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Néhány szó a muraközi lelkészi 
karhoz.

Magdiéék lapja, a »Naäe Pravice« majd
nem minden héten a legocsmányabb rágal
makat szórja a muraközi lelkészi karra. Hol 
szidja, féktelen dühhel gyalázza, hol alatto
mos tanácsokkal szolgál, szóval olyan dol
got jnivel, mely compromittáló a muraközi 
lelkészekre nézve. És daczára a lap eme 
piszkitásainak, a melyeket pedig —  több 
esetből tudjuk, —  a lelkész urak is olvas
nak, egy árva ellenvelő szót sem hallunk 
a t. lelkészi kar részéről. Még azok is tar
tózkodnak a véleményadástól, akikről pozi- 
tive tudjuk, hogy derék, hazafias emberek s 
a hazafiui becsületükhöz folt nem férhet.

Persze, hogy eme hallgatásra a »Magdié 
Pravicé«-je vérszemet kap és minthogy kellő 
visszautasításban nem részesül, tovább pisz- 
kit, gyaláz, másrészt pedig egyeseket di
csér a muraközi lelkészi karból. Ez pedig, 
engedjék meg uraim, semmikép sem hat 
jól a népnek sem hit- és erkölcsi, sem pe
dig hazafias érzületére! Ha a nép olvassa, 
hogy mennyire dicséri a horvát lap az ő 
lelkészét horvát érzelmisége miatt, bizony 
maga a nép is a lelkésze nyomdokain fog 
haladni, és ha olvassa, hogy Peczek kanonok 
(lásd a >Pravice«-t!) azt mondta volna, hogy 
eddig többet tett Magyarországért, mint az ő 
népéért, amely szívben lélekben horvát, bi
zony ez semmikép sincs jó hatással a nép 
meggyőződésére. Sok ilyen példát tudnék tel-
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A jó férj.
Lányi Pistának titkos bánat emésztette a bel

sejét. Úgy nézett ki, mint a kinek féreg rágódik 
a szivén. Ha ismerősei kérdezték, mi a baja, ki 
térő feleletet adott s nagy elfoglaltságot emlegetve, 
elsietett.

Barátai hitetlenül csóválták fejüket.
Más itt a baj, — gondolták magukban.
Csak Petróczy Feri állította, hogy igen, úgy 

van, Pistának most igen sok dolga van.
— Alighanem e leleségével gyűlt meg a baja,

— mondogatták.
— Nem is hozávaló az a kaczér teremtés. 

Mielőtt hozzáment volna, elcsavarta a fejét vagy 
tíznek s aztán kikaczagta őket.

Petróczy Feri indulatosan vágott közbe :
— Gyávaság egy nőt alap nélkül gyanúsítani!

— mondá tettetett nyugalommal, mire vége is 
szakadt a beszédnek.

. . . .  Lányi Pista már nem is érezte jól 
magát otthon. Egész felfordult világ volt ott. Ha 
otthon volt, forgott vele a szoba.

Azelőtt felesége ha hazatért, tárt karokkal 
fogadta в boldogságtól ragyogó arczczal nyújtotta 
felé a kis pubit.

Olyan szépen eltöltötték az időt hármacskán.
De most . . 4 belecsapott a szivébe valami 

keserűség, ha rágondolt.

hozni, de álljon itt még csak a *Na§e Pravi- 
ce«-nakama tanácsa a muraközi lelkészekhez, 
hogy legyenek óvatosak eszméik terjesztésében, 
mert a magyar törvények szigorúak, szóval, 
hogy alattomban járjanak el, nehogy kelep- 
ezébe kerüljenek.

Ez maga is kérem, már olyan sértés, 
a melyet vissza kellene utasítani. Biztosítom 
Önöket uraim, ha Önök erélyesen vissza
utasítanák a horvát lap szemtelenkedéseit 
és megvetnék azokat, kizárnák körükből, a 
kik a horvát lap szállítói lettek, úgy itt bi
zonyára megszűnne mindenféle izgalás, s a 
horvát lap téri veszítene.

Meit mint sikerűit megtudnunk, az Önök 
köréből is vannak nehányan, a kik szállítói 
a horvát lapnak. Ezek az urak rútul vissza
élnek társaik bizalmával, nyilvános megve
tést érdemelnek; és honnan van az mégis, 
hogy még egy intő szól sem kapnak fellebb- 
valóiktól, hogy cselekedetük ocsmány és hi
vatásuknak meg nem felelő.

így aztán nem csoda, ha a magyar 
lapok is megvádolják néha-néha a muraközi 
lelkészi kart.

Vannak sokan, a kik a nép előtt úgy 
szeretnék feltüntetni a dolgot, hogy nem is 
őket és az ő hazafiatlan tettüket üldözi a 
sajtó és a hatóság, hanem a vallást támadja 
meg. Ez a félrevezetés természetesen szintén 
ocsmány eljárás.

Sokan azt hozzák tel érvül, hogy a 
muraközi papság azért nem szól ellen a hor
vát lapoknak, mert fél a szentszéktől. No

. . . Málnássy Giza a legszebb leány volt a 
városban s Lány Pista a legboldogabb férj, mikor 
haza vitte most már feleségét, úgy imádta Gizát, 
mint egy bálványt s egyeben sem törte az eszét, 
mivel szerezhetne nejének örömet. A könnyelmű 
leány mintha meg is változott volna eleinte. Az 
igaz, hogy csak hiúságból ment Lányihoz, mert a 
leggazdagabb Hu volt a környél en, de mikor látta, 
hogy mily bensóséggel csűgg rajta férje, neki is 
felmelegedett a szive. Kedvet kezdet találni a 
családi életben s mikor kis fiuk megszületett, 
boldognak érezte magát.

De nem sokáig tartott. Kgy idő óta mintha 
kicserélték volna. Férjével, kis fiával nem sokat 
törődött.

Újra felébredt benne a tetszvágy. Maga kö
rűi akarta látni régi udvarlóit.

Zajos élet kezdődött a Lányi Pista házában. 
Egyik a másiknak adta a kilincset. Giza pedig 
egész nap velük volt elfoglalva. Kipirult nrcza csak 
úgy sugárzott a diadalmámortól, mikor magát kö
rülrajongva látta.

Szemeiben újra fölvillant az a csábitó ké
jes fény.

— No, tetszem-e még maguknak, mióta asz- 
szony vagyok ? — kérdezte Giza az első alkalom
mal. — ,

Mokry Lőrincz csettentett egyet a nyelvével 
mintha evvel akarta volna kifejezni mindnyájuk 
véleményét.

Ettől fogva nem is tágítottak Giza mellől. 
Mindenüvé követték, mint hű lovagok.

de ilyet! Nevetségessé válik a dolog, ha meg
gondoljuk, hogy az féljen valakitől, a ki a 
törvénynek aláveti magát, szereti a hazát és 
népét hazaszeretetre buzdítja!? Ezért csak 
nem lehet félni. Meg aztán egy plébánia él
vezője, a ki már megállapodott ember, mi
től is féljen! Hisz mellette szól jl törvény.- 
az igazság, mellette az erő,^hatalom ] Sok
kal inkább való az a másik vád, amely kö
zönyösséggel vádolja a lelkészi kart.

Egyenesen bántó, hogy épen a mura- 
közi lelkészi karról beszéljen annyit a sajtó. 
És ki ennek az oka? Maguk a lelkész urak. 
Soha egy árva szóval sem védik meg tekin
télyüket se a horvát lapokkal, sem pedig a 
magyar lapokkal szemben. Ezek után ne 
csodálják, ha az az általános nézet terjed 
el, hogy a muraközi lelkészek hazafiutlanttk.
A kik ismerősek a helyi viszonyokkal, tud
ják, hogy ez általánosan nem mondható, de 
senki sem lehet arra competens, hogy — 
legtöbbször —  az egyének érzelmeit, hazafi- 
ságát védje.

De ha már semmi mással nem is tö- 
I rődnének, a horvát lap szemtejenkedése még 
'sem olyan dolog, a melyet agyon lehetne 
hallgatni, ha az a mi népünkre káros be- 

! folyással van !
Veritas.

A »Na§6 pravice« muraközi apostolai. 
'Már többször említettük, hogy a varazsdi 
heczcz-lapnak Muraközből vannak munka
társai és terjesztői. Figyelemmel kísértünk 
minden körülményt, hogy megtudjuk a ne-

Lányi Pista pedig örült. Jól esett neki, hogy 
felesége még most is mily hódi tó szépség. Büszke
ség dagasztotta keblét, ha elgondolta, hogy ez az
asszony az övé.

Sőt, mivel látta, hogy felesége most sokkal 
vidorabh, mint azelőtt, maga hozta, el barátjait.

Mit nem telt volna meg, hogy nejének ked
vében járjon . . .

Nem is az uj élet bántotta Pistát, hanem, 
más valami . . . Nem is merte magának bevallani, 
pedig érezte. Gyávaságnak tartotta nejét gyanú
sítani.

— Utó végre is csalódhatom — igy csitította 
háborgó agyát. — De hasztalan. A gyanú mind  ̂
inkább erőt vett rajta, mert neje viselete is meg
változott.

Giza már unta magát férje mellett. Ha egye
dül voltak, főfájásról panaszkodott s szobájába tért.

Gyermeke után napokon át nem nézett.
Ha férje a kis fiúval karján, feléje közeledett, 

duzzogva fogadta.
— Idegessé tesz a gyermeksirás — s ott 

hagyta álmélkodó férjét.
— Pár hét előtt még nem voltál ideges —

men legetődzött Pista. Úgy érezte, mintha a szi
vébe szúrt volna valami. »

Szegény Pisla, nem is mert többé nejéhez 
férkőzni, nem akarta, akarta a kedvét elrontani. 
Hadd mulasson, hiszen még olyan fiatal. . .

