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Újévhez.

Poharak csengése közt és emelkedett 
hangulat mellett ünnepük az emberek az 
újév kezdetét. Nem kell épen, hogy túlságos 
sentimentálisak legyünk, hogy az idők olyan 
korszakos határköveknél oly ünnepélyes 
hangulatot érezzünk, mely a gondolkodó em
bert, a kinek eszmeköre túlhaladja a min
dennapi élet mulékony jelenségeit, arra in
dítaná, hogy egy pillanatra megállapodjék és 
meggondolja azt: mit végzett az emberiség 
az utóbbi rövid időben.

No, de hagyjuk ez ünnepélyes napon 
a múltnak vizsgálódását ne foglalkozunk a 
leszám olásokkal! Szenteljük csak e percze- 
ket az uj év kivánatoknak.

Tizenkét órakor megszólaltak a temp
lomok harangjai és hangos szóval hirdették 
világgá, hogy uj,esztendőbe lépett az em
beriség. Tizenkét órakor, a kit utczán ért a 
harangszó, megilletődve emelte le kalapját 
és úgy üdvözölte a születő évet. A kávé
házakban és szállodákban pattogó zene, vi
dám asszonyi kaczagás mellett vonult be az 
uj év: Vidám társaságok esengö pohárral a 
kezükben köszöntötték föl a jövőt, az új
szülöttet, a melytől szorongó szívvel várják 
mindazt, a mi az elmúlt esztendőben csak 
puszta vágy marad. Légmelléképpen fogad
ták a születő évet a templomban.

Így tehát egy régi észtendővel megint 
kevesebb, egy ujesztendővel megint több. 
Az időt, ezt a határtalan egységet igy ap
rózzuk föl kicsi számokra, mi halandó és 
múlandó emberek.

Egy esztendő tehát igazán kis, silány 
habocska a tenger sima tükréhez képest —  
és mégis mennyi esemény, mennyi változás, 
mennyi halál, mennyi gyász, mennyi kelle
metlenség egy rövid esztendő leforgása 
alatt.

Ha szétnézünk . . . egy csomó kedves 
ismerőseinket, egy csom ó jóbarátainkat me
gint nem látjuk sehol. Ezek már mind el
mentek, még pedig úgy, hogy nem jönnek 
vissza soha többé. Ezeket mind az 1903. év 
ragadta el. S vájjon mennyit fog elvinni az 
1904. é v ?  Ki tudja, nem ragad-e magával 
mindnyájunkat, a kik most vígan abban a 
boldog illúzióban élünk, hogy még nagyon 
sok, szép és nagy eseménynek leszünk ta
núi ezen a világon.

Forduljunk el a meghalt, eltemetett év
től és üdvözöljük az újévet, mely tiszta még 
minden bűntől, minden rosszaságtól . . .

Kívánjuk, hogy az újév derítsen nyu
galmat, békét a földre, hogy háboritlanul 
nőjjön a virág, izmosodjék a fa, hajtson a 
kalász elégedett népek mesgyéje körül.

B o l d o g  ú j é v e t !
Cselkó József.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  B o ld o g  ú jé v e t  kívánunk la

punk minden barátjának, olvasójának, 
előfizetőinek, munkatársának! Legyen  
áldás, béke, egészség, jó lé t , sok  öröm  
minden házban, minden családban! 
Boldog ú jév e t!

—  Kérelem. Lapunk f. hó J-ével a XXI.
évfolyam I.-ső negyedébe lépett; ez al
kalommal tisztelettel kérjük azon t. előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megú
jítani, a kik pedig előfizetési díjjal hátralék
ban vannak, azt mielőbb beküldeni szíves
kedjenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel

a kiadóhivatal.
—  FÖispáni felmentés. Ö Császári és 

Apostoli Királyi Felsége 1903. deczember 
hó 19-én kelt legfelsőbb elhatározásával dr. 
Jankovich László Grófot, Zalavármegye fő
ispánját ezen állásától szolgálatainak elis
merése mellett saját kérelmére legkegyel
mesebben felmenteni inéltóztatott. Zalavár
megye központi tisztviselői, a kir. pénzügy- 
igazgatóság, m. kir. államépitészeti hivatalok 
tisztikara decz. 24-én búcsúzott el dr. Jan
kovich László gróf távozó főispántól. A tiszt
viselőket Cserián Károly alispán vezette s 
lendületes beszédben vett búcsút a tisztikar 
nevében, kérve dr. Jankovich László grófot, 
hogy mindazt a nemes vonást és szép em
léket, amit Zalavármegyéhen tapasztalt és 
szerzett, vésse a szivébe, mert csak evvel 
hálálhatja meg azt a szeretetet, amelylyel 
további utjain a megye közönsége s tiszti
kara kiséri. Dr. Jankovich László gróf kö
szönetét mondott a szíves búcsúzó szava
kért s biztositotta a tisztviselői kart, hogy a- 
mint hét és fel év alatt, amelyet Zalavár- 
megyében töltött, igaz szeretettel viseltetett 
munkatársai iránt, azoknak minden érdekét 
szivén viselte és előmozdítani törekedett, 
úgy szeretettel fogja ápolni ezt a kapcsol a

jövőben is és szeretettel, barátsággal gondol 
vissza Zalavármegye minden tisztviselőjére. 
Dr. Jankovich László grótot a tisztelgők za
josan éltették s meghatva búcsúztak el tisz
telt és szeretett főispánunktól.

—  FÖispáni kinevezés. О Császári és 
Apostoli Királyi Felsége 1903. deczember hó
19-én kelt legfelsőbb elhatározásával Herte- 
lendy Ferencz országgyűlési képviselőt Za
lavármegye főispánjává legkegyelmesebben 
kinevezni méltóztatott. Hertelendy Ferencz 
a vármegye uj főispánja zalamegyei, Bala- 
ton-vidéki (lesenczetomaji) birtokos, a tapol- 
czai kerületnek orsz. képviselője kora ifjú
ságától kezdve tevékeny részt vett a köz
ügyek terén. Hosszú idő óta elnöke a Zala
megyei Gazdasági Egyesületnek s tagja a 
megyei közigazgatási bizottságnak. Széleskö
rű ismereteinek és szónoki fényes tehetsé
geinek úgy a képviseiőházban, mint a me
gyeházban sokszor adta bizonyságát, főleg 
pedig a nemrég rendezett Deák-ünnepélyen, 
mint felkéri diszszónok, Deák Ferencz életét 
és működését magas szárnyalásu ünnepi 
beszédben méltatta, melylyel a megye kö
zönségének osztatlan tetszését kiérdemelte, 
sőt azt bámulatra ragadta. A m?gye közön
sége a mennyire sajnálja Jankovich László 
gróf távozását, oly megnyugvással s biza
lommal fogadja az uj főispán kinevezését. 
Mi is kívánjuk Ö Méltóságának, hogy sok 
éven át sikerrel és eredménynyel kormá
nyozhassa szeretett szülőm egyéjét!

—  A  Zrínyi-emlék czéljaira e hó 16-án 
rendezendő hangverseny és tánczmulatság 
iránt nagy érdeklődés mutatkozik a közöny 
ség körében. A meghívók a legközelebb szét
küldetnek. A hangverseny nagyon érdekes 
lesz és a műsor a maga nemében ritkaság 
számba fog menni, mert szerepelni fog ben
ne egy zenemű két zongorán előadva, lesz
nek czimbalomdarabok, vegyeskarok, férfi- 
négyesek sat. A rendezőségnek sikerült meg
nyerni Wollák Erzsi k. a., kinek művészi 
játékában már gyakrabban volt szerencséje 
gyönyörködni a közönségnek, Frobszt Ma
riska k. a., ki a budapesti zenedében képezte 
ki magát a czimbalomjátékban. A vegyes
karban hölgyek, polgári iskolai tanulók és 
tanitónövendékek fognak szerepelni. A hang
verseny rendezését a tanitóképző intézet ze
netanára, Nagy Géza ur volt szives elvállalni, 
ki Budapesten. Berlinben és Londonban ren
dezett nyilvános és főúri koncertekben dis- 
tingvált játéka által feltűnést keltett.

