


számának tanúsága szerint, tehát összesen 
tizenhárom alkalomból, társadalmi utón egy- 
begyült adományokból ö s s z e s e e n  h é t 
e z e r  h á r o m s z á z  h a t  f o r i n t  és 
h e t v e n  k r a j c z á r  osztatott ki.

A tizenharmadik megjutalmazáira vo
nalkozó okmányokat becsatolva, vagyok

Zala-Egerszeg, 1899. márczius 14.
Hazafiui üdvözlettel 

iPr. K u z s iv s k a  K á lm á n ,
kir. tanácsos, tanfelügyelő.

A talaj okszerű megmunkálására 
vonatkozó szabályok.

A talaj okszerű megmunkálása képezi 
leghatalmasabb eszközét a gazdaság jöve
delmezőségének.

Okszerű megmunkálás alatt talajunk 
olyan állapotba vált) hozását érijük, melynél 
fogva az a kultúrnövények termelésén* a leg
alkalmasabb, azoknak fejlődését pedig leg
jobban biztosítja.

Az okszerű megmunkálás pedig áll, a 
szántások, boronálások és hengerezések he
lyes keresztülviteléből s a különböző trágya- 
anyagok helyes alkalmazásából.

Ezekről óhajtunk alábbiakban szólam, 
tudván azt, hogy jó tanácsainkat szívesen 
veszi minden gazda.

Kezdjük tehát a szántáson.
Sokan a szántás tulajdonképeni czélját 

nem is ismerik. Tudják azt, hogy a talajt 
meg kell porhanyitani, de hogy miért, azzal 
tisztában nincsenek. Felsoroljuk ez okból 
ama czélokat, melyek a szántással karöltve 
járnak.

Képezheti a szántás czélját a gyomnak 
kevesbitése. a trágyának alátakarása. a szánló- 
földnek a vetőmag befogadására való alkal
massá tétele, a nedvesség conserválása slb.

E különböző czélok szerint a szántás 
kivitele is különböző.

Ha a gyom kevesbités és trágya alá- 
takarás képezi czélunkat, akkor a szántás
nak sekélynek kell lenni, mert 1) a szerves

anyagoknak felbomlása csak ekkor mehet 
végbe tökéletesen, 2) ezzel gátolhatjuk meg 
az altalaj víznek gyorsabb elpárolgását, 3) 
ez által szaporíthatjuk talajunkat kész, fel
vehető növényi tápanyagokkal.

Ha szántóföldünket a vetőmag beloga- 
dására akarjuk alkalmassá tenni, akkor kö
zép mélyen kell szántani, mert e szántással 
készíthetünk oly magházakat, melyek a vető
mag legkedvezőbb alálakarását lehetővé te
szik. S végül ha a nedvességet akarjuk con- 
serválni. talajunkat a téli fagy porhanyitó 
hatásának óhajtjuk kitenni, s a termelésben 
nyersebb talajréteget is be akarunk vonni, 
akkor mélyen szántunk.

Egy további szabály a szántásnál az, 
hogy ismételjük azt, mindannyiszor, ahány
szor a talaj valamely szántás után meg
eredt és az ismétlésnél a szántásnak lehe
tőleg más irányt adjunk.

A boronálásnák czélját. a talaj felületes 
aprítása, cgyengetése és tisztítása képezi, s 
e czélokat csak akkor érhetjük el, ha tala
junk a nyirkosságnak egy bizonyos kedvező 
fokával bir. Ha talajunk nagyon száraz, 
akkor a hatás kevés, ha pedig nagyon ned
ves. akkor a halás rossz, mert az állatok a 
földet összetiporják és ez állal a levegőnek 
a talajba való férközését gátolják. A boro- 
nálás iránya, lehetőleg ellentétes legyen a 
szántáséval.

A hengerezés czélját a talaj összelömi- 
tése képezi, mi által előmozdítjuk a víznek 
az alsóbb rétegekből a felsőbb rétegekbe 
való felszívárgását De a henger egyullal a 
rögek elaprilására is szolgál. Hogy a czélo
kat tökéletesen érhessük el, a talaj nyir
kossági állapotát kell tigyelembe vennünk 
ugyanazon ohokból kitolyólag, mint a bo- 
ronálásnál.

A mi végül a trágyázás kérdését illetve 
annak helyes alkalmazását illeti, itt nem 
annyira az istálló trágyáról óhajtunk szólani, 
mert hiszen annak alkalmazását minden 
gazda tudja, hanem említést akarunk tenni 
a műtrágyákról, mint a mely trágya mind- 
inkái)!) elterjedtebbé kezd válni, de sok he
lyen nem a legjobb eredménynyel, mert nem 

I tudják, nem ismerik annak hatását, s azzal 
' való bánásmódot

Tulajdonképen három oly műtrágyánk 
van, melyről azt mondhatjuk, hogy általános 
keresletnek örvend, t. i. a chilisalétrom, a 
szuperfoszfát és a kálisók.

A chilisalétrom légenydús trágya, s hasz
nálható kitűnő sikerrel bárminő növénynél 
akkor, ha azok fejlődésében hátramaradást 
észlelünk. Kát holdanként 45—55 kgot kell 
belőle elszórnunk fejtrágyaként oly időben, 
midőn esőre van kilátásunk.

A szuperfoszfát foszforsavdús trágya, 
s különös sikerrel alkalmazható gabonafélék
nél, pl. búza, rozs, árpánál, továbbá tengeri
nél, burgonyánál, ezukor- és takarmány- 
répánál. Használata a termelésnek úgy meny- 
nyiségére. mint minőségére nézve előnyös. 
A holdankénti terméstöbblet 120 kg. szuper- 
foszfát elhintésével gabonaféléknél 2—3 hek
toliter. répaféléknél 30—40 mm. Őszszel 
kell kiszórni őszi vélemények alá, lavasz- 
szal tavaszi vélemények alá; midkét esetben 
a vető szántás előtt, úgy hogy a vetöszán- 
lással a talajba kebeleztessék.

A kálisók már ritkábban használtatnak, 
mint a chilisalélrom, vagy a szuperfoszfál; 
nem azért, mintha hatástalanok lennének, 
hanem mert talajaink káliban a legtöbb eset
ben nem szűkölködnek. Mindazonáltal homok
talajokon, továbbá lözeges réteken elszórá- 
suk igen ajánlható. Az elhinlés idejéül akár 
az őszt. akár a tavaszt választhatjuk.