Pedig úgy szeretett volna oldalánál lenni. 
Órákig elült volna lábainál, . .

Majd máskép lesz, — reménykedett.
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Tét azoknak a gyászvitézeknek, a kik a ma* 
gyaiországi Muraköz levegőjét és vendég
szeretetét élvezvén, hazugságokkal, rágalmak
kal telt tudósításokat küldenek a horvát 
lapoknak, s főleg újabb időben a »NaSe 
Pravicec-nak. Az egyik Drávavásárhelyen 
lakik, foglalkozása: egy magyar grófi fárán 
káplánkodás és a magyar királyi állami nép
iskolában külön liszteletdij élvezete mellett 
hitoktatás. Neve: Iskra. Ez az ur a főgim
názium felsőbb osztályai közül keltőt Ma
gyarországon végzett, tehát tud magyarul. 
A másik az alsó-lendvai járásban született 
és sok éven át tartózkodott Csáktornyán a 
zárdában. Rozman Róbert a neve. Atyja Stájer- 
országból jött Cserencsóczra. Itt tanítói állást 
kapott. 1880-ban a magyar nyelv tanításá
ról szóló törvény értelmében a magyar nyelv
ből vizsgálatot kellett volna tennie, vagy el
hagynia állását. Margitai J. a Csáktornyái 
tanitóképezde igazgatója, az akkori magyar 
nyelvi tanfolyamok vezetője könyörgött az 
akkori püspöknél Szabó Imrénél és a tan
felügyelőnél érette, hogy családjára való te
kintetből hagyjak meg állásában, s inkább kö
telezzék őt arra, hogy több éven át járjon ma
gyar nyelvi tanfolyamra, inig annyira elsa
játítja a magyar nyelvet, hogy idegen okle
velét nosztrifikáthatja. Soha sem tanult meg 
magyarul, később ellensége lett mindennek 
a mi magyar Fia is követte atyjának nyom
dokait. Atyja később nyugdijat kapott, ma
gyar nyugdijat! S a fia mindezekért azzal 
fizetett, hogy a család jótevőjét abban a va- 
razsdi lápban meghurczolja, a magyar hazát 
pedig, mely az ő idegenből beköltözött csa
ládjának kenyeret adott s tűrte őt sok éven 
át keblén, elárulja. Ilyenek a mi ellensége
ink s ilyen a magyarnak türelmetlensége (!?) 
más nemzetiségekkel szemben, amiről oly 
sokat kiabált és kiabál a tisztelendő káplán 
nr és páter ur.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérelem. Lapunk f. hó j-ével a XXI. 
évfolyam lll.-ik negyedébe lépett; ez al
kalommal tisztelettel kérjük azon t. előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, azt uj- 
jitani, a kik pedig előfizetési díjjal hátralék-

S mig neje kábúltan a diadalinámorlól csak 
úgy sziporkázott jókedvében, addig 6 csüggeteg 
fővel kószált ide s tova.

Nem tudta elnézni a feleségét azok közölt.
Úgy érezte, mintha a vér agyába tolulna s 

izmai megfeszülnek.
Különösen ma, majd kipatanlak erei az iz

gatottságtól. Az agyában megvillant valami . . . . 
s szivét marta a sötét gyanú.

Úgy ödöngött ulc2ahosszat czél nélkül, mint 
a ki eszét vesztette. Barátai köszöntését észre sem 
vette s ezek csodálkozva bámultak utána.

. . , .  Egyszer csak megállt. Arczán szilárd 
elszántság látszott s gyorsan haza tartott.

Minden bejelentés nélkül felesége szobája felé 
indult.

. ...  Az ajtó előtt megállt. Llszégyelte ma- 
s visszaakart fordulni. — Pár pillanatig ha

bozva állt.
De mi volt ez ? Mintha halk susogás nesze 

fitötte volna meg füleit. Hallgatózni kezdett s csak
ugyan nem csalódott. i

Mint egy őrült rohant az ajtónak . . .
A felesége volt olt Petróczy Laczi karja 

között . . . *
Másnap mint egy alázatos bűnös állitolt be 

feleségéhez s bocsánatot kért az alkalmatlan
kodásért.

Scipio.

ban vannak, azt mielébb beküldeni szíves
kedjenek, nehogy a lap szétküldésében fen- 
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

— A király nevenapja Szokásos fény- 
nyel s módon ünnepelte meg az egész or
szág október 4-ét, szeretett királyunknak a 
nevenapjáL Csáktornyán is minden középü
let és sok magánépület fel volt lobogózva ; 
valóságos zászlódiszben volt a község. Reggel
8 órakor a katonaságnak volt ünnepi mi
séje a szent terenezrendiek templomában,
9 órakor pedig a hivatalos istentisztelet tar
tatott meg. Ez utóbbin megjelentek: a köz
ség elöljárósága, a szolgabiróeág, járásbíró
ság, posta, adóhivatal s egyéb hivatalok tiszt
viselői, a tanuló ifjúság tanáraiknál s taní
tóikkal az élükön.

—  Kinevezések. A magyar államvasutak 
igazgatósága Szabó János drávaszenlmihályi 
állami tanítót a vinkovcei máv. iskolához 
nevezte ki tanítónak. — A vall- és közokta
tásügyi miniszter Loparits R. József okleveles 
tanítót a drávaszentmihályi áll. elemi nép
iskolához rendes tanítónak kinevezte.

—  Egyházi átheiyezés. Mühletics János 
dráskoveczi káplán hasonló minőségben 
Császmára (Horvátország) helyeztetett át.

—  Áthelyezések. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Feleki János barátfalui áll. 
elemi iskolai tanítót a IV. hegykerűleti áll. 
népiskolához, —  Faludi Géza ráczkanizsai 
és Czinzek István IV. hegykerűleti állami 
elemi iskolai tanítókat pedig kölcsönösen 
áthelyezte.

—  Jegyzőválasztás Az orehovicai le
mondás folytán megőrült jegyzői állásra há
rom pályázó volt, kik közül Pinlarics Pál 
okleveles jegyzőt, a mostani helyettest vá
lasztották meg folyó hó 1-én

—  Eljegyzés. Csányi Lajos novai ven
déglős eljegyezte öiv. Medved Istvánné alsó- 
domborui vendéglősnek kedves leányát, Vilma 
kisasszonyt.

—  Október hatodikit, az aradi gyász
nap szomorú emlékét mindig s mindenütt 
bensőséggel szokta megünnepelni a magyar 
nemzet. Az ünnep nem hivatalos ünnep, de 
nemzeti ünnep, melyet annál is inkább ün
nepelünk Az iskolákban tanítások voltak 
ugyan, de azért az ifjúság sem maradt ki 
az ünneplők közűi. Csáktornyán a tanító
képző ifjúsága október hatodiki kegyeletét 
ma, 9-én d. e. 8 órakor rója le önképzőköri 
diszgyülésében, a következő programmal: 
1. Erkel-Kölcsey: »Hymnus«. Énekli az ön
képzőköri énekkar. 2. Ábrányi Emil: »Ok
tóber 6.« Szavalja Polány János I. éves n. 
3. SimonfTi K. »Gyászdal.« Szövegét irta: 
Miskolczy Mihály, énekli az önképzőköri 
énekkar. 4. »Emlékbeszéd.« Irta és (elol
vassa: Miskolczy Mihály IV. éves n. 5. Mo- 
sonyi: »Gyászdal.« Szövege Miskolczy Mi- 
hálylól. Előadják: Budai J. IV. é. (ének), 
Némethy L  IV. é. (zongora) és Nemes Béla 
IV. é. (hegedű) B. Váradi A.: »Tizenhárom.« 
Szavalja Mattos Béla IV. é. növ. 7. Egressy- 
Vörösmarty: »Szózat« Énekli az önképző
köri énekkar.

—  Felhívás a »Muraközi Tanítókor« 
tagjaihoz. Kedves kartársak! A »Muraközi 
Tanítókor«, —  mint ismeretes, már az igen 
tisztelt tagok előtt, —  folyó évi október hó 
15-én tartja meg ez évi rendes közgyűlését 
Perlakon. Ezen alkalomból teljes tisztelettel 
kérem kedves Pályatársaimat, hogy a lefolyt 
1903— 904-ik egyesületi évre szóló és eset
leg a korábbi tagsági-dij hátralékokat ezen 
a közgyűlésen kiegyenliteni szíveskedjenek. 
Szívleljék meg kedves kartársaim e kérel

memet, s tegyenek eleget kötelezettségeiknek 
Kíméljék meg az egyesületet a felesleges 
postai kiadásoktól, az elnökséget pedig a 
sokféle levélírástól. Én bízom kedves Pálya
társaim rendszeretetében, pontosságában, mi
ért is újból szives jóindulatukba ajánlom 
fenti kérésemet. Csáktornya, 1904. október 
hó 8-án. Brauner Lajos, körelnök.

—  Köszönetnyilvánítás Az idei fő ün
nepek alkalmából a Csáktornyái izr. nőegy
letnek Benedikt Ede ur 50 koronát, Wollák 
Rezső, Kohn Ármin, Mózes Bernét, Neumann 
Samu és Hessel Jakab urak 10— 10 koro
nát, Löwenslein Albert ur (Bartolovecz) В 
koronát, Bachrach Győző, Gráner Miksa, 
Heilig József, Hirschmann Leó, Hirschmann 
Henrik, Heinrich Sándor, Neuíeld Lajos (Bot
tornya), Neumann Salamon, Pollák Gyula 
és Weisz Miksa urak 5 —5 koronát, dr. 
Hídvégi Miksa és Löwenslein Samu urak
4 — 4 koronát, Fcigelstock András ur 3 ko
ronát, Schwarz Jakab rabbi, Fridrlch Zsig- 
mond (Polslrau), Heinrich Oszkár, Karczag 
Béla, Mandlbaum Simon (Ligetfalva), Rosen
berger Zsigmond, Wertheimer Jakab (Mura- 
csány), és Weisz Sándor urak 2 — 2 koronát 
voltak kegyesek adzmányozni. Fogadják ál
dozatkészségükért hálás köszönetemet. A nő- 
egylet nevében: Wollák Rezsőné, elnök.