—  Meglőtte a  szeretője fiát. Tomasics

Ilii Ferencz Jözsef ReserOviz az egyedüli elismert 
kellemes izü termé
szetes hashajtó szer.
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Mátyás puszfafaí lakos már évek óta szerel- több mulatság, nevezetesen műkedvelői elő- ségi v en d ég lőü l903. december hó 15-én 
mi viszonyt folytatott Stelik Péterné zrínyi- adás, concert, tánczestély stb. van kitűzve, lett bérbe adva fiat évre. Árvereztek: Kalch- 
falvi lakosnővel, s ez az asszony felnőtt fiá- a kért engedélyt csak azon esetben adja brenner Ferenc, Fortnár Hihály, Adelman 
nak sehogysem tetszett és nem egyszer ősz- meg a község elöljárósága, ha ebbe a már Ferenc és Krauthacker József stridói lakos 
szepörölt anyja szeretőjével. Most karácsony engedélyt nyert. Palotay színigazgató bele- sok. 551 k. bér és mindennemű adóviselé- 
napján is, mikor a Varazsdi templomból egyezését is megszerzi a kérelmező s akkor terhével a legtöbbet beígérő Krauthacker Jó
hazafelé mentek, a varazsdi hidon oly erő- is csak 10 előadásra. zsefen maradt a bérlet,
sen összevesztek, hogy Tomasics a fiút egy —  Eljegyzés Aranyos Nándor lendvai . —  Előmunkálati engedély meghoesza- 
forgópisztolylyal meglőtte. A sebesültet a va- urodalmi kasznár jegyet váltott nemesnépi bitásn A kereskedelemügyi miniszter Bar- 
razsdi korházba szállították, a lövöldöző és sanyaházi özv. Molnár Lászlóné úrnő thalos István ügyvéd pápai lakosnak Kör
szeretőt pedig feljelentették a nagykanizsai leányával Jolán kisaszonynyal. mend állomástól Rédics állomásig, valamint
kir. ügyészségnek. — Ki akar egyéves Önkéntes lenni? Zalalövőtöl Zalaegerszegig, úgyszintén Ri-

—  József főherczeg köszönő irata. Jó- Bizonyára van olvasóink között akárhány ménytől Nagyrábos és Öri3zentpéler érinté- 
zsef kir. főherczeget Ktotild főherczegnő el- fiatalember, ki annak idején tanulmányait sével Muraszombatig és folytatólag Radkers- 
hunytával súlyos csapás érte. Ő Fenségéhez félbehagyta s igy a 3 éves terhes katonai burg irányában az országhatárig vezetendő 
Zalavármegye nevében Csertán Károly alis- szolgálatnak néz elébe, üebreczenben már gőzmozdonyu helyiérdekű vasútvonalra az 
pán részvétiratot intézett, amelyre József évtizedek óta sikeresen működik az or- előmunkálati engedély érvényét további egy 
főherczeg meleghangú levélben válaszolt: szágszerte kitűnő hírnévnek örvendő Licht- évre meghosszabitotta.
»Nagyságos Csertán Károly alispán urnák, blau Albert-féle miniszterileg engedélyezett _  Stridó és vidékén a csúnya nedves 
Istenben boldogult felejthellen leányom, Kló- katonai előkészítő tanfolyam, melyben mind- időjárás folytán vörheny lépett fel a gyer- 
tild Mária Rajnéria elhunyta alkalmából vett azon ifjak, kik a megkívánt iskolákat nem mekek között és meglehetősen terjed, 
meleghangú részvétnyilatkozatuk mélyen seb- végezték, előkészültségükre és foglalkozá- _  д Horgony Pain-Expeller (Richter-féle 
zett atyai szivemet rendkívül meghatotta. Az sukra való tekintet nélkül megszerezhetik Liaimentum Capsici comp.) igazi népsze.ü házi
isteni gondviselés által reám mért fájdalmat az egyéves önkéntesi jogot A ki 1883-ban szerré lelt, mely számos családban már több min - 
csakis amaz őszinte, szívből jövő részvét született, már elkésett Születési év köz- év ^ta JNyö'S készletben van. Hátfájás, csípőt 
testi némileg viselhetővé, mely «legnagyobb jendft Prospedust bárkinek készséggel küld н i  r«ó n'y - P a m'^ x ре I it r re Г ̂  al’ó Ь е Г г г ^ ^ Г т т -  
megpróbáltatás eme napjaiban oly sok rész- Lichtblau Albert intézeti igazgató Üebreczen. dií? fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt jár- 
ről, Zalavármegye közönsége részéről is meg- —  AlSÓdomborurÓI Írják, hogy olt 1903 ványkornál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az 
nyilvánult Fogadják kegyeletes érzetük eme december ho 24-én d. u. 3 órakor a köz- altestnek Pain-Expellerrel való bedörzsölése min- 
jóltevő megnyilvánulásáért legbensőbb, há- ségi óvodában, karácsonyfa-ünnepély folyl di8 T "  l‘asznosnak bizonyult. Ezen kitűnő h*zi- 
láe köszönetemet. Alcsuth, 1903. december le. A kis növendékek a helybeli intelligenlia, szer & ®re^ ? éfny,Jy®1 ?z. ,nfluenza
21. József főherceg. az intézet barátai és a szülők előtt mutat- Z b  gyógyszertárban b PL tó  de b e v á lá s  ab

—  Lopás. Neufeld Lajos bottornyai la- ták be az elismerésre méltó fáradságos mun- kaiméval mindig határozottan: »Richter-féle Hor-
kostól decz. 20-án három boltornyai ember ka eredményét. Hölby Antónia óvónőt a gony-Pain-Expellert* vagy »Richter-féle Horgony- 
2 zsák babot lopott. A tolvajokat a csend- legnagyobb elismerés illeti meg működésé- Liniine»l«-et tessék kérni és a »Horgony« véd- 
őrség nyomozta ki. ért, melylyel a legfialalbb nemzedék, fejlő- jegyre figyelni kell.

—  Műkedvelői szinielőadás. A Csáktor- dö tehetségét mozdilja elő, figyelmes, gon- ~~ S/ŐIÖ8 gazdák figyelmébe, Nagyobb
nyai Iparosifjak-Egyesülete vendégek szives dós nevelésével Különösen feltűnt a mély mennyiségű első osztályú gyökeres fás és 
közreműködésével, saját alaptőkéjének gya- vallásoság és hazafias irány, mely a kisde- s‘ma zöld oltvány eladásával rendelkezik 
rapitására a Zrínyi-szálló nagytermében 1904 dek minden cselekedét jellemzi. Kellemesen Sándor stridói áll. isk. igazgató. A
január 5-én, tánckoszorucskával egybekötött lepte meg a jelenvUlakat az egészen bor- ojtványok ezre őszi szenilitásra 190 K. 
műkedvelői szini-előadást rendez. Kezdele: vát ajkú kisdedek tiszta magyar kiejtése. A lavaszire 200 K. A csemege fajok néhány 
esti 8 órakor. Belépti dij: I. hely: személy- karácsonyfa a helybeli inteligentia áldozat- koronával drágábbak. A zöld sima ojtásnak 
jegy 2 K., családjegy 4 К. II. hely: személy kész adományaiból állítatott föl pzre НО K. —  Levélbeni megkeresésre
jegy 1 kor. 50 f, családjegy 3 korona. Fe- — Gyászjelentés. Kozma György. Já- részletes felvilágosítással szolgál, 
túlfizetések a jótékonycélra való tekintetből, nos, Márton. Juliska, lérj. Hajas Lászlóné és — Rákóczi-album lesz az Egyetértés újévi 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug- Gizella, férj Kecskeméthy Ferenczné, mint aiandéka előfizetői számára. A Kurucz idők em- 
táztatnak. Előadják: Tóth Ede eredeti nép- gyermekek; Ilonka, Janka, férj. Kollárics Má- fA alth?ndkpH , ' ! ? * SZ?aU í 10.81 és ebbe,n a 
színművé!. »A Falu Rosszá «-t Rendező: tyásné. Nándor. Jenő és Irénke, mint unó-1 nagyobb és ^függetlenebb* lápj.-., Tw téi-tós 
Zrínyi Károly. Súgó: Marinovics Ferencz. kák. mély fájdalommal jelentjük forrón sze-í éppen Rákóczi-albummal, amely írásban és kép-

«  , retett és felejthetetlen atyánk, illetve nagy- ben hű tükre és krónikája lesz a kétszázados nagy
ozemeiyeK. atyánk: Kozma Márlon urnák 1903 évidé- та «Уаг szabadságharcznak. írják legkiválóbb iró-

VeMi Gásp&r, gazdag fö ld m ű v es -------ifj. Himfy Lajos Cember hó 26-án. életének 72 évében ró- lIlk !  к6Г кке1 diszilik a legnevesebb és legjobb
Lajoe ),vermekfí — — — — — — Himfy Béla -i c , o n i ,a j ,  . . , , .. , . . . művészek. Nagy szép irodalmi része is lesz az
Boriska)ey _  — _  Csabudin Mariska к. a c szenvedés s e halotti szentségek ájtatos érdekes albumnak, amelyet minden külön illeték
Bátki Tercsi, árva Feledi gyámsága lelvetele után Ráckanizsán történt gyászos vagy postai dij nélkül megkap az Egyetértés min-

atatt — — — — — — KráU Mátyásnc umő elhunytál. Holtteteme a stridói családi sir- den uj előfizetője is Az előfizetési pénzeket leg-
Göndör Sándor, szolgalegény — _  — Karakai Györgv boltba helyeztetett el. Az elhunyt húsz éven célszerűbb postautalványon beküldeni a kiadóhi-
Finum Rózsi, m e n y e c k e ------------ Safari« Ilona k. a. át Volt a ráckanizsai állami iskola gondnok- J2‘ alB?k (Vármegje-ulcza ti). EKtözelési árak:
Csapó, gazdaember — — — -  — Baumhak Hezeő 0||1Л|.и M- . • , _  . , fél esztendőre 10 frt. negyedévre 5 frt. egy hó-
G~pöné, ) _  Prrmpcz Teríz k. a. Sdgl, e *‘ °ke. Mmt jó  magyar ember vállvetve ,lapra , frt. 80 kr. Lelkészek, papok, tisztviselők.
Sulyokné,) módoe a« zonyok _  _  Novák Janka k a segítene a határszélén küzdő tanítókat ha- tanárok, tanítók, magyar katonatisztek kedvezrné- 
Egy öreg paraszt - - - - - -  Kottay Ferencz znfias missiójuk teljesítésében. Temetése nyes áron kapják : félévre 7 frlért. negyedévre 3
Megyei csendbiztos — -  — — Antonovics Antal nagyszámú intelligencia s a környék nagy- frl> 50 krért., egy hónapra 1 frt 20 krért.
Kónya, kántortanitó -  -  -  -  -  Sáfrán József részének* részvételével ment Végbe Béke “  Horvátajku bábák kiképzése. Horvát Szla- 
Gonosí Pista, bakter -  -  -  -  -  Szalay László |eng,en nőni felelt » V0Í1 иа1ша1ог8г48 vallás- és közoktatásügyi kor-
Gonoszné _ _ _ _ _ _  Sneiczer Hona k. a. L  , mányzósága Zalavármegye törvényhatóságnak ké-
Cserebogár Jóska, szólőpásztor — — — Rogics György ГвПаКОП a szegénytanulókai segély- relmére megengedte, hogy a zágrábbi kir. országos
Ciene, czigán у prímás _ _ _ _ _  Horváth Albert zö-egyesület pénztára javára az újévi üd- szülésznői intézetben éve.ikint minden évhen máre.
Adu*, vén czimbaimos — -  _  -  Tomasics Mihály vözletekot megváltották: Sipos Károly és l_én és október 1-én kezdődő 6 — 5 hónapos tan- 
A makhetes korcsmáros — _  — — Magyarics József neje 4 k., N. N. 2 k. Zala József 2 k Dr 0̂^ amon ^—8 Zalamegyében letelepedő szülésznő 
Jóaka, béres - - - _ _ _ _  Heisler Ignácz KéménV FülÖD 2 k í a n o o  K n lp m p n  9  b képeztessék ki, még pedig 4 internatusi 4  pedig

