


hogy a gyomirtásnak csakis az esetben lesz 
sikere, ha nem csak a gazda, hanem egy 
község területén valamennyien a gyomokat 
mindenütt a legszorgosabban irtják.

A vetések ápolásához sorozom a silány 
vetések tel segélyezését s a tulbuja vetések 
soványitását is. A silány vetések satnya 
fejlődése rendszerint onnan ered, hogy a 
talaj nem tartalmaz elégséges kész tápanya
got, a felsegélyezés czéljából tehát a talajba 
tápanyagot kell juttatni. Ezt elérjük az által, 
hagy az őszi vetéseket télen át hig trágya- 
lével megöntözzük vagy pedig tavaszszal 
chili-salétrommal felül trágyázzuk. A chili
salétrom mint nitrogén trágya a növényze
tet dusabb fejlődésre ösztönzi, a minek ered
ménye erősebb fejlődés, nagyobb mérvű 
megbokrosodás. Holdanként 80—80 klg. 
szórandó el belőle, kétszerannyi száraz 
homokkal kevertem Silány vetésekre hatása 
bámulatos. De segít a silány őszieken a 
tavaszi erős fogasolás is; igy a búza és 
rozs, de az évelő takarmányok is tavaszszal 
jó erősen megfogasolandók, hogy az őszszel 
és télen képződött kéreg megtöressék, s a 
téli nedvesség a talajban visszatartassék.

A tulbuja vetések is ápolásra szorul
nak, mert különben a gabona télen át 
kipállana, tavaszszal pedig megdőlne. A már 
őszszel buján fejlődő vetéseket legeltessük 
le: ha pedig tavaszszal látjuk azt, hogy 
vetéseink oly sürüek, hogy megdőlésüktől 
kell tartani, igy legeltetés, sarlözás. kapálás, 
lehengerezés által segíthetünk.

z. a.

Alispáni jelentés.
C s e r t á n Károly, Zalavármegye alispán

jának a múlt év szeptember 1-től a 1. év 
márczius végéig terjedő részletes jelentése 
a tápján Közöljük a következőket.

A felnőttek közegészségi állapota a lefolyt 
egész időszak alatt nemcsak kielégítő, de 
több helyen kedvező volt. Az uralkodó kór
jellegre nézve a légzöszeri bántalmak szere
peltek nagyobb számmal.

A gyermekek közt a közegészségi álla
pot a köztük több helyen felmerült járványok 
és ezek folytán származott nagyobb beteg- 
forgalom miatt kevésbbé volt kedvezőnek 
mondható.

A fertőző betegségek közül a roncsoló 
toroklob 181, kanyaró 160, himlő 10. vörhenv 
9 községben öltöttek járványos jelleget, és 
pedig: roncsoló toroklobban megbetegült 278. 
meghalt 104. — himlőben megbetegült 80. 
meghalt 1, — kanyaróban megbetegült 2666. 
meghalt 155. — vörheny volt 27 eset. melyek 
mind gyógyulással végződtek.

E járványokon kívül a hasi hagymás 
a vármegye 88 községében merült fel 46 
kóresettel, melyek közül halállal végző
dött 10.

Görcsös köhögés 8 községben 49 eset lel 
fordult elő, — vérhas 9 esettel merült fel. 
meghalt 2.

Trachoma, mely az alsó-lendvai-. Csák
tornyái- és perlaki járásokban, mint tájkór, 
uralkodik, 88 községben 2081 esettel észlel- 
tetett, melyek közül gyógyult 192. márczius 
hó végén beteg maradt 1811.

1896-ban beoltatotl 14.452 gyermek; 
ujraoltatott 16.908.

Bonczvizsgálat rendőri tekintetből 16 
cselben teljesittetett.

Külső hullaszemle történt 20. súlyos 
testi sértés bejelentetett 15.

Öngyilkosságot 28 egyén követett el.

Véletlen szerencsétlenség általi halálnak 
88 egyén esett áldozatává.

Elmekórnak 16 esete lett hivatalos be
avatkozás tárgya.

Vármegyénk területén ez idő alatt szü
letett 9.987, meghalt 7.527 s igy a szaporo
dás 2.460.

Az állategészségügyi viszonyok, teljesen 
kielégítőnek nem mondható, mert a sertés- 
vész még 11 községben uralg.

A vármegye területén 41 fedeztetési 
l állomáson 110 állami mén van elhelyezve.

A vármegye területén előfordult tüzese
tek száma 116 volt. melyeknél az összes 

'elhamvasztott érlék 224.088 Irt 40 krt tett 
ki; biztosítás által megtérWt 60.755 Irt 
70 krajczár.

A jelentésnek a vármegye népoktatás
ügyét felölelő részéből közöljük a következő 
adatokat:

A legutolsó összeirás szerint a vármegyé
ben 29.247 tanköteles volt. látogatta az isko
lát 64.470 tanköteles.

A vármegyében jelenleg lOnolgári, 4 
felsőnép-. 416 elemi iskola. 7 iparflWanoncz-. 8 
kereskedő tanoncziskola vansZala-Egerszegen 

! szakrajztanfolyam az iparos-segédeknek.
A vármegye tanítóinak száma 677. 84 nem 

j képesített. — A tantermek száma 676.
A megyei kisdedvédelmet illetőleg van vár
megyénkben 16 kisdedóvoda, 6 állandó és 
87 nyári menedékház, bennük 8.788 kisded 
nyer gondozást.

Közgazdasági viszonyainkat illetőleg a 
I jelentés szerint az őszi vetések és termények 
jelenlegi állása jó. s kedvező időjárás mellett 
kielégítő termést fog nyújtani: a gyümölcs- 
termés középjóliak Ígérkezik, de attól lehet 
tartani, hogy a meleg időjárás következtében 
erősen kifejlődött termő bimbók elfagynak.

A szőlők jól telellek, sem a fagy. sem 
a hó kárt nem tettek bennük, s a lakosság 
nagy szorgalommal és nevezetes tőkebefekte
téssel fog munkálásához. Sok helyütt tapasz- 

■ talható a szőlők alapos felújítása, amerikai 
s honi vesszőkkel való ujraültetése és ha 
elemi csapás közbe nem jön. s a szölögaz- 
dák munkakedvőket el nem vesztik, remény 
van arra. hogy a szőlők rég nélkülözött 
termőképességükbe jutnak vissza.

