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A muráközi intelligencia feladata.
A kultúra munkásainak, a tanítóknak 

lelkesedése, önfeláldozó munkája csodákat 
művelt már a múltban. Nekik van legtöbb 
alkalmuk érintkezni napról-napra a néppel, 
látják annak búját-baját. A tanítóképző pad
jairól magukkal hozzák azt az eszményi 
rajongást, önzetlen apostoli hivatásszeretetet, 
mely oly igen jellemzi a jó tanítót. Dolgozik 
az iskolában a kis gyermekek között, dől 
gozik a nép közölt. Hivatalos és társadalmi 
működése csak egy célt szolgál és ez a nép 
érdeke.

Itt , nálunk Muraközben gyönyörű fela
data van a tanítónak. De e szép feladatuk
nak csakis abban az esetben tudnak igazán, 
méltóképen megíelni, ha vannak akik mun
kájuk közben erkölcsileg, anyagilag támo
gatják. Muraközben még igen sok teendő 
vár a tanítókra ! Népünk gazdasági és szel
lemi viszonyait javítani, a kultúrál terjesz
teni, oktatni minden szépre és jóra a népet.

Egy múltkori cikkemben kifejtettem, 
hogy mikor a tanítóság kibocsájtja az isko
lából tanítványát, az olyan lélekkel hagyja 
ott a padokat, aminőt'örömmel láthatunk 
künn az éleiben. De amint a tapasztalat 
sajnálatosan bizonyítja, az a gyermek künn 
az életben, gyakran elromlik. Amit tudott, 
azt ismétlések hiányában felejti, rossz társa
ságba kerülve, erkölcsei romlanak. Fájdalmas 
szívvel tapasztalja gyakran a tanító, hogy 
legtöbb tanítványai elzüllöttek az élet for
gatagában. Ezzel szemben tehetetlen egy

maga a lanító. De ha az intelligens elem 
összefog és a tanító munkáját méltányolva 
azt igyekszik elősegíteni is, nagyon könnyen 
megszüntethetjük e bajt. Támogassa a kö
zönség erkölcsileg a tanítót, akkor a kívánt 
eredmény el nem marad. Fogadja az intel
ligens társadalom is az iskolából kikerült 
ifjúságot jóindulattal és vegyék be maguk 
közé, neveljék tovább azt az ifjút olyanná, 
aminők maguk. Erre egy mód van. Alakít
suk meg az ifjúsági egyesületet, a felnőttek 
számára a dalárdái, olvasókörrel kapcsola
tosan. Az intelligens elem vegyen élénk 
részt ezen egyesületek beleidében s szerep
lése által igyekezzék azt a nép előtt tetsze
tőssé, vonzóvá tenni. Ebben az esetben meg 
lesz az értelmiségnek a népre az az erköl
csi hatása, mely szükséges minden faluban.

Minden községben meg lehelne találni 
a módozatokat, melyek szerint a lehető leg
olcsóbb áron létesíthetnénk amolyan kultur- 
ház-félét lit helyet találna az ifjúsági egye
sület, olvasókör, tűzoltó-egylet stb E célra 
minden bizonnyal tudna adni még a leg
szegényebb község is helyei, melyre azután 
minden község a maga viszonyaihoz mérten 
felépíthetné ad  a néhány szobás házikót. 
Esetleg az építkezési költségek fedezésére 
lehetne törlesztéses évi segélyt kérni a D. K. 
E.-től, vagy annak zalai fiókjától, mely na
gyon szívesen áldoz az ilyenre. Ha már 
megvan a hely, megvan az épület, a kevés 
bútorzat beszerzése nem sok gondot fog 
okozni. Egy farsang összes báljai, meg egy 
majális tiszta jövedelme összehozzák ezek

árát. Az egyesületbe járatandó lapok ára 
pedig vígan futja a pártoló tagsági dijakból. 
Ezekkel már most le is küzdöttük volna a 
kezdet nehézségeit. Most már csak az lesz 
a feladat, hogy az egy táborban levőket 
állandóan össze is tartsuk, hogy a tagok az 
egyesület helyiségeit minél gyakrabban láto
gassák. Itt azután előzetes tárgyalások alá 
lehet venni minden olyan szereplést, melyet 
a falu közönsége kifejt bármi irányban. Ш 
az intelligenciának alkalma nyílik beleszólni 
s a dolgot irányítani is. S ha már eddig 
jutottunk, nyert ügyünk van.

Kozm a Imre.

Akik itthon nyaralunk . . .  1
Csáktornya, 1909. augusztus 7.

Elhagytanak legjobbjaink: ki a tenger 
mellékére ment, hogy a sós levegővel le- 
pörköltesse rossz bőrét, — vagy talán «hall
gatni a tenger mormolását», — ki pedig a 
hires cseh fürdőbe, hogy a sós vízzel meg- 
reperáltassa «turós-mácsikos» gyomrocskáját; 
sokan a stájer fenyvesek ózondús völgyeit 
keresék fel, hogy megnövesszék . . . tüdejü
ket, sokan pedig a Balaton homokos berkeit, 
hogy fürdőzéssel . . . megtisztulhassanak ; 
voltak olyanok is, akik a Bakonyba rándul- 
tak, hogy mily célból, azt nem tudhatni, 
de hála az Istennek nem tudunk olyanokat, 
akiket orvosaink Lipikbe küldtek volna ; 
nem is említjük azokat, kik Toplicára men
tek, mert nem tekinthető üdülésnek az 
olyan, ahol az illető kúrája a közelségnél

Kirándulás Velencébe.
(Útirajz.)

Eljutottam feladatom legnehezebb részéhez. 
Annak hű megrajzolását megkísérelni, amit Velen
cében láttam, részemről igen naiv vállalkozás. 
Sokkal kiválóbb, hivatott tollal is próbára lenne 
e bűvös kaleidoszkóp interpretálása.

Pünkösd reggelén nehányan, mivel várlak 
reánk, csak futólag, a Szent Márk templomot néz
tük meg. Csupán általános benyomásról szólhatok, 
a részletekbe való elmerülésre nem volt idő. ügy 
gondolom, ha egy képzőművészeti alkotást élvezni 
akarunk, először a szivünket kell feltárnunk elölte. 
Vetkőzzük le a sok tudálékos haszontalanságot, 
amellyel megtörniük fejünket! A művészi élvezet 
kapui nem a rideg ismeretek, hanem a fogékony 
lélek és a romlatlan szív előtt fognak megnyílni. 
Ne vegyük elő mindjárt a kíméletlen boncoló 
kést, hiszen élvezni s tanulni akatunk Mikor a 
Szent Márk templom előtt állottam, dehogy jutott 
volna eszembe, hogy e székesegyház nem egysé 
ges stílben épült, hogy bizánci, egyiptomi, ó-görög 
és római Ízlés olvadnak össze benne. Dehogy ! 
Sokkal inkább fogva tartott a gyönyörűség. Ami 
legjobban lekötötte érdeklődésemet, az a dóm 
külsejének hajszálfinom Ízléssel alkotott színhar
móniája volt. Tudnivaló, hogy a Szent Márk tem
plom a burkolatom építészetnek a világon legtö
kéletesebb 8 legértékesebb remeke. E templom 
téglából épült, nem úgy a korabeli egyéb templo
mok. A tégla azonban seholsem látható, mivel 
mindenütt egy dm.-nyi vastagságú lapok fedik, 
amelyek igen különböző anyagból készültek. S

ezen különböző anyagú burkolat ezerféle színének 
összhangja az, arai a töld legcsodálatraméltóbb 
templomává avatja a San Marcót.

A belseje megragad fenségével. A fény a 
kupolák sok apró ablakán tódul l»e, amelyek így 
a csillagos égbőlL benyomását teszik. Azonban 
oldalról is jön világosság. Ennélfogva u tárgyak 
maid minden oldalról megvilágítvák, temérdek 
reflex támad, amelyek együtt azt őtedményezik, 
hogy a templom belső térfogata sokkal nagyobb
nak látszik, mint amekkora a valóságban. S ez 
igen kiváló tulajdon ; a konstantinápolyi Hagia 
Sophiát kivéve nem sok épület dicsekedhetik vele.

Kevés templom felel meg ennyire hivatásá
nak. Kevés templom vezeti, irányítja annyira ér 
zéseinket, gondolatainkat Isten felé, mint a Szent 
Márk székesegyház. S  azt hiszem, ezt nagyrészben 
azok a mozaikképek teszik, amelyek a kupolákat 
és a falakat b »rítják. Még a középkorból valók. 
А XI. századbeli művész nem törekedett képein 
természethűségre, alakjai merevek, a mozdulatok 
esetlenek, de van alkotásainak egy jellemvonása, 
amely sokkal nagyobb mértékben van meg ben
nük, mint akár a legnagyobb renaissance festők 
alkotásaiban. Itt nem nyomják el az emberi a l
kotó elme bámulata s a festészeti erények a val
lásos érzést, mint pl Rafael madonnáiban, sőt 
az ábrázolásbeli gyarlóságok még jobban azon 
vallásos eszmékre irányítják figyelmünket, amelye
ket tolmácsolnak. E templom képekkel írott biblia, 
amely mindenkinek mindenkor hozzáférhető; oly 
nyelven beszél, amelyet minpenki megért. Amig 
Velence hallgatott rá és megértette szavát, jól 
ment dolga. De volt idő, amikor hiába hirdette e 
templombiblia az előtte hullámzó pénz- és élvhaj-

hászóknak, hogy van olyan kincs, amit pénz nél
kül is megszerezhet a kalmár s ami édesebb 
minden gyönyörnél : Isten igéje és országa. Hiába 
hirdette a bűnös és erkölcstelen sUlyedós száza
daiban : „Mert, amely fa gyümölcsöt nem terem, 
kivágatunk és tűzre vettetik/' A biblia szava 
jóslattá vált, amely korán teljesedett.