Történik: Felsóbodrog Vidékén; Idő: jelenkor. v  V J  Lr n i 7  b \ r 8 ^ ele,lJen ^  k ’ rextenatusi elhelyezéssel. E szülésznői tanfolya-
IpovpIt р1Лро „ лнко1ль . it- к . ír /О, о /  г °  Zakal í<aj0S 2 k ’ ür Bohm mokpa a zágrábi szülésznői képzőintézet RZOr-Jegyek előre válthatók. Fischei F. (Strausz j Sidney 2 k.. Dr. Szabó Zsigmond 2 k , Sós- vezeti szabályzata értelmében felvétetnek: l. 20
Sándor könyv- és papirkereskedésében terics Pál 1 k , Varga Jakab 1 k., Hanelly és 44) életév közötti akár férjezett akár hajadon
Csáktornyán. V'lmosné 1 k., Babits Nándor l k. Matters- e^ének, 2. kik eddigi életükben teljesen példás

—  Színház. Szabadhegyi Aladár jelen-1 dorfer N. és fia 1 k Glavina András 1 k v,seletüek v.oItak’ szellemileg és testileg tel-

Ä r Ä v ^ T f ' 0 Ímni' ?• Gy 1 *• József dr. 1 R. S p L er  ^ " л Л » 1
.д. ® . . . J . szmielőadasra enge- József 1 k., Korpils 1. 1 k., Hirschsohn Győ- 6 kor., 5 hónapi teljes ellátásra 160 kor., tanulói

aeiyt kért. Mivel azonban az idei télre már ző 1 k., Horváth Pál 1 k., Tóth Sándor 1 ги1‘а™ s lábbelire 36 kor. diplomáért 2 korona
Palotay Antal csabai színigazgató kapott en- k., Weisz Róza 50 f., Novák Mátyás 40 f. 40 mi ’ szU,észnői eszközökért az eredményes
gedélyt s mivel továbbá azon időre, mikor Soslerics I. 50 fillér * v'zs8a ulán 46 kor. összesen 249 korona 40 fillt.
a folyamodó sziníelöadásokat akar tartani, —  Vendealo bérbeadás A sirirlói kö* ^ loznak .az intézet gondnokánál lefizetni. Az’ wcnuegiü uerueauas. A stridói koz- externátusi tanulók maguk gondoskodnak lakásról,



о
élelemről, tankönyvekről s a szülésznői eszközök W» м  . r  Ы
S diplomáért szintét» 47 korona 40 fillért fizetnek ! 'n , -  , . 80 f,llérl Stö8tír Béla. N. N. terjedd kötetek helyett gyakran ád 2 2 -2 5  Íreteket
a gondnoknál. A következő 1904. év márcziusban er A sz'ves adakozóknak ezúton is *s A kötetek kiállítása mipden telein tétben minta-
kezdődő tanfolyamra a Csáktornyái járás területé- *ia'as köszönetét mond az egvlet elnöksége SZtírö és ha8(>n|ó az előbbiekhez,
röl 2 internátusi szülésznői tanuló lesz felvéve A „Magyar Remekírók“ 65 kötetben jelennek
204 korona 40 fillér állami ösztöndijj.,1 még pedig ---------- meg öt-öt kötetes sorozatokban, minden félévben.
oly szegényebb viszonyok között levő szülésznői Az e*ész mű ára díszes kötésben 220 korona s
körből, melyben a lakók száma 1000—1400 közölt I R O D A I  О  1\Л megrendelhető minden könyvkereskedésben, vagy
van. A szabályszerűen felszerelt kérvényhez, mely П  ^  ^  ***■ magánál a kiadóczégnél (Franklin-Társulat, Buda-
Zalavármegye tiszti főorvosához czimezve a járási pt5s1, Egyetem ntcza 4. s hogy bárki könnyen
főszolgabiróságnál 1904. január I-tői január Ю-i« Magyar remekírók IV Sorozat- Kurucz köl me8szerezhesse* havi 3 koronás részletfizetésre is 
adandó be. az illető község azon nyilatkozata is1 ^szet: Kisfaludy Sándor munkái, I. köt. -  Széchenyi kaphal6‘
csatolandó, hogy az illető folyamodó kilanulása ls,v:in gi'éf munkái, I. köt.; — Vörösmarty Mihály — — --------------------------------------------------------------
esetén szülésznővé fog választatni. A kérvény j '»unkái IV. köt. — Tompa Mihály munkái, II. köt. ".
mellékletei és a bizonyítványok a tanfolyamait ~ Kiadja a Franklin-Társulat, Budapest, 1903. ЪГ Л 7 Л  Д 7  f i  Д Q  Á  Г4
megelőzőleg 2 hónaposaknál régebbiek nem lehet- Az a nagy és értékes gyűjtemény, melyben
nek. Az ily állami ösztöndíjjal tanuló bábák irás-1 a Franklin-Társulat összegyűjteni vállalkozott a
belileg kötelezik magukat arra, hogy a hatóságokai magyar nemzeti géniusz legjelesebb alkotásait, A y yA bjaptrac b p r t  m á l r
kijelölt oly helyen, hol még más bába nincs, ismét öt szép kötettel gyarapodott. A Z  ZO lQ StgöS К0Г1 ŐSZI Шв1>
szülésznői gyakorlatot folytatnak legalább 5 éven’ 1 Miinek a negyedik sorozatnak, a Kisfaludy II10ffm ÍV elése éS t r á g y á z á s a .
keresztül, ellen-esetben az élvezett ösztöndíjat a Sándoi-, a Vörösmarty és Tompa munkáinak °
vármegye alispánjánál visszafizetik. |‘‘gy-egy kötetén kívül, két igen nevezetes, szinte Д zöldségtermesztés nagy haszonnal

_t Előléptetés. A cs. és kir közös кГцм 1 KfiítösM?*11̂  ч д eh8yik : jár, mert részben a házi, a konyhai szük-
had ügy miniszter Strausz Miksa tartalékos í istvVm gróf válogatott munkáinak első2 kötete! sé8,elet fedezzük a terményekkel, ami költ- 
hadapród őrmestert, tiszthelyettessé lép- Mind a kettő régen érzett hiányt pótol irodai- ség kíméléssel jár, részben pedig azérl, meri 
tette elő. inunkban s éppen ezért különösebb figyelmünkre a felesleg a piacon jó áron értékesíthető s

—  Köszönetnyilvánítás Mindazoknak.'érdemf s- K„ , „ „  . igy ad jövedelm ei
kik a Csáktornya, kér. Nőegylelnek karácsonyra s,  keil magi-ar n ,m L  m b Ä - Ä Ä  . k. zöWségtermea^tée azonban csak úgy 
szívesek voltak adakozni, ezúton is őszinte! hő tükre s egyúttal a Rákóczy és Thököly dicső lesz hasznothozó, ha maguk idejében el- 
köszönetét mond az egylet elnöksége Egy- őségének örökös emléke. A mióta Thaly Kálmán végezzük mindazon munkálatokat, a melye
den tudatja, hogy karácsonyra kiosztottak ;| kur‘uczkornak fáradhatatlan búvára, és az ő két a zöldségfélék sikeres termesztése 
2 1  Dár csizmát és ft*/ öl lií/ifál ' nyomán Toldy és Erdélyi, a két jeles történetiró, megkíván.