K Ü li 0 N P É L É K.
Áthelyezés. Dl'. Herbszt Adolf csak- 

tornyai dzidás ezredorvos a kameniczi (pé- 
terváradi) katona intézethez helyeztetett ál. 
Helyére ugyanonnan dr Dardah Bernhart 
orvos jön Csáktornyára.

Hivatalos látogatás. Szőcs Mihály 
százados zala-egerszegi csendőr szárnypa
rancsnok a helybeli csendőrőrsöt f. hó 12-én 
és 13-án megszemlélte.

Uj anyakönyvvezető. A belügyminisz
ter Novák László vizi-szent-györgyi körjegy
zőt az anyakönyvvezetéssel bízta meg.

Áthelyezés. Kovácsics István felszen
telt káplán Krizsovljánról (Vrarasd-m.) Dráva- 
Vásárhelyre helyeztetett át.

—  Kinevezés. Hetényi Imre volt Csák
tornyái adótisztet, jelenleg adóhivatali ellen
őrt a pénzügyminiszter ur a nezsideri kir. 
adóhivatalhoz pénztárnokká nevezte ki.

—  Közgyűlés. A helybeli iparlestülel 
1899. évi február hó 5-én tartotta rendes 
évi közgyűlését Godina Miklós elnöklete alatl. 
a melyen Pelrics Ignácz iparhatósági biztos 
is jelen volt. A gyűlésen jelen volt mintegy 
20 tag. Ez alkalommal tárgyalás alá vétetett 
az 1898. évi ipartestületi működés. Kimu
tatva lett szám az év végével 24i volt; 
segédek és tanonezok száma 386, tanonezok 
száma 173. Pénztári bevétel volt 439 Irt 
81 kr., kiadás ellenben 329 frt 34 kr., lé
hát tiszta vagyon 110 frt 47 kr. marad, igy 
lá99. évi január 1 -töl a testület vagyon- 
é8téke összesen 956 frt 88 krt tesz ki. Tár- 
gryallalott az 1899. évi költségterv, mely he 
vételben 376 frt, kiadásban 276 frttal el is 
fogadtatott. Az 1898. évben tényleg műkö
dött elöljárósági tagok a lemondásukat be
adták. miután azok évről évre választatnak. 
A lemondást az alapszabályok 13. §-a ér
telmében a közgyűlés elfogadta s az elöl
járóságnak a működésért köszönetét szava
zol! Ezek után Petrics Ignácz iparhatósági

fin is szerettem mindenkit, mindent...........Az
9tolsó virágot a kertben, a porszemet, mely ru- 
uámra szállt. Sokszor visszaálmodom magamat 
Ozóta szép lakásomba s látom ablakom alatt a 
lombos hársfa hajlós ágát, melyre szelíden fut fel 
a lilaszín golgota virág. Valahogy úgy képzeltem 
akkor, hogy én is hasonlítok ahhoz a fához s ne
kem is keresnem kell a virágot, mely belém ka
paszkodik, hogy megédesítse az életemet.

S egysz*'* úgy képzeltein, hogy megtaláltam. 
Szomorú, ködös napon történt, fehér pára úszott 
a légben, habszerii fehér foszlány körös-körül 
mindenütt. A faluban voltam misén. S akkor, jól 
emlékszem, mint vált ki hirtelen a ködből az a 
valaki, akit már álmaiban ismertem, akiről annyit 
gondolkoztam. Összerezzentem tekintetétől s körü
löttem a köd, a pára keringő-tánezot járt, hogy 
szinte megszédültem tőle. Mintha lábam alatt meg
mozdult volna a föld. Karomat nyújtottam neki s 
ő odahajtotta a fejét a váltamra, éreztem puha, 
meleg leheletét. Magam sem tudom, hogy jutottam 
vissza a kastélyba, mint egy álomra emlékszem 
csupán . . . Azután kerestem sokáig, mindenütt. 
Kerestem, mint a boldogságot szokás. És nem ta
láltam sehol. Egy évre rá megint fehér világ volt, 
mikor a vadászkürtök szóltak és süni puskalövés 
hallatszott az erdő felől, — láttam őt újra egy 
pillanatra. Szép fekete ménen ült s hasonlított 
azokhoz a legendás hősnőkhöz, akikről a világtör
ténelemben oly sokat tanultam és olvastam Ki
nyitottam az ablakomat, úgy néztem a fehérségbe, 
de a látomány csakhamar elveszett szemeim elöl.

Azóta sok, sok esztendő lelt el és haszta
lanul keresem, hasztalan várom. Pedig keresnünk, 
követelnünk kell a boldogságot, joga van hozzá 
mindenikünknek. Igen. édes uram ! Azonban a 
boldogság mindig rejlett ködben jár és titkos, sürő 
fátyollal takarja be magát előttünk. Nagy ritkán 
mutat egy kicsike sejtést, de már ez a sejtelem 
is felér egy czélnélküli élet gyötrelmeivel. Oh hány
szor és hányszor töröm a fejem azóta azzal a 
gondolatiul, hogy miért nem futottam utána, a 
ködbe. Úgy lehet ö is keres engem, s üzzük, hajt
juk egymást, mint a futó csillagok.

A franczia nyelvtanár ábrándosán hajtotta 
fejét a könyökére s kipirult arczával, lángoló sze
meivel szinte szép volt, pedig esztendőről eszten
dőre sok ábrándot elnyűtt már az ő boldogságot 
szomjazó leikével . . . .  Vannak, akiket megöl ez 
a vágy, ez a szomjuhozás . . . Elperzseli a láng. 
mely önmagát emészti fel.

Egy év múlva, mikor látogatóba hazajöttem, 
hallottam, hogy a szegény nyelvtanár meghalt. 
Úgy találták a télen egyik ködös napon ablaka 
előtt a szoba padlóján feküdve. A nyitott ablakon 
keresztül ki s bejárt a nyirkos, fehér pára, körül
nézegetve az apró négyszögletes papirszeletet, 
melyre az ő szép, férfias vonásaival fel volt Írva: 
»Elvitt a köd . . .«

Lévay Béla.
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Sve pošiljke se tičučzadržnja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu (la ko ver.

