartott 

im. hó 26-án d. e. 10 órától d. u. 3 óráig. 
A gyakorlatok fényesen sikerültek. Három 
óra után, C z i f r a  András pápai születésű 
közlegény fürdőit, de a rohanó ár elragadta 
s mielőtt kimenthették volna, belefult a 
vizbe. Ez ideig még nem fogták ki. lluszon- 
hetedikén a pécsi l()-ik sz. ezred tesz kísér
leteket s azzal visszatérnek.

A Szt.-Anna napi búcsú. Az évenkint 
megtartott Anna-napi búcsú ezentúl végleg 
elmarad az iparosvilág nagy örömére s csak 
a Szl.-Mihály napit ülik meg.

Muraszombat község képviselő-testü- 
lete m. hó 10-én tartott ülésében egyhangú 
határozattal 10.000 frt hozzájárulást szava
zott meg a tervezett alsó-lendva— muraszom- 

| hat— regedei vasútra. Ugyanezen ülésen elv- 
i ben elfogadtatott azon indítvány, hogy ezen 
hozzájárulás, továbbá a városházépités és a 
városi csatornázás keresztülvitelére 40.000 
forint kölcsöntőkét vesz fel a város amor- 
tizáczióra.

Felhívjuk a fővárosba utazó t. közön
ség figyelmét K ö v e s i  Nándor előkelő és 

I nagy éttermére, (VII. Erzsébel-körut 27.), a 
hol kiváló ételek és italok, szolid árak, pom
pás kiszolgálás biztosítják a vendégek teljes 
megelégedését. Ezenkívül esténként nagy 
katonazenekar játszik szabad bemenet mellett.

|
V asú ti m enetrend.
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XIV. tečaj. Vu Čakovcu, 1897. 1-ga augustusit. Broj 31.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se poSiljnju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

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

pošiljaju.

MEDJIMURJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . . 4  frt 

Na pol lela . . . .  2 frt 
Na ('elvert leta . . . j f,.t

Pojedini broji koštaje Ki kr

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 e lju .
Obznane se poleg pogodbe 

1 fal računajo.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«

Medicina i čovječanstvo.
Vu procesi n a šeg ogranizma nalaze se 

pod brižljivim nagledavanjem doktora, i 
treba im pravedno priznati — oni ib briž- 
Ijivo prate. No na jeden put, čim se pojavi 
svršetak kojeg bilo mehanizma, a oni po- 
viču: »čovčk je  vurnrl«. K to. to je  taj po- 
sljednji proces, kojega još nije nauka izpitala. 
niti opredelila.

Smrt — to je  svršetak procesa dihanja 
i kolanja (cirkuliranja) krvi. proizašel on 
makar iz kakvih zrokov. ("ovčka, koji pod- 
padne pod taj svršetek. smatraju. da je  
vumrl. Okupaju ga, nakinče, položiju vu 
vuzku raku, ostavljaju ga stanovito propi- 
sano vrčme, navadno nahladnom mjeslu. i 
najposlje vsake tele obredima predaju ga 
zemlji, to jest. daju ga na aldov črvom i 
truležu (gnjiloči). Samo kad kada nastane 
pitanje: da li je doista vumrl ovaj ili onaj 
čovčk. vu kojem se prekratilo dihanje i za
stalo kolanje (cirkulacija) krvi V Naša krv 
ima svojstvo. da prestane, čim j o j  se pokret 
zaustavi, i vu toni stanju čovčk zaufano ne 
more živeti. On je  doista vumrl, ako ne 
diše, ako mu srce i žila ne kuca. to jest. 
ako nema kolanja krvi. No. tu se predstavlja 
drugo vazno pitanje: da li ima sredstva, da 
se ponovi to dihanje i kolanje krvi V

Na priliku čovčk se vtopi. izvadili su

ga iz vode. On je vumrl od v udarca, po 
tom. kaj nije mogel da diše pod vodom ili 
morjem. Kolanje krvi. razumčva se, zastalo 
je i ona se zgusnula, a dihanje prestalo: 
čovčk je  vumrl! Drugi se obesil ili su ga 
obesili: on se zadušil, pak i on vumrl od 
vudarca: no sklinuli su ga sa vješala (gal- 
gah) i predali doktorom. Tretji je  izgorel, 
to jest. nadihal se uglične kiseline ili ugljika. 
i taj je  vumrl od vudarca dihanje je  prestalo 
zajedno s kolanjem krvi, koja se zgusnula. Na
pokon četrti po uzroeima fiziologijskim. koji su 
nagonih krv vu glavu. vumrl je  od vudarca, 
i ovi pojavi smrti dokazuju. da je  taj čovčk 
skončal življenje.

Doista, ostavite sve te ljudi prež ikakve 
pomoči, zavite ih. položite ih vu grob, - 
pak če te ib i zakopati. Vu njima, nedvoj- 
beno. ne če se pokazati niti najmenjšega 
traga životu. No primite ih s pomočjum 
čulljivoga i spametnoga doktora, pak če te 
ribanjem (Irljanjem). vještačkim naduvenjem 
pluča. raztvaranjem žila (puščanjem krvi), 
parenjem i galvaničkim spravama povrnuti 
kolanje njihove krvi. pokrenut če te je  po 
njenom poznalom putu: povrnuti če se di
hanje. a malo po malo i saznavanjejfcivota. 
čovčk oživi. Znamenuje anda, da nije vumrl. 
ili dopustimo da je  baš vumrl od slučajnih 
zrokov. ali pokelulob su se ti zroki odstra
nili. povmul se i život.