—  Benzinrobbanás. Mikor októbe 4-én 
Csáktornya közönsége a király nevenapja 
alkalmából tartott ünnepi miséről */« 10 óra
kor a templomból tolongott kifelé, rémes hír 
tutótt végig a sokaság között: »Mráz testvé
rek« vegyesáru kereskedők üzleti pince rak
tárában felrobbant nagyobb mennyiségű ben
zin.« S csakugyan csúnya fekete (üst gomoly- 
gott ki az említett üzlet piuczéjéből. Min
denki nagyobb mérvű szerencsétlenségtől 
tartott, de szerencsére az idejekorán érke
zett segítség elejét vette a komolyabb baj
nak. Homokot dobállak a pinczébe s igy 
sikerűit elfojtani a tüzel s csak a pinezében 
felhalmozott árukészletből ment tönkre tete
mes mennyiség. Állítólag rpiutegy 5000 kor. 
érték semmisült meg. A veszedelem elfoj
tásában legtöbbet tettek: Pecsomik Ottó, az 
önkéntes tűzoltó testület ezidei parancsnoka 
és Grábár József mészáros segéd, kik való
ságos halálmegvetéssel lehatoltak a félelme

te s  pinczébe, nem törődve azzal, hogy mi 
történhet a következő perezben, s úgy szól
ván az ő vakmerőségüknek köszönhető, hogy 
oly rövid idő alatt sikerüli teljesen eloltani 
a tüzet. 12 órakor már minden csendes volt 
ismét Mintegy 3 — 4 liter benzin gyuladl 
meg, Vidanecz Lajos künyelmüsége következ
tében, ki a sötét pinczébe olajlámpával ment 
le benzinért s a helyeit, hogy a benzint tarló 
nagy üveget ki vitte volna a pinczéből és 
a szabadban öntőit volna a kisebb üvegbe, 
lent a pinezében az égő lámpa közelében 
telte azt, mitől u benzin ineggyuladt.

—  Uj pénzintézet Muraközben. Az ujo- 
nan alakult »Perlaki takarékpénztár rész
vénytársaság«-^! múlt számunkban sajtóhiba 
folytán tévedés csúszott be, I. i. az állott, 
hogy e takaréknak alapításakor 200 drb. 
részvényt bocsátottak ki, holott nem 200, 
hanem 400 volt a kibocsátott részvények 
száma. Az uj pénzintézet már meg is ala
kult s alakuló gyűlésében igazgatónak Tóth 
Sándort, aligazgatónak Ebcnspanger Miksát 
választotta meg. Igazgatósági tagok lettek: 
Varga János, Tamás János, dr. Zakál Lajos, 
Sostarics Pál, dr. Szabó Zsigmond, Hermann 
János, Hirschsohn J Viktor, Zala Józef, Pet
ries Mihály. A felügyelő bizottságba bevá
lasztatlak rendes tagoknak: dr. Kemény Fü-



lop, Mózes Bernát, ifj Neumann Miksa; pót
tagoknak: Náday Ferencz és Fehér Károly.

—  Eljegyzés. Kreutz Berta kisasszonyt 
ma eljegyezte Pulai Henrik az ifj. Neumann 
Miksa czég könyvelője.

—  Lustgarten Izrael nyugalmazott izr. 
tanító e hó folyamán ünnepli 50 éves ta
nítói működését. 1854. októberében válasz
totta meg Öt a Csáktornyái izraelita hitköz
ség az általa fenntartott német tannyelvű 
népiskolához, s ez iskolának volt a rendes 
tanítója 1882-ig, mig az izraelita iskola bele 
nem olvadt a községi iskolába. Ez időtől 
kezdve pedig a Csáktornyái községi népis
kolában az izraelita hittant tanítja a mai napig.

—  Közgyűlés Csáktornya nagyközség 
képviselőtestülete folyó hó 1-én Nuzsy Má
tyás községi biró elnöklésével rendkívüli köz
gyűlést tartott. A közgyűlés: I. Antonovics 
József Csáktornyái helypénzszedési j<’gbérlő- 
nek az 1905. és 1906-iki évekre vonatkozó 
bérlete felmondása tárgyában benyújtott ké
relmének helyt adott, a bérlettől lelmentette, 
s egyúttal az 1905. és 190G. évekre leendő 
helypénzszedési bérbeadás idejéül folyó évi 
deczember havát állapitolta meg. II. A régi 
községházában levő fodrász bérlőnek, miu
tán az illető bérleti kötelezettségeinek nem 
felelt meg, a bérletet felmondotta, s az igy 
megürült bérleti helyiség újbóli bérbeadása 
iránt intézkedett. 111. é3 IV. Horváth József 
aradi lakos és családjának, valamint Heilig 
József Csáktornyái lakos és kiskorú leányá
nak Csáktornyái illetőségét megtagadja. V. 
Heinrich Henrich, Neumann Vilmos, Deutsch 
Ede és Schaffer Rezső Csáktornyái lakosok 
törlesztésbe hozott állami adójuk után kirótt 
köíségi póladó elengedése ügyében határo
zott. VI. A m. kir. belügyministernek a köz
ségi és körjegyzők szabadságolása tárgyában 
kiadott 1904. évi 81803. számú rendelete 
utasításához képest a községi szervezési sza
bályrendeletet megfelelő értelemben megvál
toztatja. Azaz: a közigazgatási és adóügyi 
jegyzők évenkint 4—4 heti szabadságidőt, a 
községi Írnok pedig 2 heti szábadság időt 
élveznek, úgy azonban, hogy egyszerre nem 
vehetik ki szabadságaikat, hanem csakis fel
váltva, hogy az ügymenet akadályt ne szen
vedjen. VII. Kollarics Mátyás és Korpics Fe- 
renezné Csáktornyái lakosok általuk meg
vásárolt és még mindig a község nevén levő 
ingatlanoknak adás-vevési szerződés kiadása 
ügyében határozott. VIII. Az ipartanodái bi
zottságba Pruszácz Alajos és Graner Miksa 
Csáktornyái lakosokat megválasztotta. IX A 
községi biró által az 1905. évre föMétlenül 
az 1906. és 1907. évekre pedig föltételesen 
26605. kor. 76 fillérrel megváltott fogyasz
tási és italmérési adókról beterjesztett jelen
tést tudomásul vette. X. Horváth Mihály 
Csáktornyái lakos által a kavicsbányák hely
telen kezelési ügyében benyújtott panaszra 
nézve kimondotta, hogy a panaszt mint 
alaptalant, figyelmen kívül hagyja. XI. Bau
mann Zsigmond és társai perlaki utczai la
kosoknak egy átjáró gyalogjáró éé a *Zug- 
meiszter«-féle ház körül felállítandó uj izzó
lámpa ügyében benyújtott kérelemnek helyt 
adott, az átjárói kijavíttatja és Jókai meg 
Szécsenyi utczákban egy-egy egész éjjeli 
lámpa felállítását elrendeli. XII. A helybeli 
vasúti állomáson a közbiztonsági szolgálat 
teljesítésére felállított csendőrség pihenő helye 
ügyében értekezett s annak a »Déli vasút« 
által leendő létesítése ügyében kéielmezett.

—  Hirdetmény Csáktornya község elöl
járósága hirdeti, hogy a nagyközségnek a 
járás főszolgabirája által egybeállitott 1905. 
évi legtöbb adót fizető képviselőtestületi ta

gok névjegyzéke az 1886. XXII. t.-cz. 33. 
§-a értelmében Csáktornya nagyközségháza 
1. számú helyiségében közszemlére helyez
tetett oly czélból, hogy azt az érdekeltek be
tekinthessék. A névjegyzék tartalma ellen 
folyó hó 5-től 20-ikáig a vármegye alispán
jához fellebbezésnek van helye. Kelt Csák
tornyán, 1904. évi októbir 2-án. Az elöljá
róság.

Csáktornya község virilistái az 1905 
évre a következők lesznek: Gróf Feslelics 
Jenő, Neumann Miksa, Ziegler Kálmán, Szent- 
Ferenczrendi zárda, Friedl József, Wollák 
Rezső, Pethő Jenő, özv. Krasovecz Ignáczné, 
Antonovics József, Hochsinger Sándor, Grá- 
ner Miksa, Gráner Mór, cs. és kir.szab. Déli 
vasút, Hencsey Gábor, Molnár Elek, Kohn 
Herman. Csátornyai takarékpénztár, Pecsor- 
nik Ottó, Heinrich Miksa, Krasovecz József. 
Póttagok : Neumann Samu, Csakathurner 
Hermann, Czvetkovics Antal, Hírschmann 
Adolf, Zozoly Ferencz.

— A magas hús és zöldségárak a takarékos 
gazdasszonynak nagy gondot okoznak, pedig Ízle
tesen főzhetne, ha úgy az egyiktől, mint a má
sikból kevesebbet vásárolna és a leves, mártás, 
főzelék izének javítására a Maggi-féle Ízesítőt hasz
nálná. A Maggi-féle ízesítőből csak kis adagot 
kell a tálalásnál a leves, mártás vagy főzelékbe 
adni, hogy az erőteljes jó izt kapjon.