Mily jó lett volna ezen arannyal s mesés 
értékű drágakövekkel ékes bibliában olvasgatni, 
de mennünk kell tovább, még pedig az olasz 
királyi palotába. A nagy Sansovino műve. Erede
tileg Szent Márk könyvtára elhelyezésére építették. 
Most valóságos múzeuma a képeknek, szobroknak 
s iparművészeti tárgyaknak. Gyorsan haladunk 
keresztül a fényesebbnél fényesebb termeken, a 
végtelen sok látnivaló összeolvadt már s csak 
úgy él emlékezetemben, mint egy seines mese az 
„Ezeregyéjszakádból, vagy egy gyönyörű indus- 
szőnyeg. De mégis, emlékszem egyre ! Canovának 
„Fátyolos nő" c. márványát, amely a művész 
vésőjének egyik kiváló szülötte, szinte magam 
előtt látom.

Délelőtt inég eljutottunk a „Santa Maria 
della Salute“ templomba is. Megérkezésünktől 
kezdve már annyiszor láttuk két kupoláját s 
karcsú tornyait. Az egész épület vonalainak oly 
könnyed, graciosus ritmusa van, akár egy mennet- 
nek. Végtelen bájos, oly közvetlen, oly lírai han
gulata van. Belsejének felékftésében Velence leg
kiválóbb mesterei versenyeznek egymással. A 
pálmát bizonyára Tiziano viszi el festményeivel, 
amelyek mesterük minden kiváló tulajdonává! 
ékeskednek. Legmélyebb hatást a baloldali Har
madik oltárkép, T iz iano: „Szetlélek alászállása“ 
tett reáin. Színekre, szinhatásokra van építve az



fogva, innen — már mint Csáktornyáról — 
állandó «családi» ellenőrzés alatt tartható.

Megszűnt tehát egy időre városunk 
minden élénksége, csak a «Vincék» bandája 
szórakoztatja . . .  uhlánus közvitézeinket; fej- 
lehorgasztva ődöng a sok szalma-özvegy ; 
penész virít a kaszinók gyászos hátú «dupla
nyolcasán», búsan sóhajt mellette a «Skiz», 
a «Pagát» meg a «Mond», de még busáb
ban az «alsós-pakli» valamennyi tagja, mert 
nincs, ki velük . . . izgasson.

így aztán: «maradt itthon egy két
h ............t», akinek mert kutya-baja sincs,
hát nem ment máshová nyaraln i; de pardon, 
ezeknek is van bajuk: beteg a zsebük, amit 
azonban az itthon maradt orvosok tanácsa 
szerint a legjobban itthon maradással lehet 
megkurálni. E kúrához tartozik főleg az is 
— nem említve a bor- és sör-ivó kúrákat, — 
hogy az ember városunk zöldjeiben sétál
gasson.

Minthogy az «Öreg-vár» felé «Tilos a 
bemenet», úgy még csak a következő irá
nyok állanak rendelkezésünkre a zöldbe 
juthatni :

1. Gáberc-felé, ahová azonban már nem 
igen érdemes kitáradni, amióta eltűntek an
nak «tündérei» a . . .  fejkölő alá ;

2. Bagáry-felé, ahová azonban csak 
dupla-talpu, patkós és jól kiszegezett, víz
hatlan csizmában fehetne kirándulni, mert 
alaposan meg akarják az oda vezető úlat 
javítani — a sok halott panasza következ
tében — és itt örömmel ragadjuk meg az 
alkalmat a közönséget megnyugtatni az 
iránt, hogy a «Szépítö-fegyesület» már foga
natosított oly intézkedéseket, amelyekkel ez 
út, még e . . .  században elkészül;

3. Az «Új út»-lelé, ahol azonban csak 
a naplemente után találhatni hüs árnyékot;

4. Szándékosan hagytuk hátra a leg
szebb irányt: a «Globetka»-felé vezető «álés» 
útal, amely még — ki tudja meddig — ren
delkezésünkre áll. Nehogy ok szolgáltassák 
ahhoz, hogy e kétségtelenül legszebb útunk 
is elzárassék előlünk, több «ilton-nyaraló» 
ehelyütt kéri fel a többi «itthon-nyaraló» 
társait arra, hogy amennyiben a nyaralási

egész. A  tüzes színek csakúgy izzanak a képen, 
a legerősebb piros a legmelegebb sárga, a leg- 
mélyeb ibolya mellett anélkül, hogy egy cseppet 
ie bántó volna. Épen az erős világítással, a tiszta 
színekkel akarta kifejezni a művész a lelki vilá
gosságot, amelyet a Szentlélek alászállása gyújtóit 
a lelkekben. Még Tinterreltónak. Libertinek és 
Pálmának vannak e templomban festményeik.

Pünkösd délutánján a Lidón vagyunk, amelyet 
Tóth Béla annyira imádott s amelyről oly elra
gadtatással beszélnek azok, akik csak látták. A 
kikötőtől a fürdőig egyenes, kétoldalt fasortól 
szegélyezett út vezet. Utcának is beillik, ameny- 
nyiben mindkétfelől gyönyörű villák, amelyek 
némelyike valóságos rózsaerdőből emelkedett ki és 
elárusító helyek sorakoznak egymás mellett, 
amelyek velencei specialitásokkal vagy frissítőkkel 
szolgálnak. Otthonosan érezzük magunkat, viszont
látjuk szárazföldi ismerőseinket: a villamost és 
lovat Ami nekünk jó ismerősünk, az szokatlan 
Velence szegényebb néposztályának, amelynek 
ünnepet jelent, ha eljöhet a Lidóra megbámulni 
a villamost s főképen a szép, kecses s neki oly 
csodálatos állatot: a lovat. Mily tolongás keletke
zett, amikor egy katonatiszt-féle végig galoppolt 
az úton, vagy mikor elrobogott előttük egy köny- 
nyü homokfulól

Azonban K ltam  a Lidó lovainál szebbeket 
is, villáinál, parkjainál vannak különbek is, Lidó 
mégis egyedül áll. Különállóvá, páratlanná teszi 
az a felséges panoráma, amely az elegáns fürdő 
pompás terraszáról nyílik. A tengert látni a maga 
nagyszerű végtelenségében. E fürdőhely enyhe 
temperalurája, amelyet az évszakok kevéssé be
folyásolnak, a mindenképen modern berendezések 
a legszebb, legkedveltebb fürdőhellyé teszik.

(Folytatása köv.)

az ezen úton való sétál ássál továbbra is, 
vagyis a jövőben is gyakorolni óhajtják, 
hogy akkor sétájuk közben ne térjenek le 
az «egyenes útról» a . . . rétre, mert az ott 
buján termelő tűre bizony nagy szüksége 
van a «Svájcerájnak», ez utóbbira pedig a 
tejet, a túrót és a vajat kedvelő publikum
nak. Haladjunk tehát még sétánk közben 
is «kitaposott utakon» és óvakodjunk a 
«félre-lépéstől» , mert ha nincs fű, akkor 
nincs tej s e ; ha pedig nincs tej, akkor 
mivel neveljük tel hazánk jövendő oszlopait, 
vagyis akkor hamarosan kipusztul innen a 
büszke szittyák faja és akkor kárörvendve 
lepi el e szép földet az arra már régen 
vicsorító szláv-faj és akkor . . .  no de elég 
legyen már e kánikulai bölcselkedésből, 
mert hisszük, hogy anélkül is termékeny 
talajra találand intő szózatunk.

—  A népkönyvtár mindenki számára 
ingyen nyitva van minden vasárnap délután 
*/*2 —7f3-óráig a városházán.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Szerkesztő változás. Múlt számunk
ban megemlékeztünk a változásról, mely a 
Muraköz horvát részének szerkesztősége 
körében beállott. Most immár pozitív hír
adással szolgálhatunk t. olvasóinknak a vál
tozás eredménye felől. A horvát rész tartal
máért és irányáért is lapunk felelős szer
kesztője Zrínyi Károly lesz felelős. Segéd- 
szerkesztőnek Bezenhoffer Mihály urat, eddigi 
főmunkatársunkat, sikerült megnyernük, 
akinek tudása, szorgalma s a horvát rész 
szerkesztésében eddig is kifejteit tevékeny
sége legnagyobb biztosítékunk arra nézve, 
hogy a horvát rész az eddigi színvonalon 
fog maradni. A főmunkatársi leendőket 
Pataki Viktor kolori igazgató tanító úr fogja 
ellátni, aki eddig is szorgalmas és tehetséges 
tagja volt annak a gardának, mely csakis 
hazafias érzületére hallgatva, önzetlenül szol
gálta a szent ügyet, melynek a Muraköz 
horvát része a muraközi nép érdekében 
huszonöt év óta lelkes zászlóvivője Meg 
vagyunk győződve róli, hogy lapunk t. ol
vasói szívesen vesznek tudomást e változás
ról, mert hitünk szerint jó karokba került 
a horvát rész szerkesztése, kiknek műkö
dése elé teljes bizalommal és megnyugvással 
lehel tekinteni.

—  Tanügyi kinevezések. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Fülüp Áron, oki. 
képzőintézeti tanárt, — a Csáktornyái áll. 
tanítóképző nevelőjét, — a somogy-csurgói 
áll. tanítóképezdéhez segédtanárrá kiuevezte. 
— A Julián Egyesület Mészáros Karoly, az 
idén Csáktornyán képesítőzött tanító, kis- 
szabádkai lakóst, szlavóniai Julián-tanítóvá 
nevezte ki.