Drugi ljudi iztrošivši sile (jakosti), ili s 
drugih fiziologijskih zrokov. kője doktori još 
nisu točno izpitali. padnu vu bezčuvstveno 
spavanje ili letargiju. Dihanje prestalo ili je 
postalo sasvim neprimjetno; tčlo ohladilo, 
okrutilo se, i izgubilo svaku sposobnost 
osječanja. I po nesreči čovčk, koji padne vu 
to strahovito stanje, ostaje pri umnoj svčsti, 
to jest, njegovi moždjani organi mogu opa
ziti vse vanjske uplive; ali vsa primoravanja 
volje nisu absolutno moguča, da pokrenu 
ni mali prst. niti da pokažu znamenje života.
1 njega tulikajše navadno okupaju. položiju 
vu raku, odneseju na grobje i zakopaju i 
stopram pod zemljom. kad ga zemna top
lina vugrije, tčlo se njegovo, kak smo prvlje 
rekli, povrne životu.

Strašno je  predočiti sebi taj čas pro- 
budjenja! Raka pukne od uzaludnog usilja- 
vanja. ruke su izjedene (pojedjene) od 
očajanja (zdvojnosti) i gladuvanju, i nesreč
nih. počeni se odmab zaduši s nedostatka 
zraka, vumira vezda stopram vu istimi. 
Stopram posije riekog vremena slučajno od
krije se ta strahovita, grobna tajna. A med- 
jutim spodobne pčlde (prirrjeri) nisu rčdki, 
i vekši d(d onih, koji vumiraju od zimicah, 
kak vužganih, tak i nervoznih, more da 
padne vu to letargijsko stanje.

Napokon ima još jeden red onih, koji 
vumiraju od suhe bolesti (sušice. heflike).

Z A B A V A

Prevudjeni Mezga Pavel.
Ja proti tomu nikaj nemiem, da se je 

čoviek. čiju zgodu ovde hoču pripoviedati, 
baš Mezga Pavel zvat. On bi se doduše 
bil mogel zvati Halec Peter ili Pongrác 
Dovrenz; ali jer ja  istinu ljubim, lak anda 
se je  zval Mezga Pavel, a bil je tam od 
nekud iz Subotice ili Podturna rodjen, a 
ktomu je bil konjski trgovac, koj je  svojom 
živom robom puno po svietu putoval.svi sejme 
na sto vur okolo pohadjal i u svakom selu, 
gde se je  dobra trgovina nanudjala. se u 
pravo vrieme postavil.

Kadi toga je bil i posvud poznat i. jer 
je  na svojih putovanjih mnogo toga saznal. 
te do grla novostjami pun bil, svi su ga 
rado vidili. i kam je  goder u krčmu došel, 
svigde su mu seljaki odmah prostor nači
nih i okolo njega se sgrnuli. za da nekaj 
o teku st varih po svietu čuju

To je  tak išlo, dok nije pred nekolikemi 
lieti u Budapešti cholera buknula te su se 
zdravstveni savietniki i kotarski predstojniki 
proti njoj dušom i tielom borili, za da taj 
nepozvani gost, koj je  u Budapešti tak 
strašno haračil, nedojde kroz cielu Magjarsku 
pak i u Medjimurje.

Uslied toga su letele i u svako naj-

manje selo šlampane naredbe. koje su pro- 
pisavale. kaj se sve ima činih, da se taj 
neprijatelj čoviečanskoga zdravlja i života 
preko granice nepusti, i ako je  gde koj birov. 
tu punu dijačkih i grčkih riečih naredbu 
ne mogel podpuno razmeti, tak se ja  sad 
neufatn prosudjivati, tko je  tomu bil kriv, 
jeli oni preveč vučeni doktori, koji su ju 
izdavali. ih oni premalo vučeni birovi. koji 
su ju čteli.

I baš u to vrieme se je  Mezga Da vel 
nekaj okolo kottoribskoga kolodvora popletal. 
gde ga je  i Spahija Józsi saslal te popital: 
odkud i kam ? — Davel uviek pun šale mu 
odgovori, da ide u Budapeštu. jer se bude 
onde dva Ijedmi konjski sanjam na veliko 
obdržaval, pak bi si čoviek mogel gde kaj 
mešetarenjem zaslužiti.

Dok je  na to Davel iz kolodvora zgi- 
nul. mozbit se je  do Kerestura odpeljal, 
pak od onud u Legrad — pripoviedal je  
Spahija Józsi po Kottoribi. da je  Davel oti- 
šel u Budapeštu na senjem. da tam ostane 
dva tjedna i da bu na svaki način choleru 
dobil, a drugi su opel govorih, da ju je  
dapače več dobil, le je  i umrl. i da je  več 
na kerepeškom groblju u Dešti na vekiveč- 
nom počinku.