— Községi mének. Az országos lótenyész
tés állapotára kedvező jelnek vehetjük azt, 
hogy az uralkodó takarmányhiány ellenére 
a községek ez évben nagyobb számmal 
folyamodnak a földmivelésügyi miniszterhez 
községi mének engedélyezéseért. Ilyen mének 
500—800 korona árban engedtetnek át a 
községeknek három évi részletfizetés mellett. 
Azonban ily mének vételáruk letörlesztéseig 
az állami közegek felügyelete alatt marad
nak. Mezőhegyesen mintegy 100 drb községi 
mén áll egyes községek rendelkezésére. A 
kiosztás november eledén veszi kezdetét.

— Honi ipar. Hochstiidter Mór keszthelyi 
női divatáru kereskedő lapunk mai számában 
közzétett hirdetésére felhívjuk b. olvasóink figyel
mét, annál is inkább, mivel biztos tudomásunk 
van arról, hogy kitűnő ruhaanyagjait egy hazai 
előkeiő gyárból szerzi be.

— Fogfájást és szájbüzt azonnal megszün
tet a »Plombus« amerikai önplombázó szer. Bőveb
bet a lapunk mai számában közzétett hirdetésben.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
Védekezés a burgonya rothadása

ellen.

Hazánkban a burgonya rothadása mind
inkább lerjedőben van. Mig ezelőtt 15—20 
évvel a baj alig volt ismeretes, ma tolyIo
nosán, minden irányban halljuk a panaszt.

Oka a bajnak egy gombaféleség az u. n. 
Phytophtora iníestans, a mely különösen ak
kor lepi meg legnagyobb mennyiségben a 
burgonyatáblákat, ha a nyár nagyon meleg 
és nedves. E baj ellen a következő módo
zatok segélyével kell védekezni.

1. Nem minden burgonyaféleség ellent- 
állóképessége egyenlő e bajjal szemben. Az 
eddigi kísérletek azt bizonyítják, hogy leg- 
ellentállóbbnak bizonyult a magnurn bonum, 
azután pedig a Richter imperator nevű bur
gonya. A későn érő kurgonyaféleségek álta
lában véve inkább szenvednek e betegség
ben, mint a koraiak.

2. Minél gazdagabb a talaj nitrogén 
készlete, rendesen annál bujább a burgonya 
levélzete, a mi elősegíti a betegség elterje
dését. Épen azért a tulbően alkalmazott 
istálo vagy zöldtrágya, illetőleg más fölös
legben alkalmazott nitrogéntrágyák hasonlóan

kedveznek a betegség elterjedésének. A káli 
és foszfortrágyák ellenben akadályozzák Je 
betegség felépését s azért különösen olyan 
vidékeken, a hol a betegség el van terjedve, 
nem lehet eléggé ajánlani a műtrágyák hasz
nálatát.

3 Nem szabad vetésre olyan burgonyát 
használni, a mely phytophtora infestanssal be 
van fertőzve. A befertözést elkerülendő, bur
gonyának csak minden harmad negyed év
ben szabad ugyanazon táblára kerülni, azon 
táblát pedig, a melynek termését jövő évi 
vetőmagul szántuk, meg kell háromszor per
meteznünk bordói lével junius 15—20-a 
között, másodszor egy hónap múlva, harmad
szor pedig augusztus végén, szeptember ele
jén. A permetezésnél az a fődolog, hogy a 
rézoldat a levélzetet lehetőleg sűrűn lepje 
el; magának az oldatnak különben nem kell 
nagyon sűrűnek lenni, mert a Phytophtora 
igen kevés rézsótól is elpusztul, elegendő 
ha az oldalban 2% rézsulfát van.

Ezen tanácsok keresztülvitele után, ha 
burgonyánkat szellős, száraz helyen tartjuk 
el, nem lesz okunk a burgonya rothadása 
ellen panaszkodni.
A meszezés befolyása a burgonya 

termésre.
Dr. Ulbricht német tanár azt tapasztalta, 

hogy a nevezett talajban termelt burgonya 
gumói vasasodtak a márgázás következtében 
azonban igen. A gyakorlati tapasztalatok sze
rint a rozs alá szántott kainittal trágyázott 
és a rozs után megmárgázott talajban a bur
gonya nem vasasodik meg s ezt Ulbrich 
tanár is tapasztalta. Olyan frissen márgázott 
talajban azonban, mely kainittal nem trá
gyáztatok vasas lett az ugyanazon fajtájú, 
különben teljesen azonosan müveit burgonya. 
A meszezés a terméshozamot rendkivülileg 
növelte; többnyire 30—40 m/m-al. Legkisebb 
terméstöbbletet a mészkőporral s legnagyob
bat az égetett mészszel trágyázott parczella 
szolgáltatta. Megállapittatott ezen kísérletek 
alkalmával az is, hogy a meszezés a talajt 
porhanyóbbá, termékenyebbé változtatta. A 
mész tehát burgonyánál is kitűnő termést 
fokozó hatással bir. csak azután gondos
kodni kell, hogy a talajból fokozottabb mérv
ben elvont tápláló anyagok istálló és mű
trágyákban vissza is pótoltassanak.
Czélszeru-e luezernát ősszel vetni?

Az idei száraz évben, a midőn a ta
vasszal vetett luezernák nagyrészt kivesz
tek, bizonyára sokan meglógják kisérleni a 
luczerna őszi vetését, hogy ilyen módon 
pótolják a jövő takarmány hiányt. A lu
czerna őszi vetése azonban ritkán vezet 
czélra, mert többnyire nem sikerül. De nincs 
is miért ősszel vetnünk luezernát, mert ha 
lavaszszal egymagában védőnövény nélkül 
vetjük, sokkal jobb eredményt fogunk elérni, 
mintha őszszel vetettük volna. Kerpely Kál
mán gazdasági tanintézeti igazgató végzett 
ez irányban több Ízben kísérletet: a melyek 
mind a tavaszi vetés javára dőltek el. Ter
mészetes is, hogy a tavaszi nedvesebb idő
járásban a luczerna mag is gyorsabban in
dul csírázásnak és fejlődésnek. Ez eljárás
nak kölönben meg van az az előnye is, 
hogy tavaszig módunkban van talajunkat 
nemcsak ismételt mély szántásokkal — de 
megíelelő istálló és műtrágyákkal is előké
szíteni, a mi mindenesetre a luczerna termés 
előnyére fog szolgálni.

Felelőt tzerkentő:
m a r s i T a i  J ó z s e f .



Csáktornya 1904. oktobra 9-ga. Broj 41.X X I .  teéaj.
Sve poáiljke se tiőué zadrZaja 
novinnh, naj se poSiljaju na 
ime, Margitai Joiefa urodnika 

Csáktornya,

Izdataljatvo:
kiyiiara F ische) F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

poSljaju.

M E D JIM U R JE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeői druitveni, znastveni i povuöljivi list za púk 

Iz la z i s v a k i t je d e n  je d e n k r a t  i to : vu svaku n e d e lju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetverl leta . . 2 kor.

1‘ojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

SluZbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénzlár» i t. d.

„Rodoljub.“
Vili.

(Odgovor „M edjimurskomu hrva tu .“)

Nesretni laj sokolovac nikak nemre 
miran biti vu svojoj koZi. Podjednim poáilja 
glase vu »Pravice» varaZdinskoga Kerempuh 
Petrice i sa lak ozbiljnim glasom piáé svoje 
malenkosti, da smeáan poslane. Zaisto gos- 
podin Iskra, ono kaj vi vu list Kerempuh 
Petrice piáete, nije slióno vaáemu prezimenu!

Dakle vi sie táj »redki ftió», gospodin 
Iskra?» Drago mi je da se spoznamo! Oh, 
oh, gdo bi si misül, da »nedelski» kapelan, 
gospodin iskra lakovu izvrstnu glavu ima, 
kaj vu »Pravice» Kerempuh Petrice zna 
pisati! Ali oprostite gospodin Iskra, da se 
lak óudim! Sluáajte sem! Ja vas sada za 
osmoga grákoga mudraca izjavim. — Pa 
joá za kakvoga?! Sokrates, Plato Diogenes i 
oni svi drugi bosi mudraci se dalko za 
vami moreju skrivali! Vi ste moderni mud- 
rac! Vi sa cigaroin vu ustah i punim trbu- 
hom iáóele istinu, tak как nju je to negda 
Diogenes po bélim dnévu sa lampaáom iskal. 
Oh nesretni ti Diogenes! Zbogom je tvoj 
veiiki glas, jer evő ti» »nedelskoga» kape- 
lana gospodina Iskru, kojega je varaZdinski 
Dr. Peter Magdió, ili как ga sada nazovemo 
»Kerempuh Petrica» postavil za mudraca 
novog véka, kaj oslobodi medjimurski púk, 
od one velikekmice, vu kojoj ga verni sim 
magjarske domovine drZiju.

Gdo bi si bil to misül!? Dakle zaisto 
ima temelja ovo prireóje, da »Tiha voda 
brega jé.»

Pák kad ste vi tak veiiki mudrac, 
dopustite mi, da ja nesretni Cirió ivió, kojega 
vi tuliko ljubite, da se sa razpravljanjem 
mojega imena bavile, da ja nekoliko pitanja 
predstavim pred vas:

1. Óva zemlja, gde ste vi je Magjarska. 
Vi od Magjarske vlade dohavljate plaóu za 
uóenje katekizama. Kak je to dakle, da se 
vi tuliko ljutite na magjare i na sve ono, 
kaj je magjarsko?

2. Vi se lu vu druZlvu takvih lakaj 
sveóenikah obrnele, kője pák vi vu listu 
Kerempuh Petrice do blata pogrdite. Reóile, 
jeli je to znaóajno, jeli lo poáteno?!!

3. Ako vi tak nezrelim glasom piáete 
vu list joá nezrelijeg Petra Magdióa ili Kerem
puh Petrice, reóite: kakovim glasom morete 
vi driati onda prodeku onomu puku, kojeg 
duáe su na vaáu brigu oslavljene?