—  Latin tanszék a polgári fiúiskolánál.
Amint értesülünk, a latin nyelvnek tanítása 
polgári iskolánkban a jövő tanév elején 
kezdetéi veszi. Palaky Kálmán polg. iskolai 
igazgató, ki a szülök e mozgalmát lelkesen 
pártolja, e szellemben terjeszsztelte fel a 
vall.- és közoktatásügyi miniszterhez azon 
kérvényt, melyei Simon Lajos kir. Ítélő 
láblabíró elnöklete alatt egy bizottság szer
kesztett. A minisztériumban kilátásba helyez
ték, hogy e terv megvalósulása elé akadá
lyokat nem gördítenek я így a latin tanszék 
szept. 1-ével megnyílhat. — Az érdekelt 
szülők figyelmét felhívjuk e körülményre s 
arra, hogy a beiralásokkor, amennyiben 
polgári iskolába járó fiaikat a latin nyelv

ben is taníttatni óhajtják, szándékukat az 
igazgatóságnál jelentsék be.

— Zenotanári képesítés. Hruschka 
Gabriella, a budapesti Nemzeti Zenede Ш. 
kiművelési osztályának jeles növendéke* a 
lefolyt tanév végén zenetanári vizsgálatot 
tett fényes sikerrel. Hruschka Gábriella zene
tanárnő, akit a tanítóképző-intézet állal ren
dezett koncerten aratott fényes sikerből ki
folyólag társadalmunk előnyösen ismer, 
egyelőre Budapesten marad, hol egyideig 
magán-zeneoktatással foglalkozik. Hruschka 
Gábriella a vidéken zenekonzervatoriumot 
szándékozik nyitni, melynek tárgyában nehány 
várossal már tárgyalásokat folytat.

—  Megbízás. A vall.- és közoktatás
ügyi miniszter a Csáktornyái polg. fiúiskolá
nál üresedésben levő tanszék ellátásával 
Csecsinovics Aladár polgári iskolai tanárt 
megbízta.

—  Pénzügyőri biztosi kinevezés. A
pénzügyminisztérium vezetésével megbízott 
miniszterelnök a pénzügyőri biztoshelyelte- 
sek létszámából Meissner Emil Csáktornyái 
biztos helyettest Vágujhelyre pénzügyőri biz
tossá nevezte ki.

—  A «Zalamegyei Általános Tanítótes
tület» elnöksége felkéri azon kartársakat, 
kik í. é. aug. 26 án Keszthelyen tartandó 
közgyűlésen résztvenni óhajtanak, hogy el
szállásolásuk iránt f. hó 22-ig Murai Lajos 
keszthelyi közs. iskolai igazgató úrhoz for
duljanak.

—  Esküvő. Marion Aladár budapesti 
posta- és távirdatiszt, ma vasárnap d. u. 3 
órakor tartja esküvőjét a helybeli izr. tem
plomban Pátkai Jakab Csáktornyái vasúli 
főnök leányával, Olgával.

— A Katholikus Népszövetség, ma, 8 -án, 
d. u. fél három órakor a Szt. Ferencrendü 
zárda udvarán alakuló gyűlést tart.

—  A Stridóvárl Agglegények Köre által,
a slrigovcsáki várromokon emelendő emlék 
torony alap javára, jul. 25*én tarlóit estély 
igen szép erkölcsi és anyagi haszonnal vég
ződött. A mulatság összes bevétele: 299 К 
20 f, kiadása pedig 84 К 12 f, tiszta ma
radványa : 215 К 08 f volt. Ezen alkalom
mal felülfizetni szívesek voltak: GrófDunay 
Hugó 20 K, Gönc Árpád (Budapest), Fílipics 
Lajos (Drávavásárhely) 10—10 K, dr. Kovács 
Lipót (Csáktornya), dr. Csillag Dezső 8 — 8  
K, özv. Csalány Gézáné (Budapest), Fejér 
Dénes 6 — 6  K, Pollák Gyula (Csáktornya), 
dr. Ember Géza (Jászdózsa), özv. Gállics 
Józsefné, Laux János (Csáktornya) 6—5 K, 
Beck Pál (Hatvan), Kotlarics Imre (Mura
siklós), Bellec Ede 4—4 K, Heiszenberger 
Ferenc (Felsőmihályfalva), Dobsa Kálmán 
(Muraszenlmárton), Márinovics Ferenc (Drá- 
vavásárhely), Martonossy Imre (Viziszent- 
györgy), Szabolics Rezső (Drávacsány), Pre- 
mec Miklós (Csáktornya), Lukmann Nándor 
(Muraszardahely), Pecsomik Ottó (Csáktor
nya), Hadrovics József (Zágráb), Hirnschal 
Ernő (Bécs) 3—3 K, Dénes Béla (Csáklor- 
nya), Mágics Ferenc (Nagykanizsa), Brod- 
nyák Antal, Kiss R. Zoltán (Drávacsány), 
Stern Miksa, dr. Schvarc Lajos (Csáktornya), 
Danitz Sándor, özv, Ádelman Ferencné, 
Laruszak István (Belica), Lnkassi József, 
Tihanyi Lajos 2—2 K, Ács Jenő, Mráz 
Kálmán (Csáktornya), Vidcc János (Viziszent- 
györgy), Hertelendy Lajos, Csutak Elek, 
Náday József, br. Knezevich Viktor, Kram- 
patils József, Terbóc Imre, Mdiovics József, 
Lutár István, Kozma György, Cinzek István 
(Muraszerdahely), Sranc Elek, Heiner János 
1 1 K. A tiszta jövedelem a stricióvári
takarékpénztárban «Slrigovcsáki emléktorony-



alap* néven gyümölcsözőig helyeztetett el. 
A közönség ezen önkéntes áldozatkészsége, 
mely az eszme iránti rokonszenvről tesz 
tanúságot, erős reményt nyújt, hogy a meg
indítandó gyűjtés lehetővé teszi, az Árpád
házi kiiályokhoz méltó emlék mielőbbi fel
állítását. Fogadják a felülfizetök a nemes 
ügy érdekében a rendezőség köszönetét. Br. 
Knezevich Viktor, dr. Csillag Dezső, Fejér 
Dénes.

—  Tűzoltó-kongresszus. A zalavárme- 
gyei tűzoltó-szövetség e hó 22-én tartja 
Tapolcán ez évi kongresszusát. A tapolcai 
tűzoltó-egylet ez alkalommal ünnepli 40 
éves fennállását és új zászlaját szentelteti.

—  Gyászhir. Kováts Gyula, Légrád 
nagyközség jegyzője, a vármegyei községi- 
és körjegyzői egylet elnöke, törvényhatósági 
bizottsági tag, 47 éves korában meghalt. Az 
egész vármegye megnyilatkozott részvétével 
helyezték örök nyugalomra a múlt vasárnap 
délutánján. Gróf Batthyány Pál főispán és 
a megyei tisztikar több tagja részvétiratol 
intézlek az elhunyt özvegyéhez. A ravatal
nál Molnár István, a vármegyei jegyzöegylet 
alelnöke mondott gyászbeszédei, melyben 
rámutatott az elhunyt kiváló érdemére. Bors 
György ág. hitv. ev. lelkész, majd Golub 
János muravidi plébános mondtak még 
gyászbeszédet, méltatván az elhunytnak ér
demeit. Kováts Gyula mint tanító kezdte 
pályáját. A Csáktornyái tanítóképző meg
nyíltával az első tanítójelöltek s az először 
képesítőzök sorában volt. Mint fiatal tanítót 
a stridói áll. iskolához igazgatóvá nevezték 
ki s értékes cikkeivel állandó levelezője, 
munkatársa volt lapunknak. Majd megsze
rezte a jegyzői oklevelet is s Légrádon 
csakhamar megválasztották. Mint tisztviselő 
példája volt a pontosságnak, és lelkiisme
retes munkának. Elismert tekintély volt a 
községi igazgatás terén. Emellett agitátórius 
lélek. Magyarosított, hirdette a magyar állam
eszme diadalát, ébren tartotta a nemzeti 
szellemet a drávántúli községben. Mint a 
megyei jegyzők egyletének elnöke fanatikusa 
volt az összetartásnak, a kartársi viszony 
ápolásának, amelyért folyton dolgozott, agi
tált, áldozatokat hozott. Benne a megye kö
zönsége oly férfiút veszített, kinek emlékét 
soká meg fogják őrizni.

—  Pályázat eegédjegyzőí állásra. A 
felsőmihályfalvai körjegyzőségben újonnan 
rendszeresített és évi 1000 К fizetéssel ja
vadalmazott segé(i)egyzői állásra pályázat 
hirdeltetelt. Pályázati határidő aug. 21. A 
választás aug. 24-én lesz.

—  A perlaki helyi bizottság nevében 
Máté István helyibiz. elnök és Prémus Flórián 
helyibizottsági jegyző, lelkes felszólítást in
tézett a Csáktornyái törvényhatósági szolgák
nak helyibizottsággá való megalakulása s 
az országos szövetség tagjai sorába leendő 
belépése érdekében. Érdekeltek a felhívást 
szerkesztőségünkben betekinthetik.