A közbiztonsági állapot a lelolyt idő
szak alatt nagyobb bünmerénytettel meg
támadva nem lett.

A vármegye törzsvagyona márczius 81 -én 
takarékpénztári betétben és magánkölelozök- 

í ben 2.880 írt 76 kr.

K 0 L Ö X P É L É Iv.
Esküvő. S tre l le tz  József in kir. 

honvéd-főhadnagy f. hő 6-án oltárhoz vezette 
Varasdon W rau n a Frigyes volt bányavári 
földbirtokos, jelenleg varasdi lakos kedves 
lányát, (»ertru d  kisasszonyt.

—  Májusi ájtatosság. A szokásos májusi 
áj tatosságok a helybeli szt.-ferenczrendiek 
templomában mull hó 80-án megkezdődlek 
és tartani fognak május 80-áig bezárólag. 
Az ájtalosságok ideje szombat, mindenkor 
esti 6 órakor.

Flórián napja. Flórián napjának, mely 
különben is a lakatosoknak, a kovácsok- s 
fazekasoknak, rézművesek s kéményseprők
nek sth. védőszentje, tehál amúgy is fél
ünnep számba megy a tűzzel foglalkozó 
iparosokra nézve világszerte. Csáktornyára 
nézve kettős jelentősége van. Fnnepea város
nak, mert 1821-ben, az akkor dühöngött 
borzasztó tűzvész alkalmával, a mikor a

templomig terjedő része a városnak úgy
szólván leljesen elhamvadt, szent Flóriánnak 
tulajdonította az akkori közhit, hogy az elem 
tovább terjedésének gátat vetett, mert a mim 
koszolnál a templom előtlkétségbeesésökben 
tűzbe dobták s segítségét kérték, azégés állilólau 
meg is szűnt. Ekkor tette a város akkori 
lakossága azt a fogadalmát, hogy e napol 

!évről-évre megünnepli s megünnepelted 
Jelentőségéből s az ünneplés külsőségéből 
sokat veszített ugyan az anyagias fölfogás 
folytán az óta e nap. de ünnepe ez azért 
mindig és marad is a városnak. Iparos o 
napon nem dolgozik, a községi iskolákban 
az előadások szünetelnek s reggel 6 órakor 
vonul a körmenet hafangzugás közben a 
városon végig, hogy újból tolmácsolja hálá
ját a harczias szentnek és ismételje fogadal
mát az azt kövtelő szent misén. A tűz
oltóságnak. mely szent Flórián iránt szintén 
kegyelettel viseltetik, I I órakor hasonlóképen 
szokott ünnepi miséje lenni, melyre Moran- 
dini Bálint parancsnok vezetése alatt teljes 
díszben az idén is fölvonull.

—  Halálozás. K l e i n  Herman bécsi 
gyáros, városunk szülöttje, f. hó 1-én, 61 
éves korában elhunyt Becsben. Hült leie
mét Csáktornyára szállították, a hol f. hó 
8-án a családi sírboltban örök nyugalomra 
helyezték.

—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter C s is z á r  József áll. 
elemi isk. tanítót hasonló minőségben Zala- 
Egerszegre helyezte ál a perlaki áll. elemi 
népiskolától.

-  Kántorválasztás Stridón. A Kram- 
p atits  János áll. tanító elhalálozásával üre
sedésbe jött kántori állást, melyet az elhunyt 
szintén betöltött volt. a róni. kath. hitközség 
a múlt héten betöltötte. Megválasztották 
ezúttal és pedig a nyilvános pályázat mellő
zésével. K ém ián  János bottornyai kantort. 
A hitközség e választással . .és pedig igen 
helyesen — a kántori állitsl a tanítóitól 
elválasztotta, melyet az elhunytra való tekin
tetből. a stridói iskolának államosítása alkal- 
mával.-nunak kineveztetésekor. állam és l'elc- 
kezel egy kézben hagytak.

Öngyilkosság. Az öngyilkossági ese
tek száma, melyek oly ijesztő egymásiilán- 
ban zavarják meg utóbbi időben kis váro
sunk nyugalmát, a mull bélen egygyel Cinét 
megszaporodott. Megint esetlentől! a pisztoly 
kakasa, újból aludt ki egy élet: liatal ugyan, 
de életunt, beteges, a szenvedésektől agyon
gyötört élet. S ez a körülmény igaz. mély 
részvéttel állít meg a hulla előli. Sajnálko
zunk, hogy egy élni szeretett s jobb sorsra 
hivatott és arra érdemes is. munkás tagja 
az emberiségnek ily módon fejezte be földi 
pályafutását. De kiengesztel a ludat, hogy 
szemben az orvosi tudománynak ez esetben 
tehetetlenségével; a remény összes forrásai
nak kiapadása után: kiábrándulva a szebb 
jövőbe vetett hitből; agyonkinozva a szenve
désektől. akkor érlelődön meg benne a 
szörnyű elhatározás, a mikor annyi hiába
való remény és kapkodás után menekvést 
már semerre sem látott; bármennyire saj- 
nálkozunk is. hogy ezzel egy öreg. jóformán 
már tehetetlen szegény anya vesztette el liá

nban egyetlen támaszát. M ari i ncsev ics 
Béla a szegény fiatal ember, ki ily módón 
veteti véget életének. Hónapok óla téllé ól 
betegsége, a kétségbeejtő tüdősorvadás, min
den munkára képtelenné. Rendes foglalkozá
sát. a kereskedést, ott kellett hagynia s haza 
menekült édes, öreg anyja körébe az ide
genből. tiogy itt találjon ápolásra, annak 
szárnyai alatt menedéket. Megtalálta ugyan



