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Farsang után.
Különös és jellemző vonása a mi népünk

nek: ha beköszönt a farsang, megszállja az el 
nem nyomható tudat, hogy most mulatni kell, 
kell — ameddig bírjuk.

Máskülönben takarékos, dolgos, józan 
észjárású, de a farsang, mintha bübája volna, 
valósággal megbabonázza és bizony elegen 
vannak, akik, ha módjukban állana, elmerül
nének a mulatságok tengerében.

Nemcsak a melegvérű fiatalságot szállja 
meg a farsang mámora, de a szülőket, az 
öregeket is, akiket máskülönben a »higgadt« 
jelzővel szoktunk megtisztelni.

És nem vehetjük a kivételek közé 
azokat a családapákat sem, akik mostanában 
háborgó indulatoktól gyötörve futkosnak 
mindenfelé, hogy a bálozásra és estélyekre 
szükséges pénzt minden áron előteremtsék.

A vidám farsang alakjai ezek az el
kényszeredett családapák, akik nem tudtak 
ellenállni a mama zsörtölődésének és az 
eladó leány, gyakran leányok, sóhajtásainak.

A kis iparos, a kereskedő, akit végre
hajtanak az adóhátralék miatt, a szerény 
fizetésű hivatalnok, aki megérez minden 
fillérnyi tulkiadást és mindazok, kik merény
letet követnek el anyagi helyzetük ellen, 
midőn eleget tesznek az úgynevezett társa
dalmi követelményeknek, mint áldozatra 
szánt bárányok kisérik családjukat mulat
ságról mulatságra.

Elmúlik a farsang, elmúlik legtöbbször 
úgy, hogy a család büszkeségének, a szép 
eladó lánynak nem húzta az ujjára a karika
gyűrűt a szerelmes vőlegény. Elmúlt az az 
idő, de talán nem is volt sohasem, hogy a

házasulandó férfiak a bálterem sikamlós 
parkettjére mentek asszonyt keresni.

Egész más csíziója van most Hymennek: 
a telekkönyv, a protekezió és egyébh prak
tikus szerzői Ámornak. De magának a sze
relemnek sem éltető levegője a bálterem izzó 
atmosférája. Hamar jön olt a mámor és 
gyorsan száll el.

Hamvazó szerda nemcsak a lelki magába 
szállás napja, de a csalódás, a kesesüség. a 
rideg anyagi gondok napja is. S eljön a 
kuporgatás és nélkülözés ideje és a helyzet 
sanyaruságát semmivel sem enyhíti az, hogy 
»jól mulattunk á farsangban.« Sőt a kirivó 
ellentét csak növeli a jelen kínos voltát.

A föld népe is csak úgy fogja fel a 
farsangot, mint az urak, de itt legalább sze
rényebbek az igények és olcsóbbak a mulat
ságok.

Igaz, a farsang arra való, hogy a küz- 
ködés és munka között eltelt eszlendöért 
vigsággal és jóérzéssel kárpótoljuk magunkat. 
De aki úgy kárpótolja magát, hogy bajait 
csak tetézi, az maga ellen is a családja ellen 
is vétkezik. És mert olyan általános ez a 
baj, azért van szükség böjti prédikácziora a 
farsang végén. Szivleljék meg az apák és 
mamák. A farsang nem azért farsang, hogy 
keserűséggel gondoljunk, és kellemetlenségek 
emlékeztessenek vissza reá. Pokolba a tár
sadalmi követelményekkel, azok még nem 
sok leányt juttattak fejkötű alá.

Legyen vig és kedélyes a farsang és 
mulatgassunk annyit, amennyi jól esik De 
az általános vidámság e hetei alatt ne té
vesszük el szem elől a reális szemponlokat. 
E nélkül ebben az élelmes világban boldo
gulni nem lehet.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Uj szolgabiró A főispán a Mezriczky 

Jenő szolgabiró lemondásával üresedésbe 
jutóit szolgabirói állásra Szilágyi Dízső tisz
teletbeli szolgabirót helyettesként kirendelte 
és szolgálattételre a perlaki járás lőszolga- 
biróságához osztotta be

— Tanitóválasztás Gyarmati József 
murakirályi tanitót Alsódomborura és Horváth 
János dráskoveczi tanitót Murakirályra taní
tóvá választották meg.

—  A »Muraközi Muzeum« számára a 
muzeum egy barátja a következő tárgyakat 
küldötte. 1. Néhai Bogdán György muraközi 
születésű, felsőhrástyáni földbirtokosnak 1865. 
november hó elején kelt sajátkezű levelét, 
melyben megismerteti a muraközieket politi
kai nézeteivel, kik őt a követjelöltség elfoga
dására annak idején felszólították. 2. Gróf 
Festebcs György volt Zalavármegyei főispán
nak, Ö felsége személye körüli magyar mi
niszternek Zalavármegye közönségéhez inté
zett búcsúzó leiratát (1867. február 23.) 3. 
Svuslics Benő Zalavármegye egykori főispán
jának székfoglaló s ezzel kapcsolatban a 
vármegye főjegyzőjének üdvözlő beszédét 
(1886 decz. 1.) 4. Két darab a tolnai gróf 
Festetics családra vonatkozó eljegyzést hir
dető értesitést. 5. 64 darab régi ezüst és 
rézpénzt. Továbbá Fejér József uradalmi 
mérnök Muraközre vonatkozó több régi iratot, 
Farkas Lajos gazdatiszt pedig a prekopai 
kavicsbányákban talált 3 drb. ritka nagy 
kavicsot küldöttek be.

— Figyelmeztetés. A világhírű Zoltán-féle 
kenőcs nem tévesztendő össze oly szerekkel, melyek 
számtalan más baj mellett csuz és köszvény ellen 
is ajánlhatnak, mert a Zoltán kenőcs kizárólag

T Á R C Z  A.
Kleinzach.

— Irta: Szabó László.
A szerencséden Hoffmann Amadé, ha tovább 

élt volna pár esztendővel s elvetődött volna a mi 
kis városkánkba, bizonyára nem az eisenachi udvar 
szomorú kis törpéjét énekelte volna meg, hanem 
a mi helyiérdekű Standard-unk »szorgalmas és 
tehetséges« munkatársát, Bogdán Ferenez urat 

A kis Kleinzach sorsa annyira hasonlít a 
szegény Bogdán Feriéhez! Ó is rut, törpe k isem 
ber volt, de a rútsága és törpesége sokkal inkább 
bosszantotta az embert, mint Kleinzaché. Ha törpe, 
hál legyen törpe s rut legyen igazán rut De 
Bogdán a négy láb magasságot valamivel túl ha
ladta, az első benyomás után mindenesetre törpének 
és rútnak ítélte az ember, de azután, ha elgon
dolkozott rajta, megharagudott az ember erre a 
kis modorú Klein/achra, akinek a törpeségében 
és a rútságában nem volt éppen, de éppen semmi 
harmónia. Talán ha határozottan törpe és abszo
lúte rut lett volna Bogdán Feri: nem jutott volna 
az eisenachi törpe sorsára. A rut ember sokkal 
kevésbbé hagyhat hidegen, mint a szelíd, har- 
moniátlan rútság, melyet a jószívűség rendesen 
»egyszerű érdektelenségnek« vesz, közönségesnek 
deklarál.

Bogdán szakasztott úgy járt, mint Kleinzach: 
belebolondult egy gyönyörű herczegnßbe. Az igaz, 
hogy ez a herczegnő nem az eisenachi lovagvár 
fényes termeiben volt herczegnő, csak a bégavári 
színház deszkáin; de szavahihető ember állítása 
szerint nem lehetett kevésbbé szép, mint az a 
gyönyörű herczegnő, aki még a sok szépet ismert 
Hoffmann Amadé zsenijét is megbolygatta. Meg a 
herczegnő épugy lenézte Bogdánt, helyesebben: 
épugy nem vette észre, mint a hogyan az eisenachi 
herczegnő nem vett tudomást a szerencsétlen kis 
Kleinzach létezéséről.

Bogdánnak éppen akkor vette el az eszét a 
leány, mikor, a »jól szervezett nyári társulat« 
egyetlen tenoristája folyton betegeskedett s Hoffmann 
meséiben ez a gyönyörűséges szőke leány próbál
kozott meg Hoffmann szerepével.

Bogdán tökéletesen belebolondult. Pedig a 
rútsága és törpesége mellett roppant szegény volt 
s igy még csak reményei se lehettek. Valami kiváló 
szellem sem lakozott óriási koponyájában, s igy 
azzal sem áltatta magát, hogy majd a szellemével 
fog imponálni a leánynak. Ez eszébe sem jutott, 
igen helyesen, hiszen ahhoz már igen neki vadult 
fantázia kell, hogy az ember még ezt is határozó 
tényezőnek vegye az érzelmek azon csatájában, 
amelyet a szerelmesnek és a szeretettnek kell 
vívnia, hogy létrejöjjön a boldogító kölcsönös 
szerelem.

A primadonna csak annyiban vett tudomást 
a szegény fiúról, hogy mindig mosolyogva fogadta 
a köszönését. Hanem az csak a sablonos művész
női mosoly volt, amelyből kijut mindenkinek bőven, 
akit arra kárhoztatott a végzet, hogy naponkint 
himnuszokat írjon a bégavári színtársulat előadá
sairól. A szegény fiú eleinte persze félre magya
rázta ezeket a mosolyokat s fölöttébb boldognak 
érezte magát. Csak akkor lohadt le egy kicsit a 
tüze, mikor egy álmatlanul töltött éj után kora 
reggel betévedt Bégavár sz. kir. város egyetlen 
acceptálható kávéházába s látta, hogy a szőke 
primadonna még mindig ott mulat az Eszterházy- 
huszárezred tisztjeivel s már a konyaknál tartanak.