Kad je jedan krat — i baš slučajno 
poslie dvieb tjednov dojde DáVel od 
nekud u Kottoribu po nekakovem svojem

poslu, i jer ga je  želudac pričel opominjati, 
da je  pet dugo hodil, a njemu u dublimi 
nikaj poslal, i jer ga je  pred vrati viseča 
borova sv rž na Bemuževoj hiži, namigavu- 
juč pozivala, anda je  stupil nutar u sobu 
za pivce i . . .

»Oti. ob. Davel je došel iz Budapešte«! 
viknu mitri sedeči kottoribčani prestrašimo 

i odbeže svi bliedi u licu na druga vrata 
van, kak da bi po bielom danu kakovu 
straliu zgledali.

Davel je sad posve sam sedel u sobi, 
te su mu jedino zuječe muhe činile druživo, 
je  ovi bedasti kukci neimaju niti pojma, da 
čoviek. koj iz choleraške okolice dojde, je 
pun nevidljivih. ali strašno pogibeljnih bac- 
ieriah i da more uslied toga tu strašim bo
lest na druge prenesti.

Ali to su znali kottoribčani i zato su iz 
sobe zniknuli. jedno za to, da sami sebe 
sačuvaju, a drugo, da birova odmah na 
pogibelj upozore. za da odmah svoju službu 
i dužnost učini.

Nekaj za jesti ih piti pak za Davla 
nije baš nikaj tu bilo, on je slobodno svo
jim  žepnim nožem  po na pol izpražnjeninh 
kupicami obežavših pivcev klical i zvonil; 
krčmar Bemuž nije imal volje sa u Davlo- 
voj opravi zad ržavaju čim i se baccillam i po
znan stvo včiniti, te je  sloga ostal sa delom



Kod ovih .veliju, da je  povraček k životu 
nemogučen, vu ar čovčku nema pluča, najpo- 
trebnešega (najnuždnijega) organa za proces 
dihanja. I doista žalostno je za nauku i 
čovččanstvo, kaj doktori nikako još ne izu- 
miše pozitivno vračtvo ih sredstvo, ako ne 
za izvračenje zevsema pokvarjenih i sprh- 
jenih pluča, a ono bar da se premeniju 
(zaméne) drugim kojim sredstvom" to jest 
aparatom posredstvom koga bi se mogel svr- 
šavati proces dihanja. Zadača, iatina, nije 
lehka, ali vu doba, gde razum gospodari, 
našla bi se mogučnost, da čovčk diše posred
stvom proreza vu grlu i uglavljivanjem vu 
táj prorez cévnoga aparata kak ga je  zamiš
ljal glasovih amerikanski doktor dr. Milchs.

Jednom rččju, medicina je  dužna za: 
vzeti se ozbilno za posve novu stranu 
svojega obreta. kak veli dr. Weber. Prije 
svega treba da je  ona ozbiljna i neumorna 
posrednica pri svakom pogrebu. Pri nas 
kak i vsigdi, navada je, da se doktor več 
neprijavljuje, čim je  betežnik vumrl, kak da 
je  nepotreben kotrig druztva. Navadno smrt 
konstatira zvanični (službeni) doktor. To je  
vu obče značajna falinga, jer sad je  upravo 
doktor potrebam

I ako njegova vračiva ne pomoreju, i 
ako je  betežnik očevidno vumrl, opel radnja 
njegova treba sada najviše da se pokaže. 
Porodica če svagda dospeti da mrtvoga spusti 
vu grob sa vsima obredima. No doktor ili 
pak doktorski skup dužen je, kako tvrdi 
(dokažuje) glasoviti doktor ruski, dr. Smo- 
lenski,'pokušati vsa naučna sredstva, da bi 
ribanjem galvanizmom. parenjem i drugim 
sredstvima pobudil vu tčlu iskru života. 
Koliko ljudi vumira. veli dr. Tavaglini, od 
starosti, to jest od toga, kaj je  organizam 
zevsema popustil, mehanizam odsudno osla
bil, živolni procesi postali nemogučni? Težko, 
da jeden od 10.000 i više. Svi ostali vmi- 
raju nasilnom prije vremenom smrljum, od 
protiv prirodnoga života, od vnoge i hrdjave 
hrane, od spiriutoznih pijačah, od zaraze ili 
oslabljenja i t. d. Vudri i vručina, izmrljive 
zimice (groznice) i suhi beteg (sušica, hef-

! tika). —  to su glavni zroki smrti. Nišu j 
znali da živiju i po tom vumrli su raneše 
i nedočekali prirodne smrti od starosti.

No znamo, da pri udarima (kapi, božji 
bič) čovek rčdko se more smatrati da je  
zevsema vumrl, jer kod sposobnosti spamet- 
nih dok doktorah i kod potrebnih aparata 
vekši del povrača se vu život. A vu vručini 
betežnik gustokrat dohadja vu samrtno spa- 
vanje, koje još nije sasvim smrt i od kojega 
obumrli povrača se stopram vu grobu.