—  A Dunántúli jegyzők nevelő intézete. 
Győr, Komárom, Moson, Somogy, Sopron, 
Veszprém és Zala vármegyék községi és 
körjegyző egyesületeiéinek képviselete e hó 
2-án nagy lelkesedéssel és egyhangú hatá
rozattal megalakította a Dunántúli jegyzők 
nevelőintézete egyesületét Az ideiglenes 
tisztikar megalakult s előterjesztette, már a 
jövő iskolai évben felállítandó intézet kom
binált költségvetését, mely 40 tanulóval 
22.300 К kiadást és 22.700 К bevételt tün
tet fel. A 8 vármegye 691 jegyzője közül 
eddig281 lépett be az egyesületbe.

—  Életmentés. Alsódomborún folyó hó 
2-án a Drávában türödtek a többek között

Feszti Antalné, Stefics Ferencné és Miszer 
Mihályné. Mindhármukat a víz elkapta. 
Fesztlné és Steficsné nagy nehezen kiúszott 
az árból, Miszerné azonban már-inár el
merült. Társnőinek kiáltásaira a nem mész- 
sze fürdőző dr. Zalán Gyula a fuldokló 
után úszott s saját életének kockáztatásá
val szerencsésen kimentette.

—  Halálozás. Hétfőn éjjel, hosszas 
szenvedés után hunyt el Simon István drá- 
vanagyfalui körjegyző neje, született Németh 
Irén Etelka élete 27-ik, boldog házassága
7. évében. Az elhunyt temetése aug. 3-án 
ment végbe a nagyszámú rokonság és a 
közönség őszinte részvétele mellett Vörös- 
berényben.

—  Husvizsgáló tanfolyam. Csak a na
pokban záródott Nagykanizsán a husvizsgáló 
tanfolyam kitűnő eredménnyel, 3-án újból 
megnyílt ez évben a negyedik. A kurzusra 
Muraközből a következő községek kiküldöttei 
iratkoztak be: Muraszerdahely, Stridóvár és 
Dráva vásárhely.

— Meggyanúsított posta. Pár hete ar
ról írnak megyei laptársaink, hogy az Or
szágos Néplap példányai, melynek Dobrovics 
Milán orsz. képviselő a lapvezére, az alsó- 
lendvai postán elkallódnak. Dobrovics — a 
lapok szerint — ez ügyben feljelentést tesz. 
Az igazság érdekében megjegyezzük, hogy az 
alsélendvai postamester egy újságírónak ki
jelentette, hogy ő nem tud a dologról sem
mit. Ha a hivatalnokok közül valaki tényleg 
visszaküldi a lapokat, annak az lehet az 
oka, hogy a címszalagok tévesen lesznek 
kiállítva ; de hogy politikai háttere volna a 
dolognak, vagy pláne ellenszenvből tennék 
azt, az valótlanság. A pécsi posta- és táviró 
igazgatóság lesz hivatva ezen hihetetlenül 
hangzó vádat tisztázni. Ezt megkívánja a 
magyar posta mintaszerüsége és európai jó 
hírneve.

—  A határrendőrségnek bűnvádi nyo. 
mozásokkal való megbízása. Gróf Andrássy 
Gyula belügyminiszter a m. kir. határrend
őrségnek bűnvádi nyomozásokkal való meg
bízása dolgában valamennyi határszéli rendőr- 
kapitánynak rendeletet küldött, melyben 
körvonalazza a határrendőrségnek, mint az 
állam rendőrhatósági jogkörrel felruházott 
hatóságának bűnvádi nyomozásokkal való 
megbízhatóságát. Hangsúlyozza a rendelet, 
hogy a m. kir. áll határrendőrség a királyi 
ügyészség részéről adott megbízás alapján 
csak azon bűncselekmények kinyomozására 
lehet hivatva, amelyek a határrendőrség fel
adatával kapcsolatba hozhatók. Ilyenek, az 
új kivándorlási törvény életbeléptntése után 
ezen törvénybe ütköző bűncselekmények, 
az uzsora vétségének azon esetei, amelyek 
hivatalból üldözendők, a leánykereskedés 
által elkövetett bűncselekmények, amelyek 
külföldi exportra vonatkoznak, továbbá azon 
bűncselekmények, melyek oly vasúti vagy 
hajóállomáson követtettek el, vagy deríttet- 
nek ki, amelyeken a rendőri szolgálatot ki
zárólag a határrendőrség teljesíti, végül azon 
államelleni bűncselekmények, melyek a 
határrendőrség működési területén követtet
tek el.

—  Milyen a szőlőtermés Zalában ? A
m. kir. szölőszeti és borászati felügyelő je
lentése szerint Zalavármegye területén a 
szőlőkben ezideig elemi károk nem fordul
tak elő. A peronospora az elkésetten per
metezett szőlőkben fellépett ugyan, de csak 
jelentéktelen károkat okozott. A szőlő szépen 
fejlődik, igen Jó közepes, helyenkint, — pl. 
a Muraközben — bő termés várható.

—  Porcinkula. A híres porcinkulai búcsú,

a kedvező időjárás következtében rengeteg 
hívőt vonzott Csáktornyára. A környékbeli 
papság teljes számban sietett a Ferencrendi 
zárda emberfölötti munkájának megkönnyí
tésére. 2 napig hangos volt a város a ma
gyar szótól s a templom a magyar daltól. 
Másnap a papság által a határig kikisérve 
hagyták el a búcsúsok városunkat.

— Országos vásárunk, dacára a ked
vező időjárásnak, lanyha lefolyású volt. A 
kalonalovak közt fellépett lépfene is lehan- 
golólag halott. Ausztriából hiányoztak a 
kereskedők, a takarmány hiány miatt, az ola
szok meg úgy látszik, már beszerezték szük
ségletüket.

— Fejberugta a lé. A porcinkulai vá
sáron Miháci Ferenc sormási gazda lova, — 
mig Laux János Csáktornyái városi állat
orvos a vásártéri kapunál rajta a szükséges 
lószemlét végezte, — kirúgott s a gyanút
lanul ott áldogáló Molnár János szombatfai 
lakost úgy ajkon rúgta, hogy eszméletét 
vesztve vágódott hanyatt. A gyorsan érke
zett orvosi segély folytán eszméletre tért a 
szerencsétlen s ha komplikációk nem is 
súlyosbítják a bajt, egy örökké emlékezetes 
porcinkulai vásárra fog visszagondolni gö
cseji polgártársunk.

—  Szőlősgazdák figyelmébe. Időszakon-
kint felmerülő azon hirrel ijeszgetik a sző
lősgazdákat, hogy itt vagy amott valami 
pusztító szőlőbetegség ütötte fel a fejét. 
Ilyenkor, mikor a szőlősgazdák a legérzéke
nyebbek, hamar talál hitelre az a híresztelés 
is, hogy az ország egyik-másik vidékén már 
az u. n. fekete rothadás (blackrot) is, ez a 
veszedelmes szőlőbetegség, mely Francia- 
országban nagy kiterjedésé szőlőtelepeket tett 
tönkre, már felütötte a fejét. Hát ez egy
szerűen nem igaz. Mindazonáltal jól tudni 
a magyar szőlősgazdának, hogy ha telepeiken 
valami gyanús szőlőbetegséget észlelnek, 
forduljanak az Ampeologiai Intézet igazga
tóságához, mely minden egyes esetbeu díj
talanul ad felvilágositást. Cfme: Budapest, П., 
Debrői-út 15.

—  Hűtlen tanonc. Szebacher Fülöp 15 
éves asztalostanonc, Vinkó György mura
szerdahelyi gazdájától különféle asztalos 
szerszámot lopva, megszökött.

— Lopás, csalás. Szlráh István és a 
vele házközösségben élő veje Perkó István 
viziszentgyörgyi lakóknál, — mig a család 
a mezőn aratott — betörők járlak. A szek
rényből minden értékesebb holmit össze
szedtek, majd 300 К készpénzt is magukhoz 
kaparintva, megugrottak. — Vinkó György 
gáborvölgyi lakós pedig Bogdán János tér- 
novesáki lakós biciklijét lopta el. — Král 
Dervarics István foglalkozásnélküli Csáktor
nyái munkakerülő, egyik helybeli kereske
dőnél uriasan felruháztatta magát s meg
szökött. Csalásért feljelentetett.

— A kés. Flac Antal vargabegyi lakos 
Prekopán a Golub-féle korcsma előtt Ve- 
szelkó Istvánt összeszurkálta. — Kiváca 
Lajos györgyhegvi lakos Meszarics Jakabot 
súlyosan szurkálta meg. — Rántes Elek kis- 
édesdi lakos, Felsődomborun, Bánek Gábor 
bírót késelte meg alaposan. — Major Imre 
Csáktornyái kocsis Toplek Mihály battyáni 
nyomorék sánta legényen súlyos sérüléseket 
ejtett bicskájával. Mindnyájuk ellen folyik a 
vizsgálat

— Szülők figyelmébe. «Nagykanizsai
tanár a jövő tanítási évre 2 jó házból való 
fiút teljes ellátásra elfogad. Megbízható fel
ügyelet, házi correpetició. Bővebbet e lap 
szerkesztőségénél. >
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- - kassa. — Cul sam, ali i vnogo se je pisalo, jeli se dobro vodi. On na lo dobi punomoCVjeresijske udruge! da bi se Vq Drávavásárhelyu naCinila jedna od centrale.
/QoIqUa Qnnrifaqqp \ tak va Sparkassa. Neznam jeli se je naCinila Kad se je jedenput veC tak raztolnaCilo
' p '* ili né, no svakako bi jako dobro bilo da bi narodu i naälo se je 1)0—60 podtenih gaz-