Én nem tudom miért van, de tény, hogy 
elhatározó pillanatokban az ostoba embereknek 
rendesen jobb és praktikusabb eszméik jönnek, 
mint akár a legnagyobb zseniknek. A kis Kleinzach- 
nak könnyű volt, mert felajánlhatott egy milliót 
az aisenachi herczegnő szerelméért, de Bogdán 
annyira szegény volt, hogy még a vendéglősének 
is tartozott, — holott a primadonnáknak még 
inkább volna szükségük egy millióra, mint a lovag- 
korbeli herczegnőknek

Azonban az úgynevezett sors Bogdánnak a 
helyzetét is megkönnyítette egy kissé: az Eszterházy 
ezredet elhelyezték Bégavárról. — A gyönyörűsé
ges szóke primadonna pedig a legközelebbi virág
vasárnapra már minden szépsége daczára sem



csakis C8uz és köszvény ellen használható és e 
bajoknál mint azt a legkiválóbb orvosok is igazolják, 
tényleg leftilmulhatatlan. Üvegje 2 kor., a készítő 
Zoltán Béla gyógytárában, Budapest, Szabadság-tér. 
Postai szétküldés naponta.

—  Az iproeifjak márcziusi ünnepélye
Hazafias érzületéből kifolyólag márczius idu
sát évről-évre megszokta Csáktornya közön
sége ünnepelni. Újabban a helybeli Iparos- 
ifjak Egyesülete vette kezébe a szent ügyet 
s alkalmat adott most már másodszor a 
városnak, hogy hazafias érzelmeiről tanúsá
got tehessen. Szerdán este is rendezett ily 
emlékünnepélyt a hazafias egyesület, mely 
gazdag és érdekes műsorával akkora közön
séget hozott össze: hogy az ember-ember 
hátán szorongók egy része még az elkülö
nített színpad mögé is szorult, hogy onnan 
az ünnepélyt türelmesen végig hallgassa. 
Legkevesebb 300 ember jelent meg az esté
lyen a  város minden rétegének képviseleté
ben. 8 óra után vette kezdetét az ünnepély 
a Himnusz eléneklésével, melyet az egyesü
let dalárdája adott elő. A közönség állva 
hallgatta végig a precízen énekeli nemzeti 
imát. Miután Zrínyi Károly elnök szép és 
lelkes szavakkal üdvözölte a közönsé
get és megnyitotta az ünnepélyt. Tóth 
József egyesületi tag Márczius 15-kéről sza
valt, melyet a közönség megtapsolt Utána 
»Tavasz elmúlt« szép éneket adta elő tet
szés nyilvánítások mellet a dalárda. Majd a 
szinielőadás következett, melynek a közön
ség nagy érdeklődéssel nézett elébe. S vára
kozásában nem is csalódott; mert a Márczius 
15-ike ez. különben egyszerű rövid egy fel- 
vonásos darabba annyi életet öntöttek ügyes 
játékukkal a szereplők (Kelemen Sándor, 
Saffarics Ilona, Himly Béla), hogy hazafias 
vonatkozásaival nagv tetszést és lelkesedést 
keltett a hallgatóságban. Emelte az előadást 
hatásosságában a háttérben lefolyt márcziusi 
ünnepély, mely czigányz néjével, szavalatá
val (Himfy Béla), a dalárda Talpra magyar
jával s a Kossuth nótájával kerekítette s 
domborította ki a darab meséjét. Meg is tap
solták a szereplőket a játék végén. A füg-

kapot» szerződést. Bégavárott valami népbank is 
alakult, amelyhez igazgatónak Isten tudja miért, 
— épen a mi kis Kleinzachunkat, Bogdán Ferit 
szemelték ki.

A nagyon szőke primadonna ott maradt 
Bégavárott: roppant sok volt a kifizetetlen szám
lája és semennyi a pénze.

Bogdán hamar »Bégavár közéletének jelesei« 
közé küzdötte fel magát — s az 6 közbelépésére 
aztán az uj igazgató a következő évben szerződ
tette is a szőke primadonnát. Katinka volt annyira 
számitó, hogy tudott hálás lenni: nőül ment 
Bogdánhoz.

Egy olyan gyönyörű, csupa élet, egészséges 
vérü leány, aki növendék-leány korában az opera 
legszebb statiszta leánya volt: hozzáment ehhez a 
rut kis törpéhez, akinek se vagyona, se szelleme. 
Nem hálából, csak számításból ment hozzá. Ettől 
kezdve mindkettőjüknek jobb dolga lett: Bogdán
nak nőtt a tekintélye és a pozicziója, mert gyö
nyörű színésznő volt a felesége: a primadonna is 
növekedett hírben és tiszteletben, mert férje volt, 
akit a helyi Standard révén még befolyásos em
bernek is lehetett volna nevezni.

Az uj asszony a körülményekhez képest jól 
érezte magát, — a férj sem búslakodott, mert azt 
gondolta, hogy mindig jobb, ha a nő, akit szere 
tünk, — a feleségünk és gyűlöl bennünket, mintha 
vak elérhetetlen ideálunk volna, aki szintén lángol 
érettünk.

göny felgördültével Rákóczi kesergőjének 
eléneklése után Bencsák Richárd polg. isk. 
tanár mondotta el hatásos ünnepi beszé
dét. Bencsák ur szabatos nyelvezetével s 
temperamentumos előadásával nagy hatást 
kelteti, minek bizonysága az a hosszú taps 
volt, mellyel a szónoklatot a közönség fogadta. 
A dalárdának ezután előadott »Bár poéta 
nem vagyok« szatirikus kuruez dala akkora 
tetszést aratott, hogy azt meg is kellett is
mételnie. Utolsó pontja az ünnepélynek 
Halmos Ignácz szavalata volt, ki »A magyar 
ifjúsághoz« ez. költeményével nagy tetszést 
aratott. Az ünnepélyt a dalárda a Szózattal 
fejezte be, melyet a közönség állva hallgatott 
végig. A színpad lebontása után a közönség 
a többi két szobában is elhelyezkedett, a 
fiatalság meg ez alatt lánczra kerekedett. A 
mulatság a késő reggeli órákban ért véget, 
miközben úgy a dalárda, mint a közönség 
is többször énekelt.

—  A Csáktornyái áll. tanítóképző intézet 
ifjúsági önképző köre márczius 15-iki nem
zeti ünnepélye, mely az intézet tornacsarno
kában az nap d. e. 10 órákor folyt le, igen 
szépen sikerült s megjelentek rajta az intézet 
ifjúságán kívül a tanítóképző tanári testületé 
teljes számban, a helybeli polgári fiúiskola 
tanár testületé és ifjúsága nagyszámban. Az 
ünnepély a mull számunkban közölt Prog
ramm szerint folyt le. A szereplő növendé
kek mindegyikét elismerés illeti. Különösen 
Miskolczy Mihály IV. éves növendék ünnepi 
beszéde volt tartalmas. Megható szép volt 
Buday József és Kanizsay János növendékek 
éneke: Ima a hazéárt Baksa Lajos (Petőfi: 
Nemzeti dali), Jezerniczky Zoltán (Ábrányi: 
Kossuth sírja), Kopstein Lipót (Miskolczy 
Mihály: Márczius 15-én) szavalatai és Farkas: 
Vén czigány czimü mellodráma mindanyian 
emelték az ünnepélyí. Az ünnepély a hym- 
nussal kezdődött és a szózattal végződött. 
Az ének darabokat Morascher Hugó zene
tanár vezette nagy szakavatottsággal. — Az 
ünnepély befejeztével Margitai József intézeti 
igazgató buzdító beszédet intézett a tanuló

A különben nyugodtnak és békességesnek 
épen nem mondható házas élet nagyon megnö
vesztette az ambicziójál: az volt a vége, hogy az 
ország első Operette színpadjáról hódítsa a világot 
akkor még uj Szép Helénájával. Ez persze roppant 
nagy dolog volt, mert minden énekesnőnek az volt 
a becsvágya. S neki, mióla férjhez ment, semmi, 
de épen semmi protekeziója nem volt!

Bogdán még mindig nagyon szerette a fele
ségét, — gondolt egyet, s megigér:e neki, hogy 
czéljához segíti!

Az asszony kinevette. De ez a férjet legke- 
vésbbé alterálta. Egy hónap múlva felköltözött a 
fővárosba, otthagyta a népbankot s a Standard 
szerkesztőségi Íróasztalát s egyik igen-igen lármás, 
de máskülönben lehetősen silány fővárosi újság 
zsoldjába szegődött — zsold nélkül, hogy szíveseb
ben fogadják. Azután elkezdett luinpolni, hogy bará
tokat szerezzen. Mikor már elég volt a lumpolás
ból, — a feleségét meghívták vendégszereplésre 
Gyönyörűséges szép szőke asszony volt, óriási 
síkéit aratott a jó czimbora. Építik azok, akik 
remélték, hogy pipotya és rut lévén a férj, a 
közelébe jutnak, — az egekig magasztalták hangját, 
énekművészeiét, játékát, — s igy a bégavári pri
madonnát már másnap minden személyes ptotek- 
czió nélkül is szívesen szerződtették az elsőoperette 
színpadra.

Az asszony fölöttébb boldog volt, mikor a 
férje átadta neki az aláirott szerződési, — de most

ifjúsághoz, lelkűkre kötvén, hogy a mostani 
lelkesedést vigyék ki magukkal az éleibe is. 
Ennek a hazafias lelkesedésnek azonban a 
tanítónál nem szabad megelégedni azzal, 
hogy hazafias ünnepélyek alkalmával ünnepel 
a tanító, hanem a hazafias lelkesedés hatása 
alatt arra kell törekedniük, hogy a gondjaikra 
bízott gyermekeket jó hazafiakká, a hazának 
minden szépért és nemesért lelkesedni tudó 
polgáraivá igyekezzenek nevelni. Végül meg
köszönte az ifjúságnak a szép ünnepély ren
dezését, az ünnepélyen megjelent polgári 
iskolai tanároknak és a polgári iskolai ifjú
ságnak pedig azt, hogy megjelenésükkel az 
ünnepély fényét emelni szívesek voltak.