Anda dužnost čovččnosti iziskuje, da J 
vsaki, koji vumre, prije svega prejde preko 
rukah izprobanih doktorov, koji su obvezani 
pokušati nad njim vsa naučna sredstva, e 
bi ga povratili vu život. Stopram kad se 
upotrčbe vsa ona sredstva, kad podpuni 
položaj tčla pokaže, da je  i zbilja to več i 
truplo, neka se pristupi obredima, koji pri
padaj u kojoj vjeroizpovjedi.

- — ---------

KAJ J E  NOVOGA?

Dvorske vésti.

Njezina c. i kr. Visost kraljevna vdovica 
nadvojvodkinja Štefanija razgledala je  prek- 
jučer vu pratnji nadvojvodkinje Flisabete 
znamenitosti Moskve.

Njegovo c. i kr. Visost nadvoj
voda Ferdinand otišel je  iz Innsbrucka vu 
Gmunden.

— Nj. c. i kr. Visost nadvojvoda Lju
devit Viktor povrnul se je iz Monakova 
vu Saleburg.

— Nj. c. i kr. Visost nadvojvodkinja 
Aliča toskanska stigla je  prekjučer sa svo- 
jom svasti Nj. c. i kr. Visosti groticom Ma
lájom lsabelom od Trapani vu Monakov, 
odkud se je  včera povrnula vu Saleburg.

Njemački car vu Budimpešti.

Kako magjarske novine javljajo, stiči če 
posije toliških manevra kralj Ferencz Jožef i 
njemački car Vilim vu Hudimpeštu, gde če 
prisustovati svetčanoj predstavi vu operi, 
pohoditi Margaretin otok i otvoriti primanje

svojom familijum negde vani pod sušoim 
za Pavla i njegovo zvonenje gluh i niem.

Kad je  Pavlu ta ciela komedja več 
prebedasta postala, i on si je  baš plana 
napravil, k nekojemu drugomu, manje straš
ljivemu krčmaru oditi, odpru se na jedan 
krat vrata i lu se pokaže birov i kapuš, obodva 
stvari primernom ozbiljnostjum i strogo 
službenim licem, kapuš još izvan toga, 
makar je  i vručina bila, sa strašnemi zims- 
kemi rukavicami na rukah, za da Pavla, 
ako bi hotel vujti, bez svake pogibelji za 
svoju osobu, prime.

»Mezga Pavei piitnik iz Budapešte« — 
veli poglavar občine — »stanite se i bodite 
za menőm u spremište za špricalke na de- 
sinfekciju . . . ali ostanite šest korakali za 
nienom . . . razmete!«

Pavel je  dakako odmali si mislil, da 
razme, kaj birov misli znjim; ali temeljita 
desinfekcija velikom špricalkom mu je  na 
toliko postala nepovoljnom, da se nije mogel 
zdržati, a da nebi gospodara občine upozo- 
ril na to, da on niti nije došel, Budapešte pak 
ako bi došel, tak bi uslied osobite naravi bac- 
aeteriah, ovakova procedura sa špricalkom 
mačka vriedila, a to baš zato, jer se ovi 
nevidljivi razprostranitelji bolesti u vodi naj
bolje čuti.

Ali birov je  odgovoril: »Ü9led visoke 
naredbe se »háttérié« moraj u skončati, a

proti takovoj potmajnoj živini mora čoviek 
svimi elementi se boriti! Ja sam u spremište 
za špricalke pozval sve starešine, za da onde 
svi zajedno cielu naredbu još jedan krat 
prerešetamo, i kak najdemo da je  najbolje, 
onak učinimo. Anda . . . hajde sad!«

1 sad se je  Pavel moral povdati, — 
i izbilja, u spremištu med špricalkami su 
stali svi starešine, a občinski pisar je  spuk- 
nul iz žepa pismo čtel, do loga pak vrie- 
mena je  Pavel moral nekoliko korakali na 
strani slati. straženi po kapušu. I tu se je  
sad razpravljalo, kaj se imam takovim čo- 
viekom učiniti, za da se na njem živuče 
»batterie« pokolu.

Ali ljudem je  naredim, akoprem posve 
jasna, ipak bila nejasna i anda su glavami 
kimali i stepali i nikak si nisu znali pomoči 
i nisu znali iz tog mučnjaka vati, dok se 
nije poštuvani mesarski melšer Farkas zgla
sil i rekel, da se * háttérije« najsigurnije 
pokolu, ako budu Pavla na nekoliko vur 
u dim inetnuli, za dobro občine on u to 
ime drage volje prepušča svoju prevudjel- 
nicu (komora, u koju se meso obesi i onda 
dim nular iz dimnjaka pušča).

Od predlog se je  neizmerno svim po- 
glavarom dopal, i Pavel hude poleg svega 
svoga protestiranja u prevudjelnicu šilom 
odpelani i nular zaprt, zalim se je  na ko
méiul zakurilo i na ogenj nekoliko friškog

na dvoru vu čast njemačkomu čaru. Posije 
boravka od tri dana vratit če se car vu Berlin, 
a kralj Ferencz Jožef ostal hude vu Budimpešti.

Ženska vlada.