Sada je 10 Ijet, da je orsaCko spra- se naCinila. Gledimo kak ide to ustrojenje. dov, pák makar i viáe, koji bi voljni bili 
vidde doneslu zakvu, poleg kojega su se Vu Drávavásárhelyu se je neboji zrned podpisati da platiju 50 korun, koji penezi se 
ustrojile vjeresijske udruge. Bez toga da se gospode navuCiteljov zmislil da bi dobro nikada nemoreju izgubiti, onda se to javi 
sada bavimo sa tém, kaj je postigel orsag bilo napraviti selsku Sparkassu. Zezval je vu Budapeátu vu Centralu. Iz centrale dojde 
sa vjeresijskimi udrugami, pisali budemo od jeduo nedelju popoldne skup narod, pák jim vun jeden Cinovnik, koji opet raztolnaCi stvar 
njih i od njihovog velikog hasna. je raztolnaCil onaj veliki hasén, koji bi bil i popita naroda, jeli hoCe takvu áparkassu

Vjeresijske udruge to bi se drugaC moglo za selo, kada bi vu njem selska Sparkassa napraviti. Kad se tak veC opetuvano popita 
po naSem reCi „SeJske Sparkasse.“ íz bila. RaztolnaCil njim je, da se drugaC nemre narod i vidi se, da mu je volja к stvari, 
Cesa stoji to? Stoji iz selskih gazdov, koji naCiniti takva Sparkasse, nego ako se vu onda ovaj Cinovnik ostavi vuni knji2ice, da 
zato daju skup evője filére, da vu takvem selu 50—60 trézni ljudi najde, koji bi ho- je ljudi podpiáeju. Po podpisanju dojde opet 
sluöaju, kada je kojemu vu selu zmed njih teli biti Clani vu Sparkassi. Svaki Clan mora jeden Cinovnik i ustroji vjeresijsku udrugu, 
potrebno, moreju njega pomoCi. Так gazdi platiti na mesec 1 koruna tak dugó, dók koju onda pn Törvénszéku potvrdi i onda 
irriqu dvostruki hasén. Od onoga imaju 50 korun izplati ili ako hoCe mo2e najeden- se mo2e otvoriti i davati veC peneze van. 
hasén, tojest interes, kaj oni nutri platiju, put ovih 50 korun platiti. Od ovih 50 korun Sve to nekoáta niti krajcara. Niti Stemplini, 
a od posudjenih penez opet oni imaju ha- on dobi intereSa, dobi dohodek svakoga Ijeta niti posta nikaj nekoSla, orsag je to sve 
sen. Jer pri kim su penezi on mora interes na kraju. Zatém, ako vu silu dojde dobi odpustil zato, da si siromaki pomoreju. Niti 
plaCati, a Ciji je táj interes? táj interes je peneze na najfaleSi interes. Jer dobro pos- ako bi Sto hotel na svoj grunt zeti peneze 
onih gazdov, koji su vu dru2tvu. luSajte, ako néma selska Sparkassa tuliko vu gruutovnici ga nebi koStalo nikaj ako od

Sigurno je da gazdi sami od sebe nebi penez, da bi mogla svakomu vrédnomu Clo- selske Sparkasse zéme vun. Jer to je zato 
mogli eksistérati, tojest nebi mogli obstajati, veku dati na posudu, onda dobi peneze iz napravila tak vlada, da se siromaku Cloveku 
ako nebi bilo pomoCi od zgora. Ta pomoC Centralne vjeresijske udruge. pomore.
se zove, Centralna vjeresijska udruga. Sre- Céla Sparkassa je tak lehka stvar, da Dakle selske Sparkasse su za selske 
diSnja ili centralna vjeresijska udruga je ju sami ljudi moreju voditi. Iz Centrale do- ljudi. Samo oni su njim neprijatelji, koji 
zato, da siromake ljudi podpoma2e. Knjoj biju sve kaj jim je potrebno knjige. Öve je sami guliju narod.
spadaju vu orsagu sve selske Sparkasse. Ona samo izpunjavati treba. Glavno je da ma- _______
jim na fal interes daje peneze, te je vu svim gjarski znaju oni koji su vodje. A koji su p  I j
podpoma2e, raCune jim pregledne, tak da vodje? Jeden je predsednik, jeden je kasér, * OlltlCKl pregleü.
svaka selska Sparkassa je najménje jedenput jeden je knjigovodja zvun toga ima odbor, Vu Magjarskoj politiki se sada samo 
na Ijeto pregledana. koji odluCuje komu je moCi peneze dati za kulisama ili как bi mi rekli za zaprtimi

Ali gledajmo po bli2e как izgleda vun komu né. Gospodin navuCitelj samo tuliko vrati stvara nekaj ah za to mi neznamo kaj 
jedna vjeresijska udruga iliti selska Spar- hoCe, da on more viSeput pregledaii knjige je. Vlada vrSi svoje posle, ministri putujű

Putuvanie na CUgU 9e 8 níim spominati ali na 2alost vréme sve tri gla2e spraznili. Kak je eug
J ö * 9V°ÍU; putnik njim samo negda-negda odgo- na prvim banholu postai, izideju obedva

U nekom varaSu bili su dva dobri paj- vor* malo i opet vtihne. Zatem vtihneju i dőli i napuniju gla2e s vodom, stem Je de- 
daSi po imenom Jo2ek i Stefek. Jeden dan on‘ * negovoriju nikaj. neju v paket как su predi bili, i как da su
se dospomeniju, da budu putuvali v Gradec. kratko vreme zeme putnik paket v pcsel najlepSe obavili, — legneju se i oni.
Kak su odluCili tak je i bilo. Idejű na bau- ruke * PoCel Ra ofnavati. Jedenput samo po- Mesto dabi spali, pazili su kaj bu vender 
hof, zemeju kartu i sedneju se u leden va- ,e8ne ]Z P̂ keta ílaSu i poCne piti. Jeden je putnik napravil. Nisu ni trebali dugó Cakati,

§on v kojem joS do onda nije bilo nikoga. 0̂,е йн1о91по gledal putnika, как drugi jer jer se putnik naskoro zbudil. Stem se i oni 
!elno su se ogledavali jeli bude Sto doSel 8U lJa mu vlek kaj su si mogli zdigneju gori i pitaju njega, jeli je dobro

vu onaj vagon, da se barem malo pospomi- PomoCl>- Stefek se zatem opet poCne razgo- spaval i kaj liepoga senjal: Putnik odgovori 
naju. Ali sve zabadav, eug se gene i oni vara,i 9 P̂ tnikom, tak dugó daje pulink da spaval je dost dobro, ali senjal nije nikaj
dva u vagonu sami. Jen Cas se Saliju i pre- Ponu<̂  1 nJl,n P'1' Potem su Jo2ek i Stefek ReCe njemu Jo2ek!
poviedaju jednu-drugu; kad na jedenput eug znah’ daje v «la*u d»bro vinu. Cujete priatelj ja znam da 8(e yj CUah
postoji na susednim banhofu. Oni opet gle- Так za pol vure Jo2ek opet prosi put- bibliju, — poveCtemi kakvu Cudu je nap
dija 9to bude doSel к njim. »ika, nek njim daje malo od dobroga vina, ravil JezuS, da je bil u Kanigalilei na gos-

Nesu niti Cekali dugó, jer za kralko da mu postenu platiju, — ali sve badavo tuvanju? 
vréme vidiju, da jeden dosla dobro obleCeni — nedobiju niti kaple. Drugo ne, — nego to znam, — odgo-
Covjek, u rukah zdvemi velikimi paketi ко- Za kralko vréme vidiju, da je putnik vori putnik, daje Je2u5 blagoslovil vodu, i 
raca proli njim. zaspal Odmah stane Jo2ek i zeme paketa v°da je postala vinom

»Nek izvoliju gospon sim, ima i za vas u kojem su bili g!a2i z vinom i zeme sve Onda je moia senia Cist druca reCe

la . r  r r * - r  r . r  ä  s r  ä ä  i n  г  а г »
M l  mIndBnBIt valódi Boyiptomi , , N I L C< szivarhahüvelyt és szivar^p^irost,
m ely a dohányzás alatt nem lesz sem ZSÍROS setn FEKETE. Csak akkor valödi, ha a NIL“ DÉV és a
Cs. és kir. szabadalom 57. szám 18 9 6 . március 1 5 . ----  krokodil Védjegygyel van eííáha. = f f = = r
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jedni sim drugi tam. DrZavni tajnik Szte- 
rényi drZal je govor pred svojimi izborniki, 
to su politiéki glasi.

Kossuth je vu kupaliSéu, da mu be
telne noge ozdraviju. Sada je i Apponyi vu 
jednim morskim kupaliSéu.

Как éitamo'vu novinah Njegvo véli- 
Canstvo kralj je sada lépő zdrav i vu Ischlu 
se zadrZava med kraljevskom familijom.

Vu Horvatskoj se sve kuha. Slari pod- 
ban Czernkovich je otiSel vu penziju i do
géi je növi. Ovaj se zove Cuvaj Slavko. Ve- 
liju da je jako dober élovek i dobro se drZi 
posla, da mir napravi vu Horvatskoj. Vezda 
putuje Cuvaj po virovitickoj varmegjiji. —  
Svigdi ga jako lépő primiju. Znamenita je 
stvar, da po céloj Horvatskoj sada poéneju 
dojti do te misli da se navéiju magjarski. 
Vu Eszéku vu Slavoniji izlaziju novine »Die 
Drau« öve piSeju vu svojem élanku »Ler
nen wir ungarisch« da bi dobro bilo, da bi 
jedenput horváti previdli, da je njim pot- 
rebni magjarski jezik. Najme s magjari su 
horváti skopéani nerazdruZljivo, vu Horvats
koj na Zeljeznici i vu vise sluZbah nemore 
biti nameSéen on, koj nezna magjarski, a 
jer рак njih se malo vuCi magjarski, zbog 
toga se na najviSe mesta magjari imenuju. 
Piáeju te novine, da se bude vu Pécsu vu 
Magjarskoj otvorila horvatsko— magjarska 
gimnazija na kojoj budu se deca i horvatski 
vuéila, lak budu onda na sve sluZbe magjari 
idli, ako se nebudu horváti navéili magjarski.