- -  A Csáktornyái korcsolyázó egyesü
let választmánya folyó hó 11-én délután 
7,6 órakor ülést tartott, melynek egyedüli 
tárgya a lefolyt évadról szóló elnöki és pénz- 
lárosi jelentés volt. E jelentések szerint az 
egyesületnek 96 tagja volt; még pedig 38 
rendes, 2 család, 6 pártoló és 50 tanuló. Az 
első korcsolyázás deczember 29-én, az utolsó 
február 18-án volt. Korcsolyázni lehetett 31 
napon át, mely napokon a tagok mindig 
nagy számmal jelentek meg a jégen. Február 
12-én a tűzoltó zenekar játszott a jégen. A 
villamos világítás igen szépen bevált, s úgy 
ez, mint ezzel kapcsolatban az esti időben 
lehető korcsolyázás nagyban hozzá járultak 
a korcsolyázás nemes sportjának a megked- 
veltetéséhez és folytonosan vonzottak az 
egylet körébe oly tagokat, kik máskülönben 
nem léptek volna be az egyletbe. Mivel az 
egyesület ezentúl állandóan villamos világí
tást alkalmaz a jéppálya fölött, remélhető, 
hogy a jövő években fokozatosan fog emel
kedni tagjainak a száma Az egyesületnek 
bevétele: a régi egyesülettől készpénzben és 
az idei évadban tagdíjakban 606 kor. 40 
fillér, kiadása 524 kor. 14 fillér volt s igy 
a pénztári maradvány 82 kor. 26 fillér, mely 
összeg takarékpénztárban gyümölcsöztetik 

—  Köszönet nyilvánítások. A »Zrínyi« 
emlékoszlop fedezetlen költségeinek törlesz
tésére a Csáktornyái takarékpénztár 50 ko-

is volt annyira számító, hogy a helyett, hogy a férjét 
megcsókolta volna, — kidobatta a hotel portásával.

Természetesen elváltak. Az asszonynak most 
már bőségesen akadtak gyémántos imádói, — a 
kritikus gyerekeket egy-egy mosolylyal könnyen 
elbolonditotta úgy, hogy a lap >k legszelídebb jelzője 
mindig ezen már stereotyppá váló kifejezés volt: 
a szőke istennő.

A szegény kis Kleinzach pedig ég és föld 
között lebegett. Eljátszotta a poziczióját Bégavárott, 
s mikor a zsurnaliszta klubban és a bohém-kávé- 
házakban hire járt, hogy a felesége kidobatta és 
elváltak, — roppantul elhidegültek iránta, húzódva 
foglak vele kezet, s ha csak lehetett: mindenkor 
kikerüllék.

Kikopott a redakcziókból, a hova később már 
csak melegedni járt be, mert nem adtak neki 
semmi munkát Fokról fokra sülyedt alá.

Nemrégiben találkoztam vele. Egy görbe nap, 
helyesebben görbe éjszaka után mámoros fővel 
betértünk néhány igazándi bohémé emberrel egyik 
butikba, — *a csőcselék életét tanulmányozni.« 
Olt láttam a szegény Bogdán Ferit, nagyon kopott, 
— innen-onnan összeszedett ruhákban, rendetlen 
szakállal, s ivott rettenetesen, miközben trágár 
szemtelenségeket hazudozolt az 6 gyönyörűséges 
szőke primadonna feleségéről. Borzasztó jelenet volt

Szegény kis Kleinzach, miért is voltál olyan 
bolond, hogy ostoba és szegény létedre nőül vettél 
egy gyönyörű szőke leányt!



rónát, a Muraközi takarékpénztár 100 koronát, 
a Csáktornya-vidéki takarékpénztár 100 koro
nát adományozott, amiért a végrehajtó-bizott
ság nevében köszönetét nyilvánítja: Gvetkovics 
Antal pénztáros.

A Csáktornyái iparosok »Otthona« tőké
jének gyarapítására a Muraközi takarékpénz
tár részvénytársaság 60 koronát, a Csáktornya- 
vidéki takarékpénztár részvénytársaság 30 
koronát voltak szívesek adományozni, mely 
szives adományokat e helyen is őszintén 
megköszöni az ipartestüket nevében: Godina 
Miklós ipartestületi elnök.

—  Halálozás Horvát Gábor 3Ümegi 
könyvkereskedő, a »Sümeg és Vidéke« kiadó- 
tulajdonosa folyó hó 17-én d. e. 10 órakor 
életének 45-ik, boldog házasságának 16-ik 
évében hosszas szenvedés után Sümegen 
elhunyt. A megboldogult földi maradványai 
í. é. márczius hó 19-én d. u. 3 órakor fog
nak a sümegi izr. temetőben örök nyuga
lomra helyeztetni Nyugodjék békével!

—  Zalavármegye gazdasági egyesülete 
f. hó 12-én tartott rendes közgyűlésében 
Voigt Ede lemondása folytán üresedésbe jölt 
titkári állásra 37 pályázó közül 43 szótöbb
séggel Sárközy Jenőt választotta meg.

—  A drávavásárhelyi társaskör által 
az áll. el. népiskola zászló alap javára a 
múlt hó 25-én rendezett tánczmulatságon a 
következők voltak szívesek felülfizelni: Filipics 
Lajos 5 kor., Schwarcz Mór 3 kor., Viasz 
Nándor, Tóth Károly, Kornfeind Nándor, 
Horváth József, Wolner Márk, Löwensohn 
Miksa, Meider Mór, Csakathurner Ignácz, 
Friedl József, Lobi Rezső, Heilig József,Zrínyi 
Viktor, Benedikt Béla 2—2 kor.; Frász Tamás, 
Deutsch Lipót (Lenti), Grész Gyula, Sráy 
Ferencz (Orehovicza), Sráy József, Vreszk 
Vincze, Koczik Károly, Koipics Józsel, Mik 
Szilárd, Topolnyák János (Drávaóhid), 
Kovácsics János, Frász Balázs 1 — 1 kor: 
Krisztofics Győző 62 fillért, Mráz Kálmán, 
Meider Albert 50—50 fillért, Deutsch Adolf 
és Friedenlhal Sándor 40—40 fillért Össze
sen 48 kor. 42 fill Ezen összeghez járul 9 
kor, 58 fill, tiszta jövedelem s igy az alap 
javára maradt 58 kor, mely összeg kama
tozás czéljából a Csáktornyái Takarékpénz
tárban helyeztetett el. A nemes szivü adako
zók fogadják a rendezőség hálás köszönetéi

—  Gazdák gyűlése. Szép és nagyfontos- 
ságu gyűlése volt folyó hó 12-én a Zalame- 
gyei Gazdasági Egyesület tagjainak Zalaeger
szegen. Az érdekes nagy gyűlés fél 10 órától 
fél 1-ig tartott. Igen sokan részt vettek a 
titkári választás érdekeltsége miatt is. Ezt az 
alkalmat jól felhasználta az elnök Herlelendy 
Ferencz főispán, aki úgy látszik, nemcsak dísz
nek nézi az elnöki széket, hanem szenvedé
lyes kötelességérzettel foglalkozik is a gaz
daság ügyével s B/4 óráig tartó elnöki jelen
tésében maga adja elő az évi jelentést, melyet 
bátran nevezhetünk egy jól kidolgozott érte
kezésnek és gazdag fejtegetésnek, nemzeti 
irányeszmék felvetésének, javaslatok előter
jesztésének. Nagy fontosságú határozatot 
hozott a közgyűlés a tejszövetkezésnek az 
érdekében. Mert igaz ugyan, hogy a közgaz
dasági ágak tömkelegében kis pont ez a 
lejszövetkezés, de mégis rendkívül fontos, 
mert a takarékosságot, és az erőt magában 
rejlő szövetkezésnek az eszméjét szeretteti 
meg a néppel. Bosnyák Géza tag terjesztette 
elő megokolva az indítványt, melynek az a 
tartalma, hogy a tejszövetkezeteket ki kell 
venni a czégjegyzés kötelezettsége alól, mert 
a tejszövetkezés nem kereskedés, hanem 
értékesítés és takarékoskodás. Ez nem köz
vetítés, hanem csak eladás; nem kereskedés,

hanem csak gazdálkodás. Ez ügyben felter
jesztést intéz az egyesület a parlamenthez 
és a kormányhoz. Egyúttal átiratot intéznek 
a testvér-egyesületekhez Ugyancsak Bosnyák 
Géza indítványára — állategészségügyben — 
megkérik a minisztert, hogy az ojtó-anya- 
gokra legyen felügyelettel, ojtó álomások szer- 
veztessenek s ezek helyeztessenek állami 
szigorú felügyelet alá, mert igen sok eset 
volt, hogy az ojtó-anyagok fertőzve voltak, 
melyek tehát igy megbizhatlanok. Több üdvös 
intézkedést tettek még az állattenyész
tés körüli kérdésekben, pl. bikaügyben stb. 
Három tagú bizottságot küldtek ki, hogy az 
egyesület számára egy Szakközlöny kérdésére 
nézve készítsenek javaslatot. Az egyesületbe 
94 község jelentkezett tagnak Az egyesület
nek 39 ezer korona volt a bevétele 7 ezer 
a kiadása s igy 31 ezer a jövedelme. Ezután 
a titkár és igazgató választmány tagjainak 
a választása ejtetett meg.

—  A Murába fulladt Kotnyek István 
nagy palinai 60 éves földmives folyó évi 
február hó 20-án fűz vesszőt metszeni ment 
a Mura parti tüzesbe s azóta nyoma veszett. 
Folyó hó 10-én azulán Muraszerdahely 
határában a Mura partján egy a viz által 
kidobott férfi hullát talállak, melyben az el
tűnt Kotnyek Istvánt ismerték fel.