mindkettői, hisz a gondos anyai ápolás és 
szeretet sok fájdalmat enyhít, de kmzó 
betegségétől nem tudott megszabadulni. Bár 
liill s remélt folyton, a hogy az ily beteg
ségnél már szokás, s habár el is követett 
mindent, hogy írt találjon sebeire, hiába volt 
minden: egyre fogyott, egyre sorvadt. Látta 
mindenki, hogy ennek a betegségnek csak 
egy az orvossága: a Halál. S úgy látszik 
maga a beteg is lassankint erre a keserű 
tudatra ébredt. Menthetetlen állapota, a csa
ládi betegség réme, mely édes atyján kívül 
22 eddig elhalt testvérje közül hatot vitt 
sirba. mind felnőtt korukban, elkeseredetté 
tette; s az, ki képes lett volna minden 
áldozatra, hogy akár csak egy szalmaszálba 
is belekapaszkodva, életét megmentse, mikor 
már mindent veszni látott, maga oltotta ki 
életét egy pisztoly golyójával. Május 1-je, 
mely poezisével életet lehel az (‘gesz min- 
denségbc, fosztotta meg életétől szegény 
betegünket. Délután 5 órakor, egy ellenőrizet
len pillanatban, sütötte magára az öldöklő 
fegyvert s mire övéi hozzá rohantak, fájdal
mai már nem voltak, mert rögtön meghalt. 
Alig annyi ereje volt még. hogy szörnyű 
tettét végrehajtsa; de mert erőtlen szerve
zete se igen daczolhatott a lövéssel, a külön
ben is jól irányzott golyó romboló munká
ját gorsan végezte. A szerencsétlen öngyilkost 
Míl éves korában, május 3-án temették el 
nagy és igaz részvét mellett. Az engesztelő 
szent miseáldozatot szerdán reggel mutatták 
eb az urnák. Nyugodjék békességben!

Miniszteri elismerés. A adóbehajtás 
körül kifejtett ügybuzgóságért miniszteri elis
merést nyert közigazgatási tisztviselők sorá
ban találjuk M ihócz János alsó-domborui 
jegyzőt is. ki ez irányú tevékenységéért 
nemcsak elismerésben, de jutalomban is 
részesült.

Jótékonyság. N e u m a n n  Samu helybeli 
kereskedő és kékfestő iparos f. hó 2-án azon alka
lomból, hogy lia, Zsigmond, az iparlesi ideinél fel
szabadult, az iparos tanonez-kiállitásnál kitűzendő 
dijakra 10 Irtot volt szives adományozni, mely 
adományért neki az ipartestillet bizottsága jegyző
könyvileg mondott köszönetét és köszönetét ez utón 
is kifejezi az ipartestület elöljáróság !.

—  Vizsgálat. Az alsó-lendvai választó-kerü
letben a múlt évi október hó 2K-án megejtett 
képviselő-választás ellen beadott peticzió folytán 
az országgyűlés által kiküldött Aid i n g e r  János 
országgyűlési képviselő mint vizsgálóbiztos e hó 
10 13-án ismét városunkban fog tartózkodni a
vizsgálat folytatása végeit, a melyre újabban ismét 
ős tanú nyert megidézést.

Uj lap. Alsó-Leudva és Vidéke czim 
alatt uj hetilap indult meg mull héten Alsö- 
Lendván. Az első szám már meg is jelent s 
úgy élénkségével és változatos tartalmával, 
mint díszes kiállításával jó benyomást főz az 
olvasóra. Szerkesztői llod n ár József és 
Nagy Kerenez. Elölizelesi ára egész évre 1 
frl. Megjelenik minden csütörtökön : nyomal
ják lapunk nyomdájában.

A déli vasút uj menete. I / évi május 
hónap 1-én a déli vasul vonalain uj menet
rend lépell életbe, mely a következő lénye
gesebb változásokat tartalmazza: A buda- 
pesl pragerholi vonalon a 203. sz. nappali 
gyorsvonal az eddiginél .‘>0 perczczel későb
ben. vagyis 7 óra 30 pénzkor reggel, a 205. 
sz. személyvonat pedig 30 perczczel koráb
ban. azaz (» óra 10 pénzkor fog Hudapest- 
röl indulni. A 20(>. sz. személyvonat IVager- 
bof— Kanizsa közöli a hogy már megírtuk, 
korábban közlekedik, (indul Pragcrhofról 0 
órakor délelőtt, érkezik Csáktornyára' 10 óra 
;>0 pénzkor, indul I 1 (Makor) s úgy ezen 
vonat, mint a 203. sz. gyorsvonat is Kanizsán

a Pécsbe menő gyorsvonathoz csatlakozik.
A béesujholy—kanizsai vonalon Kanizsától 
Becsig és vissza egy uj személyvonat lett 
indítva. Indulás Kanizsáról ö óra ö percz*- 
kor reggel, érkezés Bécsbe I óra 35 pénz
kor délután: indulás Becsből 2 óra 55 pénz
kor délután, érkezés Kanizsára II óra I pén z
kor este. A Kanizsáról Pécsbe menő gyors
vonat indul Kanizsáról 12 óra 20 pénzkor 
délután, érkezik Becsbe 5 óira 35 pénzkor 
délután.

Dr. Felber Arthur zala-egerszegi kir. 
ügyész újabb jogtudományi müvéről lapunk
m. számában röviden megemlékeztünk. Most 
abban a helyzetben vagyunk, hogy a szak
lapok bírálatát is megismertethetjük erről a 
derék műről. A Jo g : Dr. F. könyvén meg
látszik. hogy szerzője a gyakorlat embere is. 
nemcsak elméletileg iskolázott fő. Prakti
kus útmutatásai folytán dolgozata haszna
vehető segédkönyvnek tog bizonyára bizo
nyulni. A munkát legközelebb bővebben 
ismertetni fogjuk. — B ü n te tő  Jo g  T á ra :  

Szerző nem uj ember a büntetőjogi iroda
lomban. A P. T. K. és az eddigi bűnvádi 
eljárásokról irt kézikönyveit nagy elismerés
síd fogadta a jogászközönség és mostani 
müve is az előbbiek előnyeivel bir; becses 
a részletes tárgymutató is. mely majdnem 
2200 vezérszó alatt az egyes intézkedések 
feltalálását igen könnyíti: ezélszerü az egyes 
$-ok tartalmával föltüntető széljegyzete is.
J o g t n d o m á n y i K ö z 1 ö n y : »A törvény 
indokolását és a törvényhozási előkészítés 
adatait nagy gonddal, jogászi érzékkel dol
gozta bele a könyvbe. A rendszer ugyanaz, 
melyet az anyagi büntetőjog feldolgozásánál 
követett és mely ott is kiválóan gyakorlati
nak bizonyult. Széljegyzetek is. s rendkívüli 
bő, könnyen kezelhető tárgymutató egészíti 
ki a müvet.« slh. stb.