Vu céloj Horvatskoj se sada sve vri. 
Так se véli da budu vu jesen izbori. Veliju, 
da deneánji ban Barun Rauch, je lak ob 
Ijubljen od magjarske vlade, da bude on 
ostal za bana ili bude vu izbori dobd veCinu 
ili né. Véé su i pisale jedne novine, kője 
su blizu vlade da bude jaj onim, koji ne
budu glasuvali za Rauchove ablegate. Jako 
je Cvrst Clovek táj Rauch, koji jako dobro 
vidi svoj poloZaj, ali se brini i za svoj or- 
sag, da se narod pomiri, da se vuéi delati, 
da bude bogát, a né da lenjari i zbog toga 
je siromak, a zbog siromaSlva kuné i psuje 
magjare, koji su mu nikaj né krivi.

SadaSnji Ban Barun Rauch je dal i

Za tem svi tri otihneju.
Za nekuliku minut stane putnik svoj 

paket, potegne íz njega glaZa, da si Zedju 
ogasi. Malo pije, ali najedenput dene glaZa 
i oaketa dőli, i stem v ruke z drugim pa- 
ketom i poéné ga takaj ofnavati.

JoZek i Stefek svi prestraSeni glediju 
kaj bu vezda stoga. Gda je véé putnik éisto 
ofnal svojega paketa, onda su tekar videli, 
da su i tam tri puni glaZi.

Putnik zeme jeduoga i poőel koStati. 
Malo kosta i jer se mi je vidlo pije joS 
dva-triput. Jedenput samo dene glaZa dőli, 
stane i véli: Cujete priatelj, ja znam daje 
JezuS blagoslovjl vodu, koja je postala vinom 
i to vjerujem, da ste senjali, kaj se je vinu 
na vodu obrnulo; nego to stvar si nemrem 
nikak premieliti. Nikak mi nejde v glavu, 
ja sem imel ovdi Sest glaZah puni z vinom 
i eto vezda je v tremi glaZi vinu a v drugi 
tremi Cista voda.

Как to more biti!?
Cujete! reée njemu JoZek: sigurno ste 

si iSée ne dosta glavu trli nad toj stvari. 
Malo bole i duZe premiSlavajte, sigurno vám 
dojde v pamet как to more biti.

V lem cajtu oug postoji v Gracu. Tri 
putniki izideju iz cu'ga. Dva v jeden a tretji 
v drugi kraj idejű —  svaki po svojem poslu.

I. V.

dosta novih magjarskih Skolah dozvoliti vu 
Slavoniji i vu Horvatskoj. Vezda je véé blizu 
50 magjarskih Skola postavljeno. Mi Medji- 
murci najme moramo znati, da vu Slavoniji 
i Horvatskoj Zivi bliZu tristojezer magjarov 
i magjarskih Svábé, koji znaju magjarski. 
Ovim je do sada ne smelo niti govoriti ma
gjarski, ali vezda как je DruStvo Julian po- 
éelo Skole postavlja, olprle su se jim óéi i 
oni znaju, da ako su vu Horvatskoj, da su 
onda pod magjarskom svetom korunom 
svetoga Stefana. Vu Ameriki Zivi dva mil- 
lijune magjarov imaju svoje cirkve pope i 
Skole, slobodni su, как nebi mogli biti slo- 
bodni vu Horvatskoj koja spada к Magjar
skoj!? —  To je sve previdel sadaSnji ban 
Barur Rauch, pak je on, koji je dober 
horvat ali je i dober magjar odredil da 
svaki narod naj ima svoje Skole.

To je za nas medjimurce jako povué- 
ljivo, kakvi su nekoji siloviti brati prék 
Drave, jer narn je tu sve slobodno pak smo 
zadovoljni s magjari vu miru Zivimo Snjimi 
a drugaé je to vu .Slavoniji, gde magjari 
do sada nisu smeli popévati vu cirkvi 
magjarski. Sada njim bude i to dozvoljeno.

Ova jesen bude vnogo znamenitosti 
donesla. Budimo slrpljivi do jeseni véé bu- 
deino vidli, kaj bude novoga vu politiki.

KAJ JE NOVOGA?

—  Trgovina sada. Földmivelésügyi 
miniszter bude i ovo leto na pomoé onim, 
ki Cuda sada imaju na prodaju. Miniszterski 
komiSar orsaékoga sadogojstva bude dal iz- 
kaza napraviti od za prodaju javlenoga sada, 
i ov izkaz Ce se svim trgovcom poslati vu 
tudje orsage, Steri s sadom trgujeju. Sto 
bude sada imel na prodaju, dobro bude, 
ako javi i to kuliko po priliki imel földmi- 
velési miniszteriumu.

—  Lépő pripeóenje itejemo iz 
novin. V Milititics obéini v Banatu je ob- 
éinsko poglavarstvo izreklo da te obéine 15 
vulic jednu-jednu po Kossuth Lajos i Deák 
Ferenc imenu, ostali 13 vulic po imenu 13 
aradski muéenikov Kiss Ernő, Lázár Vilmos, 
Schweidel József, DezsewfTy Arisztid, Nagy 
Sándor József, Damjanich János, Gr Vécsey 
Károly, Knézich Károly. Pöltenberg Ernő, 
Török Ignác, Gr. Leiningen-Westerburg Ká
roly. Lahner György, Aulich Lajos imenuvati. 
Vu tóm selu nemei stanujeju. Как dobri 
domorodci su to! Как lépi hvale i naeledu- 
vanja vréden éin je to!

—  Nevolja na&ega orsaga. Sega 
se moremo s BoZjom pomoéjom éuvali, be
tege i druge nesreée pretrpeti, nego cigane, 
ovo nepriliéno ijudstvo niti spokoriti, niti na 
dobro navéili, na stalno mesto nastaniti 
nemremo. V drugi orsagi su éisto na kral- 
kom obhodili z njimi. IJniStili su je, как 
divje stvari. Steri su ostali, beZali su vun 
s toga orsaga, kam drugam, как knam, ar 
su éuli, da tu njiva braéa v bolSem polo- 
Zaju Zivi, как sami vlastelini. Polje gore, 
brégi, doli ne sve je njihovo. JoS i kaj je 
pod lokotom i ono odneseju. Öve dneve je 
jedna trupa kroz tri varmegjije robila sve, 
kaj su mogli porobiti. Sreéa, da su né joS 
koga vmorili. Ar ono Ijudstvo je prez ikak- 
voga éloveéjega éutenja éloveka vmoriti mu 
je tuliko, как kakvo Zivinée zaklati. Svi 
moramo biti na pomoé miniszteriumu, da 
se jenput ovo Ijudstvo spokori i na navuk 
napelja.

—  Konec svéta. Jeden amerikanski 
vjerski temeljitelj je prorokuval svojimi vjer-

niki, da 15-ga septembra öve godine vu 
sredu na veéer svét se bude poruäil. Pove- 
dal je, da zemlja i sunce raspusti se vu 
célom svétu. Na ovim danu svi ljudi budu 
se pogubili, samo on i njegovi vjerniki budu 
mogli iti vu nebu. —  Ovaj próféta do 16-ga 
septembra dobil bude éudaj vjernikov i éu- 
daj peneze, da navek su je takvi ljudi, koji 
sve lehko vjerjeju, nego ja tak mislim, da 
on ne bude éekal do toga dana, nego prije 
bude skoéil.

— •Zaklat je svoje dete. Léni élovek 
je bil Aranyi Gábor Sneiderski teZak vu 
Nagyváradu. Delati je nikaj ne ötéi. 2al mu 
je bilo, da njegov svekar svoju blago, oko 
100 jezero kruue, na njegovu éer Veroniki 
je ostavil. Jedenput je Veroniku opravil vu 
lépu opravu, onda pak ju je s jednom re
volverem vubil. Mrtveno telő je odnesel na 
najZe pak slamom je lepő pokril. Mater, 
koja je ov dán nebila domaj, как je doöla 
dimo odmah je iskala Veroniku, nego muZ 
joj je lagal, da pucica je odiöla tvoji kumici. 
Drugi dán, da su véé Veroniku svigdi iskali 
i na najZi su naSli, skoéil je Aranyi iz doma 
vu Komárom. Sud koji je odmah misül, da 
je otec zaklal svoju dete, svigdi ga iskal, i 
sreéno ga vlovil vu Komáromu Aranyija, 
koji je tuzbu odmah priznal. Sudili su ga 
na céli Zivot vu reSt.

—  Materinska ljubav. Od neizmerno 
velike ljubavi, как samo mati more ljubili 
svoje déle, se Stéje vu о vom pripeéenju: Na 
Alaska zvanom polotoku u Severnoj Ame
riki su na jednoj pudéini lovei naSli jednu 
indijauericu, átera je zabludila i véé par dni 
vu nejvekSoj teZkoéi Zivela i hranila svoje 
malo deteSce. Da su ju jagari nadli, bila je 
véé éisto oslabijena i na ruki je imela ve- 
liku ranu. Da su ju pitali, od éesa ima ranu 
na ruki, smejué njim je odgovorila, da si 
véé ni imela s éim déte hraniti, da morti 
kakvu ribu vlovi, na vodicu napeljati si je 
strgela s ruke meso; i s veseljem je pove- 
dala, da je ovak vlovila par rib, pak si je 
ovak déle od glada, od smrti oslobodiia.