— Hazai ipar. Wein Károly és Társai gyári 
ezég a mai lapunkban közzétett »Figyelem* czimii 
fürdetésére különösen utalunk s első sorban házi
asszonyainknak ajánljuk becses figyelmébe. Vegyünk 
ahol csak lehet hazai iparczikkeket, miáltal hozzá
járulunk, hogy sok ezer szorgalmas kéz jutalmazó 
munkát kap, de hozzájárulunk ezáltal ahhoz is 
hogy a nemzet gazdaságilag is erősbödhetík.

—  Tűz ember halállal Vinkovics Mihály 
viziszentgyörgyi (kerekhegyi) lakos lakóháza 
folyó hó 12-én délelőtt 9 órakor kigyuladt 
s a nagy szélben nemcsak a kigyuladt ház, 
hanem az összes melléképületek: 2 islálló, 3 
pajta, 3 sertés ól a bennük levő élelmi és 
takarmány készletekkel és az istállóban egy 
borjú elégtek Elégett továbbá a szomszéd 
Lukkmann Istvánná szül. Szalajszter Klára 
lakóházának a teteje, egy pajtája, egy istál
lója a bennük levő gazdasági eszközökkel 
és takarmány készletlel; Latin Györgynek a 
háza, pajtája és sertés óla égett le. A nagy 
tüzet csak déli tizenkét órakor sikerült el
nyomni. Hogy mi okozta a tüzel, nem tudni 
még most bizonyosan, de valószínű hogy 
gyújtogatás. Ugyanis az eset alkalmával 
Vinkovics Mihálynak 30 éves István nevű 
fia atyjának a ládáját feltörve onnnan a 
200 korona készpénzt magához véve meg
szökött. A gyanú a megszökött fiút terheli. 
A fiút még nem fogták el. Vinkovicsruk a 
kára 1430 kor. Szalajszter Kláráé 960 kor. 
és Latin Györgyé 310 kor. Biztosítva semmi 
sem volt. Mikor délután behatoltak az elé
gett épületekbe, Vinkovics Mihálynál a kam
rában egy összeégett női hullára akadtak, 
melynek csak az egyik lába maradt épen a 
véletlen folytán, a többi része teljesen hamuvá 
égett. Mivel a tűz óta Vinkovics Mihálynak 
a felesége is eltűnt, az összeégett hullában 
Vinkovicsnét gyanítják. Hogy Vinkovicsné 
miért nem tudott megmenekülni a lüzből, 
vagy már a tűz kitörésekor nem-e volt halott 
s ha igen, természetes halállal mult-e ki 
vagy erőszakos módon, a vizsgálat lesz 
hivatva kideríteni!

—  Az iparosok képzése szempontjából
felette üdvös lévén, hogy a külföld ipari vi
szonyait tanulmányozzák és az ott tapasztal
takat itthon értékesítsék, a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter ur Önagyméltósága tolyó

1905. évi február hó 13-án 53.346/V1I. 
1904. szám alatt kelt elhatározásával minden 
hazai kereskedelmi és iparkamara területére 
évenkint egy-egy hitszáz koronás iparoe 
ösztöndíjat rendszeresített. Ezen halszáz 
koronás ösztöndíjak elnyerésére ezennel pá
lyázat hirdettetik. A pályázati kérvények, 
melyeknek a folyamodó lakhelyét, családi és 
vagyoni viszonyait, foglalkozását, előképzett
ségéi, nyelvismereteit, erkölcsi magaviseletét, 
esetleges tanulmányait, az általa netán már 
elnyert kitüntetéseket és végül az ösztöndíj 
elnyerése esetén általa teendő utazás irá
nyának részletes megjelölését, valamint azt 
is kell tartalmaznak és okmányilag igazol- 
niok, vájjon folyamodó katonai kötelezettsé
gének eleget tett-e már és vájjon biztosítva 
van-e előre is egy megfelelő külföldi gyárban 
vagy műhelyben való alkalmaztatása, esetleg 
valamely külföldi szakiskolában leendő fel
vétele, folyó 1905. évi márczius hó 31-éig 
nyújtandók be a kerületi (soproni) kamara 
elnökségénél vagy küldendők be annak czi- 
mére. Megjegyezzük, hogy folyamodóknak 
kötelezettséget kell vállalniok az iránt, hogy 
az ösztöndíj különbeni visszafizetésének terhe 
alatt visszafognak térni hazájukba, és külföldön 
szerzett ismereteiket itt fogják értékesíteni. 
Azok, akik katonai kötelezettségüknek még 
nem lettek eleget, vagy az alól felmentve 
nincsenek, az ösztöndíjra nem számíthatnak.
A kiskorúaknál atyjuk vagy gyámjuknak 
kell kezességet vállalniok a fenti kötelezett
ség betartása tekintetében. Sopron, 1905. évi 
márczius hó 3-án. A kerületi kereskedelmi 
és iparkamara.

—  A Dunántúli Közművelődési Egyesü
let sersjátékának húzása. Az ország egyik 
legnagyobb közművelődési egyesülete a Széli 
Kálmán, Pallavicini Ede őrgróf és Rákosi 
Jenő elnöklete alatt álló Dunántúli Közműve
lődési Egyesület kénytelen volt sorsjátékának 
márezjus 11-ére kitűzött huzási időpontját 
a pénzügyminiszter engedélye melleit folyó 
évi november hó 11-ére elhalasztani, s az 
egyesület elnöksége e napon a sorsjáték 
húzását feltétlenül megtartja s ekkor a 60000 
korona értékű nyeremények felett fog ható
sági ellenőrzés mellett a húzás lefolyni, s a 
nyeroménvjegyzék az érdekelteknek meg
küldetni.

—  Fogyasztásra szánt hús felfuvásának 
meggátlása Utóbbi időben ismételten előfor
dult, hogy Magyarországból Ausztriába leölt 
állapotban kivitt jubokból származó s külön
ben jó minőségű hús az osztrák fogyasztási 
piaczokon elkobozlatott azért, mert az illető 
szakiparosok a leölés alkalmával mestersége
sen levegőt préseltek az izom közti kötőszö
vetbe, vagyis a húst felfújták. Minthogy az 
Ausztriában érvényben levő törvényes rendel
kezések értelmében a felfújt hús és tüdő em
beri élvezetre alkalmatlan lévén, Zalavárme- 
gye alispánja f. é. február hó 22-én kelt 1317. 
sz. rendeletével ilyen húsnak elkobzását el
rendelte s figyelmezteti az érdekelteket, hogy 
az emberi élvezetre szánt húsnak vagy bármely 
más szereknek fentemlitett felfuvásától jövő
ben szigorúan tartózkodjanak, annál is inkább, 
mert a husszemlét teljesítő állatorvosok és 
vágóbiztosok az ez iráuyban köteles ellenőr
zést szigorúan eszközölni fogják.

—  Talált tárgy. Folyó hó 15-én este 
10 óra tájban a Zrínyi szálloda nagytermé
ből kijövök közül valaki egy férfi aranyóra 
láncz függőt elvesztett. Ezen tárgyat Weisz 
Sándor helybeli kereskedő neje megtalálta 
és Csáktornya község elöljáróságának átadta. 
Igazolt tulajdonosa ott átveheti.



Csáktornya, 1905. marcziu&t 19-ga. Broj 12.XXII. teéaj.
Sve poéiljke se tiCué zadriaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
íme, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdataljttvo:
knjilara FischeI Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poéljaju.

MED1IMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeCi druítveni, znastveni i povuóljivi list za púk 

Izlazi svak i tje d en  Je d e n k ra t i to : vu sv ak u  nedelju .

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

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodhe 
i fal raőunaju.

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

Politiöki pregled.
Staliá je takov как je bil. Njegvo Vrli- 

Canstvo kralj je posluhnul áestnajst magjar- 
skih politikuáov i to iz svaké stranke. Veliju 
novine, da kralj sada preátimava od teh 16 
vuCenih muZov dobljene navuke i da poleg 
ovih bude onda se odluCii na sledeCi posel 
vu magjarski politiki.

I to leve stranke jako Cekaju, jer je 
veC blizu april 4-ti, a to рак je zadnji ter- 
min, do kojega nekak mora vpasti, ili ovak 
ili ónak. Staliá je najme takov, da su se le
ve stranke bile naravnuli sa Tisza minister 
predsednikom, da zatoga dok nebude mir 
vu politiki nebudu drZali spraviáCe. Jer ako 
ta pogodba nebi se sklopila, onda bi Tisza 
sa kraljevskim rukopisom bil zakljuCil spra
viáCe. Ali opet veliju na levi stranki, как 
novine piáeju, apriliá 4-ti je zadnji termin, 
da bi kralj ovak ili onak moral skup doz- 
vati orsaCko spraviáCe, рак zato leve stran
ke se toga drZiju, da ili bude kraj ili ne 
sadaánjemu poloZaju, aprila 4-toga bude or
saCko spraviáCe.

Vu politiCkih krugovih svaki dan Ce
kaju, da bude ili Tisza ili Andrássy dobil 
pozil pred kralja. Taj poziv do sada joä nije 
doáel. Med tem novine svaki dan donaáaju 
glase, koji su tuliko vredni da je drugi dan 
za neistinite poveju.

Так su donesle novine, da je veC za- 
kljuCeno delo, kaj bude Darányi, bivái po-

Z А В A V A.

Izravnim putera.
Nije tomu dugó, áto sam med mojimi 

papiri nekaj iskal, i tu mi dojde u ruke 
zapeCaCeni list na me adressirani. Pismo mi 
je bilo poznato, ali za pravo ipak nisam se 
mogel sietiti, Cije bi moglo biti. OdpeCatim 
anda pismo i sad sam videl od koga je taj 
joá nerazpeCaCeni list. Bil je najme cieli ar- 
kuá spisani, a к tomu je bila pridodana ce- 
dulica, как ja navadno Cinim, kada moje 
pripoviesti za Muraköz gospodinu direktoru 
poáiíjam, a na toj cedulici je bilo napisano 
sliedeCe:

»Dragi prijatelju! Ako te je volja pri- 
ioZeni arkuS proCitati, kojega sam evo spi- 
sal, pák ako misliá, da bi imal svrhu u Mu- 
raközu, metni ga med tvoje pripoviesti, pak 
ga podalji, neka ga preálampaju. Ja bi to 
vrlo rad átampano videl, pak bi mi Cinilo 
veselje, ako bi tim i ja kakovu pouku za 
Zivot doprinesel. Tvoj Pavel.»