Vu Jamestovnu Kansas, zauzele su pri- 
godom posljednjih izbora sva činovničkamjesta 
vu magistratu, počam od načelnika, žene. 
Čim su Ijepotice primite vladu vu svoje ruke, 
vpeljale su odmah naredbe, po kojima bude 
se točno pazilo na moralno ponašanje vezda 
slaboga spola, mužkaraca. Naročita se je  
pažnja imala posvetiti igračnicama. Da ne- 
ostanu paragraii samo na papim, nježni su 
stražari oboružani sekirama i sličnim oruž- 
jem, počeli po noči pohadjati igračnice (kar
tanje) i tirati odonud prestrašene mužkarce. 
Kad su vu jeden od prvih tamošnjih salona 
provalile, razbegli su se igrači na sve strane, 
uz oduševljeno klicanje ludstva, koja je  
črez obloke taj prizor kontrolirala. Za kaš- 
tigu polulapali su stražani ves namještaj 
salona i odprli vse lagve pive i žganice, a 
posljedica toga je  bila, da se je vulična rulja 
(fakini) do norosti opila, slaveči »blagostanje« 
kaj ga vuživa pod mudrom upravom lje- 
poga spola.

Pijanstvo englezkih ženah.

Čovčk gotovo nebi veroval kak je  strast 
pijanstva razvita vu englezkih žena. Prež 
razlike na stališ, položaj i imetek piju bo
gate kak i siromaške žene. Dan na dan 
more se vu Londonu videti žalostnih i odur- 
nik prizora, kaj ih prikazuju pijane žene 
Bogateše dakak da ne izlaze na vulicu, 
nego se mirno odpelaju dimo i spavaju. 
Da se tu i nesreča dogadja, razumije se 
samo sobom. Nu težko da je  je  ikoja još 
bila lakva, kakova se je  sbila ovih danah 
vu Londonu, a povod jo j je  pijanstvo. Žena 
nekoga radnika kod željeznice, Symondsa, 
opijala se je  gotovo svaki dan. Zaradi spo- 
čitavanja tovaruša, hotela je, da se uzdrži 
od te gad ne strasti, ter je  vu istinu tri 
mjeseca »postila«. Nu jubilejska slava raz
igrala je  i nju, ter se je  neki dan opel

svržja metnulo, za da bu više dima, koj 
se je  izbilja i tak razvijal, da bi u njem i naj- 
zvučeneši ognjogasec mogel dihanje pozabiti.

Zalim su se starešine razišli, veseli 
radi dobrog čina, a birov je doma poiskal 
novo pero za da kotarskoj oblasti pojavi, 
kak je  u Kottoribi pogibelj cholere preprečil.

Baš u to vrieme su se prijavili dva 
žandari, koji su obhodnju držeči slučajno 
baš onda gutem kroz Kottoribu išli, i sad 
nije bilo potrebno birovu da piše na oblast, 
je r  je  to sad mogel žandarom ustmeno pri
javiti, a oni budu več dalje.

»Pak kaj sle tim čoviekom načinih?« 
— zapita žandar.

»On sedi pri mesaru u prevudjelnici, 
a za tri ure, kad budu sve »háttérije« mrtve, 
onda ga van pustimo« — odgovori birov.

»A za Boga« — zakrči žandar — »em 
se taj čoviek onda mora zadušiti! — Vodite 
me odmah na to miesto nesreče!«

»Viš, viš« —  začudi se birov —  »na 
to nismo niti mislili!« —  l sad je  išlo sve 
zagrabce proti mesarevoj kuči, uzput njim 
se je  sve pridruživalo, kaj je  samo imalo 
noge, a svaki je  svoje opazke nad bedasto- 
čum poglavarah prifrkaval.

Je, ljudi več jesu takovi, potlam znadu 
prifrkavati, a sami nebi niti za vlas drugčije 
načinih.

U tom vriemenu Pavlu, medjutim niti



zalejala vhiskiem i brandy-em tak, da je  
kakti prež svésti došla dimo. Kad se je  to- 
varuí povnul dimo i opazil ženu vu tóm 
stanju, odišel je  od hiže i od srditosti i 
žalosti célú nőé vuni izostal. Kad se je  vu 
jutro povrnul dimo. imái je  kaj gledati. 
Sye njegovo četvero déce ležalo je  ogrezlo 
v«.krvi, koja je  gotovo tekla po podu. Ojadjeni 
qlec zval je  jednoga kvarternika. da ide 
žnjim pregledati décu i vezda su opazili i 
mater im s razrezanim vratom na postelji. 
Nesrečnica je  vu pijanstvu zaklala svoje 
četvero rodjene déce, a onda i sebe. Ona 
je  joS bila malo živa kak i jeden dečec. 
ter su prenešeni vu Spital, gde je  i vumrla.

Gde je vumrla majka Božja?