Marhasó. A törvényhozás intézkedő-1 
sehol újabban forgalomba hozott marhasó
nak elárusitásával helyben, a zala-egerszegi
m. kir. pénzügy-igazgatóságnak engedélyével 
P osen be rg Pezsö illeni vaskereskedö bíza
tott meg, a hol az már kapható is. Egy 
mélermázsa ára 8 frl.

A t. hölgyközönségnek. Kik olcsó és 
ízléses selyem, gyapjú és nyári mosó-kelmét 
akarnak vásárolni, kérjék W e in e r Mátyás 
(Budapest. Andrássy-ut 3.) legnagyobb divat- 
áruházának legújabb tavaszi és nyári mintn- 
gyüjteményél. melyet ingyen és bérmentve 
küldenek meg. F o n to s ! Megírandó, hogy 
mily minőségű és körülbelül mily áru szö
vet- vagy selyem-minta küldessék.

Elemi földrajz. A zalavármegyei elemi nép
iskolák :>-ik osztálya számára. A miniszteri tan
terv szerint ir ta : S z a lu y  S á n d o r, nagykanizsai 
tanító. Xagy-Kanizsa. kiadja Eisehel Fülöp könyv
kereskedése. ISU7. S. i. íl old. Á ra: 2U kr.
Kzt a kis földrajzi könyvecskéi örömmel ismertet
jük, mert teljesen megfelel ezéljának, s a fontos 
tantárgynak megyénk iskoláiban való helyes és 
ezélszerü tanítását hivatva van előmozdítani. A 
könyvecske :i nagyobb fejezetből áll. Az I. fejezet 
(Bevezető részi a földrajzi alapfogalmakat világo-, 
san és értelmesen ismerteti. A II. fejezet a járá
sokat veszi sorrendben s mindazt nyújtja, a mit 
az egyes járások körében a kis tanulóval meg
ismételni lehet. Bővebben fejtegeti a járás szék-1 
helyét s megemlékezik az egyes járások neveze-. 
tességeiről, felemlítve történeti, vagy egyébhneve-j 
zelességeit. Alig az első fejezetet egy pár földrajzi 
szemléleti kép disziti. addig az egyes járások lei rá-i 
sál egy pár csinos kép teszi élénkké; a kanizsai 
járás mellett: Xagy-Kanizsa főulezája; a keszthelyi 
járás mellett: Keszthely város látóképe: a perlaki 
járás melleit: (lasparies Márk emlékszohra Perla
kiul: a Csáktornyái járás mellett: < .sák tornya város 
látképe: az alsó-lendvai járás mellett: Alsó-Eendva 
látképe: a sümegi járás mellett: Kisfaludy Sándor! 
sírja Sümegen és Sümegit látképe; a tapolezaij

járás mellett: Tapoleza, Szigliget várának romjai 
és fitidőház balaton-Füreden, Ezenkívül a balalon- 
fürdö Keszthelyen és Muraköz térképe. A harma
dik fejezet Xalamegye áttekintését nyújtja. Szól
vizeiről, hegyeiről, völgyeiről és síkságairól, ter
ményekről. az állat-tenyésztésről, a lakósok foglal
kozásáról. közlekedési eszközökről és iskoláiról. —  
Fölösleges talán említenem, hogy a könyvecske 
nyelve tiszta magyaros és értelmes, a harmadik 
osztályú tanulók felfogásának megfelelő. Kiállítása 
díszes, ára pedig, tekintve, hogy kemény táblába 
van kötve, olcsó. A legmelegebben ajánljuk e jó 
iskolakönyvecskét megyénk elemi tanítóinak figyel
mébe. Kapható Csáktornyán: Fisehel Fülöp 
(Strausz Sándor) könyvkereskedésében.

„Ilyen még nem volt!“ Ezen szálló igé
vel vezettük be nem régen az »Ezeréves Magyar- 
ország első számának ismertetését. A Laure.ncic
iéi e díszes félhavi folyóiratnak második és harma
dik száma megerősíti kedvező nyilatkozatunkat, 
melylvel ezen ép oly eredeti, mint hazafias válla
latot illettük. Az iilusztrácziók csodaszépek és sok 
tekintetben még tetszetősebbek, mint az első füzetéi. 
A 2. és füzetben van is  IN kép, melyek az uj 
budapesti vásárcsarnokokat, a kir. Kúria pompás 
épületét, az aszódi javító intézetet sat. sat. bemu
tatják. A szöveg nagyon érdekes és változatos. *A 
magyarok külföldön< czimü rovatban találkozunk 
a berlini és a párisi magyarok életét ismertető, 
érdekes tárezákkal. Szakavatott irók foglalkoznak 
behatóan irodalmi, művészeti és zenei életünkkel. 
A magyar népéletből merített érdekes humoros 
elbeszéléseken kívül találunk még egy-egy ezikkelyt. 
melyben Eiclmcr igen érdekesen ismerteti a fővá
rosi állami rendőrséget. Az Ezeréves Magyarorszá
got (Budapest. V., Váezi-küiut 7S.) ajánljuk újra 
olvasóink figyelmébe. Előfizethetni negyedévenként 
is t frt NO kiéi t (az ingyenes jutalomképpel együtt).

( S A R  X 0  K. 

Szabadban.
Csak a szabadba vágyik lelkem,
A hol vig madár dalol.
A suttogó lombtól fedetlen 
A hol ezer bogárka rebben 
Édes merengve bármikor.

Itt megpihen lelkem s tűnődve 
Elnndulog ábrándiinon . . .
Megtér a hit újból szivembe 
S a szép jövőt elérni »e festve,
Csillag mosolyg rám biztatón

A csillagfény, szemed sugára.
Te szende lény. te éltetőin!
A kis madár párjára várva 
S a zümmögő picziny bogárka 
Kólád regél, lásd érezőn!

Kis csalogány a zöld berekben 
Dalban szerelemről beszél . . .
Ha esti szél susogva lebhen.
Boldog jövöm elémbe festem,
Hisz ez is csak rólad regél!

Elnézem, mint ringatja karján 
Az andalgó szellőt a lomb.
S lm látom, mint esókdossa pajzán 
Napsugár a kis bimbót, úgy ám !
Nem tudom, mi a hu, a gond.

Mert lásd, te lész a bimbó, érzem,
Az andalgó szellő te lész.
A ringó lomb. két hü kar lészen,
Az üdv öle számomra készen;
Távol bu. keserv s a vész.