47ilupe7fprpetplui mulatván \ h i  fölkulílttak közreadtak a vitézi énekek és elegyes Ilyen fontos munkálatok a kert őszi—  bzilveszterestelyi mulatság. A hely- dalok gyűjteményéi, egyre jóhban bebizonyosodott 1 . . . , .
beli Szépitó-Egyesülct. mint előre jeleztük, | hogy a „kuruc/, költészet“ voltaképen nem izolált m У megmivelése es a ragyázás.
mull csütörtökön este ЧуИves/leresiélvt irodalmunk történetében, hanem alkotórésze,illető- Nemcsak a gazdasági növények, hanem 
muu csuiorioKon este azuyesziereaieiyi |/ulczszemi, ;mnak a népies magyar költészet- a zöldségfélék is csak mélyen megmunkált
rendezett A nyereménysorsolással egybe- nek| mel) „ „zAzadok sorAn U u  nmghiem szakadt, földben adnak jó  termést Az ősz. mély 
kötötti ttnczmula.sagon Sárköz, k.tnnó zene,e|h. Mn. egv.e éli é. fgjtedeu mivelés által u. i. elérjük azt, hogy az eső
mellett a tanczkedv végig igen nagy volt s, Végig lapozva« « t  a szép k,s kötetet .mely- a hó,é inC, bben hal0, a földbe sott, mint
Így, ami a hangulatot .MeU. a mulatság! Ví̂ V a ,’. !,*L T & r Ä t l t e  *  raktárban felhalm ozód* s akkor, amidőn a
nagyon sikerültnek mondható. Magat a i gyöngy.ej,)6, megelevenedik előttünk az a legenda- nedvességre a növényeknek szükségük van, 
szépitö-egyesülelet illetőleg -azonban | szerű I or. melynek emlékét ina már csak a gyökereikkel felvehetik 
sajnos•“— nem lehetünk hasonló veleméuynyel, i ,tRákóczi indult)“ ör/i köziünk. д  mélyen megmunkált földben több ja
mert ennek a derék egyesületnek a mulat- lUkóc/y .Bercsényi te Itezerédt -  a „vitéz кёад a növények áUa| felvehető tápanyag 
ságai máskor látogatottabbak szoktak '««•••-, mert a nyers tápanyagok a tél (agya, a ned-
amivel a város közönsége mindenkoi csak kuiucz.vi|;ii,nak valamennyi többé-kevésbé hires vesség behatása következtében „megszelidül- 
elismerését fejezte ki az egyesülettel szem-]^g- hiphedt szereplője föl egészen Károlyi Sándorig: nek‘* s kész tápanyagokká változnak, 
ben. mely a város rendezése és szépítése j llimd előfordulnak dalokban, viseli dolgaik ér- Mély mivelés által a talaj porhanyóbbá
körül eddig oly kiváló érdemeket vivőit > m e  vagy becstelensége szerint egész addig a ,egz ert a égők et a tél fagya szétom-
ki magának. Ezúttal csak a fólüllizetések tón íS ," -  Ä  temáí*£wk pántol lilszlJa » '«Y a növények gyökerei nagyobb
és sorsolás kovelkezlebeu anyagilag meg- ра,|озД|,, .. K ewMllora pillanatig váltakozva csendül területen terjeszkednek el s igy a növény 
felelő eredménynyel járt a mulatság. d e . meg a „Kurucz költészet“-ben hol a dicsőségesen több tápanyaghoz jut, minek természetes 
látogatottság tekintetében sikerültebb lebe- fölragyogó, hol veszedelmes zátonyra jutott szabad- következménye azután az, hogy a növény 
tett volna. Az estélyen felülfizetlek: Zígler ságnak ujjongása és keserűsége, a szerint a jobban (eJ|ödik.
Kálmán 10 korona, Salon Péter. I)r. Hajós â latv^ j^ k( й*ог e ’ vaí*y vtres ge A most elmondottakból eléggé kiviláglik
Ferencz, Hoclisinger Sándor. Pelbő Jenő 82еп'д  ‘Klll4H.z köi,észet“ a „Magyar „Remekírók“- a kert mély művelésének haszna,
ft— ft koronát. L)r. Woll Béla, Hosenberg n;ik mj,Hir,u.Seiio egyik legszebb és legértékesebb Д mélyen felásott vagy felszántott ker-
Lajos, Sharmatz Jónás, Tóth István, Neumann kötete. tel sem meghoronálni, sem pedig gereblyézni
Róbert. Neumann Samu 4 — í koronái, Bér- Ugyanezt megmondhatjuk a Széchenyi István nem kell. Ezt a munkát bízzuk a télre. Mi- 
nvák Károlv Heissig Ferencz, Morandini gróf munkáinak első kötetéről is, melyet Berzeviczi ^rdesebb, rögösebb felülettel menjen a
Bálint, И1уаУ’ Mihály 3 - 3  koron*.. Sztrábia «  Ä Ä  «Id  a te.nek
Károly, Heinrich Miksa, Maries Olló, Strausz r̂lékPSr|,|*, azok k()Zt, melyeket valaha a „nemzet- A konyhakerti növények gyors fejlő- 
Sándor, Wollák Rezső. Gráner Mór, Rr-1 t.|)resztő legnagyobb magyar“ ról írlak.-Meglátszik dése, Ízletessége, s igy kellendösóge attól 
Kovács Lipót. Székely Vilmos, Czvetkovics | rajta, hogy nemcsak szereti Széchenyit, hanem van függővé téve, hogy miként és milyen 
Antal, Benedikt Béla, Schulleg János, Bene-, alaposan ismeri m,ml trágyázásban részesitjük kertjeinket
dikt Ármin, Schwarcz Vilmos, V.dovics F*l,| pol.l.ka. «« u^ “ al’ kötelében ,  A konyhakert trágyázására a legtöbb
Mayer Armin, Grész Ernő, 1-öbl Kozső. , ü ü Ä  äff “ e,»e"  f a g y á t  alkatmazo.k. A ,M y l r
Nuzsy Mátyás. Weisz Miksa. Molnár Elek.,»' д Ma'avar llemekirftk- IV. sorozatának többi azonban teljesen érettnek kell lenni A
Slrausz Miksa, Rosenberg Rudolf. Kopjár kötetében a Kisfaludy Sándor, Tompa és trágyát el kell teregetni s nem szabad ku-
Gáspár. Frász Balázs. Fejér Jenő. IMicWa Vörösmarty egy-egy kötetét kapjuk. paczokban állam hagyni, mert sok tápanyag
Bél i Zrinvi Viktor Mózes Bernát. Margitai, д Kisfalmly első köteléhez Heinrich Gusztáv megy veszendőbe. Kitűnő trágya anyag a 
lAmér 9 - 9  koronái Kohn Ármin. ür. ir, alapos, kritikai levezetést. Ebben az I, kötet- k0mposzl, amit különböző és földdel kevert
Szebényi Lajos, Baumann Zsigmond, V ia sz I he» ,,lli;nfr‘ J Ä  ^ t  részét: Kesergő hu„ adékok bomlasztásából állitbatunk elő.

Nándor, Pinjács Ferencz Pollák Gyula, 1Ы - a •* д° T“®n“ a munkAi„ak II. kötelében » Dalok, R á C Z  S á n d o r ,
rovics József, breissiger Izsó, I o>yak üezsü. Románczok és Balladák foglalnak helyett
Heitifich Oszkár, Krasovetz József. Gráner Rzl ’ f évay józst.f rendezi sajtó alá, a ki a z ______................ ■ ■ — ■ ' —
Miksa, Zrínyi Károly, Hessel Jakab, Mik j tiefi kötethez gyönyörűJierMotéet И  Tmnpáról. z*ite
Szilárd, Mussil János, Apter Мог. kritikusa. Gyulai Pál M A R 8 I T A I  J Ó Z S E F .
Lajos, Scheiber Mór. Kocztg Károly, К nd “  (Д  dr.linai költeményeket (2 köt.) _____
Róbert, Nagy Elemér, Mayer Karoly, Rosen-: 'r(.l|maíaa, 9 ., legvastagabb kőtelek egyike ................... . . ____
lierg Kálmán, Dobsa Kálmán. Vermes Маг-|,-д( у.,,,) a melynél ebben a sorozatban csak a ,
Ion (TótSZerdahely), Varga Smnlor (Szelencze). ^éehe.iyi munkáinak I. kötele terjedelmesebb FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SANOOR)

s r . “ ü r r t  t a i c e  a r ^ x t s s i  —
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SluZbeni glasnik: »Cakovaöke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

К novomu ljetu.
Dete se oarodi, je gingavo. Od kraja 

niti govoriti nezna, prejdeju meseci kada 
prvu reő reőe: mama. Pomalem se mu raz- 
svetluje pamet i razum. Spozna zroke, koji 
ravnaju ovoga sveta, na öve ili sam dojde 
po domiáljenju, ili ga doma pák vu ákoli 
navőiju. Prisiljen je na tutorstvo roditeljah 
i navuőiteljah, te samo őez Ijeta dojde do 
oh« dobé ZivJjenja, vu kojoj veő sam more 
misliti i kada veő more reői, da je ölő vek.

Zakón vere nas vuői da je Bog őlove- 
ka na svoj kip i spodobu stvoril, tak da 
mu je duáu dal. Ali Bog je peklicu dal 
sVoje spodobe samo peklicu duáe, koja ako 
vu dobro i zdravo telő dojde, bude se raz- 
vila i kinóila telő. Jer vidimo to i pri dete- 
tu. Od kraja tuliko samo da se razluői od 
Zivine, ali potlam, ako je telő zdravo, se 
düh pomnoZi, spoznamo njegvoga duha vu 
njégovih reőih i őinih. Ali ako je telő ne 
zdravo, onda ga ne vu njem niti zdrave 
dÜ8e. BeteZno dete je tupe duSe. Pak je 
zato istinito ono prireője, da »vu zdravom 
telu, stanuje zdrava dúsa.» Samo ta zdrava 
duáa se more razvijati, dók na tuliko dojde 
da vlada zvrhu tela.