Neiskreni mudrac Iskra, oprostite mi, 
ja se Cudim, da su vas tak nczreloga pos- 
lali iz one ákole, gde ste se vi uóili! Ako 
ste óitali Paul de Kock »Friquelle» rornana. 
onejje vám je nuter takaj jedan takov nez-

rel ólovek nekakov Jakob sluga, koj na 
mesto ribah erknjene maöke lövi po vodi, 
a kad je vu Parizu, se navek zgubi na 
vulici. Vi lulikajáe: pravicu idete lovit, a 
nazadnje se vidi, da ono kaj ste vu Kerem
puh Petrice mreZi gori donesli, je smrdeóa 
laZ, koju medjimurci nikak nebi mogli pro- 
gutati. Рак как se je Jakob podjednim 
zgubil vu Parizu, ravno tak se budete zgu- 
bili i vi vu onim Labirynthu, koj se Zivot 
zove; bez toga se budete zgubili, da bi vaáem 
delu ikakov hasén bil.

Ali najte misliti, da ja tu materialnog 
hasna mislim, akoprem bi i ja lehko rekel 
vám, da varn Magdió-Petrica-Kerempuh negda 
negda kakái groáek poápendléra, da za to 
pri Marki v Nedeliáóu magjarski gulaá jéte. 
Nu, ja nemislim navék na maierialni hasén, 
как vi, pák zato vám i sada velim, davaáa 
larma i nezrelo brblanje je vu pustinju 
vikana reó, koju spametni medjimurci odbi 
jeju od sebe.

Je, ako je gdo vérén domovini i trsi 
se za svoju domovinu delati, pák mu nje- 
gov Irud nagradiju, to je poleg Vas, neis
kreni mudrac Iskra, né poáteno delo. Velite, 
da bi to delo vu céloj Europi v blato pori- 
nulo njih óinjenike. Samo pomalom! Pdam 
vas joá prije, jeli sie vi premislili dobro 
ono, kaj ste pisali? Pa jeli vi poznate dobro 
danaánji stalls Europe? Dvojiin vu lom, jer 
drugaó nebi Iioteli tak ozbilno dirigérati 
smisli Europe ?

Na druge sve vaáe laZi vám ne imam 
nikaj odgovarati, jerbo kaj ste pisali iz mo
jega Clanaka, onomu svemu s'e pri|e áinjak 
zasuknuli, i ónak citérali. A na ono pák, 
kaj ja nisam pisai, a vi ipák meni doputite, 
samo to morém reói da je laZ.

Dikle vidite dragi neiskreni mudrac 
Iskra, da sa vami je na hitro moói zvráiti. 
Da to vám nebude hasnelo, kaj vi svoje 
nezrele ideje — sa svojim prijateljom Hoz- 
manom skup — trZile vu Pravicah Kerem
puh Petrice Magdióa, to je sigurno. Nego 
nazadnje bude zhodilo varn to, da se oni 
sveőeniki, koji neóutiju i nemisliju tak nez
relo как vi, budu proli vám stavili i budeju 
rekli: »áicc!* Samo pazite!

Hozmán je veó otiáel, on se tam dosta 
more sada zritati gde je! Tarn mu je slo- 
bodni svét! Samo neznamo, kaj reóe к tomu 
njegov savjet, da on как ti magjarski domo- 
rodec, izdajica postage svojoj domovini.̂  Ali 
lak je, za peneze je sve moguóe! Neznam, 
как mora zgledati van onaj púk, kojega 
Rozman vuói! Zaista med svakom zrnom je 
tuáek, pa Zali BoZe i med sveóenike je!

Cirió Ivió.

Tabor vu Aáiji.
Iz toga da je Ruski car Grippenberg 

generala imenuval za zapovednika poljeg 
Kuropatkina, se je veliko zmeäanje bilo 
napravilo vu Ruskoj. Ruske novine branili 
poóeju Kuropatkina. Nekoje su jako srdite 
na Alexejeva, koj joá sada kakli carski 
namestnik zapovedi davlje Kuropatkinu. 
»Novoje Vremja» zvane ruske novine sle- 
deóe piáeju: »Ako je Kuropatkin faiinge 
napravil, tomu je svigdar né on bil krivec. 
Znalo se je pripetiti, da je Alexejev ne ta 
poslal pomoene vojske, kam nje je Kuro
patkin óekal. Nadalje vnogoput se je pri- 
petilo, da je Kuropatkin vnogoput takve 
zapovedi moral zvráavati, kője su iz Péler- 
vara doále i nikak nisu bile priliöne, da 
delo Kumpalkina podpomaZeju.» Kak gud 
govoriju ruske novine, to jedno je jako 
moöi videti, da ruski áeregi nisu tuliko 
vrédni как japanski.

Husi sada viáe ljudi poáilaju, tojest 
drugu vojsku su utemeljiju za boj. Ova vojska 
je vu broju na hilrom na svojim ’mestu 
vu Karbinu, all toj vojski hrauu, opravu 
municiu i t. d. peljati, to bude vnogo vré- 
mena potrebuvalo.

Kak noviné piáeju japanci budu takaj 
vekáu vojsku poslali na bojno polje, tak da 
okolo 1 million ljudi budu irnali na bojnim 
polju. Njim je leZi, jer su bliZe, osirn toga 
рак su veó i Zeljeznicu napravili do Liao- 
janga.

Okolo Mukdena vekáu bitku öekaju.
Forth-Arthur se joá drZi. Kak dugo 

bude se joá drZal — lo mi neznamo.

Kaj je novoga?
—  Prosit no iiaée postu vane pred -  

platnike, naj mim  vu novim tertalju  
predplatne zaostatke cim predi pos/eju 
i  predplate ponoviju.

irtva  Jjubomornoati.
Krmlyko Sándora hódmezővásárhelys- 

koga oátarijaáa pied nekuliknni tjedni, osta- 
vila jc njegova Zena, jerbo sa svojom Iju- 
bomornostjom u ostalorn Cisto neduZnu 
Zensku pod jednom je muóil. Pslavljeni 
tuvaruá, как obavestnik javi, ovedanerano 
v zorju nuter vudri na svoje Zene stan, 
gde se ravno leCnik sa beteZuom Zenom 
bil bavil i sa revolverom slreli svoju Zenu 
vu prsa, zatim pako na lieónika sproZi 
revolvere. LeCnik medjutim joá za vréme 
na stran vudri napa nika ruku i kugla se 
vu stenu zavrta. Kmelyko drugoó takaj



cila na leCnika, koj napokon po dugirn pre-| 
piranju cukne van revolvera od bedastoga 
Cloveka njegove ruke. 2ena je jóé imala! 
tuliko jakosti, da je mogla vujti vu sused- 
sku hiZu, gde bez svesti sruéila se skupa.1 
Kugla nosroCne Zene plu’a njezina previ- 
tala je preko i doktori su se odpovedali od 
njezinoga Zivlenja.

Gzarana rnladi gizdavi konji so josu pres
st raíili od ruZeée ma Sine i lahko koCiju 
poleg orsaCke ceste loZeCu grabu su pre- 
vrnuli. Gzarana gospa je tak nesreCno opala 
van iz koCije, da je odmah umrla. Njezin 
suprog je takaj jako ranjeni postal.

R a d! tun ruhe

jdvor, kamo su tolvaji odvlekli bili kola i 
pomoCjom Zandarskom jóé za dobro vréme 
nazad su odvlekli nje. Dobre ftiCe i onoga 

I gospodara pako pri kojem su kola bili naéli
su prijeli i figkaliatu predali. '
Peter kralj t trancuak! njegov !  offi- 

clrakl aadrugl.
Z w rijen i clo  vek. *

Ranoj zimi se ved Cloveka aldov takaj 
najde. Iz Lőcse zvanoga mesta javiju, da 
vu Sepeávarmedjiji vu viáeéih meslah debeli 
sneg pokriva zemlju. Septembra 21-ga vu 
durandiiskim hataru jednoga zmrZjenoga 
Cloveka su bili naéli. Pozebice aldovnjk je 
Madeja Jakob zvani kuöarac, koj pred onim 
danu na veder iz Leibica vu Durand je 
nakanil idti, nego vu kmici je zabludil i 
zmrzel je.

Vellka ne are da nz ieljezn ici.

Iz Arada od slrahovite nesrece glas 
dohadja. Ove dane poslje podne ob dvéh 
vurah genul se arad-temeávarski lokomotív 
sa petimi peréonalskimi koli, prama Német
szász varaáu. kamo toCno je takaj i bil 
dospel. Ob tretjoj vuri i trideset minuti imal 
bi bil vlak vu Ujarad dojti, nego pokehdob 
je za kesnil kolodvora predpostavleni je 
telegrafiral vu Németszász, da kaj mora 
biti tomu zrok. Onda je bil zeznal, da se 
vlak med ovimi dvemi obCinami iz éinjah 
van poékliznul i vu do 14 metrov visoku 
grabu doli prepái. Kolodvora predpostavljeni 
ob Cetrloj vuri pomoCnoga lokomotiva poéle 
na nesreCno mesto, gde slrahovito poruáenje 
vidiju izbavitelji. Od belezne cesle Sinje bile 
su spotrte, iz svojega mesta odaljene i van 
izkliznuti vlak gliboko se — zavrtal vu 
zemlju. Pogibelnost je Zelezne ceste moCvara 
i nasipa doli prepaduost zrokuvalo. Med 
putojuCemi dva vumrli jesu, jedan na smrt, 
viáe pako odnjih sa menéemi ranami ra
njeni poslali jesu. Jednomu tcZaCkomu Clo- 
veku je oko van izeurelo, jeden bandar si 
je prelomil ruku i nogu vu dvéh mestah. 
Lokomotiva vodilelj je doli bil skoCil, nego 
tak nesreCno je obhodil, da si je nogu bil 
potrl. Nemaju ufanja, da bi vu ZivLnju 
o»tal. Iztraga, koja je namah bila podignje- 
na bude odlucila gdo je odgovoren za ovu 
strahovitu nesreCu.