Izdateljetvo:

Knjižara F ischel Filipova 
kam se predplate i ol »znane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svaki tijeden jed en k ra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 frt 
Na pol lela . . . .  2 frj 
Na četveri lela . . . | f,|

Pojedini lu*oj; kost nju 10 ki

Obznnne se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Cakovačke ŠparKasse«, »Medjimurske Sparkasse«, »Sparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Podornjenje gnoja.
Zemlja svoju liranljivu jakost pogubi 

od toga, da rastline rasteju vu njoj. koje 
se z nje hraniju. Dakako, ako hočemo, da 
rastvina nebude stradala svoju hranu. treba 
da zemlji dajemo ovu zgubljenu jakosl. 
Zemlja pak dobije svoju jokost od gnoja. 
Ali nije dobro kak goder gnojiti. Mora se 
znati, kak moremo onoga gnoja v zemlju 
pospraviti tak, da onda po njim jako rodna 
rastvina postane. Nekoliko reči kanim pi
sati, kako se mora gnoj podorati?

Kad jedenput zmrzavica iz zemlje obi
de, a gnoja smo več vun spravili, čim prije 
treba ga podorati. Podorati pak treba gnoja 
zato, jer ako nepodorano stoji, vnogo zgubi 
iz svoje céne.

Ako smo po zimi, kad je zemlja 
zmržnjema bila, po pognojeni zemlji išli. 
jeli ni smo zapazili, da duhu gnoja ali 
nikak, ili malo poznamo. Doklam se vrčme 
stopi, onda pak več jako poznamo onu jaku 
duhu gnojovu. koja v neredoviti štali človeku 
i živinčetu jednako grize oči.

Ova duha se tak zove: ammóniák. — 
Óva duha kak je za človeka i živinčeta 
žkodljiva, ravno tak je hasnovita zemlji. 
Nedopuščajmo dakle ovu duhu vu kvar iti. 
nego pok rij mo gnoja s zemljom, tojest po-

orajmo ga. Ali dober gazda si i pod ora
njem premišljava, jer nije dobro samo kak 
goder podorati gnoja, bez loga, da nebi si 
premislil prije, kaj i kak hude kaj delal?

Gazda najprije dobro mora znati, da 
na kakvu zemlju kakvoga gnoja Ireba ? 
Na ilovačnu zemlju. koja se težko obdelava 
i lehko gruda, — bolje da vaj mo nezreloga 
gnoja i ovoga gnoja nesmeti gluboko podo
rati. Jer lakva povezana, lojest ilovačna 
zemlja ima mrzlešu narav, težeše zajde 
vu nju tofiel zrak i sunčeni Irak. lojest 
zemlja se* težeše pretopi. Dakle ako hočemo, 
da zemlja nekakvu toplin 11 liude mogla 
dati rastlinom, da ona onda tletneše i Dőlje 
hude rasla, treba v takvu zemlju nezreloga 
gnoja i ne gluboko metnuti. Gnoj kad hude 
primuli počel, hude med tem toga se strpil 
i tak onda hude mrzli! zemlju i topil.

Narašena zemlja kak pesek, se lehkoma 
stopi, jer lehko zajde vu nju zrak. sunčeni 
trak. poleg toga i rastlina lehko zgori z nje. 
Takovu zemlju dakle ne topili, nego hladiti 
treba. V takvu zemlju dajmo sprhnjenoga, 
zreloga gnoja, koj več ne greje, podora j mo 
ga gluboko, da ga zrak i sunce nebude 
tak iletno zežgalo i da tak duže hude trpel 
v zemlji.

Dogodi se. da gazda pognojenu zemlju 
za par Ijet ne za oranje, nogo na primer

za gorice hoče hasnuvali, pak si onda pre
mišljava, jeli je vrčdno za 1 2 Ijeti gno
jiti? Ili naprimer iz arende ima koju zemlju 
čez vnogo vremena, pak posle zadnjega 
pognoja još ima 2—H Ijeta i onda zgubi 
zemlju. V tak vi priliki - poznajuč ono 
prirečje, da svaki svetec prama sebi obrača 
svoju ruku — i s gnojom tak činimo, da 
ga ne podorjemo gluboko. S takvirn načinom 
gnoj flelno tira rastlinu, i v plodu dobimo 
onda nazaj cénu gnoja. V povezani zemlji, 
tojest ilovačni, ima gnoj čez čeliri pet Ijet 
svoju jakost. V pesnati zemlji samo čez ni 
Ijela. Dakle s plitvotn podorjanjem ovij ja
kost moremo polirali a s glubokum pak 
zastavljati.

M .  F .

V/, povesti Magjarske.
Uvod.

Poleg Sv. Pisma narod čovečanski 
proizlazi od Adama i Eve. Njihovi potomci 
su najprije vu zapadnoj Aziji stanuvali, zalo 
zoveju Aziju za zibku pokolenja čovečans- 
koga. Po vremenu se je narod čovečanski 
pomnožil, i zbog loga se je razišel po célim 
svélű.

Prvi narodi nisu stanuvali v zidinah. 
kak mi. Seljili su se od jednoga mesta na 
drugo, a Davili su se sa ribarijom, potlam 
lovom (vadasijom), zatim pak povanjem

Z A B A V A

Grešna ruka.
— Smijem — li majka? — pila dete

— pak nečekajuč niti odgovora, vtekne 
svoju malu ruku vu lonec, vu kojim je 
med bil.

— Kuku kraj! — reče mati — ali 
dete si prste oblezne, pak opet si pretegne 
ruku, da si prste vu med umoči; ali mati 
zeme lonca i dene ga gori na poliču.

— Zločesta majka, ništvredna majka!
— zamrljava dete i zaleti se vu svoju ma
ter i vudri ju serdito malom šakom vu lice.

— Bog te bude kaštigal, dete moje! — 
reče mati žalostno i ostavi ga.

Kada je dete potlam spat išlo, mati 
nekušne, kak drugda.

— Majka, majka, kušni me, ar nem- 
rem spati! — reče dete; ali mati mu niti 
reč neodgovori, nego odide vu drugu hižu.

Dele je prež kušnja matere zaspalo. 
Kad je bilo pol noči, prebudi se i opazi, 
kak se vu hiži sveti; mesečina padala mu 
je ravno na postelju.

Vezda si izvleče desni ramen zpod 
pokrivač. ali glej. opazi, da na kraju lakta 
neirna ruke.

Dete si premisli, more bili. da je ruka 
nakla opala.

Pogleda dole na pod iz postelje i za- 
vidi, da nekaj leži na podu. Hiti od sebe 
pokrivač, stane se iz postelje i prigne se po 
ruku; ali to su bile njegove nogavice, koje 
su iz stolea nakle opale bile.