Ezért vágyik szabadba lelkem,
A hol vig madár dalol 
A suttogó lombtól fedetten,
A hol ezer bogárka rebben 
Édes merengve bármikor!

K . . . r M ariska .

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

H ARGI TAI  J ÓZ SE F  ZRÍNYI  KAROLY.
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve poSiljke se tičuč zadržuj a 
novinah, naj se poSiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara Fi schel  Filipova 
kam se predplaie i obznane 

poSiljaju.

M EDIIM URJE
Predplatna cena je.

Na celo leto . \ f,.j

Na pol lela . . . .  2 fn 
Na četveri leta . . . | f,.j

Pojedini hi-o.ji koStajč |n k,.

nahorvatskom i magjarskom jeziku iziazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Iz la z i  s v a k i  t i je d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k e  n e d e l ju .

Obznane se poleg pogodbe 
I fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca i. I. d.

Njegovo Veličanstvo vu Petrogradu.
Vu Petrogradu, 27. aprila. Bezbrojno 

ljudstvo požurilo se je na Nevski Prospekt, 
da ondi budu nazočni dolazku i svetčanom 
ulazu Njegovog Veličanstva kralja Ferencz 
Jožefa vu grad. Vrčme je divno, — a Nev
ski Prospekt sjajno okičen. Vojska pravi 
špalir vu Ijetnoj opravi prež kabanicah. Bed 
je uzoran. Pred kolodvorom podignut je 
čador od bčloga platna za zlatnini resinatna, 
a okružen zelenilom i cvétjem. Vu čadoru 
(huti) čekali su na dolazek vlaka vsi veliki 
knezovi, kojim se je malo prije ob 10 vuri 
pridružil i car Nikolaj sa svojim bratom, 
velikim knezom Mihajlom.

Točno ob 10 vuri stigel je kolodvor 
dvorski vlak uz svirsku austrijske himne. 
Salonska su kola stala pred čadorom. Silno 
hura-klicanje dočekalo je kralja Ferenca 
Jožefa, koji je izišel s nadvojvodom Ollóm 
i austro-magjarskim poklisarom knezom Liech
tensteinom iz salonskih kolah. Car Nikolaj 
požuril se je odmah svom uzvišenom gostu 
vu susret ter se žnjim zagrlil i izkušuval.

Nakon predstave pral nje obedva su 
čara prošla izpred počastne straže i sjela 
vu priredjene kočije. Vu drugih kočijah 
vozil se je najdvojvoda Otto s velikim kne
zom Mihajlom. Uz urnebesno klicanje ljud
stva i uz svirku (mužiku) austrijske himne 
krenula je svelčana povorka vu grad. Pred 
gradskom vječnicom bila su nameščena 
medju zelenilom i cvčljem poprsja kralja 
Ferenc Jožefa i ruskog čara i carica.

Vu Aničkovljevoj palači pohodilo je Dojduči iz cirkve Nj. Veličanstvo po- 
Nj. Veličanstvo caricu-vdovicu Mariju Feo- bodilo je vse velike knezove i velike 
dorovnu. Sprevadjali su ga na lom pohodu kneginje.
car Nikolaj, nadvojvoda Otlo i veliki knez Na večer hude gnla obed za 223 osobe. 
Mihajlo. Uz caricu je bila velika kneginja Vu P e tro g r a d u , 27. ap rila . Kralj 
Olga i céla pratnja. Pohod je trajal 20 Ferencz József podelil je velikom knezu 

, časaka. Nikoli Nikolajeviču vlastničtvo austro-ma-
Ob * 411 vuri oglasili su topovi (ka- gjarske regimente. Car Nikolaj podelil je 

noni) s Petro-Pavlovske tvrdjave (festunge), nadvojvodi Otlu 2L lubensko regimentu, 
da je car Nikolaj sa svojim prejasnim gos- kojoj je prvlje bil vlaslnikom nadvojvoda 
lom dospel vu zimnju palaču. Tu su kralja Karlo Ljudevit.
pozdravili dvorski dostojanstveniki, a car Velekriž reda sveloga Štefana dobili 
Nikolaj odpeljal je za tim svog gosta vu su : veliki knezovi: Mihajlo Aleksandrova-, 
malahitski salon, gde je čekala carica Alek- Ciril Vladimirovič. Konslanlin Konslantino- 
satidra Feodorovna s velikim kneginjama, vic, Nikolaj Nikolajevič i Aleksander Miliaj- 
Pokehdob je kralj pohodil caricu Aleksandru lovič ter minister vatijskib poslov grof 
Feodorovnu, pošel je vu pričuvne odaje, Muravjev. Minister linancijah VVitte dobil je 
gde su mu predstavljeni vsi ministri i do- briljant k Leopoldovo redu, princ Liclilen- 
stojanstveniki. stein velekriž Leopoldova reda, poklisarski

Njegovo Veličanstvo prhnilo je za tim savjetnik markgrof Pallavidni komturni kri/ 
izaslanstva svojih ruskih regimentah, a ko- reda Ferencza Jožeta sa zvčzdom i križom 
mander keksholmske regimente predal je zasluge. Fkupno je podeljeno 138 auslro- 
dar regimente vu obliku grba grada Kex- magjarskih dekoracijah, 
holma. V u Pe t r o g r a d u. 27. a pri l  a. Nji

Iza kratkog odmora (pocinka) bil je kolodvor pozdravil je petrogradski načelnik 
obiteljski zajtrek za 9 osoba. (polgármester) kralja Ferencza Jožefa fran-

Vu 2 vure po poldan odpeljal se j«' cezkim govorom, radujuči se carevu pohodu 
kralj Ferencz Jožef s nadvojvodom Ottom i hvaleči na njem sa željom. da Njegovo 
i ostalom pratnjom vu Petro-Pavlovsku ka- Veličanstvo ponese sa sobom dobru uspo- 
ledralu. gde je pohodil grobove čare ve Ni- metin. Nj. Veličanstvo odgovorilo je takodjer 
kolaja L. Aleksandra 11. i Aleksandra III.. francezki. da je več prije vnogo godina 
ter ib je ovjenčal Ijepimi včncima od ružali upoznalo Ijepi Petrograd, pak ga veseli, kaj 
i orchidejab ga more opel videli. Počastim stražil

C arje razgledal i grobove Petra Veli- pozdravilo je Nj. Veličanstvo ruski: Z<lo- 
koga i Katarine II. rovo molodci!«

Z A B A V A

Dobra snieha.
Ovo, koj ču vam ovde pripoviedali. se 

je izbilja dogodilo u kuči stanoviloga viso- 
koga magjarskoga dostojanstvenika, kojega 
ime nije potrebno da napornenem. pošto i 
ona k se ciela pripoviest vrti okolo toga, 
kako ve bi morale sve snehe naprama svo
jim svekrvom biti, a nebi niti bilo falinge, 
da su i svi zeti naprama punicam takovi.