Poznanatvo na viaku.
Kovács István iz Hanhide slanujuCi 

poljodelavec ove dane je vu Budapest pulo- 
val i med putovanjem spoznal se je sa 
dobro obleöeni magjarskim Clo.ekom, koj 
iz velikom lúgom tuZil seje od svoje velike 
nevolje. Kovacsu se smilil taj njegov prija- 
telj i na veCerju pozove njega vu jednu 
oslariju. Tarn anda se dobro jesu izprijate- 
Ijih. Kad su na vulicu bili doéli, taj uljudan 
tudjinac prosi KovaCa da nek mu zmeni 
jednoga forinta. Koma da si odpre Kovács 
bugjelariéa tudjinac tamo segne cukne mu 
iz ruk bugjelara, odbeZi i skrije se med 
onuda hodeCih. Vu moénji bilo je 354 kor. 
Nezahvalnoga putnoga pajdaéa sada iSCe 
redarstvo.

Automoblla neareéa
Proéastnu subotu posle podne nesreCa 

se pripetila na szatmárbatizinskoj orsaCkoj 
cesti. Czárán György aranyoémedjinski vlas- 
telin sa svojom gospom se prama domu 
vozil, kada na naglo proli njim je doéel 
Vécsey László baruna njegov automobil,̂  
kojega je njegov maéinisla bil kormanil J

Íz Martin, Teksas drzave varaéa javiju 
da Stuart zvanoga dovea, dve jedno 13, 
druga pako 15 Ijet stare njegove к Cen, 
sa sekirom vubile su njega, jerbo od toga 
bojale se jesu, da se njihov otec oZenil 
bude, one pako nisu hotele, da bi maCuhu 
imale.

Izniknuta barunaka goapodiélua .

Kaséa varaéa, redarsko kapitanstvo 
pred nekulikimi dnevi v jutro po telegra- 
mu je obavestilo budapeétansko redarstvo, 
da iz Saroslalu — po imenu Böck Vera 
barunska gospodiCma, jednoga tamo stoje- 
Cega zemelskoga gospodina osobito lépa к 
Cerka je nekam izniknula. Po skrovnim 
naCinom izgubleno barunesko gospodiCinu 
sada po celim orsagu kurentiraju.

Ciganaki karaván .

Alsólendavsko Zandarstvo minuCeg ine- 
seca 22 dneva vnoCi okolo 11 vure, blizo 
alsólendavskoga kolodvora med sumnjivom 
okolnostjom — potepastih — pet ciga- 
nov prijelo je. Pri cigamli vnogo takovih 
stvarih naéli jesu, koja vjerojatuo nisu po 
istinskim pulu dosla к njim i buduC ravno 
on dan pri sveti Jeleni bil je orsaCki senjem 
pitanje nastavili jesu к cakoveckomu Zan- 
darstvu. Zeznalo se zatim, da kod njih 
nadjena dugovanja, sva do jednoga na svete 
Jelene obdrZavajuCem sejmu vkrah jesu 
cigani i ovdi lakai Blühveisz Julius varaz- 
dmskoga trgovca satora oplenili su najbolje 
kojega áatora vu zorju od zadnje strani su 
prerezali bili i odonud viáe komadov muZ- 
karske oprave odnesli. Pokrali jesu na sej
mu cigani svakojaCke kapuié, reklece, konj- 
ske gunje, sekire, olovnate tanjire, noZe i t. 
d. vu tak vetikim broju, da jós drugi dán 
nise nasel gospodar do 9ü komadov dugo- 
vanjab. Gigan|sku trupu odegnali su vu 
Cakovec i ovdi su nadalje bili drZali traZe- 
nje, kad su od karavana jós drugih 4 Cla- 
nov takaj bili prijeli, tak da sa ovom izvr- 
stnom trupom, íz Kolompár JoZefom vod- 
jom 9 njih je doslo vu velikokanizki liáka- 
liatni reét, pák tam Cekaju sada svoju za 
sluZenu kastigu. Ar duisla ш samo na svete 
Jelene sejemské kradljivosli teráiju njihovu 
duéno spoznanje, nego i vnogo viáe toga, 
l tako po istraZivanju zaznalo se ovo takaj. 
da septembra 22. dneva vzorju vu Vidafal- 
vi Hajdinjak Mark i Verbanec Pavla njiho:: 
vih hiZah stene su takaj cigani podkopali i 
odovud svakojaCka dugovanja, f'aCno i go- 
tove peneze vkrali jesu. Toplek István vido-
lalviiskoga stanovnika hiZu su takaj bili 
vdrli i jóé dober Bog zna, da kaj sve bude1 
se po iztragi na nje posvedoCilo.

hradl/lvoat.

Panics György i Gsatarics JóZel tótfa- 
luémski stanovniki skitavei iz Sólya Mihály 
nagyfaluéinskoga stanovnika dvora septem-l 
bra 18 po nőéi su kola vkrali i obodva vu 
novo selo odvlekli jesu. odkud drugi dán 
prek Drave nakanili su spraviti i prodati. 
Vlastnik medjulim pokiadjenih kolah tragu, 
kojega oni vu blatu za sobom ostavili jesu 
lepő je bil doéel do novoga sela, vu on

Peter srbski kralj, koj se vu francus* 
kom orsagu vu saint cyri soldaCkoj akade- 
miji vuCil, pozval je vu Belgrad sve one 
francuske oficire koji su akademiCko preda- 
vanje 2njim skupa zvráili. Ovi francuski 
ofiCerov broj do áestdeset Cini, francuske 
vlade dopuéCenjem oktobra 10. odputoju iz 
Pariza vu Belgrad, gde как odonut javiju 
Peter kralj, na njihovu Cast oktobra 18. vu 
konaku obeda dal bude.

' b)
Jednoga éinovnika tragedija,
Banovszky Gyula od duhanskoga ureda 

I hívéi predpostavleni kod BarCa, radi teÉke 
2ivCastne svoje nevolje je vu Penziu stupil, 
Belezni Clovek sa svojim áogorom skupa 
pred nekulikimi tjedni prije toga radi poCin- 
ka je vu Tatru odputoval. Jednoga dana 
medjutim je povsema izniknul. Izkali zaz- 
vedavali, ali badava. Ove dane zatim je 
jedna Zandarska patrola po velikoj áumi 
íhodeCa, vu jednog debelog dreva áuplji 
jedno sliko spazila je. Van su povukli pode- 
ranoga skusmastom bradom, nego od glada 
oslablenoga Cloveka, koma da su moguCi 
bili njega na noge postaviti. Po dugem tra- 
Zenju ustanovili jesu, da siromaski Clovek 
je Cisto bil ponorel. Banovsky Gyula, jeden 
céli mesec se potepal po straéno velikoj 
éumi, gde veliko Cudo, da nije od glada, 
poginul i da nisu ga razdrapale tamo vu 

Ivelikim broju stanujuCe divlje zveradi.
Ruakl car vu Éftáenevu.

Iz Jasvaéarra javiju: da kiéenevsko i 
unghemiáko viáeéemu poglavarslvu dali jesu 
na znanje, da Mikloá car ov mesec vu 
Kiéenev doéel bude, buduC vu Benderbenu 
razvidbu drZal budi ober vu mandftqriisko 
bojno polje iduCih ruskih soldatov. Jasvaáa- 
riiski ruski konzul i rumansko viáeáe pogla- 
varstvo za segurno drZi, da сага vu Kiéée- 
nevű vu ime Karolya rumanskoga kralja, 
jedno vékáé soldaCko poslaniCtvo bude pro- 
slavilo. v** \.l f

AJbil/átov kongreaaui.
íz Londona javiju: Redarstvo je usta- 

novilo, da viáe nihiliátov doälo je vu Lon
don i ovi vu Vitechapél zvanoj hiZi spra- 
viéCe drZiju. Radi toga Zürichska, ruska 
kolonija Celiri, pariZka pako pet zastupni- 
kov poslala je tamo, zvan ovih iz Nemá- 
koga orsaga i iz Hollandije takaj vnogo 
njih je doálo.

SumnjJéav aultan.
Vu Ahmet Riza uredniCtvu, vu Parizu 

izlaZeCe Mech veret mlade turske no vine 
Murad sultana njegove smrti ova piée,‘da 
Abdul Hamit sultan néma ufanja vu dok
tori, koji su njegovoga brata smrt bili usta
novili, radi toga njegovo telő dal je dope- 
Ijati vu Jildisz palaCu, da se osobno uvjeri 
odtoga, da nisu li sa évercali tugje mrtvo 
telő vu raku, da po takvim naCinom osto- 
bodiju van suZnoga sultana.

SakakJ kralj Je Jako boleatam,

Iz Drezde javiju, da kralj je jako *lo- 
Cestu noC bil imal, podjednom se njemu



duáka zapirala i prama polnoói poóele su 
mu noge otekali. Doktori to misliju, da 
kralja ujegovomu Zivlenju se negrozi nepo- 
aredna pogibelj. Od dvora izdano javlenje 
je sledeóe: Glede kralja slabosti na strah 
ne dade zroka, nego kralja na scgurno paz- 
Ijivost opomina, как takajáe nato, da i po 
danu mora vu postelji ostati, pretrucan je 
sada kralj na njegovo najvekáu áalost, da 
Lajos bavarskoga hercega nemre primiti.