Zatim pogleda na oblok i učini mu se 
čudnovilo, da je odpret. Projde k njemu i 
opazi, kak vuni jedmi ruka visi Stane na 
oblok i posegne za rukom, ali lo je bila 
rukavica, koju je oteč na večer opral i 
obesil, da se posuši.

— O Bože moj! da bi mogel svoju 
ruku nazad dobili! -  zdehne si dete ža
lostno.

Na to pogleda na nebo i zagleda nekvu 
svetlost; bila je vekša od svake zvezde, ali 
ne lak velka, kak mesec. I da je lo svet
lost malo vreme gledalo, čuti se lak lehko, 
da bi leteti moglo. Zaislo jedenput zdigne 
se iz obloka vu zrak i se sve više i više 
gori podiže.

Vezda pogleda doli na zemlju i opazi

dalko pod sobom svoj rodni varoš pri me
sečini. Vidi, kak se poločič uvija, kak turen 
vu visinu sterči; a stara vura počne dva
najst tuči, bilo je dobro čuti. Zagleda i hižu 
svojih roditeljov. Psi su lajali na mesec, 
kak da bi se prekorevali.

- Ali su zločesti! — pomisli dete vu 
sebi. Sve ljude vu varošu hudu pre
budili.

Mesečni traki doletiju, da vidiju dele. 
pak se opet povrneju. Nekoliko iskrov pro- 
sune prek zraka, kak padaj uče suze; a kad 
se je dete okolo ogledalo, bile su zvezde 
sve same oči, iz kili su tekle one suze, ar 
su lak tužno gledale, da se je ne moči bilo 
izreči.

Vezda se počne i dete plakati i njegova 
bida košuljica sva se zmoči suzami.

D! da bi mogel nazad dobili moju 
luku! zdehne. Svetlost nad njim bila je 
sve vekša i vekša, čim mu se je dete več 
pi ibližavalo. Na potle se je nahajalo vu 
lak žarkoj svetlosti, da se več nikaj svetle
čega na zemlji uiti pomisliti nemore. A kada 
je svoje oči o!volilo, zagleda dragoga Boga 
sedečega na visokom tronu, a okolo njega 
sve angele.



f) *  
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marve. Prvi ljudi, jer su vu dupljah stanu- 
vali, morali su se i divjeh zverinah hoj ati, 
zato su se Irsili za ohranbu kak najprilič- 
neše oružje delati. Najprije su si iz kamena, 
potlam z kulira, zalim pak z brunea delati 
oružje.

Dno vréme, gda si je narod čove- 
čanski iz kamena napravil oružje zovemo 
za »kanienilnu dobu«. Iz ove dobe vnogo 
oružja moremo najti, koje praznoverni ljudi 
za viačtvo basnuju. Ako mu krava neda 
tnléko, s tim nju namaže (nabari), kaj nije 
drugo, nego kamenitno oružje naših, starih 
preddedab.

Oda je puk več na tuliko došel, da je 
spoznal, da se kulTer da laliti, delal si je 
oružje iz kulTera. Ovo vreme zove se »kuf- 
fernata doba«.

Čovek stari je s tim i to spoznal, da 
kutfer sa olovom mešani, od ovili tvrdjega 
brunea daje, počel si je iz brunea delati 
oružje. To je »doba brunea«.

»Željezna doba« počme se sa povest- 
jum narodab i traja još vezda, jer si ljudi 
i vezda najviše oružja iz željeza dela ju.

Najstariji Stanovniki zemlje ma
gja rske.

Prvlje, nego su Magjari ladali ovu Zem
lju, je vnogo svakojačkog puka bilo ovde:

K e I t e : Vu najstarijim vremenu, kak 
je samo stara povesi čovečanska. najdemo 
kraj Dunává koleno keltah. koji su več i 
varadé počeli zidati. Vnogo rekah (vodah) i 
varašov je, koji su nazvani po govoru kel- 
tab, kak napriliku: Sabaria (Szombathely), 
Aquincum (Stari-Budim) Scarbantia (Sopron) 
Mursa (Ossek), Sopiane (Bečuh). pak i vode 
Ounava, Baba i Garam.

J a s i :  Med Dunavom i Tisom su sta
nu vali Jasi. Još vezda moremo videli jeden 
veliki jarek na Alfoldu, za kojega govore, 
da je to bila medja med Jasi i Germani.

D a č i:  Prek Tise i vu Erdelju su sta- 
nuvali Dači. Ova stran se je zvabi Dacia.

B i m I j a n i. Ali kelte nisu mogli pro- 
tisla ti Bimljanom, koji su vu ovu stran vdrli 
i prevzeli. Od vezda se je ova sl ran naz- 
vala Panoniom.

Vezda stupi pred božji tron jeden an
gel držeč jednu ruku vu svojoj desnoj, po
kaže ju i reče;

Óvom rukom vudrilo je jedno dete 
svoju mater.

— O Bože! reče dele pri sebi, to hude 
segurno moja ruka.

Kada je angel dokonjal. prignuli su svi 
drugi angeli svoje glave doli, samo jeden 
ne, a kad je toga pogledalo uplašeno dete, 
učini mu se, kak da bi to bila njegova 
majka i bilo bi rado k n j oj doletilo, ali niše 
moglo od straha niti genuli.

Dragi Bog pak na svojem Ironu reče 
silnim glasom : »Šlo hoče ovu grešim ruku 
braniti V«

Vezda nastane velka tišina, da je bilo 
čuti, kak kreljuti peršu.

Zalim reče dalje Bog angelu? »Vudri 
na nju ognjenim željezom!« i prislupi an
gel k ruki goručim željezom.

— Joj, moja ruka! •— zdebne dete.
-  Zežgali budu mi moju ruku!

Na to prileti angel, ki je bil spodoben 
njegovoj materi; a kad ga je dete bolje 
pogledalo, bila je lo za ista njegova mati. 
Onda padne na kolena pred tron višnjega 
i pravičnoga Boga, podigne svoje ruke i

Bimljani su sada svoje ljudi nastanili 
vu Panouiu, pute i varaše su zidali, tak, da 
se je ova stran hitro porimljanila. Pod ča
rom Trajanom nju je več ni bilo poznati 
od drugih rimlanskih državah.

Trajan, koj je videl, da se Dači nesla- 
žeju. vdrl je vu Daciu preko Dunave, prek 
lak zvanoga »pula Trajanovoga«, vu trih 
bitkah je svladal Dače i njibovoga vodju 
Decebala : Daciu pak je za rimljansko drža- 
vu osvojil.