Bodi se je bogato oženil i dobil je za 
ženu visoko izobraženu i plemenito odgojenu 
gospodičnu Berthu. On je bil sin siromaških 
selskih poljodelcov. Dok je još u svojem 
rodnom miestu, recimo, da se je Cjliely 
zvalo, u pučku školu hodil, pokazal je to
liki talent i marljivost za nauk, da je do
mači gospodin plebanuš odlučil toga bistroga 
dečeca dalje školali. pak mu je u tu svrbu 
u varašu u niekom kloštru koštu i kvartir 
bezplatno izprosil, k.ik to u više miestih 
siromaški dijaki uživaju, a zalo onda imaju 
samo dužnost, da one dane kad nemaju 
školu u cirkvi miništruju ili druge kakove

lahke poslove obavljaju, u. pr. donesu gde 
|što iz štacuna ili pomognu u turnu zvonili

Dečec anda se je marljivo vučil te je 
konačno iz sve škole, nižje i visoke vrlo 
dobro zvršil. a poslie dovršenih naukaii je 
dobil službo u kojoj je sve više i više na
predoval. dok je i visoki dostojanstvenik 
postal. U lo vnetne se je jednom bogalom 
gospodičnom oženil, koja je lakodjer bila 
kči jednoga glasoviloga professora na peš- 
tanskom sveučilištu. I sad je bila njegova 
sreča podpuna.

Fak ipak ga je njegova mlada žena 
više krat iznenadila, gde je znal snužden 
i pokunjen biti; a lo je bilo svak; krat 
osobilo onda, kad je nieki stari seljak znal 
u njegovoj sobi na nekoliko minutah se 
zadržavati. Mlada gospa je znala više krat 
svoga muža znala pitali, tko je taj stari 
seljak. koj više kral k njemu dohadja, ali 
je uviek dobila izbegavajuči odgovor: jedan 
iz njegovog rodnog miesta«.

»To mora drugač bili« rekla je u 
sebi mlada žena — »ja lomu moram na 
konac dojli!« — Nekoliko Ijednih za lini, 
bila je mlada gospa bas nekaj n kuhinji 
zabavljena, kad se na jedan krat vrata od

hodnik otvore i nutar slupi po malo i 
slrahomec opel on stari seljak. Ona ga 
čvrsto pogleda i zapita:

Koga iščete?«
Starac je u prvi mah ves uzbunjeii 

prestrašeno gledi i izmuca: »Ja ja
rajši bum otišel!«

Nebudete ne dragi moj stari« veli 
Berti ih malo zasramljena, jer se je* požarila 
radi svog malo preošlrog pitanja Jeli.
vi hočete k-mojemu mužu ili?«

»Ja je milostiva gospa, ali ja mo
rem i potlam dojti!« odgovori starac sav 
uzubnjen s izrazom nieke unutarnje boli.

»Ne. ne, dragi slarčec« veli opel 
ona - »ostanite samo pak dojdile nutar 
u kuhinju, tu se sednete. moj muž če od
mah dojti.«

Zahvalim pogleda slarac prijatelj mu 
gospu. sedne se u kuhinji na ponudjeni 
mu stolac, a gospa Bertha poklamkam bi 
pred njega postavila čašu vina, delala je 
mirno svoj posel dalje. Za kratko vrieme 
se opel obrne k starcu te ga prijazno za
pita: Vri sle sigurno trudan, valjda sle
daleki put prevalili: a odkuda sle ako 
smem pitati?«
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Vu P e tro g ra d u . 28. ap rila . Gala- 
obed vu sjajnoj Nikolajevskog dvorani zimne 
palače nadkrilil je svojim sjajem sve, kaj 
se očekivalo. Rilo je nazočuih 223 osobe 
najviših krugova. Stol je bil div no ukraden 
srebrom, kristalom i evéljem, ter najfniešern 
poreulaiiom od modrog kobalta. Za obedva 
od J2 jela popevali su iz ruskih opere ter 
igral orkestar ulomke iz ruskih opera od 
Čajkovskog. Kubinsteina, Glinke i Rimskij- 
Korsakova, ler polku iz Smetanine »Prodane 
nevjeste.«

Carica Aleksandra Keodorovna i carica 
vdovica Marija Keodorovna bile su nazočne 
intimnorn obiteljskom obedu, ali nisu bile 
nazočne kod gala-obeda i gala-predstave vu 
kazalištu. Po tim toga n i j e bila nazočna 
pri gala-obedu niti pri svetčanosti velika 
kneginja Marija Pavlovim zaradi smrti svo
jega brata, velevojvoda Mecklenburg-Schve- 
rinskoga. Kod gala-obeda i gala-predstave 
zastopale su carieu velika kneginja Jelisa- 
beta Keodorovna, supruga velikog kneza 
Sergija, a sestra caričina. Kralj Kerencz 
Jožef vodil je veliku kneginji! Jelisavetu 
Keodorovnu. car Nikolaj veliku kneginjo 
Jelisavetu Mavrikivjevnu, (supruga velikog 
kneza Konstantina), nadvojvoda Otto veliku 
kneginju Ksenijo Aleksandrovi! k stolu gala- 
obeda.

Z d ra v ic e  v o P e tro g ra d u . Zdra
vica, kojom je 27. aprila ruski car Nikolaj 
kod gala-obeda nazdravil našemu kralju, 
glasi doslovno: »Usrečen prisil Inošcu Vašega 
Veličanstva medjo nama, polažem važnost 
vu to. da se za o vaj novi dokaz iskrenog 
prijateljstva, koje nas sjedinjuje, zahvalim 
Ovo je prijateljstvo utvrdjeno islovjetnošču 
nazora i načela, koja ido za tim, da Našim 
narodom osiguraju blagodati mira. Vaše Ve
ličanstvo poznanje srdačne osječaje. kaj ih 
gojim za Vašo osohu. kakli i posve osobilo 
važnost, šlo jo prilažem podponoj solidar
nosti medjo Nama glede ozvišenog cilja, 
za kojim težimo. Pijmo u zdravlje Vašega 
Veličanstva vu zdravlje Nj Veličanstva kra
ljice i cele kraljske familije.«

Nj. Veličanstvo kralj Kerencz Jožef 
odgovoril je o vak :

»Duboko genul ljubeznim i srdčanim 
dočekom. kaj Mi ga je Yfaše Veličanstvo

Ja sam iz Kjhelya* odgovori stra- 
homce starac.