Kak je to vu Zivljenju őloveka, tak je 
i vu Zivljenju celoga öloveöanstva. Prvi Iju- 
di nisu imali ákole, nisu zidali palaöe, nisu 
•e vozili niti po taljigah, ne da bi po cugu 
sa jednom reőjom ne su bili vu onoj znan- 
stvenosti vu kojoj smo mi sada. Gingavi 
au bili kak sada dete da se narodi. Poma

lem kak su se plodili i razáiriti poöeli, tak 
kak dete, da raste se i vu njih áiriti poöel 
duh i razsvetiti pamet. Pak jezero i jezero 
ljet je bilo treba tomu, da smo doáli do 
sadaánjega dana, do one znanosti, koju sada 
ima druZtvo öloveöanstva.

Как iz ovih vidimo, da se öovek izo- 
braZiva, to je BoZja naredba. Jer Bog je 
dal vu öloveka onu peklicu, koja po vre- 
menu se razviti mora. DuZnost je dakle 
öloveku, da se trsi hraniti duáu, tojest da 
se trsi dosta vöiniti BoZjoj naredbi Zakaj 
se Zivina neizobraZiva? Pes ostane uvek pes, 
krava uvek krava, ősei uvek ősei. Nevidimo 
pri njim one pojave, kője vu Zivolu öoveka 
vidimo. To je zato, da ovim Bog nije dal 
duh, ovim Bog nije dal iz svoje spodobe 
onu peklicu, koja bi nje, kak öloveka, po 
vremenu öinila spodobnimi Bogu.

Neizmerni dar nam je dakle duáa. To 
je naáe veliko blago, za kője se moramo 
trsití, da s skim svetleáe postane, da vred- 
no predamo negda íiogu, kada tomu vura 
dojde. Ovu kliöicu moramo odgajati, kak 
vrtlar gingavo drvece, da negda iz nje lepa 
grana zraste! Sa jednom reőjom: vuőiti se 
moramo.

Znanstvenost nije proti Bogu. Samo 
onaj koj nikaj nezna, samo onaj, drZi znan
stvenost za takvu stvar. koja bi proti Bogu 
bila. Prava znanost nas sve viáe i viáe do- 
pelja k Bogu. Ne kakva coprija. koju gde 
vu cirkusi vidimo, npgo ona znanost, za 
koju su se glasovili rnuZi trudili i vnogo 
za nju vumrli. Jer dobro si zapameti moj

dragi őitatelj, da svaka nova misei, koja sa- 
daánje znanstvenosti temelj őini, je jako, 
teZko nadvladala, vnogokrat samo sa cenom 
krvi.

Prava znanost nas k Bogu pelja. Da 
ti znaá, kaj one zvezde, kője po noöi vidiá, 
su takaj veliki sveti, vékái od naáe zemlje 
kője se ravno vrliju kak i naáa zemlja, 
pák da vu lem vrtenju sve vu velikim redu 
ide, da ti to sve znaá, si premisliá, da mo
ra biti nekakova jakost, koja to sve tak 
mudro ravna i sigurno se hitiá na kolena 
pák budeá rekel: »Je, zaísto je  Bog!» —

Prilikorn mladoga Ijeta svaki gazda ra- 
őun napravi od svojeg gospodarstva. Ako 
je gde, kaj zamudil, ili ne svráil, tvrdo obe- 
őa, da vu buduőem nadomesti. Pák i ti 
dragi moj őitatelj, napravi raőun zvrhu 
svoje duáe, premisli si, jeli negreáiá onda, 
kada ovu Ьэг hrane njezine, bez navuka 
zuanosti pustiá, premisli si, pák onda obe- 
őaj, da vu buduőem budeá se trsil nadomes- 
titi Jer zapameti si, da:

Prava znanost te bliZe vodi k Bogu!

L. R. J.

Kaj je novoga ?
Sreőno novo leto!

Svim naáim poátuvanim őitateljem, 
predplatnikom, suradnikom i prijateljem na- 
áih novin Zelimo sreöno novo leto! Daj bo-

Z А В A V A.

DuSa Pavleka.
Prije uek bi opisal őudnovato putova- 

nje duáe naáega Pavleka, imam za najpr- 
v.'ö znaőiti. da je Pavlek vu svojim Zivlje- 
oju áoátar bil. Takov áoátar, ki je s /e  dru- 
gó nevaljano delo rajái prijel vu ruku, kak 
Őilo, pák fonalé. Spadal je med one ljudi, 
köji navek samo zato fantaziraju, kak bi 
onda lepő i dobro bilo na svetu, ako bi 
évi ljudi po svetu jednako blaga imali, ni 
jeden nebi imel viáe ali menje.

Bog moj dragi! Prk koj zmed nas lju
di more zato, da jeden ili drugi zmed nas 
poleg svoje marjjivosti ili znanosti more na 
viáe zaj ti kak on, ki nikaj ne dela, Bogu 
samo dneve krade. Ali rád bi ja videti ono- 
ga őloveka, ki je  őez celo svoje Zivlenje 
onoga truda pretrpel, vnogo znoja ztoői! i 
vnogo óoői prekoznuval vu brigi samo zato 
da za sebe i za svoju familiju bezbrizljivo 
tívljenje priskrbi, pák bi onda on svoga, 
velim s tezkim trudom priskrbljenim, imet-

ka razdelil med takve, ki su őez celo svoje 
Zivlenje nikaj ni trpeli, ni delali, i potepli 
more biti mali ono malo kaj su imali. To 
su te tako zvani socialists Nu. naá Pavlek 
je spadal med gardu ovih socialistov.

A drugoő pák moram znaőiti, da ima 
tani poleg reke Dunává jednim varaáu К 
. . . ., vu kojim ga tuliko ljudi s predrtom 
glavom, s razluőenim nosom kak po celim 
naáim orsagu nigder. Zato pák veliju, da
koga vu К .............nenatuőeju, on onda
slobodno ide batrivno po celim svetu. Pák 
od őesa je to? Zemlje su po jedni strani 
jako hitvalne, voda je gda gud obleje, pák 
neraste drugo po njih nego áaá, krastave 
Zabé ali vu najboláim sluőaju stiánjeni zob. 
Drugi del zemlje pák su jako blagoslovlje- 
ne, na njim raste ona najdragáa őerleno 
zrnasla páenica, to su zemlje kojim vugne 
poplava, zmrzavica, toóa i diuga sva boZja 
kaátiga. Zato je onda da jedni su vu К 
. . . zadovoljni a drugi pák divji i nezado- 
voljni. A z ovoga pako drugo nemre sle- 
diti, nego da je v К . . .  vekiveőna sva- 
dja i bitka!

Nego da budem na moj pripovesl za-

áel vreme zasigurno nebudem mogel po- 
vedati, nego morém reőti, da najvekánu
znaliZeljnost je naőinilo v К ............. to. da
se jeden gospon opelal iz glavnoga varaáa 
Budimpeáte, ki joá denes veőer bude novo- 
ga zakona razglaáuval vu veliki oátariji. Veő 
su se od toga sporninali, kaj bude te növi 
zakón. Kaj budu se morale razdeliti zemlje 
nek dojdu barem na svakoga hude i dobrc 
zemlje joá i onomu Firkec kovaőu, ki nig- 
dar nikaj ne dela, nego stem bolje zna piti. 
Jedno Ijeto nije dugó vreme, nego őez ovo 
ga őasa bi celu varmegjiju zapil Moremo 
si premisliti, da cela oböina je znatiZefjna 
bila na razlaganje novoga zakorta. Bolje se 
ladajuői jesu rckli za ovoga gospodsku for- 
mastoga öloveka:

—  Nabijemo ga ali jako»
A nezadovoljni i siromaákeái pák su

rekli:
—  Nedopustimo ga biti do naáe

smrti!
No, ali je i doáel te veőer naá Pavlek 

—  jer je on bil te gospon —  se je  pred 
velikim brojom zakupljenimi sluáatelji ovak 
predstavil:
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te zdravje, mir, veselje i blagoslov svai™. ...................
Ш\ i svakoj familiii na tóm mlaH Сгы\ * 6,an ^ude si za^uval. repom jako i veliko telő imajuói Del. ferl&ft
toí' J J t0m n“ ad0m lelu „ „ „ 2 ? *  Jankovr 8 Laszlú velikoga Zupana leta star, s 237. broj pesjom íe lS d jo m , i

— Prosim o naäe/ю* tu vane pred- liubilo (In lm o m  obe" ,8tvo Í* stoval°  i jedeii angleske pemske rasse tuter .dlake
. J . . , SV0J0,n pravidiom Ijubavjom i pisane noge imajuCi dve leta star pes, 124

platóiké, naj лигиvu norim tertalju 1 ,а/ 18 ven,m ponaáanjem vnogo istinskih i pesje Zelencije se izgubil. Poljeg svaké okol-
predplatne zaostatke6im predi DoiMn mediii'e r e in ^ h ír  i*6 preskrbel 8ebi\ Var‘  nosti Iе nie nekoji medjimurski Clovek mo-

----------------------------------7  ̂ eJu . ce*° °bCinstvo do ista )e pomiluva- gel sobum odpeljati. Koj bi od zgublenih
i predplate p onoviju. щ ет prama velikoga Zupana udaljivanju i psov nekaj znal, nek javi kod velikoga eud-

Гтлшшшш a IiaV.e 8 “ ePrestai n‘m Stovanjem i prevrZe- ca. Koj na trage dopelja ili pako najde le-
vnuje. nostjorn bude se spomenuio od njegovoga poga prikaza delnik postane.