Se I j i d ha narodab. Germani. Nije 
dugo cvela država rimljanab, jer nju je 
seljidba narodab, koja je kakli morski va
lovi navalila na Europu, srušila.

Daciu su prevzeli Germani, tak zvani 
Gothi i s lini je bila moč rimljanab svla- 
dana. Za Gothi su došli llunni, koji su pos
lali strah cčle Europe.

Koljeno hunnov i magjarov.
Vu starim vremenu živel je vu Aziji, 

vu državi jeden zmožni vladar, koj se je 
zval Nimrot. Imel je dva sine lbinora i 
Magjara. (Ivi. gda su več odrasli, su se sa 

j lovom bavili i posebno su živeli od otca.
Jedenkral. gda su na lovu bili, spazili 

su jednoga beloga jelena. Bočeli su za jele
nom ili, ali nisu ga mogli uhvatiti Ov je 
pobegel, do jezere Meotis (vezdašnje Azovsko 
morje) i ondi izniknul. Ali kak su jelena 
iskali, spazili su. da se razdružiju od otca 
i na ovo meslo pojdejo stanovat sa célom 
pratnjom (slugami).

Odišli su dakle tlimo, oprostili su se 
sa oteom i preseljili su se na okolico jezere 
Meotis.

Vnogo vremena su bili več lu kaj nisu 
prehodili ovu državo. Jedenkral su se do- 

i govorili, da obhodijo célú državo. Kak su 
| kraj jedne pustošim* išli. Culi su iz šume 
mužiku i pčvanje. Bovratili su se onda tam, 
i vidli su lepe žene i devojke, koje su iz 
sosedne države bile, a sada su kolo tancaie. 
Nisu se dugo dogovarali. nego su hitro 
svaki jednu pograbili i pobegli z njimi. - 
Žene su se potlam prevčile k njim i za 
nekoje Ijeto je pusta država sa veselom 
decom puna postala. Ovi su se po vremenu

zakrikne: »Dajte mi ruku mojega deteta, ja 
hudem kaštigu na se žela. ja hudem trpela 
za greha mojega deteta.«

Vezda migne dragi Bog. a angel kaštige 
s ognjenim željezom prevleče majki potez 
okolo dčsne ruke. Ali ruka je ne bila od 
toga gorela, nego, gde je angel željezom po
legel. tam cvetu bele i rumene r u ž e  i celi 
venec je objemal joj ruku.

Angel, ki je ruku držal, kušne majku 
na čelu i reče: Majkina ljubav je jakša, 
neg kaj god na svetu.« Odpelja ju ta, gde 
je dete bilo i sveže mu ruku na laket i 
reče mu : Boštuj otca i mater, da ti dobro 
hude i da dugo živiš na zemlji!«

Na lo objami majka svoje dete, kušne 
na čelu i na licu. zeme je na ruke i obed- 
voje počneju padati sve nize i niže.

I najedenput ležalo je dete opel na 
postelji i majka s njim, a jutro su sanji- 
vale. Majka je izbrisala suze iz očih svo
jega deteta i gladila je po glavici. A dete 
reklo: »Majka! ti si moja predraga majka! 
Nek mi na veke odpade ruke, ako le kada 
več vudrim <

naplodili. lak, da njim je država Meotis 
mala počela bili. Bočeli su se preseljiti vu 
Europu Najprvlje su se potomci Hunora, 
koje zovemo za hunne, zalim pak potomci 
Magja rovi preseljili vu Europu.

Hunni.

llunni su bili vitežki puk. Okolo 374. 
god. po Kristušu su se počeli seljiti vu Europu 
pod vodjom Balamberom. Kraj reke Dona 
stanujuči gothi su se tak prestrašili, da su 
se poklonili hunnom, njihov kralj pak se 
je skončal. Sve su osvojili do Dunave.
# Ejeta 434-ga su zebrah Attilu za kralja. 
Boleg pričah je Al tilu zebrái Bog (kojega 
su za lladur-a zvali), da svlada celi svét. 
Brepetilo se je naime, da je jeden pastir 
marvu gnal iz paše. Jednoj kravi je krvava 
poslala noga. Bastir je iskal, kaj je zrok 
lomu. i našel je iz zemlje stoječu sablju, 
koja je lakaj krvava bila. Bastir je nesel 
to k popom hunnah, koje su za »laltoše« 
zvali, koji su rekli, da koj hude ovu sablju 
imel, vladal hude nad celim svetu. Sablju 
su Attilu dali, koji je vu noči senjal od 
nje i koji je ravno od ove sablje koricu 
imel. Tak je postal Attila strašen pred 
svi lni narodi, jedno sa drugim nje je svla
dal i zato su nazvali: Bič Božji!

Najprije je proti Theodoziušu, čaru 
grkah išel i njega svladal, tak da je ov njemu 
godišnji danak (štibru) moral plačati.

Ejeta 4ht-ga je proti Gallii (vezdašnje 
Krancusko) išel, vnogo varašah porušil i 
svladal tak zvane burgunde. Ravno, gda je 
bolel preuzeti Orleansa, mu je došel glas, 
da se s velikom vojskom približava proti 
njemu rimski vodja Aetius (Etius). Na ka- 
talaunskim polju kraj Salona se je pripe
tila ona bitka, kakvu još nije videl svet. 
Krv je po potokih tekla. 300 biljada mrtva- 
cah. med njimi i Theodorik, kralj zapadnih 
gol bab, su ostali na bojnom polju. Brez 
čila su se klali, jer obladavnik je niti jeden 
ni bil.

Attila je kakti oranjeni lav (oroslan) 
ostavil ratno polje, jer akoprem je njegov 
zgubitak ni bil tak velik kak rimljanab, 
ipak se mu nije vidlo Ijepo prež dobitka 
ostaviti timijane. Ali rimljani ni su se ufali 
na dalje rat držati, zato se je Attila povr
nili dimo, med Dunaja i Tisu.

Drugo Ijeto. tojest 452-ga je opet vdrl 
vu Italiu. Aquileju je na prah srušil i proti 
Bi mil išel. Gda je več blizu Bitna bil, Sta
novniki varaša su se tak prestrašili, da su 
prosili papu Leona, naj ide pred strašnoga 
vodju i njega prosi, da nebantuje varaša 
Birna. Leon veliki je s velikim darom išel 
pred Attilu, poklonil mu se i prosil ga. da 
naj nebanluje svetoga varaša. 1 evő, Attila 
je poslubnul svetoga otca.