—  Vmiranje. Kováts Gyula, légradski 
notarijuö je 30-ga juliuöa v Légradu vumrl. 
Pokojnik je 47 lét bil star.

Simon Istvana, notarjuöa u Drávanagy- 
falu Zena rodjena Németh Irén je 2-ga ovoga 
meseca u Vörösberényu vumrla. Pokojnica 
je 27 lét bila stara.

Naj poéivaju vu miru BoZjem!
—  Sto je krlv? V Talliándörögd Ivá

nom selu su se mala deca igrala. Dodii su 
do Sibic, pak su si kraj Skednja zakurili. Za 
kratek éas se je vuZgal ökedenj i vu táj 
velikoj suöi i vruéini se je ogenj fletno öiril. 
14 hiZ i mnogo kozlic i gospodarski stanji 
je zgorelo. Posle tak velike nesreée navadno 
pitamo, Sto je kriv? Krivi su najprvié rodi- 
telji, ki se ne paziju na malu, nerazumnu 
deéicu. Drugoé pak poglavari, ki neéeju to 
pripoznati, da za tak malu decu jc potrebna 
Skola, ovoda.

—  Ljude su ivircalí. Dobni sluzbu 
su imeli dva foringaSi Rituper István i Tem- 
lin Ferenc iz Gesztenyésa, samo po krivom 
putu. Vu tudje orsage je samo iz putnim 
listom moéi odputuvati. Ki takvoga lista néma, 
Skoda da bi se na put spravil. ar na telei- 
nici, predi neg bi éez hatar idei, ga redari 
primeju i nazaj poSleju. Tijam tu od nas, 
iz Zalavarniegyije su mogli peSice iti, samo 
da se nebi po eugu s redari sreli, érez Vas- 
vármegjiju u Muraszombat i od ovud su je 
ovi dva foringaSi mogli peljati prék u Sta- 
jersko, odkud njim je véé sloboden put. 
Zandari su spazili, da ovi dva foringaSi se
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na koli, dimo se pák uvék s prazném pe- je zbog 8 zbudil Úudno pri- koga strelil ili drugaé v nesreéu natiral.
Ijaju. Da su je rotali, íz npvoga valuvanja -  Mrtev 1* «udil. Lu P 8 se vei m,adi deCki vuCi,u cj|.
an se osvedoéili, da su .jade Av.rcal, Prék P W  j g o  ~  Vu Remete zvan ĵ barata.i, nego to bi se mo-
su dán. sudu. Szi,»jen rumunj poljodeíavec. Kak je to i rali na takvom mestu vufiiti i probati, gdé
nov sTn slar, slabe tan. navada, pred sprevodom su se Ijudi, je né pog.beljno, pák neáé. na, b. na njenov sin IZ Nagypaima, &t lei siar, „ d zlä|, g 8i0lu seli, tér pazil, ki s puékom zna baratati. Naj se zi-
dnevTs dom ^.räeTnTeg!i neznaj,. za njega, su Iroáili, kaj jim je bilo’podvorjeno. Nego deju na tjeden jedenput dvaput lakvi skuP, 
zfiinul ie Kak je otec povedal, deCko je le- jenput зато podigne se mrtvi z гаке gori; pák naj oprosiju nekoga áto bi je vuCil i 
dióan visoki Crno koftnati, ima ftutkaste lase как lo Ijudi vidiju, razbeftiju se svi od ve- áto bi na nje pazil. Ovak bi se mog i , 
i mustaCe Da ie sdoma odiáel je imel Crnoga likoga straha i зато na veCer su se opet skupa muátrati, turnati, labdati i kajkakve 
ákrljaka s debeloga platna robaOu i gaCe, skup ziáli; i tam najdeju Szimjena med hasnovite druge posle skup zvráiti. Ovak bi 
Crnoga prusleka i farbarskoga fertufa. DeCku svéCami lê ati, ar se je opet tak napil od barem i roditelji bili mirni i dijaki bi ímeli 
je mirnoga ponaáanja i tihi. Ako bi takov ftganice, kaj je tam bilo za Ijudi pnpravno, vugodnu vakáciju.
decko morti komu doáel, naj ga prijavi v da je nikaj ne znal zase. I prveäu к mrt- — S énellcuga bude moái tele- 
kancellariji pri notarijuáu, ili pri birovu, ki vomu spodobnu tamnost mu je pitvina, fonirati VeC se na móem ni moCi Cuditi. 
bude daljc javil i deCka na brigi imel. ftganica zrokuvala. Od dneva do dneva je moCi kaj novoga éi-

— Opet jedna nesreőa. VeC niti — Gróf Eszterházy svecenik. íz táti, da su kaj znaáli, kaj joá pred par léi
neznaju Ijudi s Cém i как bi se morali silje, Innsbrucka (Tirol) javiju, da su tam Eszter- bi bili za nemoguCe drftali. Ive átejemo od 
drévje gorice obraniti proti svakojaCkim be- házy György grofa za popa posvetili. Gróf takve Cudnovite novine. Vegman Kálmán 
tegom’ kaj po listju, na sadu, ili na korenju je veC 62 leta star. telegrafista u Szegedu je prekdal Kiss Jó-
vniáóuje biline i ovak vés posel i trud kroz Za mlada je bil soldal. 1866. leto je zsefu telegrafiCnomu direktoru jednu konát- 
célo leto je Ijudem zabadav, nikvoga ili jako vojuval pri Königgräcu. Do 1874 leta je rukciju, s áterom bi bilo moCi makar íz 
maloga hasna daje njiv trud. Ve su se pák bil med soldati, pri gardisti. Potlam se je gnellcuga кат-god direkt teiefonirati. Kiss 
opet nekakvi novu formu áCrvi zmogli, átéri oftenil i imel je dvoj dece. Nego ftena direktor ovu konátruktiju ne зато za dobru 
kuruzu pregrizeju i v zemlji podjeju. Lani i pred par leírni deca su mu vumrla. Ovo nego za glasovitu dríi, i preporuCil je kor- 
su to poCeli Ijudi bolje spaziti v gornjem ga je lak jako razftalostilo, da si je зато manu, da ju s Cim predi naj sproba. 
Medjimurju, ki su duhana sadili. Neáterim ovak mogel svoje tuftno, oranjeno srce umi- __ уе|Ц<а potres у Ameriki. Vu 
su Cista uiiiátili duhana takvi zelenkasti, rovili. Mexiko je bila velika potres. Так vu glav-
neáterim gosenicam spodobni äCrvi. VeC i — Potres. V Messini je pojduCi tjeden nom varagu> kak na okolici je potres veli- 
predi su se 4ene tuiile, da áalatu, glavaticu, opet bila potres. Ljudstvo je sve jako spres- 0̂ga у̂ага zrokuvala. Cuda Ijudi je zgubilo 
vugorka njim kukci oöeju uniátiti. Segurno traáeno. Vivienje i Cuda je plezirani. Zeljeinice i te-
su isto takvi áCarvi to, átéri ve v polju, v — Delano vino. ProjduCu jesen je |egrag 9U na veliki okolici uniáCenje.
kuruzi tak velikoga к vara delaju. dobra bratva bila. Cuda vina je obrodilo. — Toáa. Dali smo glasa od velike

— Dajte si svinje proti betegu Kleti, pevnice su joä i ve puné vinom, go- nesrei d toc;  stera je projdu6i ljeden po
vcépiti. Svinje posud jako dőli idejű, i Ijudi r.Cn. gazdi neznaju kud-kam s vinom ar i cé|om stajerskora veliko)?a kvara naprav,|a.
si nikaj nemreju sarai vu tóm pogibelju letos dobro kaieju gorice nebudu ímeli dós Ne 8amo 3Í|je je sve zmatila, drévje oguljila, 
pomoCi. Jesu okolice, gdé su Ijudi posluh- posude za novo .vino. Zato je v.no ve fal , zvéri je sve unistMa 0 v viher je
null svoje voditelje, kotarske sluibenike éi- moC. kupdi. Ipák kaj piéeju budapeétanske on(ja . na za[]odn s,ranj ц Vasvarm |
novnike рек su si dali svinje vcépiti. Tam novine? To da neizmerno éuda tak oga (akaj ve,jk kyara „ iL , tam je osem
je ve nikva pogibelj né. Od naée strani mi sredstva, takvoga praha razpoéiljaju íz Bu- haU’rov íisj0 potuk|a toCa
takaj opominamo vas, posluhnite svoje éi- dapeíte vinskim trgovcom i krömarom za *__. ' -  . . .
novnike, najte gledati ov mali stroéek, pák vino delati. Ovim je né dost, da moreju po . Zenttba. AndrAssy Gyula gróf
barem budele segurni, da kaj malo blaga 2 0 -3 0  flllérov jako dobro vinu kupiti, ovi lugymin.szter ,ev hiZni zakón stup.l s vdo-
imate, da ée vám ovak ostali i к hasnu Cistu vodu oéeju Ijudem za drage peneze neon. Andrássy Teodorovom rodjenom Zichy 
dojtl Stanite svi skup v obCini, ovak bude triiti. Pred par meseci su jednoga takvoga k,,a göncöm.
menje koátalo, dajte si sve svinje vcépiti. átacunara oálro kaátigali. Kajpak, takve slvari, Velika povodja. U Mandzsuriji
Ne зато svinje, nego i rogatu marhu i konje toga praha tajno razpoáiljaju. 1 ve se nésu (severna Kina) je straána povodja bila i viáe
si daju po drugi okolica cépiti. Tam ne Ce- mogli preCuditi na malti, zakaj poáiljaju tu- как jezerô  Ijudi se je potopilo. Как se Cuje, 
kaju, dók se beteg poCne, ar onda bi stoper liko stuCenoga cukora i stuCene soli veC viáe viáe как 7 jezer hiz je vu vodi. Poplava 
po velikom kvaru doáli na dobru misei, to tjeden, den na den vkraj. Javili su redarstvi voda se joá uvék zdiíe. 
pák nebi bilo spametno gospodarstvo. i s ovimi skup su pregledali paklece. Vu — Műi, éteri je pet let ni stel