Pavell Je Pavell Ah taj siromak veC 
od lani leZi áest cipeliáev duboko u zemlji 
te mirno spava. On sigurno i tarn tako ide-

Ijodelski minister dobil poziv pred kralja i 
punomoC za snovanje ministeriuma. Taj glas 
je ravno dva dni Zivel, onda ga je bil pre- 
menil drugi, koj je to govoril da je Wekerle 
negdaánji ministerpredsednik naäel put ko- 
jim bude pretrgel sadaánji staliá. Poljeg o- 
voga glasa bi Wekerle izhodil, da bi se vu 
orsaCkom spraviáCu izreklo, kaj je istina, da 
— magjari imaju juá, kaj — se pri sol- 
daCiji magjarski jezik vpelja pri muátri, ali 
te juá za sada joá nelrebaju. Sa lein gla- 
som skopCeno su i Poldnyia spomenuli. Так 
Wekerle, как Polónyi su ubedva drugi den 
izjavili, da je taj glas neistinit i da oni bez 
korenitog popravljanja slaliáa nemisliju na 
mir.

Как vidimo dakle, vu politiki je mir. 
Ali taj mir je takov piáeju novine, как da 
vu letu pred vihrom nastane Cista mirno 
vreme za jeden Cas, a onda pak se poCme 
viher i nebeska bura.

Tabor vu A2iji.

VeC vu proálim broju smo gl..s dali od 
one straáne bilke, koja je okolo Mukdena 
bila med japanci i med rusi. VeC — onda 
smo rekli. da polozaj tak stoji, kaj budu ja
panci gvinuli. Pak evo ni smo se vkanili, 
japanci su preobladati ruse tak rekuC na 
nikaj deli veliku rusku vojsku, a druge ru- 
ske Cete pak, koje su njim vujti mogle ti-

raju pred sobom, da sa lem i nje uniátiju.
Straáni tabor je bil to, kojemu spodob- 

noga nenajdemo vu povesti. Videli smo ta-, 
kovo viteZlvo iz japanske strani, protistav- 
Ijanje iz ruske strani, videli smo japance 
koji su Cez drotnate njim postavljene mre- 
Ze sa bajoneti vdirali napre, nemisleC na 
smrt, koja nje je Cekala.

Kak je straáen bil taj labor, tak je i 
navuCni bil. Tu smo mogli videli, da ja- 
panski vodje vnogo — viáe stojiju — vu 
znanosti od ruskih vodjah, — a japanski 
soldali vnogo viáe slojiju tak vu — zna
nosti. как vu viteZtvu zvrhu ruskih solda- 
tov. Rnski generali niti sam Kuropatkin su 
si n'ti ne mislili, kaj hoCeju japanci, kada 
su ovi veC februara 25-g» poCeli najskrad- 
niju levu japansku stranku navalivati. Ja
panci su как se to vidi, ne na sredinu nai 
valivali, nego su naj prije na skradnje stran
ke, da tak ruse obkoliju i ónak nje uniátiju. 
Ako bi to bili rusi prije znali bi bili mogl- 
predrti japansku sredinku, gde ga najmenje 
soldatov bilo i tak bi japance bili preobla- 
dali. Ali Oyamu japanski glavni vodja je 
poznal Kuropatkina mogel si je misliti, da 
Kuropatkin nebude to napravil. Так se je 
pripetilo da su japanci obkolili ruse, jedno 
za drugim je preobladali, ruska vi'jska je 
vu divji pobeg se postila i to sve je vCinila 
V(C onda su rusi veC do 170 jezer ljudi 
zgubili.

Straáni je to zgubitek za ruse. Veliju,

alistiCni sanja, как je u Zivotu znal sanjati. 
A ja mu njegovo pismeno dielo nisam ta
mo dirigiral, kamo je njegova Zelja bila. Je, 
ali jeli Coviek more uviek znati, kaj sve 
more zamuditi iz komoditeta, nerazjioloZivost, 
i nereda? — Odprosti dragi Pavel, koj si 
uviek znal odpraáCati. Ti si uviek bil u 
razpoloZivosti, da si svaku izpriku prihvatil 
u najveCoj varki si se Cudil. Tvojim, za 
svaku malenkost uzplamtenim oduáevljenjem 
si mnogomu i mnogi krat nasel. Jeli moz- 
bit ovo tvoje pisanje nije opef kakovi »pa- 
negyrikus» na nekoga, koga nisi razmel? 
To su bili uviek tvoji ljubinci, a na njiho- 
voj sudbini si uviek jahal . . .

Razprestrem anda taj arkuá, mojega 
Pavla manuskript i proCitam gore naslov: 
»Izravni put.»

Aha, anda ipak nekaj drugo? —
I sad priCmem Citati:
Dok sam joá deCec bil — ovak je to 

pismo priCelo — rekel mi je moj uCitelj: 
Pavel, izravni put je najbolji. Niti jedno pri- 
reCje, kakova se to pod odhranjivanjem i 
nauCanjem Cuju, mi nije tak u pameti osta- 
lo как ovo. Mozbit je to doálo od toga áto 
je moj karakter uviek bil za istinu, iskre- 
nost, ravnoduánost i povierljivost zauzet

Ako se u ákoli nisam svoju zadaCu na- 
uCil, stal sam se u klupi i rekel: »Prosim 
gospodina professora, sluCajno se je dogo- 
ddo, da danas nisam pripravan.» Ja sam 
bil osviedoCen, da sam lim, áto sam odprto 
svuju falingu priznal, dobro Cinil. Ali pro
fessor mi je u svoju knjiZicu notiral drugi 
red, a kollegi su me izsmehavali. »Ti bedak» 
— su mi rekli — »em se kaj takovoga 
prolessoru nesme povedati.» A najgorái od 
njih mi je rekel: »Posluáaj me malo, ja sam 
zadnji kral, к ad sam pitan bil niti pojma 
ne imal о aruchnidih, kaj me je professor 
pital, ali ja sam samo odmah, как da pi- 
lanje nerazmem, sarno о kebrih govoril te 
se nisam dal zmesti od professora, koj me 
je pod govorom podjedno hotel na arach- 
nide dopeljati tak, da me je konaCno pus- 
til govoriti te mi u knjiZicu prvi red napi- 
sal. Coviek se mora prevarom proturati. 
Sve na okolo, pak onda od straga vode pu- 
tevi к cilju!»

Ja sam se na takovu oCitu prevaru tak 
razljutil, da sam odmah iáéi к prolessoru 
je sam mu ju odkril. On se je na to sme- 
tal, pak je rekel: »nebi misül, da je taj deCko 
pak pametan bil, taj tvoj kollega, ali lebe



da je Kuropatkinova vojska sa petdeset je- 
zer Ijudi viäe stala, pak ovu vojsku su ipak 
japanci preobladali

MarciuSa 10-ga su japanci véé osvojili, 
Mukdena i liraju ruse sve vise i vise, koji 
zmeéeju puSke i neredno beáiju da ljeana- 
zadnje se ipak predaju japancom. Vnogi 
ruski regimenti su éista uniSCeni. Japanci 
su osvojili vifte petdeset jezer ruskih solda- 
tov do ISO Stukov 2200 puSkah, 320 jezer 
patronah, 12 jezer kugljah za Stuke 250 
kilometrov dugoée taborskih áeljezniékih Si- 
njah, 440 kolah, vnogo kruha i druge pri- 
prave.

Ruskoj vojski se je véé ta nesreéa gro- 
zila, da budeju nju japanci obkolili i onak 
uniStili. Samo jedna 40 kilometrov Siroka 
senokoSa je bila joS slobodna tu su vujSli 
vun rusi neredno beáeé, sa velikim zgubit- 
kom. Ali to je jedna istina da su japanci 
preobladali. Sve londonske i páriáké novi- 
ne piSeju, da su japanci preobladali ruse i 
da г и som nije drugo joS odzadi, da se po 
miriju.

Ali vu Ruskoj oni, koji su zroéili toga 
tabora, niti éuti neéeju od mira i veliju da 
poSleju — pol millióim soldatov joS na 
bojno polje. Sigurno, dók ovi tarn dojdeju 
zatoga jedno Ijeto mine, a zvun toga se 
svaki den doma grozi buna, koja bude vu 
Huskoj prije potlje vun vudrila. Ali sa tern 
si nemisliju nesreCni vod e Ruske zemlje, 
dalje tiraju svoje misli, kojimi budu vu ve- 
liku nevolju nagnali Rusku.

Med tern su na bojnim polju japanci 
opet preobladali ruse pri Tienlingu. To je 
najme vekSi varas, gde su rusi morali pos- 
(ati i proti stati.

Tu su je japanci opet nabuhali i osvo
jili Tienlinga.

Kaj je novogal

V e l l l r a t

Roosevelt predsednika na dobro srdce 
svedoéi ono pripeéenje, od kojega glasa sad 
daje telegram iz Nevjorka. Poleg ovoga vu 
Broklinu blizo Bostona ove dneve zbogjed-

neka bude srain, da si ga odal, jer tim si 
ostal odurni denuncijant!»

Anda nije istina, da je izravni put naj- 
bolji, mislil sam si, ali odviSe sam bi! osvie- 
doéen, dakako u sebi, da ipak je. Kad sam 
anda koncem semeslra sriednje ociene sve- 
«ioCbu domov donesel, priznal sam iskreno 
svoju marljivost kakti nepodpunu. Рак как 
je bit taj izravni put primljen?