Veliju, gda mu je papa govoril, da se 
nek smiluje varašu Rimu, je jeden angel 
letel nad njegovom glavom, prešestnu noč 
pak se mu je skazal Sv. Beter i Pavel, 
koji su mu rekli, da su poslaniki božji i da 
liočeju usrečiti puka. Attila je odgovoril, da 
je i on poslanik božji, ali on samo kašti- 
guje ljudi. Nato su mu apoštoli odgovorili: 
»Mi le pozovemo nazad, od kud si poslani« 
i s tim su izniknuli.

Zbog ovih dogodjajah seje Attila povr
nili dimo. Sada si je oženil lldiku, kčer 
kralja Burgundskoga. Ali gda je svatba bila, 
vu noči je vumrl. Poleg jednih mu se krv 
spustila z nosa i zadušila ga, drugi pak 
veliju, da su ga rimljani dali skončati.



Po smrti Attilovi su se njegovi sini 
Čaba i Aladár, ni mogli pogodili zvrhu 
kraljuvanja. vanjski puki su se jeden za 
drugim oslobodili. Nazadnje je Aladár svla- 
dal Čabu. koji je sa svojim pukom pobegel 
na okolicu Črnoga morja.

Ali niti Aladár je ni živel, jer je još 
ono Ijeto vumrl. Samo vu Erdelju je ostalo 
malo hun nov, koje za »székely-e zovemo i 
koji još vezda živiju vu Erdelju, kakli mar
ljiv i pošten puk, koji su svigdar vitežko 
branili domovinu i ako je treba bilo, za nju 
život alduvali.«

(Dalj«* stali.)

KAJ JE NOVOGA?
, A o  vn č  v n je .

Assentacija t>ude se vu Čakovcu 17. 
18, 19, 20 i 21-ga aprila, vu Pretoku 10. 
12, 13, i 14-ga aprila, vu Letini 5, ti i 7-ga 
aprila, vu Lendavi 24, 25, 20, 27 i 28-ga 
aprila obdržala. Yru céloj varmegjiji hude 
7895 dečkov stalo pod meru.

Ogenj.

Kak nam z Kassa zvanoga varasa pi- 
šeju, v susednoj Szepši zvanoj občini je 
ove dane jedna velika šuma zgorela. 
Ogenj je na petdeset mekot se razširil i 
na ovim mestu dreva su sva zgorela. K val
je jako veliki. Kak je zišel vun ogenj, to se 
nežna.

M ed  k o tu  ei.

Grozovita nesreča se dogodila ove dane 
v Fiumi v jednoj fabriki. gde se papir dela. 
Jedna mlada težakinja je med delom više- 
kral jako blizo stupila k remenju ma
ši ne, koje je električna jakost tirala. Naje- 
denput ju je zgrabil jeden remen. gori 
zdigel na vis i zalim s velikom šilom doli 
hitil. Kat je devojku zgrabil remen, samo 
je zavrisnula. kad je doli opala. Najeden- 
put samo jedno krvavo telo je postalo na 
zemlji, koje je svakojačku, samo človečju 
formu nije imelo. Iztragu su odmah podig- 
nuli. da koga terši odgovornost. Iztraga je 
dokazala, da nesreči je sama devojka zrok. 
jer su ju opominjala, da se od mašine naj 
vkroj drži, ali ona na opomenu nije pos- 
luhnola, poleg toga si je sama zrok svojoj 
nesreči.

Š a la .
Jednoga mladiča nedomišljena šala je 

žalostnu nesreču zrokuvula, uništajuč sre- 
ču jedue mlade devojke i uništajuč nje- 
zinoga mladoga života. Tak je bilo, da je
den službenik v Pétervaru si je još prošlo 
Ijeto zaručil jednu devojku. Vezda v janu- 
aru bi moralo biti zdavanje. Na božične 
svetke se obečal mladič, da pohodi svoju 
zaručnicu. Kad bi se moral na stan zaruč- 
nice postaviti, mesto toga je poslal telegra
ma, v koj je dal postaviti, da na naglo je 
vumrl. Ov glas je tak razžalostil zaručnicu, 
da se njoj pamet počela mešati. — No ali 
doktorska brižljivost nju je kak tak zvra- 
čila, samo je moral uvek nešči poleg nje 
biti. Jeden dan, kad je doktor s roditelji 
pri stolu sedel, pokuči netko obloka pri 
zaručnici. Ona se gori zgledne i vidi svojega 
zaručnika, za kojega pak je telegram rekel, 
da je naglo vumrl. Zaručnica je s grozovi
tim vriščanjum se s kup zrušila i omedlela.

Za kratko vreme je k sebi došla, ali nije 
več prepoznati mogla svoje roditelje, niti 
zaručnika. Pamet se njoj do kraja pome
šala tak, da doktorska pomoč nju više za- 
sigurno nebu mogla z vračili. Mladič je po
vedal, da telegrama je on poslal, da se os- 
vedoči od ljubavi svoje zaručnice.

Ž e l je z n ič  k i  to /v a j i .

Prošli tjeden su na šnelcugu, koj med 
Budimpešte i Beča hodi, dvem pulnikom 
1000 forinte i više skupe stvari spovkrali. 
Pozsonjsko redarstvo je zalim oštro iskalo 
tale. Ove dane su i jednoga tata vlovili 
imenom Biichler Adolf, koj je z Miškolca 
varaša rodom. Biichler sve taji. ali redarstvo 
do vezda več toliko svedočbe ima proti 
njemu, da zabadava taji. Kak se kaže. i 
pajdaša ima, koga na llelnoma budu vlovili.

Ž n  lo s  t no g o & te n je .

Po vnugili mestih imaju takvu navadu, 
da svate s'relanjem pozdravlaju. Tak se to 
dogodilo v Pozsony vármegjinskoj Zucsa 
zvanoj občini. Išli su svati: med njimi je 
strelaI brat zaručnice. Na jedenpút je opet 
strel i L ali tak nesrečno, da je čisto razdro
bil s kuglom desnu ruku jednoga podek- 
liča. Nesrečno zhodjenoga podekliča su od- 
mah odpeljali vu pozsonyski orsački špital. 
Zločin se odmah prijavil pri žandarstvu.

Veselje se dakako za tim na nesreču 
obrnili.).

A  e  s r e č n i  t e i n  k.