Pokrndjena. cirkv*.
íz NémctbogSan obóine piSeju: vu Dűlő 

zvanoj kraSSószörényvarmedjinskoj obóini 
öve dane vnoói vu gróku cirkvu nepoznani 
Cinitelji su nuter bili vudrli i vkrali jesu 
jedno zlatno razpelo, jeden zlati kelih, Sest 
meSnih opravah i dvadeset Sest korun goto- 
vih penez. Razbojniki Birneksz JanoSa 
tamoSnjega stauovnika hiZu takaj su vudrli 
i 2200 korun gotovih penez i vnogo kaj- 
kakovog flaóna odnesli jesu. 2andarstvo je 
sada iSCe.

Dokonéena norija
Veliku nesreóu zrokuval je vu Szent- 

tamaSu jeden nepremisljeni lovac. Dogodje- 
nje se lak bilo pripetilo, da Gavanski Lu- 
kaCa 2ena i PriSic Lenke sa svojimi odraá- 
éenimi к óeri poleg blizine sela leZeóoj nji- 
hovoj zemlji krumpera jesu kopali, как je 
onud bil iSel Ma lőj no viC Milan zvani lovac. 
Gavanski Lukaóa Zena videla — je domom 
iduóega lovea, da se bolje paáóiju delati, tim 
je straSila kóere, da ako nedudu marliveSe 
zkapale krumpera, onda se pribliZavajuóim 
baóijom dade strelati na nje, i naóinila je 
takaj lu noriju, véli Malojnovióu, da пека 
streli na njezinu pucu i Znjom poslujuóu 
pajdaSicu. Malojuovió posluhne, po njego- 
vem mislenju za praznu misleói svojom 
puSkom na dvadeset korakov daleöine streli 
na skupa poslujuóe puce. Posle strelbe 
velika strahota nastala, jerbo sproZena puska 
tz Sprihom nabita bila je. Svi Sprihi vu 
poalojuóe njihovo telő zapiliji I manjih 
pogibelne rane naóinili jesu. Nepremisljeni 
lovac, videói strahovito svoje Cinenje, iz 
svojem orufjem samoubojstvo naőinil bi 
ako tamo delajuói ljudi njemu ovo ne pre- 
preóiju. Na smrt ranjene puce skup dobe- 
Zajuói púk dimo spraví. Med ranjenimi naj- 
bolje ranjena je PriSió Lenke 13 Ijet stara 
puca postala, kojoj jedno zrno Spriha se vu 
oko zavrtat, tri pako vu njezin Sinjak otiSli 
jesu. Kod svih ranjeníh jedíno samo sa 
doktorskom pomoójom moguöe je pomoői. 
Malojnovió Milan na obőinske hiZe odide i 
plaóuó valuje svoje nesreóne óinenje.

Z  А В A V A.

Sreöa.
Vriednosl dobre matere i Zene opisuje 

liepimi rieőmi őakovaóki óizmar Novak Franc, 
kojemu je prije9 godinahZena urnrla. Dakako 
da on to neopisuje zuanstveno po knjigah, 
veó u spomenku sedeői medju prijatelji.

On véli:
»Mi smo sedeli svakog dana kod obeda 

okolo fiola, na gornjoj slrani slola ja naproti 
meni moja Zena a siedne i sdruge dugo- 
vaókfe strane stola sve po óetvero diece 
Jedno polag drugoga. Mali se je uviek trsila, 
da najbolje komádé naSeg jednostavnog 
obeda med svoje drage — a to smo joj

svi bili — razdieli. Kaj je onda preostalo, 
lo je za sebe znala űzeti.

1 ovak je uviek bilo. Pri dielu bila je 
ona prva, pri uZivanju i zabavah posliednja, 
ali uviek dobre volje i vesela i nikaj ju 
nije moglo iz koloteőine dobre volje ganuti, 
samo, ako smo svi zdravi bili.

Dakako da je negda po negda stim ili 
s oniin izaSla na videlo, kaj joj je baS srdce 
tiskalo te se je hotela s nami dospomenuti, 
kako da se ovoga ili onoga rieSimo. Narav- 
ski, je da smo svi zajedno poprijeti morali, 
za da smo uzburkano vierno srdce potaZiti 
mogii.

»Samo naj zdvojiti, draga rnamica».— 
znal sam joj u Sáli reöi — »jedan kral veó 
mora i sreóa к nam najti. Viditi CeS, jed- 
nog dana, kad budemo svi na okupu bude 
samo nekaj na vratih kucalo, mi vrata 
otvorimo i eto ti! — Sreóa bude samo kroz 
oívorena vrata nutar u sobu stupala i tu 
nas sve nadeliia.

Ali sreóa je izostala — i nije doSla 
niti kroz vrata niti kroz prozor u sredinu 
reóene obitelji Novak, veó miesto sreóe su 
doSli baS tmurni dani. Dieca su pnóela 
beteguvali, diela u meStrilnici je ponestajalo 
к tomu je skupoóa ZiveZa rasla a concur- 
rencija, kője ima u svakom staliSu, je svoje 
óinila. CiZmar Novak, akoprem timi nevo- 
Ijami dosta potiSten odoleval je tim napa- 
dajom как ti muZ, muZevno, ali mehkeSa 
2ena je vise krat skrivce toóila suze.

On pripovieda dalje: »Moja siromaSka 
2ena je pod tim pretiskom nevolje mnogo 
trpela, jer joj je bilo za nas, ab tuZiía se 
nije nikad nikomu, a kad je nevolja svoj 
vrhunac dosligla, onda se je ona posve 
dobre volje prióinjala, da niti migom oka 
nije kazala, da bi moglo bolje biti nego li 
je, dapaóe ona nas je jedina batrivela. Nje- 
zino óvrsto ufanjé na bolja vriemena, dalo 
mi je volju i moó, da sam i ja sve trpljivo 
podnaSal te se svojom sudbinom neus traSivo 
dalje borii.

Ali je sudbina na jedankrat silno 
zamahnula te me je najstraSnijem udarcem 
udarila. Na protulietje mi na jedankrat 
zbeteZa moja dobra Zena, njezine Zivotne 
sile su u bolesti naglo padale i prije nego 
je osam dni proélo sam ja sa diecom zajed
no stal plaóuói na odru mrtve mi Zene i 
dietinje matere. Za dva dni smo ju predali 
blagoslovljenoj materi zemlji na groblju.

Nieka stranjska Zena je sad preuzela 
u kuói gospodarstvo te je po moguónosti 
mene i diecu mi dvorila. To je dakako bilo 
samo ónak po moguónosti, jer mater nam 
polag najbolje volje nije bila u stanju nado- 
miestiti.

Tiho i Zalostni sad sedimo okolo stola 
pri jelű, kője nam vise ljubav nezaómja. 
Ako vani tko pokuca, nilko se nestane ud 
stola da sreóu unutar pusti, kr.ko smo si 
negda u dobroj volji znali pripoviedati.

Ah, sad znamo svi: Mi smo uviek 
sreóu oóekivali, a eto veó je od davna bila 
pri nas! Bila je veó godine i godine medju 
nami a mi ju nismo upoznali. Ona nas je 
u jutro budila a na veóer u poóinek pos- 
pravljala; ona je za nas se skrbela, snami 
se smijala i snami plakala; л sada kad je 
pri stolu njezino miesto prazno, sada tekar 
vidimo da je bila med nami, sreóa naáe 
óitave obitelji, naáa dobra i draga majkica.»

Ovako mnogi iáóe sreóu, a nevidi, da 
sreóa kod njega, tekar kad ga ostavi, onda 
uvidja, da ono kaj je iskal, nije bila prava 
sreóa, jer prava sreóa, je uviek á njim bila, 
a on ju nije póznál.

Pogibelno kupaliste.
Nieki mornar, koj je u obóe vino 

rakiju viáe liubil nego mu je bilo na zdrav 
Ije, dobil je na jedan krat poslic putovanj 
volju u rieki Kongo jedno malo se okupal, 
Njegovi pajdaái su ga od toga odvraóali, 
jer, rekli su, da tu ima krokodilah a to je 
za óovieka opasno, ónak samo, kakli za 
áalu, med gladnemi krokodili po rieki Kongo 
simo tamo plivati.- Mornar je malo viáe 
vina i rakije natuóil u Zeludac, koja se je 
как u baromelru podigla gore u glavu, u 
moZdjane, a u takovom staliáu jo onda on 
bil svoje glave, koj si nije nikaj dal dopn 
vedati. — Ima ih posvuda!

Naá mornar anda se svuóe i skoói u 
rieku te prióme gore dole plivati. Ali na 
jedankrat izbilja pliva prama njemu jedan 
ogroman krokodil. Kupajuői se mornar ga 
nije opazil, ali njegovi pajdaái iz obale su 
ga videli, kako se kupajuóemu pajdaáu sve 
viáe i viáe plivajuó pribliZava. Kupajuói je 
bil zgubljen, pák su njegovi pajdaái na 
obali pokuáali joá zadnje sredstvo: puknuli 
su iz puáakali nekoliko kruglih proli Zivo- 
tinji, ali ovo su se na njegovem tvrdem 
oklopu odbile i pale ч vodu ili se как po 
krovu posmeknule i u forrni boltéopet pale 
u more.

Veó se je hilro strahoviti grabeZljivac 
svojoj Zrtvi pribliZaval le su se kameradi 
na obali veó i dogovarali, jeli nebi bilo 
bolje i po óovieóanski, da kupajuóega puj- 
daáa kuglom iz puáke dobro pogode, prije 
nego ga slraána némán pograbi i pod vodu 
neodvleóe. Ali sad je kupajuói straánoga 
neprijalelja opazil te se je okrenul prama 
obali i óim hilrije je к obali priőel plivati, 
do kője je i sretno príspel te se je imái 
samo joá kroz trstinu i rázni iz vode raz- 
tuói rogoz proturati

Ali eto ti opet nőve nevolje? Plivaó 
nije mogel u nagloj rieki plivati jednako к 
obali, gde su njegovi pajdaái stali i stra- 
hom óekali, как se bude to zvráilo, veó ga 
je voda prilióuo uiZe od njih odnesla, a tu 
je u trstmi i áikarju vrebal ogromni liger 
na svoj plien. Kad je anda naá plivaó do- 
plaval do trstine, skoói tiger iz svog zaklo- 
na na njega, ali как je bil slraáno poZdrliv 
s faléi je svo| skok te je plivajuóega, ili 
bolje rekuó veó múlja gazeóega ladvara 
preskoóil te je izraven skoóil na krokodila, 
koj je ladvara proganjal.