»Iz Cjhelva?« odgovori mlada gospa 
* »od onud je. ako se nevaram. i moj 

muž doma.« II lom hipu joj stanovita mi
sel. kakli blisk preidi kroz glavo. Njezin 
muž joj nikada nije bolel nikaj o svojih 
roditeljih pripoviedati - da nebi mozbit 
ovaj stari seljak — do kraja se nije olala 
mislili, ali kad je onda starca bolje pogle
dala. morala si je priznali: Je. ov nije nitko 
drugi nego pravi olac moga moža. moj 
svekrv. Moj muž se znjim sramuje pak 
drži i mene za taj grieh sposobno.

I lom hipu se opel odpre vrala hod
nika. notar stopi sada gospodin llodi. njezin 
mož. projde kroz hodnik i zgine u svojo 
sobo bez da se je u kuhinjo uaglednul.

Ona si sad roke u obrisat* obriše i 
slopi k-njemu u sobu te ga ozbiljno pogle- 
davši reče: Rodi. ti nisi pošteno niti iskreno 
zinenom post upal’« 1 ktomu st' razplače.

Gospodin Rodi ju ves zmeten samo 
gleda, rieči za odgovor nemre zmoči, jer 
nežna kaj lo sad znamenuje.

»l kuhinji sedi jedan siromaški stari 
seljak iz Cjhelya« — veli ona dalje.

dobrostivo priredilo, i vnogobrojnimi dokazi 
pažnje. koji Me okružuju, od kako sam 
stupil preko medje ove države, osobito Mi 
je na srdcu, da Vašemu Veličanstvu izrečem 
Svojo najživlju i najdublju zahvalnost. Ra- 
dujem se, kaj vu tonr vidim novo jamstvo 
tésnog prijateljstva, koje Nas sjedinjuje, i 
koje. osnovano da osječajih medjusobna 
štovanja i loyalileta. za Naše narode sači- 
njava trajnu garanciju mira i blagostanja. 
Tvrdo se uzdajuči vu pobjedu ove stvari, 
budem navék, kaj mogu u to svrhu raču
nati na dragoejenu podporo Vašeg Veličan
stva. Uvjeren o uspjebu, kaj Nam ga zajam- 
čuje Naše zajedničko nastojanje, pijem vu 
zdravlje Vašega Veličanstva, vo zdravlje 
Njezinog Veličanstva carice i carske familije.«

— Vu obodvem ovim zdravicama jasno 
se zrcali srdačnosl osobnog prijateljstva iz- 
medju obedva vtadara kak i veliki polilički 
momenat petrogradskog vladarskog saslanka. 
Car Nikolaj govori o utvrdjeno iskrenog 
prijateljstva »istovjetnošču nazora i načela«, 
što smjeraju na uzdržanje mira, pa tu 
istovjelnost označuje još pregnantnije rččima 
»pod po na solidarnost«. Kralj Kerencz Jožef 
odgovora, da vu srdačnom dočeku nazréva 
jamstvo > tiesna prijateljstva«, koje osnovano 
na štovanju i loyalitetu, pruža »trajnu ga
rancijo mira i blagostanja . pak još iztiče 
»zajedničko nastojadje.« Zdravice ozvanjajo 
anda jekom prijateljstva, solidarnosti i mira. 
ler su najbolji dokaz za lo. koliko se s 
obedvih Stranah želi uzdržanje mira na 
Ralkanu vu interesu občeg mira. Obedve 
su zdravibe ovaj pul tako jasne, da se 
same komenliraju. a njihov polilički sadr- 
žaj tako je dalekosežan, da ih zaista moremo 
ubrojiti med ju historičke izjave prvog reda.

Vo Petrogradu. 30. aprila. Ra se oprosle 
sa kraljem KerenczonV Jožefom, došli su na 
Nikolajevski banliof vsi veliki knezovi, vr
hovni dvorski dostojanstveniki ter ministri 
knez Voroncov-Daškov, grof Muravjev. knez 
Milkov i ces. j kr. poklisar Liechtenstein 
sa gospodom od austro-magjarskoga pokli- 
sarstva.

Kralj Kerencz Jožef i car Nikolaj bili 
su pri zajedničkoj vožnje na kolodvor odu- 
ševljenopozdravljeni od neizmjenoga množiva 
naroda, koje j<* vse vulice napunilo. Oprost

Iz ITjhelya!« zavikne ves blied od 
straha gospodin Rodi.

-Je, iz tvoji* domovine! veli opel 
ona — »a jeli ja smem znati. Iko je taj 
starac?«

Rer t ha ’ vikne opel gospodin
I »odi.

Ti negovoriš? - zapita ga ona 
»anda ti lioču ja sama povedati: Rodi. to 
je tvoj stari olac. koj je našom ženitvom 
i moj olac postal, pak se ga ti sramuješ 
zato jer je seljak i šnjim ovak nedostojno 
postopaš?« Zalim nastavi ljubeznim gla
som Rodi. ja ti moram lo spočitavati. 
Ti postavljaš niti toliko povierenja u mene. 
koliko bi ja ipak po pravici zaslužila, jer 
ti si obsienjen onim nevaljanim čuvslvom, 
po kojim misliš, da imaš pravo i mene za 
izpraznil i gizdavu ženil držati, jer kaj drugo 
bi te moglo suzdržavati, da mi do sad još 
nikada nisi niti stališ niti zanimanje tvoga 
olea odkril.