Njegovo VeliCanstvo Kralj je prijel re- 'mena'
signaciju Gospodina grofa Jankovich Lász- Osobito mi medjimurCani vnogo zgubi* Pomiv.
lóa, naáega velikoga Zupana i dostojal je mo vu velikomu Zupanu. Svetli gospodin CakoveCke velike obCine poglavarstva 
njemu priznanje izraziti za njegovo delo- Prama naS‘h na granici domorodskih delah strani pozivaju se vsi oqi, koji za ЦЮЗ.
vanje, a za novoga velikoga Zupana imenu- s najtoplijom Zeljom se zanimival i domo- Ijeto pripadajuCi obCinski i varmegjinsku
val Hertelendy Ferencza zemeljskoga gos- r°dske naáe Cine je navek s pazljivostjum dometnu port.iju i obCinsku ätibru dq sad 
podina i orsaCkoga ablegata. Novi veliki Zu- sprevadjal. Ovako na primer Zrinyia spo- izplatili nisu, takovi do decembra zadnjega 
pan je sin naáe varmegjije, i kakti takov menika posel ne samo vu srdcu nego i vu dana tim bolje naj izplatiju, ar zaistatki de-
pozna naäe okolnosti, potreboce, pak zato Penezi je takaj podupiral, on je prvi daru- cembra zadnjega dana bez svakon  pomilu- i
je obCinstvo varmegjije delal. Kak se iz jed- v'tel na ov c ‘ lj, i prije jóé kak bi se vanja putem ekZekucije budu se pobirali. ,
ne strani obCinstvo osigurno, dabude novijveliki ^  zahvalil, opet je takaj 100 korunami po- l
Zupán nahasen svoje varmegyije istimto Zaluje, ve‘ veC prije vre podpisane ävoje pri- * iume vu Amerika. ,
da jeizgubilogospodina grofa Jankovicha,takiz ^aze ^ek sprevadja boZji blagoslov odha- Kak fíumejski пай dopisnik javi, tako 
druge strani se veseli, da je na biváega ve- djajuCega lublenoga velikoga Zupana, iliti zvani Karpacija parobrod decembra 18. s
likoga Zupana mesto gospodin Hartelendy naáe Zalavármedjijc biváega főispana. tristotin magjarskimi ljudmi naputil se bil
imenuvani. * vu Ameriku. Iz tom prigodom putovnih

St&cunski ogenj. kartah pisarne direkcija pregledali jesu o-
Znhvnijil s e  j e  veliki inpan. Decembra devetnajstoga na veóer okolo voga strahovito velikoga parobroda, kojega
Vu decembru mesecu po upravmm od- 8 vure °^»jena krika zbudila je CakoveC- lep° njegovomu uredjivanju iz Cudom gle- 

borst vu drZajuCem spraviSCu razSiri se po ke velike obcine purgare VeCer bivái isto dali jesu. Iz Fiume iduőeg parobroda vu Ш. 
celoj varmedjiji taj nepovoljen ulas, da dr. tako ovo- kak • os,ala dru8a vu l;ikov" 11 razr,ed vu svaku “ bicu po Cet.r, Ijud n .s- 
Jaukovics László gróf Zalavarmegjinski ve- biPu vnogo bolje PrestraSilo je ljudi, kak tan.li jesu vu lestbm.cah keinen dvonli bu- 
Iiki Zupán se zahvalil na svojoj Cash. Naj- °g nJa velikofia zasl« Zlla b> bile. Vu Hirsch- du s hranam. k obroku svak. dob, sad , 
mre poslje drZanoga spraviSca dr Jankovics '«anovoj h.Sti po imenu Hessel tergovcu za v.no takaj. Karpac.je putmk. ravno pr. o-
Laszló grot veliki Zupán na znanje slavi Ьо*'« svakojaóka pripravljena dugovanja za bed-, b.h jesu, kad je odbor k nj.m outer
uprave odborstvu, da -  svoje Casti je veC Pül vurom kas"'Je- kak Je zalvor" áta™ " a doSel: zahval» lm' reiml bw hh jes“  na nj.- 
predal i tako buduC je sada zadnj.krat POöe'o se jatco kmlUi iz Änjega koju ..her hovoj skr^  da su nj.m tak dobroga stana 
sknna s od borom eahvali че od strani nii- nleSa stanuJu£l vlastniki spazil. jesu. Na 1 dvorbu milost.vm bill priskrbetl. Putova-
hove navek s radostnim iskustvom na rav- brzoma prisutni poatali jesu gnjogasci i za nje «  f W  180 I

. . . .  , ,, I — jeden ferial vure pogasili jesu ognja dakle vnogo menje, nego po nemdkih paro-
"tv"! и nd son men p ir ^ re n n n ic? '41 '  ,,a luliko- da ve£ ob devetoj vuri nit ni se brodovi, koji ősim toga za drage peneze za
stvu vu spomenek preporuCi. znalü da je ogenj bil. Sto se kvara tiCe, za nepotroáiti moguóu hranu i vu dqu paro-

Poslje nekuliko minut trpeCoj tiSini s jako malo drZiju. nekaj malo robe i za Zen- broda naphanu i nezdravo mesto Ы dali. 
najgliblijem turobmm glasom drZi govor Bo- skoga spola nekuliko komadov gotove op- fiumejskim pulu neima harmiCnoga pre- 
gyay Mate orsaCkoga spraviSCa zastupnik i rave izgorelo je. Ogenj priCasu goruCa Si- gledanja. Glede liumejskih parobrodpv na- 
odborni Clan s glibokim bolovanjem, koj Ыса ili pako od hiCenoga ZareCega cigaret- putak pod naslovom »Központi Menetjegy-
nazveSCeni glas odborstvu svakomu pojedi- lina je nastal. Kvar poljeg assekuracijr* bu- ir°da Budapest IV. Vigadó-tér 1.» badava
nomu Clanu je Cinil, izpriznanostjum véli de nadomeSCen. mo61 dobiti.
velikomu Zupanu navek iz iskustvenim pre- t xaubieni nsl. » * * *  vkradijivi cigan i
gibom praviCne postupanosti segurnoga u p
C.ui odaljivanoga velikoga Zupana, da nje- Iz VaraZdina jeden nemSke rasse cr- Iz TemeSvara telegrafiraju: Но I conger 
govoga spomenka iz srdaCnom Ijubavljum nomp.njaste dlake do polovice iz odrezanim 2uZana Catadska Zena ove dane prije pod-

—  Ja sem Czilinder Pavlek, socialist.
Éljen! zavikneju nezadovoljni.
—  Vun ánjim! krióiju zadovoljni.
Da onda kaj se je dogodilo to se ne

zna, to jedno samo je sigurno, da govornik 
Czilinder Pavlek je svojim govorom samo 
tak dalko zaáel, da nili vu deset zapovedih 
boZjih néma pravice, gda one zapovedaju 
da bliZnjega svojega nepoZelijmo niti Zenu, 
niti blaga niti nikakve druge stvari, jer po 
pravim svakoga Cloveka obóenito blago sva- 
ki vol, ősei i svaka zemlja .

S reójum razlaganje zakona se ovdi 
zadelo, как zagorska punta, batine su se 
podigle, stolci praáóali, govornik se prehitil 
i pustala lakva bitka, kakvu niti vu Kini 
veó sto Ijet nisu vidli. Siromaka Pavleka, 
komu glavu na pet mestah su predrli, dru- 
gi dán su ga v Spital odpeljali, gde i vu- 
mrl. No moji átovani óitalelji, moja pripo- 
vest zaisto se vezda poóme.

Naá Pavlek je sada na drugim svetu 
bil, tojest njegva duáa. Ogledava se, am bi 
se obrnul, jer mu je i ovdi na pameti bilo 
da niti ovdi néma jednakost. Greáni, neva-

Ijani v pékéi zajde, menje krivi о purgato- 
rium, a neduZni pák v diku nebesku. A 
kam bude pák on zaáel? To bi bil on jako 
rád znati prije, nek bude se poóela glasiti 
na sud zovejuóa trombenta; nad tim si je 
premiáljaval, ali od pekla se dalko vugibal. 
Haj! ali pák dőli na zemlji med potepa- 
njem kuliko zime se on vZival.

Hódi i hódi, jedenput eim, drugi put 
ta zabludi. Vu mraku i krnici poleg njega 
se omekavaju druge duáe. Zvezde je videl, 
kője su vu diamantskim plamnu gorele 
i obiaké, po kojih su se od omrtelnih Iju- 
dih nevidljive duáe, angeli zibali. Najedeput 
как, как ne, spazi se bliskajuóa nigdar ne- 
domiáljena svetlost Tarn je ravno stal pred 
svetlimi vrati neheskoga orsaga. I videl je 
svetoga Petra med na pol odkrenjenemi 
vratmi v rukah s kljuóom nebeske vrata. 
Prsa su mu bila pokrita s velikom belom 
bradom. Nije imel óuda posla —  im su sa- 
mi greáni ljudi po svetu, pák nijedn iga 
nemre pustiti v diku nebésku —  zato je i 
zadremal. Naá Pavlek se fletno к odkrenje- 
mi vrati odákulal i hittl je nutri svoju van- 
dravsku knjiziru. Nato se prebudil sveti

Peter i na glasu kakti grmljavica zavikne 
na Pvleka:

—  Kaj iáóeá tu ti óJovek? Kaj, И gre
áni órv? Drugih pokvaritelj, razglaáitelj greáa 
nik navukov?!