I to je sad bila ladvarova sreóa!
Jer sad je preskoóeni plien bil zabo- 

ravljen te nastala straána borba med ovemi 
dvemi silnimi Zivotinjami. Badava je tiger 
svojimi oátrimi zubi po tvrdih luskah ;kro- 
kodilovih grízei i ákrampli drapal, njegove 
lampe su se na krokoddovoj tvrdoj koZi 
samo ranile a krv iz njih je erveno farbala 
vodu doóim je krokodil ostal neozledjen i 
zdrav. Krokodil se je uviek drZal nieáto pod 
vodorn te je svojega nepriatelja uviek vle* 
kel sve dalje i dublje, dók ga je na koncu 
i preobladal te je tiger zajednoskrokodilom 
zginul u dubljini rieke Konga

Krokodil je u tóm zaboravil na svoju 
prvobitnu Zrtvu, njemu je bilo sve jedno 
jeli bude óovieka ili tigra Zderal, pák je 
svojim ligrom odplival dalje.

Spaáeni mornar pako sada padne na 
koliena te se svojemu nebeskomu oslobo- 
djenju i obeóa od pijanáóine se popravili. 
koja ga je u lakó slraáne dvie pogibelji 
dopelala.

I on je svoj zagovor odrZal!
Em. КоИяу



»Naäe Pravice“ .

»NaSih Rravicah» medjimurki apoéfoli.
VeC smo viSekrat spomenuli, da varaä- 

dinski hecc-list i vu Medjimurju ima surad- 
nike i apostolé. Pazili smo na svaku okol- 
nost, da zazvedimo imena onih sirornaSkih 
vitezov, koji tu vu Magjarskoj. vu Medji
murju naS luft i gostoljubivost vÄivaju, pak 
sa laZmi i klevetanjem pune glase poSilaju 
hrvatskim listom i osobito vu uovese vreme 
»NaSim Pravicam». Jeden vu Drávavásárhe- 
lyu slauuje i kapelan je na magjarskog 
grofa fari, рак vu magjarskoj kraljevskoj 
orsackoj Skoli katekizuma vuCi za extra 
plaőu. lme mu je lskra. Ovaj gospon je 
gimnáziuma dva viáeáe razrede vu Magjar
skoj zvrSil, dakle zna magjarski. Ürugi se 
vu lendavskim kotaru narodil i vnogo Ijet 
se je z-.dr2aval vu csüktornyaiskim klostru. 
lme mu je Hozmán Robert Otec mu je iz 
Ötajerske doSel vu Cerenéovec. Tu je za 
navuöitelja bil. 1880-ga poljeg zakona od 
vuCenja magjarskoga jezika iz magjarskog 
jezika bi izpit bil moral poloZiti, ili pak 
ostaviti svoje meslo. Margitai J. ravnatelj 
csáktornyaiske preparandije, ondaSnjih mag
jarskog jezika uCevnih teCajah voditelj se

jo molil ondaSnjemu szombatheljskomu biS- 
kupu Szabó Imri i pri nadzorniku skole, da 
gledeó na njegovu familiju. naj ga ostaviju 
vu sluSbi i rajSi ga naj prisiiiju na to, da 
da óez vise Ijet naj hódi na uőevni teéaj 
magjarskog jezika, dok se tak navöi magjar
ski da si svoju diplomu more nostreficerati. 
Nigdar se nije navCil magjarski, potlarn je 
nepriatelj postal svemu, kaj je magjarsko, i 
sin je sledil svojega otca példu. Otac rrru 
je potlarn penziu dobil, magjarsku penziu!

Pak sin za sve ove je sa tem platil, 
da dobroöinitelja familie vu onim varaZdin- 
skim listu dobro pogrdi, a magjarsku domo- 
vinu pak, koja je njegovoj iz stranjskoga 
nutri doselujuöoj familii kruha dala i vno
go Ijet ga trpela pod svojih kriIah, izdaje. 
Takovi su naSi nepriatelji i takova je mag- 
jarov nestrpljivost (?!) sa drugimi narod- 
nosti, od Cesa je tuliko kriCal i kriCi gos
pon kapelan i gospodin pater.

Odgovorni urednik: 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

M a g y a r  K c n d s i r i l ; .
A m agyar irodalom főművei 

Megjelenik, félévenkinti 5 köte
tes sorozatokban, összesen 55 
kötetben ára 220  korona.

Megrendelhető:

Fischel Fiilöp (Strausz Sándor)
KSnyVK«resK«UsActi

_________ C s á k t o r n y á n .

M A G G É ;, izesitö páratlan a maga nemében és régóta jól bevált szer, hogy gyönge leveseknek, máriásoknak
főzelékeknek stb. egy pillanat alatt meglepő jó  és erőteljes ízt adhassunk. - Néhány csepp elegendő.

Kapható minden fúszerkereskedésben, csemege-üzletben és droguerlában. 534 32—
Üvegecskékbon 50 fillértől kezdve. Kredeti üvegecskék olcsóbban utántöltetnek.

M A G G I-k itü n tetések : 4 nagydij. 26 aranyérem. 6 díszoklevél,5 tlszteletdij Hatszor versenyen kívül, bi kotóbzott az 1889. és 1900-iki párisi világkiállításokon, (Maggi Gyula bírálótag.

Ü g y n ö k ö k
felvétetnek igen kedvező feltételek mellett

E rz sé b e t-sza n a to r iu  m-sorsjegyek
részletfizetés melletti elárusílására.

F U C H S  H. v á l t ó h á z a
BUDAPEST, IV., Kecskeméti u. 1.

790 2—5 __

K é p e s  l e v e l e z ő l a p o k
nagy választékban kaphatók

#  Fischel Fiilöp (Strausz Sándor) &
könyv- és piipirkereskedésében

Csákt ornyán.

К e i I - 1 а к к
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

К e i I - I é I e viaszkenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér »Glasur« fénymáz 90 fillér 
Keil-féle arany-féuymáz képkereteknek 40 fill.
К e i I - f é I e szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók : §
H E IN R IC H  M IK S A  czégnél C sák to rn yán . Г
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Fontos 6$ziidényre!
Todor R.

Mindennemű ű v e g e z é s i  munkákat úgy a házamban, 
mint házamon kívül, valamint képkeretezést elvállaltok

utóda. Czétrtulajdonos: K r U S C h o v e t Z  J ó z s e f  Csáktornyán.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a
RÉTHY-féle

pcmctgftt czuKotljáitál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHV-félét kérjünk, mivel 
sok haszontalan utánzata van 

I doboz 60 fillér.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

w  w  w  v v W 'S v  WhWl
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1> L О M |j U S !
250000 hálairat egy év alatt.

N i n c s  t ö b b é ;H í: ia j i
t Pb ti betegségeknek előidézői kétségtelenül 
az odvas fogak. К zen remek amerikai szer, 
ezen kínos és kellemetlen szenvedéseket

azonnal megszünteti!

..Plombus'-szal mindenki 
maga plombirozhatja
fajdalom nélkül és hihetetlen egyszerű módon

НФ “ o d v a s fo g a it -wi
• Plombus ne hiányozzék egy háznál sem, 
az egyszeri csekély kiadás százszoros kamatja: 
a nyugalom. Л foglájdalmakban szenve
dőket tehát saját érdekében felliivjuk, hogy 
rendeljék meg ezen valóban remek háziszert, 
mely az amerikai élelmesség netovábbja!
лга egy adagnak, mely 5—0 odvas fogra 
elegendő, használati utasítással 2  korona.
2 kor. I0 till, előzetes beküldése után bér
mentve bárhová. Megrendelhető egyedül a 
Magyarországi képviselettől, melynek cziitie :
n PlombuS^szétkiildés. Pásztó, Heves-in. ^

PLOMBUS Co New-York <04 EI06 Str

P L O M B Ü S !
250000 zahValnih listoV ctz jtdt» Ijrto!

s í v ■ v z u b n e  b o l j l l

Ne да v i s a  г г !“ “ .*й :
Zgornjim betegom su bezdvojno zrok Sup- 
Ijasti zubi. Ovo lino amerikansko sredstvo 
ove nevugodne i bolestne nevolje

taki prepreci I 7M,

Sa Plombusom si svaki 
sam more p l ombéra t í
bez svaké bolesti i nevjerovatno jednostav- 
nirn nacinom

itär supljaste zube!
»l'lombus« naj nefali nili pri jednoj hiái, 
malomu slrosku je stokrat naplaéeni interes: 
mir. One dakle, koji zubno bol iinaju, pozo- 
vemo, da naj pristelaju, ovo fino sredsvo, 
koje su vu Ameriki znajsli.
Cena jednoj poreiji, kaj je za 5—0 Supljaslih 
zubov dosta, sa naputkom hasnuvanja а 
korune. Ako se 2 K. 10 f. napre poäle, franco 
razposiljano bude. Modi je priStelati jedino 
od magjarskog, povereniétva kojemu je atres:

JRazposiljanje „Plom bus“ »u Pásztó Hws-i.

A  ki czipőjét állandóan ele
gánsan akarja viselni az csak

G l o  b i n t
használjon.

E z a legjobb bőrtisztitószer 
f i n o m  e z i p ő k  r ész ére.

7н7 1 ft

Egyedüli gyár: Ifj. Schulz Frigyes 
r.-társ. Eger (Csehország) és Lipcse.
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