Ov priprosti stari seljak. — kojemu 
si ti u licu sav spodoban, nemre nitko drugi 
biti nego jedino tvoj olac. A na miesto. da 
s nami zajedno pri stolu sedi. stoji sam na 
strani razžaloščeu i odriuut. Njemu je pri

kralja Kerencz Jožefa od ruskih velikih 
knez va i druge ruske gospode bil je van- 
redno srdačan. Njegovo Veličanstvo nije 
prestajalo izrazi vali svoju blagodarnost i 
radost za jednako topli kak i sjajni 
doček. —

Kad se je približil čas odlazka, zagrle 
i dvaput se izljube (košneju) obedva vla
dala. Kjedno oprostil se je nadvojvoda Otto 
sa sa carem i velikim knezovina.

Kod izlaza iz čekaonice smještene su 
bili regimente kralja Kerencza Jožefa, i to 
heksholmski grenadiri i balgovodski dragimi, 
ter odaslansl vo lubenske dragunske regimente, 
koje je prispjelo, da pozdravi novoga vlast- 
nika nadvojvodu Otona. Kralj Kerencz Jo
žah zahvali grenadirima i rekel je francezki; 
»Veoma me je obradovalo, kaj sam videl 
svojo Ijepu regimentu.«

Njegovo Veličanstvo pozdravljalo je po
novno na sve Strane, a zalim se uzpelo 
vu salon dvorskega vlaka. Rok je pratnja 
zavzela svoga mésta, stajaJo je Nj. Veli
čanstvo pri obloku i pozdravljalo na vse 
strane.

Car Nikolaj ostavil je za tim kolodvor 
s pralnjom, dočim je ljudstvo još dugo 
ondi slajalo i govorilo sa največom sirnpa- 
lijom o susretu ca reva.

Vo IVtrogado. 29. aprila. Nakon srdač- 
nog oprosta sa carem Nikolajevem odpu- 
tovalo je Nj. Veličanstvo kralj Kerencz Jo
žef vo Reč.

Vu Petrogradu, 29. aprila. Minister iz- 
vanjskih poslov, grof Muravjev, razgovaral 
se je duže vremena sa ministro Goluchov- 
skim. Po dogovoru primil je car Nikola 
ministra Mura v jeva vo posebnoj audienčiji. 
Po poldan razgovarala su se obedva ministra 
sa turskim konzulom.

Vu Petrogradu, 30. aprila. Grofovi Mu
ravjev i Goluchovski su iz Petrograda iden
tično notu roškim, odnosno austro-magjar- 
skim zastopnikom vu Riogradu. Sofiji, Ru- 
koreštu i na Cetinju, kojom priobčuju, da 
je izmjena misli i nazora izmedju čara 
Nikolaja i kralja Kerencz Jožefa pala vla
danim sgode. da zadovoljstvom konstatuju 
korektno držanje spomenutib vlada u sa- 
dašnjim fazama dogodjaja na iztoku. Ovo 
držanfe tim više odgovora želji obedvih su-

srdcu t<*žko. ali ja sam sigurna, da i tvoja 
saviest tebi po liho spočitava.«

Oči gospod ina Bódia su se pri lom 
prodečtvo napunile suzami le on odgovori: 
»Odprosti mi draga Rertha, ja sam malo- 
vriedno posl upal. ja sam držal tebe za giz
davu i oholu, — dočim sam ja to sam 
bil«. —

Berta mu sad vpadne u rieč: »Odmah 
me predstavi tvomu otcu te ga za odproš- 
čenje prosi!« — Zatim ga prime za ruku 
i odpelja u kuhinju, onde pred starcem 
poklekne na pod te potegne i svoga muža 
za sobom, zatim prime starčevu hrapavu 
i punu žuljov ruku. kušne ju i prosečim 
glasom veli:

»Dragi Japek, odprostite nam te nam 
podielite vaš otčinski blagoslov!«

Starac je pri lom bil tak genjen, da 
je u plaču na glas hliklal dok je svoju 
diecu blagoslivlal, te još dugo zatim nije 
mogel si plač zaustaviti.

Kuharica je taj cieli prizor gledala od
prtimi ustmi te je tu stala kak Lothova 
žena. kad se je na stup soli preokrenula, 
neznajuča jeli je istina ili samo senja, dok 
nije delu stvar saznala.



| ajenog umjetničkog djela. Jedan služnik do- S treh ici VU 1) . .  . i obcilli. 
i nesel je vu p i sarnu zavoda couvert, vu
' kojem je bila založnica na jedmi statuetu Skupščina strelacov notarijuša, kaki i 
od slonove kosti i srebra Od mah poduzeti prvoga službenika občine je zebrala za pre- 

'izvidi izpostavili su daje iz izložbi vu istinu zeša svoga. On kakti glasoviten jagar vreden 
j vkradjeno umjetičko djelo talijanskoga kipara je bil ove časti. Niti drugoga nega bilo vu
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W  Közvetlen behozatal! Első beszerzési forrás!
tiszta és valódiságáért kezeskedve ajánlja

kiváló finom. régi. lerakodott spanyol es portugál

gyógy- és csemegeborait
Malaga, Madeira,

Sherry, Porto, Marsala és Lacrim ae Christi.
Kiárusítás ' j  és üvegekben eredeti árak mellett
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T Ó D O R  R Ó Z A  vegyeskereskedésében.

i f r ö s s / e r  h á r o l y
cs. és k. szab. gazd. gépgyár, vas és erezontode

Budapest, VI., V ácz i-kö ru t 59. sz.

747 Alapittatott 1866-ban. 3—20

Ajánlja saját gyártmányú legkitűnőbb kivitelt) 
szabadalmazott gozcsépl- készleteit. melyek a mag\ar 
gazdasági viszonyoknak legczélszeriibben ineglelelnek 
és az összes gazdaságba vágó gépeit.

Kizárólagos képviselőség Magyarország részére

LANZ HENRIK mannheimi ezégtöl.
mely elismert legnagyobb és legjelentékenyebb g\ár 
gozmozdonyok és cséplőgépekben: utóbbiak háromszori 
Iégti8ztitásra berendezve.

Kzen készletek minden eddigi versenyesépléanél 
•1/ összes versengő belföldi és angol gyártmányokat 
legmagasabb kitüntetéssel legyőzték. I zek tehát a vi
lág legjobb cséplokészletei.

Képes árjegyzékkel
liermenlve. bdvdágositással készséggel szolgálunk.

Kéretik a t. olvasó e hirdetményt kivágni, 
eltenni és {ismerőseinek alkalmilag ajánlani!

Kotzó Pál
gé p é szm é rn ö k

Itiidapest, L'llői-ut Is. sz. lati.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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