»Pak je taj deékojod ktomu prevzetan!» 
— zakrici moj tutor ie mi pritisne dvie 
zaudnice, da sam» kalospintechrene» u for
rni pred oémi mi plesajuéih ognjenih zviez- 
dah videl.

Eto na, a ja — sam ipak — izravnim 
pute.n hotel iti, nisam hotel nikakove izgo- 
vore upotrebljivati za izpriku moje nemar- 
nosti, véé sam hotel iskreno priznali, na ko- 
liko sam se Cutil krivcem!

Konaéno su m; dopovedali, da ja polag 
»nog sriednjeg talenta nikada nebudem pra- 
ha znadel, рак su me iz sedme gymnazial- 
ne dkole porinuli u kancellariju mojega tú
lóra, gde sam se nauéil tajnosti mnogog po- 
duzetja, jer bad tu je bila kancellárija za 
rázná poduzetja.

Na skoro sam se osviedoéil, da pojedi- 
ni u toj kancellariji namiedteni primaju od

ne male sluábene falinge su zvrgli Nolan 
listonoőéa. Listonodac je vu dvojnost je pre
pái, ar se mu je glada pogibelj bila grozila. 
Napokon mu jedna dobra misei dojde na 
pamet. Poále Roosevelt predsedniku jednu 
sliku, na kojoj petnajsl áivuéih dece bilo je 
videti. Roosevelt prezidenta je ovo delo na 
tuliko bilo genulo, da je odmah odredil, da 
petnajst dece imajuéega familijanskoga otca 
nazat naj vzemeju vu sluábu.

S e r g iu s a  k rv o io én ik  — je  O b ilin sk i  
h erceg .

»Narodni Listi» zvane novine, как íz 
Praga varosa telegrafiraju, takvoga glasa do
bile jesu od petervarskoga svojega dopisni- 
ka, da Sergius velikoga hercega ubojnik je 
Obolinski herceg. Ovo posvedoéuje to, da 
Sergius velikoga hercega njegova vdovica, 
lak dugó pohadjanje je véinila vu krvoloé- 
nika reStu.

R a zb o jn ik i vu jed n o g a  birovn biti.

Szomolya borsódvarmedjinske obéine 
birova hiáu, как iz MiSkolca piSeju, do sad 
nepoznani éinitelji su oplenili. Drzoviti raz
bojniki sedem jezer korun gotovih penez i 
osem jezer korun obligatoriah su odnesli.

Booth g e n e ra /я bodoétisino p u to -  
van je .

Booth general, za zveliCenje vojnoga 
Serega njegov ustanovitelj. koj véé do se- 
demdeset Sest Ijet starosti ima — как iz 
Londona javiju na veliki put se spravla. 
2elji pohoditi Sveto zemlju, gde vu JaíTi, 
Jeruzalemu i na Olivietanskem gori prode- 
kuval bude. Na Svetoj zemlji jeden tjedeu 
ostane i odonut vu Novi Zeeland i Austra- 
liju odputoje, da tamo taka| puka spravi 
zveliéenja njegovomu Seregu. Jeden novinar 
ga bil pital, da zbog visoke starosti jeli se 
neboji od lak trudnoga putovanja.

— Kaj hoéete stim reéi odgovori Booth
— Mozbit lo, da med putovanjem mo

rém vumreti. Ja vu Australiji i barem gde 
guder ravno tak blizu jesam do nebeskoga 
kraljestva как vu Londonu.

liferantov slanovite prikaze i darove, a ja 
sam mislil, da sam to mojemu poStenju du- 
áan, da to glavaru kancellariji — iliti — 
mojemu tutoru — odkrijem. — Otidem 
anda izraven knjemu te mu velim izraven 
u óéi, ovaj jemlje mito i vara poduzetje.

»To na le nikaj nespada» — zaruéi 
tutor na me — »to su naSe nuzzasluábe.»

— »Je», — zapitam ja — »pak kaj i 
vi takove prikaze uzimate?» — »Dakako, ti 
bedak,» — odgovori tutor. »Onda ste i vi 
varalica!» — velim ja. »Так?» zakriéi on 
— »Hvala ti liepa! Moréd si slobodno dru
go miesto poiskali!» — I ovak sam — ja 
svojim izravnim putem bil iz kancellarije 
tutorove izraven vani na cesti.

Na svu sreéu sam na hitrom dobil 
drugo miesto, jer ja sam izraven iSel к inu- 
áu, za kojega se je éinilo, tak su barem 
njegova diela kazala, da je personificirana 
izravnost. On me je radi moje izravnosti 
odmah prijel u svoju kancellariju te me je 
navadno »poStenim mladiéem» nazival. On 
pako je imái liepu kéer, u koju sam se ja 
do vuh zaljubil i ona u mene. Ona medju- 
tim nije hotela, da — se ja njezinomu — 
otcu oéitujem, jer. je rekla, — da je on

O tec i  p a s to r e k .

Szőllösi Péter seperdiiski stanovnik vu 
vinogradu poslujuéega Markus Karoly svoje 
pastorka na je bil napal i svojom lovnom 
puékum je na njega strelil. Hjt je MarkuSa 
sarno na levorn stegnu dostigla i imal je 
joS tuliko jakosti, da je iz ruk svojega oéu- 
ha pudku moguéen bil vzeti. Sedemdeset 
jednu Ijetu star élovek je onda domom oti- 
Sel i vu svoju hiáu se bil za klenul. 2an- 
dari su ga i drugi dan hoteli prijeti, nego 
Szőllöái vu naz^énosti áandarov, vu postelji 
leZeó pod pokrivcom sa svojim noáom se 
prebol. Rana mu je na áivlenje pogibeljna.

G rm ijavina i  ittó a .

Okolo Magyar Kaniáe krajine t. meseca 
9 dneva posle podne gusta tuéa je padala. 
koja na tri centimetrov visine pokrivala je 
puta. Pred tuCom je vehka nebeska grmija
vina bila.

S m rt na baiu.

Vu faSenskih dnevih vnoöi vu jednoj 
budimpeSlanskoj oSlariji je veliki larfanski 
bal bil, na kojem teáaki i druáina zabavljali 
se jesu. Zabave ove najpreStimaneSa, jedna 
tenka visoka iz larfom pokritoga obraza 
imajuóa puca bijaSe, koja se jako gizdavo 
oponaSala. Osobito tri zabavlajuCi teáaCki 
mladici — po — imenu — Sült Béla, 
Sütt Aladár i Krasovitz Gyula su puci naj- 
bolje dvorili. Nego kad je veő norija na tak 
visoki stepen bila doSla, puca je izdala svo- 
ju opravu i onda se bilo videlo, da iz lati
né nit nije puca, nego Antal JanoS íz Vaca 
rodjeni stolarski delié koj je faSensku no- 
riju svrSaval vu áenskoj spodobi. Ovi tri vi
tézi nato se na tuliko jesu razsrdili na An- 
lala, da su ga dőli hilili i s noáom spikali. 
Jeden bodac je nesreénoga noriju Cineöega 
detióa preko srdca bil prebol. Odmah je vu- 
merl. Njegovo mrtvo telő su vu pravdenoga 
stola vraéiteljski zavod bili odpeljali, tri s 
noámi pikajuóe pako vu reSt odegnali.

P r e tr ig a n i te le z n e  c e s ie  p a z ite lj .

Na köln-hamburski Streki blizu Kollern- 
berga od áelezne ceste pazitelja iliti vahte- 
ra njegove hiáe prec daleko, nepoznani Ci-

Cudne svoje volje óoviek. — »Mi ga 
moramo diplomatiCki za naSu stvar predo- 
biti,» je rekla. Ali to se meni nije svidjalo, 
»Izravni put je najbolji!» — velim ja, ob- 
leéem se u paradu, navleóem — rukavice 
te se izraven odpravim knjemu i in optima 
forma zaprosim za ruku ljubezne kCeri.

On mi se grohotom u lice nasmije. 
• О je» — véli »to vierujem, da bi vam 
kCi bogatoga fahrikanla baS dobro doSla. 
Medjutim pokupite vaSih sedam i poldrugo- 
ga CeSla, pak se odnesite iz moje kancella
rije, как da vas tu niti nije bilo!»

Katica se je plakala, da su joj óéi bile 
crvene как cerveno sukno, ali svoje zaklet- 
ve je ipak za tri tjedna zaboravila — niti 
jedan cieli miesec! — Kad sam joj izraven 
pisai, ja ufanje nisam izgubil i da se jako 
éutim, zdráali sve teákoée i neprilike, dok 
si ju neizvojujem, dala mije tolnáé, da po- 
najprije neka budem pametniji; s mojim iz
ravnim putovanjem da neéu daleko dojti. 
Na moje potlanje üstove nisam u obée niti 
odgovora vide dobil.

No, pak zato nisam zdvajal a joä raa-
nje zdvojil.

I opet sam dobil miesto, te nisam bil



nitelji, vu ovih dnevih veliko kamenje i be
lezne kajkakve komádé nametali su na Ze- 
leznu ceslu. Preőka je na tuliko pogibelna 
bila, da izkliza povsema bi se pripetila bila 
ako na Zeleznu cestu pazeőistraZar, ne spa- 
zi falingu i ánelcuga joá za vreme ne zas- 
tavi. Nesreőa se po takvim ni pripetila i 
svojoj duZnosti zadosta őineői Zelezne ceste 
pazitelj je zato 100 markih nagrade bil do
bd. FiSkaliat medjutim 3000 markih odluőil 
je za stran onoga, koj bi za nepoznane ői- 
nitelje, ali barem jednoga od njih znal po- 
vedati. Jeden hamburski telegram sada to 
javi, da traZbu vodeői greSnoga posla ko- 
moáar je na őisto razvedril bil, da napadu 
sam isti on najmre Zelezne ceste vahter je 
naőinil, on je nametal na belezne Sínje ka
menje da navadnu nagradu dobije. Kriviő- 
noga belezne ceste vahtera sa njegovim paj- 
daSom, koj mu bijaSe na pomoő pri naine- 
tanju kamenja, su prijeli i veő obodva su 
valuvali takaj svoje greSno őinenje.