Medju pitanji vjerske historije i arkco- 
logije jedno je. kojim se. več črez više 
vjerkova. bave krščanski vučenjaki. lo je 
pitanje: gde je  vumrla majka Božja, i vu 
kojoj je  hiži stanuvala vu času smrti svoje. 
Vu Jeruzalemu? Vu Efezu? Mnenja se vu 
tom pogledu razi laze. Na početku ovoga slo- 
Iječa dokazala je  glasovita sestra (opatica) 
Katarina Emmericb. nepismena seljakinja iž 
VVestfalije. vu svojih »Odkričih«. kaj ib je 
diktirala vu pero spisatetju njemačkom Kle
mentu Brentano. da se je  hiža, gde je  majka 
Jezuševa vumrla. na lazila vu Efezu. Selja
kinja ta imala je  svojstvo dvostrukog vida 
(Hellseherin, clairvoyante), pak je dokažuvala 
da točno vidi tu liižu i opisala ju koli iz 
vana toli iz nutra najvekšom preciznošču. 
»Revue des Kevues«. uvažena smotra Iran- 
yezka, pri po veda, da je  neki Francez. po- 
kehdob je  čital »odkriča« sestre Katarine 
Emmerich, odišel je  vu Efez. gde da je. 
upravo na mjestu, što ga »odkriča« bile 
naznačila. našel je  hižu. koja da zevsema 
odgovarja opisu vu »odkričih*. Tu hižu da 
narod zove Panagia Kapuli. kaj znamenuje 
hiža presvete. Povodom toga odkriča odpu- 
lil se i sam nadbiskup smirnski. Msgr. 
Andrija Timoni, vu Efez. da kontrolira nalaz 
i francezkog putnika i njemačke opatice. 
Po njegovom menju odgovara Panagia Ka-

najmenje nije na pamet došlo. svojom smrt- 
jum birova u nepriliku spraviti, a k lomu 
je  i sustav takove komore za prevudjivanje 
dobro poznal.

On je  anda luknju. kroz koju je  dim 
u komoru išel zasunom zasumil, u luknju 
kroz koju se je  dim iz komore vari puščal, 
široko odprl, onda se je. u tmini okolo pi- 
pajuči, na jednu škrinju sel, a onda je  onak 
na pamet rukanii u višak posegnul i onde 
zahvalil jedmi klobasico, koja se iebez ikakvog 
suprotivljenja dala pojesti. Slušajuči glas 
svojega želudca, joj je  i tu čast izkazal, 
pak je  kotačee za kotačecom od nje rezal, 
dok se na jedan krat nisu vrata komore 
otvorila i oslabadjajuča hrpa. pod vodstvom 
dvijuh žandarah u niti najina nje zadimljenu 
komoru stupila.

Svi su bili veseli, da se je  sve tak 
dobro zvršilo. niti nije nikomu na pamet 
došlo plaču iskati za pojedjenu klobasicu, 
svaki je  bil vesel, kad se je  Pavel na željez- 
nicu sel i u Kraljevec odsopotil.

IT pr voj občinsko j siednici za tim je  
bilo zaključeno, da ova znamenitost miestne 
občine nemetne u zapisnik.

Da nije jedan izmed starešinah sam 
cielu dogodovštinu pripoviedal, ja  nikada nebi 
o tom niti rieči znal.

Em . K o //»}'.

puli i po svom položaju i nutarnjoj urei >1 
posvema viziji njemačke opatice. Ovo ou- 
kriče dalo je  več povodom vnogobrojmm 
razpravam vu katolickom svétu.

Logia ili govori Jezuša Kristuša.
Kako smo i mi vu svoje vrčme javili, 

nadjen je  vu Egiptu nezdavnja skup papirosa 
koji sadržaje govore Zveličiteljeve. Mjesto 
nazališta bil je  nekud cvetuči rimski grad 
(veliki varoš) Oxyrhyncus. oko 120 englez- 
kih miljah južno od denešnjega Kaira. Bu- 
kopis je  bil pisan grčki, a vezda su ga 
uredili i preveli na englezki Mr. Bernard, 
P. Grenfell i Mr. Arthur S. Hunt, ter je  ovih 
dana izišla vu Londonu knjižica pod na
slovom »Logia«, or the Sayings of our 
Lord.« Knjižica sadrži sbirku Jezuševih go- 
vorah. od kojih sam su neki familijarni, ali 
ih ima i takvih. koji još nigde nisu bili 
popisani. Ako i nije još ustanovljena auten- 
ličnost tih govora, ipak je  knjižica od velike 
historijske važnosti, ar je najstareši originalni 
rukopis svetoga pisma

Osudjene otrovnice.

Kako smo vu svoje vrčme na glas 
dali. ohtužena je  vu Hódmezővásárhely či- 
tava družba zloglasnih tamošnjih otrovnica. 
Vezda je  posije duge razprave izrečena 
osuda. kojom se obsudjuje: 1 Mariá Jáger 
zaradi zločinstva umorstva vu slučaju Julije 
Varga i vdovice Csordás kakti pomagačica. 
a vu slučaju Julije Kóti i Mucsi Mihalja 
kakti počiniteljica na smrt (na galge); Turi 
Mihalja žena Lidia Varga radi zločinstva 
umorstva na k var Julije Varga na smrt. 
Hódi Pavla žena Csordás Nagy Lidia radi 
zločinstva umorstva na kvar Julije Varga 
i vdovice Csordás na smrt (na galge): Bán 
Ferencza žena Judita Szapanos radi zločin
stva umorstva Julije Varga na smrt (na 
galge); ne doživotnu tamnicu (reši) osudjen 
je  vdovica Mucsi Mi halj a Tóth Lidiea radi 
umorstva lastovitoga svojega tovaruša i Ivan 
Horváth radi umorstva rodjene matere na 
doživotnu tamnicu: na šest Ijet tam niče ob- 
sudjen je  Samuel Gyulás-Kiss zaradi poma
ganja vu zločinstvu umorstva Julije Kóti-Kiss.