V Szabolcsa zvanoj občini se grozovita 
nesreča dogodila. Tam ima vlak čez jeden 
tuneli v bregu iti. ITnpfel Mátyás se zove 
laj težak, koj več 40 Ijel kak prvi težak 
dela v la mošnji fabriki. Ove dane je prek 
štel iti čez tuneli, pak nije zapazil, da na 
drugi strani se vlak približava prama njemu. 
Kad je vlaka zapazil, več nije imel vremena 
pobečti Zdvojeno. svom šilom je počel be
žali nazaj. Ali vlak ga je dostigel i nesreč- 
noga človeka stisnul k stčni lunella. — V 
jedili krvi, zdroblenemi kotrigami su ga 
našli potlam v tunellu. Iztraga je dokazala, 
da je nesreču nepazljivost težaka zrokuvala.

C tg n ni.

V Zselitz občini ima jedna gospočija 
jedno veliko detelišče. Na ovoj delelišču su 
se cigani nastanuli. To je začul dvorski, 
pak je s lugari išel, da pretira odouut ci
gane. — Ali cigani su se ne genuli. Nato 
je dvorski dozval biruše, koji su na bli- 
zoma bili. Jeden komad su se niti štukali 
cigani, za tim pak su se zeli, da odhadjaju. 
Dvorski i nekoji biruši su je pratili Ali 
najedenput su se cigani nazaj obrnuli i s 
drošči su počeli tučti biruše. Dva su skupa 
opali, više pak su menjše rane dobili. Zmed- 
ovih dveh jeden je vumrl.

P o r o b a .
Kak nam iz Fiume piséju, v jedni 

tamošnji krčmi su poroldli jednoga krčma- 
ra. Jeden, koj je pri je nekakov službenik 
bil, se postavil ove dane v istu krč mu i 
tam je za noč stana prosil. Dali su mu 
jednu sobu. koja je susedna bila krčma- 
rove sobe. Gnu istu noč nije bilo doma 
korčmara. Tu priliku je pohasnuval gost. V 
noči je razbil lokota na vratah, koja su 
med njegvim i krčmarovom liižom bila i 
zalim je zašel v sobu krčmarovu. Tam je 
ormare s tajnimi ključi odpral i s ujeli do

četiri sto forinte vrčdnost odnesel, te pak 
pobegel. Porobu su v jutro zeli v pamet, 
kod su i odmah to prijavili i redarstvu. — 
Redarstvo je na široko počelo iskati toga 
zločinca. Med iztrogum se znašlo, da taj 
isti je zaradi povkanljivosti več osem me
seci bil zalvorjen.

P o k r n d n .

V našoj varmegjiji se dogodilo, da 
Kaizer József zvani gazda je odišel s dvemi 
kravami v Csúcs zvarili občinu na sejam. 
Obed ve krave je prodal za sto petdeset 
forinte. Na večer je došel dimo i mirno si 
je spat legel. Bo noči najedenput ga nešči 
prebudil. Gazda se stane i odpre vrata, da 
vidi što je to? V ovim hipu mu nešči re- 
volvera stisne na sluh i zločinec zavikne, 
da odmah naj da peneze, jer drugač hude 
mu kraj Gazda je prek dal peneze zločincu 
i zločinec je nato ruku dal gazdi, pak se 
zahvalil na prikladnosti. Gazda po ruki je 
prepoznal, da ovaj zločinec nije prosti člo
vek. No ali žandarstvo vezda išče zločinca 
Drugi dogodjaj se pripetil ravno v na
šoj varmegjiji v Balalon-Ujlak zvanoj ob
čini. VVeisz Peter krčmar nije bil doma.
To je. do vezda nepoznati činovnik na svoj 
basen obrnul. pak je od žene, koju je na 
smrt prestrašil, vnogo novce spovkral. 
Žandarstvo i ovoga zločinca išče.

Dobre žepne i stene v ure za tal 
čemi moči dobili pri Pollak Berim tu  vti
ram  vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri 
njem se uzim ljejn vnre tu ka j  za popra
vek za fal cénu.

Ob z n ;i n ii.
Imam sreču svim pošt. goričkim gaz

dám, venoerlinom i težakom na znanje 
dati, da hudem 20-, 21- i 22-ga o. m. vu 
orsačkih goricah (Farkashegy, Vučetinec) 
ceplenje trsih vučil, na koje se poštuvano 
občinstvo s lem pozove, da bi doslojalo s 
jednim ošlrom nožom vu gori imenutih 
dnevih vu ors. gorice se potrudili

Csáklornya. 1899. leta, 10-ga marciuša.

Gt iz m an Dénes
kr. ors. inšpektor noricah.
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|  eljárás a tlkjkönyvi bejegyzések helyesbítést vet kapcsolatosan fogandtosittatik í  I
f K őzéiből az átalakítási előmunkálat hitelesítése s a helyszíni eljárás í  I
|  a nevezett községekben 18ÜÜ. é v i  m á ju s hó íó -ik  n ap já n  fog kezdődni. í  I
f hitnél fogva felhivatnak: í  I
r l. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen í  I
I vagy meghatalmazott által jelenjenek meg s az uj tlkvi tervezet elleni ne- w I 
I tahim észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi lelekkönyv t  I 
f átalakítása után a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik r  I 
i  személyek irányában többé nem érvényesíthetik. í  I
i  2 Mindazok, a kik a lélekjegyzökönyvekben előforduló bejegyzésekre i  I
W nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a tlkvi hatóság kiküldöttje I ' I 
f elölt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama a'alt jelenjenek meg és ( ’ )
I az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mulassák fel. I * I
)  9 Mindazok, kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de telek- I  ̂ I
í  könyvi bekeblezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 188b. 
i  XXIX l.-cz. lő. 18.. az 1889 XXXVIII. I -ez. ö. ö. 7. 9. §-ai értelmében a 1̂ 1 
f  kiküldött előtt igazolják avagy oda hassanak, hogy az átruházó telkvi tulaj- {')
9 donos az átruházás létrejöttét a kiküldött elölt szóval ismerje el, s a tulajdon- (M 
f  jog bekoblezéséiv engedélyét nyilvánilsa. mert különben jogaikat ezen az utón r l  
9 nem érvényesilhelik, és a bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek; I ' I 
f  í. azok. kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vanatkozó r  I
)  zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg kifejezve, úgyszintén r>
)  az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jog- (')  
k nak törlését kérelmezzék, illetve hogy a törlési engedély nyilvánítása végett ( h  
k a kiküldött elölt jelenjenek meg. mert elleneseiben a bélyeg mentesség ked- ( I 
k vezményélöl elesnek. I ' )
J IVrlakon, a kit*, jbiróság mint tlkvi hatóságnál 1899. évi márcz. hó 10-én ]i [

i D r  ]||
r  779 I 9 kir. albirő. j

K e i l - l a k k
(Glasu r)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára 
I nagy palaczk ára Irt l.9ö kr. I kis palaczk ára 08 kr.