Sa m oubojni pokua p r e d  iandarom .

Grill Jakob kapus-szegcsőiski slanovnik 
zaljubljen je bil vu Schild Erzsébetu, koja 
medjutim med vremenom Veiler Andra.su 
postala zaruőnica. Grilla je ovo na tuliko 
razZuhkoőilo, da kad je öve dneve mladi 
zaruőni par vu selu na pohadjanje bil do- 
Sel, na nje je pazil i s revolverom na nje 
strelal, nego kugla nije pogodila nit jednoga. 
Zandarstvo je Grilla prijelo bilo, nego med 
rotenjem kad je iz jednorn svedokom pos- 
vedoőeno bilo, pograbi roleőega Zandara sba- 
jonelom obskrbleno puSku i bajoneta na 
prsa svoja nameri i zevsum jakostjum se 
na Spicu prehiti. Drugomu Z.mdaru medju
tim sreőu posluZi Grilla na tuliko na stran 
porinuti, da samo jedno malo rano je na 
sebi bil naőinil.

P e td c se t je x e r  ха jed en  vré.

Vu Londonu veliku glasovitost naőinil 
je öve dane jeden za vodu potrební vrő.
Íz őisloga breZnoga kriStalja je napravljeni

vu Sestnajstom stoletju i Angelesey marki- 
iskoga stanovnikov je bil. Drugaő na jedne 
hruSke spodobu iz gleda van, Sest i pol pal- 
cov je visoki i poljeg Sestnajstoga sto Ijetja 
navede je iz zlatom za robleni. Ipák kad 
su ga na licitaciji poőeli trZiti, sesto formlov 
cenu su mu napravili, zbog őesa je veliki 
smeh nastal med puka krugo. Za dve mi
nute poslie toga se vise nisu smejali ljudi, 
za pet minut joS menje, jerbo onda vre 12 
jezer forintov je obeőal neki őlovek i sada 
veő se svaki poóel őuditi, dók napokon za 
petdeset jezer forintov je odnesel jeden őlo- 
vek vrőa. Zanimivo, da reőenoga vrőa Cris- 
tie — kompanije jeden njihov őinovnik 
med malo vrednom porcelanskom posudom 
ga naSel i na sreőu je spazil njegovu dra 
go vrednost.

K rv o lo én / nodni a tra ia r.

íz Nagybecskereka telegrafiraju: da Ist- 
vánföld lorontalvarmegyinskoj obőini jeden 
za drugim pripeőala se jesu ovo zadnje vre
me razbojstva. Gospodari su v noői na na- 
pazuvali, da hudu razbojmke prijeli. Öve 
dneve Stock MatyaS vlaslelin za drobiáőil 
je jednoga őloveka, kad je hotel vdrti vu 
njegovu hiZu. Stok je hotel prijeti razboj- 
nika, nego on je vlaslelina iz svojim revol
verom strelil bil. Krvoloőnika skup dobeZani 
susedi su prijeli i vidili su, da je Holcz 
Menyhért noóni straZar.

Veiika neareőa na m orju

Íz Berlina javiju, da Mecklenburski pa- 
robrod öve dneve na veőer vu Hatter Holf 
Passeg je na zaton doáel. Íz Kiella se pa- 
robrod na putil, da vtnnjenoga parobroda 
van pomore vzeti. Pri Bermuda otoku se iz 
jednim drugim parobrodom tresnul i obod
va su vtunuli. Med sluZbenikov 47 person 
se ih vu vodi vlopilo.

M e a z ié n y i  b is  к  u p  j e  v u m e r l .

Magjarskoga biSkupskoga kruga je ve
liki zgubiőek dostigel за Meszlenyi Gyula

lajnoga savjetnika szatmarskoga biSkupa 
smrljom, koj po dugim beteguvanju svoje 
starosti 73 Ijetu toga meseca lft dneva 
vnoői je preminul. Meszlényi Gyula vu bliz- 
noj rodbinstvu biaSe sa Kossuth familiom, 
jerbo Kossuth Lajosa как se znade Meszlé
nyi Teréz bila je njegova tuvaruSrca, koj je 
sada preminul nad sveőenika njegova prava 
sestra je bila. Poznalo je takajSe i to takaj, 
da Meszlenyi vise stotin jezer korun alduval 
je vu svojoj biSkupiji na Skole, devojaőka 
siroliSta i cirkvah podignenja.

S ír  a jk  kkoinikov.

JoS i med svete cirkve krugo nastal je 
takaj drzoviti slrajk. Vu Szilagysomló i Nagy- 
somkutu vu Strajk su stupili rumunjski kán
tori. Zrok je tomu táj bil, koj i pri druge- 
mi siromaSkemi ljudmi, malo plaőe, a vnogo 
posla. PobolSanje plaőu prosili jesu daklje 
i kad dobili nisu, izrekli su Strajka. To su 
mislili bili, da bez njih nebudu se glasile 
po nedeljah orgule, nebudu popevana ne- 
bude tiha meSa i nebude popéval bogabo- 
jeői farni koruS. Так su si bili mislili vu 
Strajk stupeői kántori, nego se ni tak bilo 
pripetilo. Na obodvijih mestah, kapelane i 
druge na orgulah igrati znajuőe su names- 
tili i obsluZavala se sluZba boZja gladko 
bez pomenkanja. Daklje kantorov Strajk se 
ravno tak dovrSil, как toliko vnogo drugih 
Strajk. JoS ktomu su nje takaj i odposlali 
od sluZbe.

S ó id a tt i  re d a r  i,

Vu EperjeSu faSenske zadnje dneve 
prosti pesnjaki i topniki su se bili vu jed- 
noj oStariji OStariaS pri kojem su se bili 
zabavljali, na redarslvo je telefoniral, koj 
pod Sebes István redarskog őinovnika vod- 
jem odmah se pojavil vu bala palaói. Sol- 
dati su onda redare bili napali i jednoga 
Markovió zvanoga redara su smrtno bili ra
ndi. Sebes redarski oficir je samo lehkeSe 
vrazeni postai.

Vojna v je ib a  vu S tra n k o n ic  к  rajiul.

Vu minuóem Ijetu soldaóki upravileljni 
krugi veliko vojno vjeZbanje vu Strakonic 
krajini nakanili su obdrZavati. Radi velike 
suSe medjulim óva velika vojna vjeZbanja 
kralja da njegovo izravno zapoved su iz os- 
tala. Nego sada как se nam naznanjedaje 
IjetoSnu vojnu veZbu opet na Strakonic oko- 
licu su odredili i na onoj kralj sam takaj 
nazoóen bude.

O gnja g a ie n je  aa p reék a m i.

Iz Letine javi dopisnik, da vu Pola za- 
lavarmedjinskoj obóini tekuóeg meseca 13 
dneva je ogenj nastal i zbog velikog vetra 
nit na hitroma na lice mesto doSavskim 
beóeheljskim ognjogascom se nije uspjetilo 
ognja pogasiti. Zgorelo je sedem velikih 
Skednjov ízkrmom skupa. Kvar iz vekSe stra- 
ni medjutim bude nadomeSóeni ar je asse- 
kulerano bilo. Ognja su deca iz cigaretlini- 
mi naóinili. К gaáenju ognja nit ni jeden 
gospodar nije hotel vodu dali i s Zeleznimi 
rasuhami su proli stali. Jednoga beóeheljs- 
koga ognjobranca su takaj i bili ranili, koj 
nato sa svojom sekiricom proti stal je svo- 
jemu napadniku i njega je teZko takaj i bil 
ranil.

R u a k ! aoidn ti vu L oáon cxu .

Íz Loáonc javi dopisnik: Dva ruski sol
daóki pobegnjenci doSli su iz VarSove vu 
LoSoncz. Vu varaSu su priateljno prijeli rus- 
ke bjegujnike, koji odmah sluZbu dobili je* 
su pri jednim tamoSnem trgovcu.

nezadovoljan a to je bilo u drZavnoj kan- 
cellariji. Ali godine su prolazile a ja sam 
zaostajal. Kad sam pital za razlog, zakaj 
drugi avanZiraju a ja sam uviek na Ltom 
miestu, odgovorilo mi se je, da némám ni- 
kakovih preporukah. Drugi imadu pohvale 
za svoju finoóu u druZtvu, a ja sam uviek 
on isti stari telec. »Cekajte malo» — 
mislim si i otidem izraven na najviSje mi- 
esto pitati» zakaj bi se ja na okolo opita- 
val?»

»Gospodin praesident» — velim -  iz
raven put je najbolji. Ja prosim anda mi 
povedati, zakaj ja nikak nemogu avanZirati. 
Ja sam poSten, marljiv, vieran, niti prosim 
kada za dopust, niti se ikada bolestan pri- 
javljam — u óem anda leZi?»

Praesident me Siroko pogleda i véli: 
»Podnesite vaSu prituZbu redovitim siuZbe- 
nim putem» — to je: okolo кеге, pák na 
mala vrata nutar — »onda óemo videti, kaj 
se bu dalo uóiniti» — Na to milostivno 
mahne rukom i ja sam mogel odili.

Anda ne izravni, veő krivudasti i svi- 
kam zvinjeni put — sluZbeni put najme — 
se ima nastupiti. Ja sam i toga nastupil, ali 
niti sada uisam odgovora dobil.

I ovak sam postai sve stariji i stariji 
izrabljujuő uviek izravni jednaki put, ali sam 
doäel do toga osviedoőenja, da izravni put 
samo u jednorn sluőaju sigurno i nefaljeno 
vodi a to je na — groblje. Tim putem ja

da idem, te mi se óesto stiátu grudi, da 
veő mislim, zaduSiti őu se. Lieőnik mi je 
rekel, da sam hodjenjem uz brdo, odviáe 
izraven uviek hodil, a to da je vrlo naporno. 
Tko ima pravo? Ja ili oni drugi? — I ovde 
prestaje manuskripl.