Obsudjeni su mirno poslušali osudu. 
ter se na njima nije opažalo nikakvih zna- 
menjah uzbudjenosti (nemirnosti).

Papirnato rublje.

Za vreme kinezko-japanskoga tabora, 
nosili su kinezki soldati rubače i gače od 
papira, ter ih je  to. veli se izvrstno branilo 
proti zimi. Vezda su i vu prajzkoj vojski 
pravili próbe. da vpelaju takovo rublje. To 
im medtimtoga nije uspelo, ar je  papir več 
za dva tri dana na švelu propucal (razdra
palo). Poleg vsega toga papir je  ipak izvrstna 
obramba proti zimi. Težaki vu fabrikah pa
pira navadni su noge oviti čvrstvo papirom 
a onda preko toga oblečeju opravil, ter ve
lijo da ih bolje čuva i brani nego i najtop- 
Iješe sukno. Papir je nadalje dober i proti 
rheumatizmu. ter si je  več vnogi olekšal 
boli, ovivši komad papira oko bolnega mjesta 
i noseči ga nekoliko dana. Vu zimi. da 
čovek ne ustaje na hladen pod. dobro je  
več na večer pokriti pod papirom —  dva 
tri arkuša novinah — i tak se osloboditi 
prehlade i belega.

Kratke novosti.

—  Zakon o metričkoj mjeri primljen 
je  vezda vu obedvem englezkim lužama 
parlamenta.

Iz Carigrada javljaju, da je  ovih 
dana počinjern atentat na Edhem paši. Vu 
Domokosu mu je  bila poslana škatulja iz 
Soluna, koja je  eksplodirala, kad ju je  adju
tant odprl. Bomba je odnesla adjutantu ruku

—  Vu Budimpešti! se je  ovih dana 
povrnul glasoviti lutrijáé Farkaš, koji, kako 
je  poznato, posije svoga petgodišnjcga tam- 
novanja živi vezda vu Ameriki.

—  Siamski kralj pohodil bude počet- 
kom septembra Pariz, gde mu pripravljaju 
srdačen doček.

Nekaj za kratek čas.

Jeden doktor dal je  svojemu šnajderu 
nazad opravu. ar je  ne bila dobro skrojena. 
Za jeden tjeden srel se je  šnajder s dokto- 
torom, prav kak su mrtvoga nesli na grobje.

Oh! kak su oni gospon doktor srečni, 
rekel je  šnajdar.

Kak. zakaj? zapital je  doktor.
Zato, da njim njihovo sfušano delo 

nigdo dimo nedonese. rajši na grobje.

Oficir (regrutu); »Jeli znaš plavati?«
Kegrut: »Znam«.
Oficir: »Gde si se vučil plavati?«
Begrut: »Vu vodi.«

Navučitelj: »Vsaki čovek mora na dob- 
rom glasu biti i paziti na njega, ali se i 
mora od vsakoga grčlia bahati. No Franček, 
na kaj ti moraš osobito jako paziti?«

Franček »Na guske.«

P red  sudo/n.
Sudec: »Kaj vas nije sram. tak nepo- 

češljan. susmasti došli sim?«
Obtuženi: Nu je. gospodin sudec. lehko 

je  njim govoriti, kad nemaju niti jednoga 
lasa na glavi!«

I z  šk olc.
Navučitelj: »Pavlek. ti imaš tri bres

kove. od tih poješ dvč. kuliko ti ostane?«
Dijak: »Dvč koščice i jedna breskova«

Ljuh o in o m o st .
Gost: »Cujete Mimika, ja  sam Ijubomo- 

ran na onoga gospona tam!«
Kelnerien, kojoj je to šmajhlalo). *A 

zakaj molim vas. ja  sam samo dvč tri rčči 
s njim pregovorila!«

Gost: »Donesli ste mu vekše gomba- 
loce nego meni!«

Pita n je nmlo^ii deteta.
Komaj tri Ijet stara dčvojčica zapitala 

je  svoju majku: »Draga inamika, kad si se 
rodila, jeli si bila dečko ili dčvojčica ?«

G  Iá d  F e r e n c c.



Nyilttér.*
K rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősséget a S z v r k .