Pavlek je vés drhtal od straha i na 
kolena padajuó reóe:

— О Peter sveti otec moj, ufraj ne- 
óem. Ali как sem ti pregledavai tvqju lflpu 
belu bradu, moja vandravska kiyiZioa mi je  
opala óez vrata nebeska. üopusti mi, da si- 
ju vun donesem, jer bez nje т е  пе*£Ф4№ 
niti v purgatorium, niti v pekel.

Slabe duáe i drhtajuóega ápátaróeca je  
pomiluval Peter i rekel mu:

—  No donesi si brzo vun, ab onda se 
odmah poberi dőli v pekel.

Ali как je pavlek óez vrata prek gaáel 
ni je viáe na pameti bjlo se nazaj obrnuti. 
Odmah se je sknl med áereg duáih, zaba- 
dava mu sveti Peter za njim kriőal.

— Cekaj samo! Cekaj samo!
Kak je Pavlek veó v diki nebeski bil, 

óutil je takvo blaZenstvo, kője ólovek ne- 
óuli dőli na zemlji. Posluáal je lepu pesmu 
Serafine, kője pesme jeden glas je  a drago-



Ferencz cesar kada je nekakvu teZku 
porciju hitil na magjare, pita svojega kan- 
cellara:

Kaj delaju magjai i?
Pijeju, jeju i veseliju se —  odgovori 

kancellár.
No, onda ga ne nikakve falinge! —  

véli cesar i opet nőve terhe naloZi na plé
dé magjarom.

Za növöm porcijom opet se obrne 
kancellaru:

No, kaj delaju magjari?
Mrmraju i proteáteraju! —  véli kan

cellár.
Nikaj zato nek se samo skridiju! —  

véli cesar i opet növi terb hiti na m a
gja re.

Zatim opet pita:
A kaj pák ve delaju magjari?
Tiho su i pijeju! —  javi kancellár.
Hej, onda je ved zlo! —  zakrikne ce

sar. Ve vre moram nekaj hititi magjarom, 
drugaó bu joá vékáé zlo.

I zaisto 1824-ga —  poklamkam je 13 
let svojevoljno kraljuval, je skup pozval 
orsadko spraviáde da duje, vu dem njim 
mora pomodi.

Kristuá i magjarski magnaá.
Battyhányi JoZef gróf, kakti magjarski 

hercegprimaá, se jedenput dez peátinskoga 
mosta na takovi kodiji petal, pred koju je 
áest izvanredno lepih konjov bilo zapreZe- 
no. Jeden mladi dlovek, koj je  potli na 
smrt bií odsudjeni i to zbog revolucije, как 
spazi hercegprimaáa, zakridi proli njemu:

Kristuá I apoátoli njegovi su bosi i 
peáice hodili, a ne na lak fini kodiji!

Dragi sinek, —  véli mu hercegprimaá 
—  Jezuá Kristuá je jednoga siromaákoga 
tesara odhranjenec bil, a ja pák sam jed
noga magjarskoga magnaáa sin! (Med mag- 
naáe spadaju najbogateái ljudi.)

Magjarske matere.
1866-ga leta, da se nemec s preisom 

bil, su nemei steli, da zaradi malo soldatov 
bude v magiarskim dvaput átelinga.

To je nemogude —  véli Deák Ferenc 
ávabskomu ministru.

Pák zakaj bi bilo nemogude? —  zakridi 
srdito minister.

Samo zato, —  véli mirno Deák, — 
kajti magjarske matere jedno lelő samo 
jenput rodiju.

I nili je ne bila átelinga. —

Kossuth I oprava.
Kossuth, prem dók je mlajái bil se na- 

vek snaZno obladil. .Navek je tak hodil, как 
da bi ga z ákatulje zeli vun. Kajti je lepo- 
ga tela bil, i oprava je lepő stala na
njem. —

48-ga leta je Toth Gaápar, glasoviti 
peátinski krojac áival opravu Kosspthu. Tóth 
jedenput na noriju véli Kossuthu, da po- 
Ijeg svojega gustuáa bi dober ánajder pos
tai Znjega.

A to je ne tak lehko delo, —  odgo
vori Kossuth —  как vi mislite! Kajti do
ber ánajdar svojega doveka ne samo zvuna 
nego i znutra mora poznati. Lehko je o- 
pravu napraviti takvomu bogataáu как ie 
Csernovics Peter, ali síim teái je takvomu 
siromaku, как sam to ja. Oprava je  prepo- 
rudani list.

Odgovorni urednik:
M A R G I T A I  J O Z S E  F

f

ne na temeávarskim orsaCkim sejmu vu 
jednim prosjaőkim nevoljnim áest Ijet sta- 
rim detetu spoznala je svoju lastovitu Cerku 
koju su potepasti cigani pred tremi Ijetmi 
prije toga bili vkrali. Cigani kad su spazili 
materin kriC i javkanje, odskoöili jesu, nego 
Zandari su prijeli nje.

Million i vu Vatikanu.

Rimske novine pred nekulikimi dani 
takovoga glasa javile jesu, da XIII. Leo pa
pé biváem njegovem stanu, vu jednim kutu 
devet million ceKiöe derZavajuóe vreőe naáli 
jesu. Ov glas je zevsema neistinit. Vu Vati
kanu nisudoáli na skrite kinöe. Istina je 
medjutim, da Gotti kardinal kakti XIII. Le
ona teátamenta ekZekutor, X. Pius papi ove 
dane predal je papinske komoré imetek, 
ravno 50.000000 frankov.

M a g ja rsk i ra zbojn ik i vu tudjoj 
xem lji.

JoS vu minuöem letu juliuáa devetnaj- 
stoga dana se pripetilo, da Jaiser Gyula po- 
kuCtva tergovca átacun su razbili i odonut 
vek$u stran penez pokrali jesu. Razbojnike 
sad, как iz Brünna na nadkapitanstvo do- 
äayäi telegram javi. po imenu Sigmond 
Henrik i Cusik Alojziju zvane razbojnike 
prijeli jesu. Kod brünskoga redarstva javi 
se ove dane jedna do krvavoga stuCena, e- 
legantno obleCena do 30 —  35 let stara 
Zen a.

—  Valuvanja Zelim öiniti — tak veli 
—  da osvetu stojim na onim, koj je mene 
tak ruZno naCinil.

Zatim valuje, da skupa Zivi s jednim 
Sigmund Henrik zvanim Clovekom, koj Vel
bert krivo ime nosi i vu Brunnu sad ne 
davna dragih kinCov kradljivosti je Cinitelj. 
Redarstvo sad prijelo je  krvo ime noseCega 
razbojnika, koj ravno onda nakanil je pu- 
beCi. Obznani da Zena takaj bila je pajda- 
öica kradljivosti, nato su nju takaj zadrZa- 
Zali. Napokon ono takaj valuval je, da vu 
BudapeStu skupa razbili su Jaiser Gyulej 
pokuttva trgovca átacun takaj.

РояеЫ епа m ala deca.
Vu Bardocz zvanim hataru dvoja, tri 

let stara mala deca jesu smrznula Mala 
deca otiála je u van vu hatar i noó je nje 
tarn dostigla. Vu kmici pako dimo ili nisu 
znala. Njihovi к njim spadajuCi po dugim 
iskanju drugi dan vu jutro jeden kre dru- 
goga leZeó pomrzjene naáli jesu.

S  opravom  ok rad jen i orm ar.
Po imenu Jankovics Aladar ministeri- 

umski kontrolor, koj vu Budapeátu Dohany- 
vulici vu jednoj hizi slanuje, svojega stana 
na odprtom hodniku iliti gangu imal je o- 
noga ormara, vu kojem je svaku lelu op- 
ravu bil drZal. Ovoga ormara zevsim ove 
dane odnesli jesu lukavi tol vaj i Onoga sta
na ostali stanovniki videli jesu, kad su tol
vaj i ormara doli riesli, riego buduC su prije 
javili hiZe meáterici, da oni gospodina Jan- 
koviCa ormara na popravlanje neseju, nigdc 
se ni ufal protistatl. Redarstvo je sad za- 
poőelo potraZivost prc ti lukavnim tolvajom, 
da nje Cim prije vu ruke dobiju.

Ceti p e td e s e t  let vu vuxi.
Iz Oldenburga doáel je ov Cudnoviti 

glas, da jedna nesreCna Zena vet od pet- 
desel let muói se vu reátu, bez da bi se 
njoj do sada smiluvali bili Celo pripeöenje 
u torn stoji: 1853. godine med olrovnimi 
pojavi vumerl je vu Oldenburgu stanujuöi 
zvani Haye, buduö njegov otec i sestra la- 
kaj su otrovu postali aldovom. Ove krvo- 
loCnosti suinlja je na Brokman zvanu Zenu 
opala, koja je preminuöega Haye sestra bila, 
i radi toga nju je sud do smrli vu reál 
odsudili.

Nekaj za kratek <5as.