— Unteroficlri pri soldaóiji. 1 do pakleci je pák niti sol, niti cukor ne bil, govoriti. Cuden dogodjaj piáeju novine íz
ve je malo unteroficirov du2e sluiilo, tője, nego ov prah za vino delati. Odrnah su ja- Newyorka. Vu Newyorku su razpitali jed- 
malo je ostalo dufte med soldati, как su si vili Markovits M. i Braun i. átacunare, ki noga mufta s ftenom, ar muft od prvoga 
tri leta odsluftili; a vezda, ako budu зато su to sredstvo razpoáiljali, takaj i öve vinske dneva, как su presegli ne átél govoriti. Main 
dvi leti morali sluftili, onda bude joámenje trgovce i krCmare ki ovak napunjavaju v prvi den su se iy;kaj poátricaíi, i sneáica je 
dobro podvuCeni íjnteroflcirov. Zato miniszter pivnici lagve i s hamiáijom íepe svoje. Takvi srdito viknula nad mufta: Tihol — Dobro
veC ve iáCe decke, unteroficire, ki bi dufte Ijudi su vrédni reáta! je véli moft jako zbantuvano — aki ti veC
sluftili. ObeCano je takvim,’dasi zvráiju leta — Nesreca jedne matere i sina. prvi den to oCeá imeti, da tiho budem, bu- 
pri soldaCiji, da bude obskrbljeno za nje, da Ovo Citamu: Vu Gödmgu se je jeden Sehe- dem poslulinul, i ja budem stalno muCal. 1 
budu staliá dobili ili sluftbu, na primer pri negla zvani dijak igral s revolvarom. Da ga zadrftal je svoju réC, makar как mu se je 
fteleznici, na poáti, pri sudu i. t. d. Ne samo ovak sím tam obraCa i próba, jenput samo 2ena ámajhlala, raduvala mu se, ogolila ga
za nje, nego ako se oieniju tam i za njive poci i strelil si je mater, átera je tarn blizu ah to sve zabadava. Muft je to sve trpel i
se bude obskrbilo, ako bi na primer áto nekaj delala. Siroinaáka mali je odrnah rád prijel nego stalno je muCal. Jedenput 
zbeteftal, ili da su deca veC za ákolu. Lépi vmrla. Da je to nesreCan i vés sprestraáeni joj se itak tak vidlo fteni, da ga je ogrdla, 
staliá je to, i mi samo preporuCali moremo sin videl obme proti sebi cév i strelill se da Ce muft opet poCeli govoriti: odprl si je 
naSim sinom, naj se trsiju ov staliá dostiCi, je. Как veliku ftalost i nesreCu zrokuie la- vnsta, parputi je nekaj za mrmral, nego opet 
ar svaki ki je tam ostal, ki je dufte sluftil, koumnost roditeljov. Poglejmo samo okoli. si je skopil zube i dalje je muCal. Sneáica 
svaki je odonud как naobraften i vuCen Naái dijaki, ki su ve na vakáciju dimo doáli, se je zabadav napié veselila. Nego ve je i 
Clovek vun doáel i svaki zmed nji ima ve kaj imaju vu ruki i kaj delaju? Navadno oim drugu formu poCela mufta nanje jemati.
dobru sluftbu. svaki ima ill pistolju ili flobert puáku, ih PoCela je trucliva biti i na smrt si je seki*

— S kozlice je doli opal. Na Fa- pák puáku. Idejű koli takvi mestov, kraj rala i srdila mufta: PreveC je posolila juhu,
kospuszii je Fandl István pellet stari deCec ft* vie, kraj berekov, kraj kuruze pák strélaju meso je jako osmodila, drugaCja hrana joj
tak nesreCno doli opal s kozlice, da je za na ItiCice Ovo njim je zabav. Kakva je to se prekuzmila, vu kavu na meslo cukora je
kratek Cas tain na mesti vumrl. zabav? Oni, ki bi si morali srce ojaCiti, pie- petroliuma naljala. med duhan mu je prpra

— Varai prez vode. V Kaposvaru meniti, oni vutom najdeju veselje i zabav, zméáala, vu stolec mu je igle napikaia. Muft
Ijudi némaju, ili par dni su né imeli vodu da male ftiCice, teftaCke pesmare, batriviteljo, | pák je s najvekáom zadovoljáCinom pil kavu 
za piti, ne morti zbog suáe, nego ar se je vrllarove i vrtne teftake fondaju, strélaju. |s petroliumom, jel prikuzmane hrane, puáil



s prprom nameSanoga duhana, niti onda je 
nikaj ni rekel, da se je sei рак se je na 
igle picii. 2 ena skorom, da je vec zdvojila. 
Jjé jedno je ipák ätela probati. Odiéla je 
znjim na jednu zabav, gdé su sakojaCke 
rakele slrelali vu zrak. M ű i se je dohro óu- 
lil i videti je bilo, da se dobro zabavlja, da 
vidi svakojaCke lépe ognjene figure vu zrak 
leteti, nego niti réc je né rekel. Vezda je 
vidla «ena, da si nikaj nemre pomoói i к 
sudu je iéla, da je razpitaju. Mu«a niti to 
ni genulo. I gda je «ena odiála iz műköve 
hi2*% pri razhajanju se je samo s glavom 
naklonil mu« «e ni.

—  Ciganí. Ne samo robiju, kradeju, 
ljude zakoljeju ar niti tuliko dobvoga éu- 
tenja nemaju, kaj néma «vér, nego jo$ i 
malu deéicu vkradneju. pák idejű znjom v 
tudji orsag, ne morti, da bi ju tarn prodali, 
med sobom si je dr$iju 1 odhranjujeju. I 
ve álejerno od takve tatbine. Izda lani v 
appilu mesecu je v Budapesti zginula pol 3 
leta stara Singer MarkuSova pucika Vilma. 
Vu NemSkoj su Sandari vidli jednu ciganicu, 
étera pelja sobom jednu puciku. Pucika je 
véé v zdrapanoj opravi, ali ipák zasvim 
drugaékoga pogleda je. Zandari rotiju ciga
nicu. ;.li ona nikaj neée valuvati. Sreéa, da 
je pucika kroz magjerskoga tolnaénika sama 
znala povedati, как se zove, odkud je i 
как se njejni otec zove. Siromaski otee si 
je veC odputuval po puciku, za Steru su véé 
mislili, da je zgubljei.a.

Zn nőve vinske znkone, & tam
pan/r (bor n yilván tartás) dobivá - 
iu se vu átam parniei S tran sz  
Sándor C sáktornya .

B en z in , gaz és nyersolajmotorok a legegyszerűbb hitelben
gazdasági és ipari czólra a legm esszebb  
:: menő sz a v a to ssá g  mellett kaphatók. ::

Kaimai és Engel motor és gépgyárában
Budapest V., Llpót-kőrnt Ti. sz. 
* ri4 lié li ingván! Szakember kiküldetése díjtsUe!

i



Bútorvásártól! figyelmébe!;
Ha ió és olcsó bútort akar vá- M|DQPU| ADUIM ' 
súrolni, forduljon bizalommal nlnöUnL HnlflIW |

kárpitos és díszítő butorraktárába ,
V A R A 2 D IN ,  P o sta -u tca  12. sz.

a hol a legolcsóbb árban szép és jó háló-, ebédlő- 
és szalonberendezéseket haphat. Ugyanott min- | 
denféle díván a legolcsóbbtól a legfinomabbig ju- 
tányos árban kapható. Javítások is elfogadtatnak.

593 3 — 3 I

Mérleghitelesítés 
:: Mérlegjavítás:: 
M érlegkészítés

A »Mértékhitelesitésről« szóló törvény életbelépése alkal
mával van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 
= = = = =  műhelyemben m in d en fé le ------

m é r l e g e t
u. m. karos (balance, egyensúly) tizedes, százados, lolós, 
súlyos (skála) marha- és hídmérleg, valamint waggon 
mérleg és sulyok javítását gyorsan és pontosan eszköz
löm a tegjutányosabb árak mellett. Minden m é rleg e l 
műhelyemből hitelesíttetve szAllitok el, úgy a 
műhelyemben javitottakat is. — A javítás végett hozzám 
be nem szállítható mérlegek javítására vidékre is első
rendű munkásaimat küldöm. — A mérleg pontosságáért 
kezességet vállalok — Munkásaim az ország elsőrendű 
mérleggyárainak csoportvezetőiből vannak összeállítva.

=.. .... A nagyérdemű közönség megbízásait kérem.

Kohn Samu “
épület-, mülakatos, drótfonógyáros és 
:: m érlegjavitó ::

Nagykanizsa, Magyar-utca 3 szám.

Nyomatott Fischel Fiilp (Strauaz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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