*
Moj dragi Pavel je izbilja umrl, pak 

ja bi rekel, da je izravnim putem u nebo 
doáel. Na svaki pako naiin me srdi, da ni- 
sam ovu njegovu razpravu prije u tiskarnu 
odpremil, mozbi ga to bilo veselilo, da svo 
je dielo vidi étampano.

Je, i to je on sam kriv, zakaj si je za 
rneni predati to pismo izabral izravni put, 
pak je nje sam к rneni donesel i predal, 
u mom odsutju, mojemu slugi, koj je opet 
sa svoje strane samo jednostavno metnul 
na moj pisaői stol, bez da me je nato upo- 
zoril; med papiri na 3tolu se je to pismo 
nekam skrilo te je sada tekar doálo na vi- 
delo. Da je on taj svoj manuskript mcni 
postal krivudastim zvinjenim putem po po- 
äti, to bi ga ja bil sigurno u ruke dobil, pak 
bi ga bil u fttamparnicu poslal, mozbit bi 
moj dobri Pavel tim zaZeljeno veselje bil 
doZivel. Ali ovi nevaljani izravni putevi sve 
su pokvarili.

Km . K o /ia y .
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íz Kalócse od straáne krvoloCnosti do- 
bivamo glasa. Hideg Ferenc jedno Ijeto sta- 
roga Stefeka njegovoga sina Szőnyi Eriébe! 
sluikinja, dók roditelji na sejmu bili jesu, 
iz britvorn ga v móri la. Sluíkinja je na su- 
sedsku pustaru hotela idli, nego gospodar 
njoj ni dopustil i radi toga naCinila iz os- 
vjete ovu straánu krvoloCnost.

Traffiéno zehnnje.

Osobita nesreőa dostigla jedno vilsber- 
giisku pucu. Jeden veóer se njoj jako vno- 
go i jako zehalo. Na jedenkrat samo su sí 
premeknule od lalovke kosli i nesreóna pu
ca nije mogla viée svoje zubi zapreti. Od- 
mah su doktora pozvali, koj medjutim ni 
njoj mogel pomoői.

K rx n ik  d im n iéa rsk /  inok.

Vu Mezőszakái obCini как odonut do- 
pisnik piSe, öve dneve je dokonőano nesre- 
Ы zrokuval jeden mladi nepremiéleni deC- 
ko aa svojom norijum. Bethlen Géza grofa 
i velikoga iupana vu njegovom stanu jeden 
mladi do 17— 18 Ijet stari dimniőarski inoá 
je snaiil dimjaka. Kad je svojega posla bil 
zgotovil, ide nuter vu grofa njegovu kuhnju, 
gde Sirb Petra vrtlara ienu najde. Vu spo-

menek se pusti sa ienskom i medtim zgle- 
dne na steni viseCu puáku. InoS napre vze- 
me puäku i poéné se snjom igrati, opet na 
vrtlaricu cila i na áalu véli knjoj:

— No sad taki vas slrelim.
— Vu tim trenutku pukne puska i 

Sirb Petra íena vu srdce pogodjena mrtva 
sruSi se dőli. KrvoloCni dimnióarski inoS, se 
nato na tuliko bil prestraáil, da odbeii vun 
na vrt i na jedno drevo se hotel obesiti. 
Ovo medjutim su prepreöili, prijeli su ga 
i na obőinske hiie odegnali. Na putu holeli 
su ga ljudi za tűéi, samo iandarstvo je шо- 
guée bilo puka od njihove velike srditosti 
po taSiti. Vu MaroáludaS su njega odegnali, 
gde sprigodom posluhnenja s plaéom valu- 
vaáe, da nije znal to, da je puska nabila i 
da se samo dali ti hotel. Iztraiivanje trpi 
dalje.
V kanijive ie n s k e  vu o p a tiék i opravi-

Vu Rimu od jednoga vremena vu opa- 
tiéku opravu opravljene vkanljive ienske 
vodile sa svoju greánu meátriju. Pod ime- 
nom milosrdnosti spobrali su iz ostavljenu 
vuliőnu decu, kője su onda za prave tolvajé 
i za kolduáe pripravile, one same pake preö- 
timaneáe hiie po redom pohadjale jesu, pro- 
seé za nevolnih stran podporu. Nego poleg 
jednoga bez imenuvanoga javlenj i medjutim

redarstvo je na trag bilo doálo ovoga greS- 
noga druátva na njegov pravi cilj i pregnalo 
je celu bandu. Na svetlo je doálo onda, da 
ovo greáno druátvo, na celi Talianski orsag 
razprestrlo je svoju mreíu i po varaáih pod 
Casa dei Consolando imenu vodilo je s do- 
brim dobiékom svoju rneátriju. 0\oga vkanj- 
livoga druátva glavno mesto vu Turinu 
biva, gde veC vu velikim broju spolovili su 
nje takaj.

Egy jó erkölcsű fin

tanu lónak
felvétetik

FisdKl F ilip  (Stransz Sándor)
könyvnyomdájában

C S Á K T O R N Y Á N .

„Asszonydicséret“
E lő n y ö k  t

Az eddig szükséges volt mosási időt a felére csökkend
Fáradságot a negyedére.
A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja a ruhát
Úgy a kezeknek, mint a ruhának tHljesen ártalmatlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet r&Ral 
Rendkívül kiadósaga folytán olcsóbb, minden más mosószernél.

Nélkülözhetetlenaé válik minden háziasszony ás mosónőnél egy egyszeri kísérlet után 
M ln d e n O tt k a p h a tó .

Sch ich t G yörgy, Aussig.
▲  le g n a g y o b b  g y á r  a m a g a  n e m é b e n , a z  e u r ó p a i s z á r a z fö ld ü l.

Széthajtó ее fájdalomcsillapító

hódanycsőppdt
étvágygerjesztő és az emésztést elő- 
8i317 a4 mozdító háziszer.

Egy üveg á ra  1 korona.
2 üvegnél kevesebb (2 kor. 50 fill, 
ulánvél) postán nem küldetik Kapható:
Bittner Gyula gyógyszertárában 

Gloggnitz (A lsó-Ausztria.)

Perlak község legélénkebb 
helyén egy jó forgalmú

főszer-, Vas- Is norínbergi Ara 
Kereskedés

eladó. Bővebbet Benkovics 
Ferencznél Perlakon.



„Milleniumtelep“  Nagyósz.
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Szép és ta r tó s  sző lő je
csak unnak lesz, a ki ingyen kéri a Magyar- 
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegyzéké!, 
amely szőlőiskola állami segélylyel és állami 

felügyelet alatt létesült.

829 20—20

Ki szereti
a gyöngéd, tiszta arczot, a puha sim a  

arczbőrt és üde rózsás a rc z s z in t?

Az mossa magát naponta a hires, orvosi
lag jónak talált

B ergm ann-fé le  
LILIOMTEJSZAPPANN AL

(Védjegy : 2 bányász.)

B ergm ann  &Co. Dresden ésTesrhen a/E 
gyárából.

Kapható Csáktornyán Stráh ia  T es t
vérek  füszerkereskedésében.

Darabja 8o fillér. 8si w зо

Szőlőlugast
ü ltessünk  m inden h iz  m e llé  és kertje in kb en  

fő id - és h o m o k ta la jo n .

A szőlő hazánkban mindenütt megterem я n ifi - 
csőn oly ház, melynek fala melleit a legcsekélyebb 
gondozással felnevelhető nem volna, ezenkívül más 
épületeknek, kerteknek, kerítéseknek slb. a legre- 
mekebb dísze, anélkül, hogy legkevesedb helyet is 
elfoglalna az egyébre használható részekből. Ez a leg- 
háladatosabb gyümölcs, mert minden évben terem

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas 
(bár mind kúszó természetű), mert nagyobb része ha 
megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem értek el 
eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ültettek, 
azok bőven ellátják házukat az egész szőlőérés idején 
a legkitűnőbb muskatálv és más éd* s szőlőkkel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fény- 
nyomatu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve kül
detik meg, aki czimét egy levelezőlapon tudatja. Borfaju 
szőlőoltványok is még nagy mennyiségben kaphatók 
leszállított árakon Borok családi fogyasztásra 60 I. és 
feljebb olcsó árban és »Delaware« sima, ültet shez 
és ebből borminta. 896 2 10

Ériellékl első szölöoltványtelep Nagy-Kágya, Bíharmegye.

6 leő  péceí rubafeető ée vegyi tíez- 
tító intézet fiókja Csáktornyán.

szerencsém a n. é. közönség 
1). lu do mására adni, hogy Csák

tornyán H W lassies Gyula u tc za  
95’szá m ú  S töger Józse f f  éle házban

fiókmühelyt
nyitottam.

Mindennemű férfi-, női-, és gyer
mekruhát, függönyöket, bútor
szövetet, dísztárgyat a legnagyobb 
gonddal és szakavalollsággal liszlilok 
és festek.

O lcsó  á ra k !
Gyors és pontos kiszolgálás.

A n. é. közönség b pártfogásál kérve 
maradok

teljes tisztclellel

Ше\в zIgnác
rubafeető ée vegyitieztitó

B7S H— 10 f i  intézet tulajdonos, f i

# # # # # # # # #  
Képes levelezőlapok

nagy választékban kaphatók
Fischet Fülöp (Strausz Sándor)

k ö n y v -  és p a p irk e re s k e d é s é b e n
0 s á к t o r n у á n.

f A h  f A )  f A h

J1 rnüvelteég könyvtára-

Я teljee íz kötetből álló 
mii ára i<h  korona, f i

jVlegrendeléeeket réez- 
letfizetéere ie elfogad:

JSEf1 Strausz Sándor
„.wd*,, Csáktornyán.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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