Kaj delaju magjari?
Od I. Ferenca cesara, koj je jakobinuáe 

dal skondati. pripovedaju slededi dogodjaj:

tom napunil svega do vekivedna S kemi 
se je ziáel, od svakoga je pital:

—  Jeli si sretna duáa?
—  Sretna, sretna, si etna! — samo to je 

bil odgovor. A Sveznajudi pak je videl, da 
greáni dlovek, ki se samo tak vkral v diku 
nebesku, i vezda kaj si je mislil. Da niti 
v nebesi nega jednakost. Da je razlika med 
angelom i drugih duá. Niti najsavráenesi 
mu nije bil ved prav. Ali Bog je to puá- 
Cal. —

Kak se to pripetilo, — как ne —  dez 
mesedne trake sam to dul —  da se je je- 
denput Pavlek ziáel s vetim Januá apoáto- 
lom. Odmah mu pode pov dati, da to niej 

1 pravica, da su nebeski kljudi samo v Pet- 
rovih rukah, ki onoga pusti nutri, koj se 
mü vidi. Pak si Peter nezas^uZi ovu dast 
jer je negda odsekel levu vuho Kajfaáovo- 
mu slugi. a to je velika —  pogreáka Evo 
Januá si bolje zasluZi ovu dast, jer on tak- 
voga kaj nije vdinil.

Так dugó je govoril, doklam je nago- 
voril Januá apoátola, da naj idejű na tuZhu 
к Gosponu neha.

, Na visokim svojim tronuáa je sedel 
kralj neba —  kerubini su Zeredemi sablja- 
mi stali okolo njega —  ter je s boZanskom 
strplivnostjom posluáal svoje sluge.

Najprvid je Januá podigel red, ter pred-1

stavil svoju Zel u, koju vu njim duáa Pav- 
lekova probudila. Onda pak se glasil Pav
lek, da bolje bi Irehalo razdeliti vlast ovdi 
— gori, a osobito da sveti Peter si mkak 
nesazluZi kljude nebeske vrata. Jer je pred 
popevanjem kokota zatajil svoga meátra. S 
sabljum se bije i to drugo i to drugo i na- 
zadnje zakrikne:

Juáa duáam, jer drugad bude átrajk!
Stari sveti Peter pak se srdil, da je 

toga potepuha nutri pustil, ali Gospon sme- 
jud ovak je rekel:

— Czilinder Pavlek, ti si spametno 
govoril, ali zato Ivója red nas nije dosvedo- 
düa dokraja. Nego idi i dopelaj mi joá jed
noga vodja socialistov iz pek!a dva budete 
more biti na viáe zaáli pak bude nova del- 
v nebi i na zemlji i more bili da od Petra 
zememo kraj kljude

BeZi Pavlek v pekel, рак как je vun 
stup.i, Peter je zaprl nebeska vrata za njim 
i za konec rekud sentenciju:

—  No onda bude nova delinga na ne
bi i na zemlji, pak onda darn prek nebeske 
kljude. gda bude sem joá jeden socialistov 
vodja del nogu.

Niti nije viáe nijedna socilistna duáa 
zaála v nebu; i Pavlek tam kűri pod svoje 
pajdaáe vu peklenske Zeredne pednice.

M ajczen Ferencz.
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Házeladás.
Csáktornyán a zalaujvári 
utczában a iovassági lak
tanya melett -

,evő H Á Z  mely 
áll: egy bármely üzletnek 
alkalmas ntczai helyiségből 
és Három szobából, to
vábbá pincze, istálló, paj- 
taés fél hold kert, azon
nal bérbe esetleg eladó. 

Wtbbd a tulajdonosnál. j | | |
Deutsch Edénél

693 6— 5 Pálovecz.

Hirdetmény.
Alulírott, község elöljárósága részéről ezennel köz

hírre tétetik, hogy a község tulajdonát képező

helypénzszedésijog’
1904 évi jaNuár hó 18-án d. e. 10 órakor nyilvános árverésen ha
szonbérbe adatni fog, a hol az árverési teltételek is meg
tekinthetők.

Kelt Drávavásárhelyen, 1008. évi dec. 28-
Kornfeind Nándor, Novak János,

jegyző. B181_8 biró.

Sclricht-szappan
Ma s a r v a a M ▼ »«У =  

í n y g y e i

MtftH. inkiKlttkk I «ma 
sitt «Сарин. -  Ml 

tires alkatrtczcktM a n

t t k n U e «

f |  Bei 

! ! " ?

M indenütt kaphatói
Bevásárlásnál 40t6n«een arra ügyeljünk, hogy • f  
minden derab «zappen a ..Schicht“ névvel és I  (  

-  lenti védjegyek egyikév *1 legyen ellátva. é l

592 9 -6 2

AZ ÚJSÁG
ELŐFIZETÉSI ARAK:

Egy hóra  ............................... 2 4 0  koron a
N egyed é v r e .......................... 7 — k oron a
Fél é v r e ................................... 14 -  k oron a
Egész évre . . .  . . .  2 8 - — koron a

E gyes példány ára Ю fillér.

POLITIKAI NAPILAP. FELELŐS SZERKESZTŐ:

G A J Á R I  Ö D Ö N
AZ ÚJSÁG terjedelme 24 32 oldal.

AZ ÚJSÁG egyes példányai minden ujságelárusi- 
tónál kaphatók.

M u latván )szám ot ti n a p i#  ingyen  küld a k ia d ó h iv a ta l.

Czim: A  Z  Ú J S Á G  kiadóhivatala Budapest, Kerepesi-út 54. szám.

i
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t|j porcellán üzlet Csáktornyán.

Van szerencsém  Csáktornya és vidéke t. kö
zönségének nagybecsű tudomására hozni hogy üveg- 
üzletemben a h ir e s  k a r is b a d i  p o r e e l lá n  á ru 
k a t  is bevezettem .

Üvegüzletemben tehát ezentúl mindennemű 
fény űzési, valamint mindennapi ü v eg  é s  p ő r é é i - 
Iánáruh  dús választékban, a l e g  J u tá n yosa b b  
árban kaphatók.

Gyártok továbbá modern k ép - valamint tükür- 
k e r e t e k e t  is, m elyeknek részletes mintái üzletem
ben a nagyérdemű közönségnék m egtekintés végett 
rendelkezésre állanak.

Elvállalok mindennemű ü v eg esm u n k á k a t é s
J a v ítá s o k a t  úgy helyiségemben , valamint azon
kívül is.

Korcsmám sok és vendéglősök bármikor üveg- és 
porcellánárukat csekélydijm ellett kölcsönbe kapnak.

Kiváló tisztelettel

Т О В О Л  R .-utóda.

614 te— 26

jío ft trjoVina я  porcatanslcen fo
ton о Csáktornya. •'Ш # #  *

CHst mi je  o b z n a n itin .
Csáktornya kao i okolicc, da saw mojoj 
trgovini sadai k a r lb a d s k i  p o r t-u ln a  uvezev.

U mojoj gíaiutise m oze sada 
jfln i.nntn  I port-u/ n n skn  zn  n n jfn lijn  c/e-

nu dobiti.

Da ja pravim r a m e  z a  k ip e t z r v a le  s e  m o -  

i e ju  takaj и svakoj vélicini dobiti.

G la ia r s k o  d e io  preuzimam svakojako.

Krcmari dobiju kod svaké prilike glainatu i 
porculansku rolni za fal cienu i posodu.

Sa ätovanjem

fí. Т О П  O R  nasi.

а и  te—26





f i  f i  e i o b u e  m ű t r á g y a  h e v e r e k

Tisztelt Gazduram!

„]4 tncs a ra tá s , ha
nincs vetés” f i

Ha tehát Ön a rétjéről már az első évben, 
dupla és a többi években az eddiginél há
rom és négyszer nagyobb eredményt elérni 
kíván, akkor trágyázza rétjeit az én G lo
bus« műtrágya keverékemmel.

Lóher »G lobu s«-sál trágyázva négy- 
és ötször nagyobb eredményt ad az eddiginél.

Zab »Globus« trágyával, trágyázva dupla 
zabot és dupla szalmát ad.

Ezen kitűnő műtrágyakeverék, melynek -  
minden földön jó hatása van — tavaszsza!

* a hóolvadás után lesz a földekre elszórva.
»Globus* műtrágyakeverék kizárólag, 

csak nálam kapható,

100 klgkent 12 koronáért.
Egy  kísérlet nem teszi az embert tönkre.

Tisztelettel C o d o r  R .  utóda
Czégtulajdonos Kraecbovetz József

з г г  C sá k to rn y a .

Stovani Gospodar!

,p o z n a to  V ám  je, da  
bee eetve nem azetve*

Так ako Vi véé pr.vo letO od Va§e se- 
nokoáe dvapu ta  — a b u d u ce  godine, 
tri- i cetíriputa viáe siena, как do 
sada dostréi oéete, onda pognojite samo 
smojim »Globus« prahom.

Ako d om a cu  d telicu  pognojite s 
»Globus« prahom, onda Vám zrase c e -  
tiri- i petputa  viáe detelice, как do sada.

A Z o b  pognojena s »Globus« prahom 
rodi dvapu ta  toliko zrn je i dvapu ta  
toli ко slam e.

Ov od véé viáe zemelski gospodarov za do- 
ber prepoznati prah (gnoj), koji na svakoj 
zemli dobro hasni, se mora u protuletju, как 
snieg mine na polju ili sienokoái rastepsti. 

»Globus« prah, koji se samo kodmene

12 koruna po 100 klgmov.
Ném a pri teske probe, kojoj covjek volju ima,

dobiti moíe, kosta

a dosta krine i zita, ako se s »G lobus prahom gnoji.

C o d o r R . n asl. Csáktornya. 
Kraecbovetz József

Alkalmi vétel!
Bámuatos olcsói

I méter (120 czentiméter széles) Loden

I korona
I egész ruhára való 5 koronáért kapható

HESSEL áruházában
955 36— Csáktornyán.

—  ---- ----  ----  ^  W  v -T  v  V -7  V 7  V 7
Nyomatott Kischel Kiilöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán


	01