V ia s z -k e n ő c s  A r a n y -fé n y m á z
legjobb és legegyszerűbb becresztö-szer képkeretek stb. bearanyozására, 
kemény padló számára. I köcsög ára (Hlkr l kis palaczk ára 20 kr.

F e h é r ..G lasur**-fénym áz
hegjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befestésére.

I kis doboz ára hő kr. I nagy doboz ára 7ö kr 
Mindenkor kaphatók:

H e in r iv h  Miksavz é g n é l  C sá ktoj

Nyílttól**)
h  ro v a t a la tt k ö z lő itek é rt som a la k i, som ta r ta lm i ! 

te k in te tb en  n őm  v á lla l felelősséget a  Snork.

„Henneberg-selyemu |
45  k rtó l 14 frt Oá k rig  m éte re n k én t — csak a k k o r va ló d i, 
ha  kö zve tle n  g y ára im b ó l ro n d elto tuek , -  fokot**, fehér és i 
színes, —  a  leg d ivatosabb  szövés, szín  és m in tá za tb an . 
Privát-fogyasztóknak póstabér és vám m en tesen  v a la m in t j 
h ázh o z s zá llítv a , m intákat pedig postafordultával 
k ü ld en ek . 1 |

Henneberg G. selyemgyárai (cs.ísnr.udmiííjiii«>
Z ü r ic h b e n .

M a g y ar levelezés. S vá jezb a  kétszeres  levé lb élyeg  ragas/.lan  ló. 1

Posztószéjjelkiíldés csak magánosoknak
Irt 2 80 jó j

E gy vég, 3 1 0  m. ; íffijí' Ž
hosszú, teljes úri - m | b

öltönynek ára ” »• finom ’S'r?
csak ; g g  iel$rrn,‘bb > &

, .  13'Wi kamnani

pT?ktlV* K ie s e l - A m h o f  B r i in n b e n .
Kiutak lóit jen m  liérMMtM«a. - Minlahii a/alliliia. 

M & gánvevók  f ig y e ljen ek ! C sa k  k ö z v e te * le n ü l vftu.U 1- 
h a tu a k  a z  é r ték n ek  m e g fe le lv é n .  F b lv i lé g o s  ta t t a l  e s  
b iz o n y ítá sk é p p e n  <-sak k isu se  A<1 ■ • 11 pozatúki re^l.. IíikIm-
pozten m agabonak. lm uiintakönvvéböl tesz lumitléat. a 

következő ajándékot ad|a  
10 Irt vásárlásnál eg.v nadrágot ftO k r ért,
#> Irt „ egy öltön.* t  I fr tert,
Ö0 tr t .  'dom öltönyt e g é s z e n  In gyen

Kz. nkiviil H szabi ni <r a kóvotke/.o h i( k<I..... . kapj* :
3 fr to t m éter je  z t u j  a k ü lön  2C"/„-o*. E z e k  <t az  c lá n d e -  
k o k a t a  m a g á n v e v o  fize ti, h a  E ta u ix  A to ll' m inta  

k ö n y v e  n tá n  n sz a k é n  i l  v á z á r ó l

Köszönetnyilvánítás.W
6 Fensége Salvator Lipót főherczeg 

udvarmesteri hivatala.
Á lta lán o s  A sb es tá ru -g yár.

Ó  császári és k irá ly i Fensége S a lv a lo r  I . i | >*»I 
Főherczeg  rendkívül meg van elégedve az asbestalppa l 
bélelt czipŐkkel. Ó F**nsége hosszabb gyalog k irá n d u 
láson h aszn á lta  e czip őket és ér«*zte, íu»g\ lábai nem  
fá rad tak  ugv el, m in t más közönséges ezip őknél. K ü l
dök **gy pá r va tlász-czipöt, hogy an n ak  a m in tá já ra  
készítsenek m ásikat asbestta lpbéléssel. u g yan an n á l a 
czipésznél s aztán  kü ld jék  id*>.

Hisszük, hogy e vadászczipök ép oly jók lesznek 
és ép oly megfelelők, a mint megfelelők voltak a sza- 
lonczipök.

Z ágráb . 18HS. jú liu s  hó  S-án
K R A H L  h u s zárk a p itán y .

M ag varo rszág  vo lt m in isztere ln ök**, a kö z ig az
gatási bíróság e ln öke , a kö ve tk ező ke t Ír ja :

T is z te lt D o k to r n r !
A z asbestb**tétü czip ők  k itü n ő ekn ek  b izo n yu ltak , 

szilá rd an  és p u hán  já ro k : m egszűnt m in d en  lá b fá já 
som , ugv hogy azt h iszem  láb b a jo m  sem m i 
to váb b i o rvoslást nem  igényel.

S zíves  tanácsát köszön i
D án oson , 1811?. évi szeptem ber 17-én.

tiszte lő  h íve  
Wekerle Sándor.



S ö m ö r -b e t e g s é g c t :
száraz, vizenyős, pikkelyes sömört (flechten) 
s az e bajjal együtt járó kiállhatatlan *bőr- 
viszketeget« jótállás mellett gyógyít, sőt azo
kat is, kik gyógyulást sehoi st*in találtak. A 
»Dr- Debra sömörirtó«-ja Külső használatra 
való nem ártalmas. Ára 0 frt o. é. vám* és 
postadijrnenlesen (levéljegyekben is). Után
véttel 50 krral több. Kapható: St. Marién 
Droguerie Danzig (l)eutsehland.)

oilág hírű spanyol és Vortuyáb 
borait

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madara 
Tarra go na

Kaphatók az összes finomabb 
fiiszer és csemege kereskedé
sekben, valam int poharanként 

az előkelőbb szállodák, kávé hazak és vendéglőkben.

Sóját fiók: r Buáu pest - v
csakis: WKossuth-Lajos és Újvilág ureza

sarkán, a Oentry CasPuwal szemben.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorasajtóján Csáktornyán
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