A selyem el van égve! ezt szokták a hölgyek 
mondani, ha az illető ruha darabok igen sokszor már 
a 2-ik és 3-ik viselet után a hajtásokban elhasadnak 
vagy mint a vatta szétmálanak; ezen jelenség nem a 
»véletlen« által okozott elégés! hanem a selyem, hogy 
az vastagabbnak s még is olcsónak tűnjék lel, tudato
san leszen czinn- és phosphor-savval páczolva, melyek 
a nyersselyem érszálait mintegy szétvágják; »az ilyne
mű festési eljárást „megterhelésnek- nevezik! mentül 
jobban óhajtják a selymet megnehezíteni, annál több 
czinnfürdön megyen az keresztül, hogv az ezen mér
get tökéletesen magába szívja. Az igy festett selyem 

a legnemesebb szövés! — a halál csiráját tehát inég 
mielőtt az a szövőszékre kerülne, m áris magában rejti.
Az ilyen szálakból készült úgy nevezett selyem szöve
teknek rövid használat után természetszerűen szaka
dozniuk kell mint a gyújtó kanócznak aszerint, amint 
azok többé avagy kevésbbé terheltettek meg. — A drága 
öltözék (készítési díjjal együtt) tökéletesen értéktelen.
Az én valódi selymeimből szívesen küldök postafordul
tával porto- és vámmentesen mintákat. Henneberg G.
(es. és k udvari szállító) selyemgyárai, Zürichben, (5

Eladó, esetleg bérbeadandó!
♦ft»  -----

Nagy fülű községben fekvő, kőből épült 
S / o t s i l s József tulajdonát képező 

előbb Körngast-féle

l a k h á z
és 2H  h o l d  s z ó n l ó l i i l d  szabad kéz
ből eladó, esetleg bérbeadandó Bővebb 

fe I v i I ágosi tássa 1 szó I gá I

821 2.2 Hackl Károly
vasúti vendéglős Csáktornyán.

2486/tlk. 1897.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
az álhunkincstár végrebajtatónak Varsils 
Mária férj. Horváth Jánosné végrehajtást 
szenvedő elleni 40 frt 24 kr. tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái 
kir. jbiróság területén levő VI hegykerületi 
lf>72. tik. I (>()() 4. hrsz. a. ingatlan 289 frt 
és hitit) 1/2. hrsz. a. 99 frtban az árverést 
ezennel megállapilott kikiállási árban elren
delte és hogy a fennebh megjelelt ingatlan az 
IH ÍI7 . é r i  n iif f i is z ln s  h ó  2 1 , n o /pj ó n  

d é lv l ő t t l  l O  ó m k o r  
a VI. hegykerületi község hiróházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10% -át készpénzben, vagy az

1881. I,X. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 8838. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-ez. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 820

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornya, 1897. évi junius hó 14-én.

Kz a világhírű szappan 15 perez alatt 
egy kevés forró vízzel ruhát, blouzt, gallért, 
selyemszövetet, bársonyt, satint, c-retont, 
batisztot. keztyüt, szalagot, csipkét, stb. bár
milyen színre fest; minden ruhát újjá vará
zsol*. a festés színtartó, nem fakul, méreg- 
mentes, a szövetet nem rontja. Egy drb. 40 kr. 
(fekete 50 kr.) ez egy női blouzra elég. 
Minden darabhoz használati utasítás van 
mellékelve.

S za b a d a lm azv a  az egész világon.

The Maypole Gompany. Limited. London.
Vezérképviselőség Osztrák Magyar Monarchia, 
Ihilkánállamok, Török- és ( íörögország részére:

Sonnenschein Lipót
Budapest, Arany Já n o s-u tcza  15. szám .

Kló Csáktornyán kapható: 2—3

G rá n e r  T e s tv é re k n é l.
Korszakolható találmány 500 százalék megtakarítással!

Árlejtési hirdetmény.
A tüske-szen t-györgyi róni. kath. iskolaépület javítása 

(kőmives-, asztalos-, ács-, lakatos-munkálatok) nyilvános árlej
tésen / .  é r !  a u g u s z t u s  hő  szombaton, r e g g e l i
8  ó m k o r ,  a tüske-szent-györgyi iskola helyiségében fog 
kiandatni.

A költségterv 2381 Irt 33 krra (kétezerháromszáznyolcz- 
vaneirv frt 33 kr.) van felvéve.



D r ö s s l e r  K á r o l y
cs. és k. szak. gazé. gépgyár, »as és érczontöde

B u d a p e st, VI., V á c z i-k ö ru t 5 9 . sz.

747 A lap ittatott 1866-ban. Kp— 2U

Ajánlja saját gyártmányú legkitűnőbb kivitelű 
szabadalmazott gözcséplökészleteit, melyek a magyar 
gazdasági viszonyoknak legczélszerübben megfelelnek 
és az összes gazdaságba vágó gépeit.

Kizárólagos képviselőség Magyarország részén-

LANZ HENRIK mannheimi czegtöl.
melv elismert legnagyobb és legjelenlekenyebb gyár 
gözmozdonyok -  cséplőgépekben: utóbbiak háromszori 
légtisztitásra berendezve.

Ezen készletek minden eddigi versenycséplésnél 
az összes versengő belföldi és angol gyártmányokat 
legmagasabb kitüntetéssel legyőzték. K/.ek b - h á t  a vi
lág legjobb cséplökészletei.

K é p e s  árjegyzékke l 
bérmentve, felvilágosítással készséggel szolgálunk.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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