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д lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö ZK ia d ó h iv a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések. magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. 

Telefon szám 34. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

EtMisttol árak:

Egész évre . . .  8 kor*
Fél é v r e ....................... 4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. 

Nyltttér petitsora 50 fillér.

Felelés sserkeectét

Z R ÍN Y I K Á R O L Y .
FOsserkeartO:

M A R G ITA I JÓ Z S E F .
Kiadó és laptnUjdonos:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Városunk útja a „Városig.“
Bizonyára sokan lesznek polgártársaink 

közül az olyanok, akik a pillanat fontos
ságát föl nem ismerve, keleti közömbösség
gel, illetve az ügyhöz mélló hangulat ger- 
jedés nélkül vevék át buzgólkodó városi
közegeink kezéből az új ház-szám táblács
kát ; sőt soknak talán az epéje is felmor- 
dulhatott ama szigorú parancs hallatára, 
hogy e táblácskát ki is kell függeszteni, még 
pedig «azonnal!*

Ki is akgatlák e lábacskákat: ki az 
ajtó vagy a kapu fölé, ki a ház sarkára, 
még pedig aszerint, akinek amilyen hosz- 
szu . . . létrája vala ; aki pedig nem tar
tozik a boldog lélra-tulajdonosok osztályába, 
az egyszerűen kerítéséi díszítette fel a 
táblácskával. Akadtak olyanok is, akik úgy 
látszik a nagyobb biztonság kedvéért, avagy 
talán az új rend iránti bizalmatlanságból 
a régi ház-számot viselő táblácska mellé — 
fölé, vagy alá — biggyesztették az ujdonjöt- 
tet; sőt némely ház falán a ház-szám- és 
egyéb táblácskáknak igen érdekes tárlata is 
gyönyörködtetheti a régiség-búvár szemét; 
végül persze olyanoknak is kell lenniök, 
akik még nem díszítették fel házukat az 
új táblácskával, mert szerintük a nóta is 
azt mondja hogy: «Nem parancsol nékem, 
nem parancsol nékem a . . .*

Pedig bizony mondhatjuk, hogy érdemes 
lett volna a fölsZegezésnél egy kicsit több 
es-ztetikával lenni, mert habár még messze 
is vagyunk attól, hogy serény postásaink
nak a ház-szám kiböngészésével kellene a 
pénzt vagy randevura-hivást tartalmazó levél 
cinizei tjét felkutatniok, de mégis még mesz- 
szfbb estiék a «várostól* akkor, ha még az 
ilyenek iránt sem volna kellő érzékünk.

Mert igenis : e kis fehér táblácskák az 
első látható jelei annak, hogy városunk 
fejlődése új korszak küszöbéhez jutott és 
ha sejtéseink nem csalnak, úgy azokat bíz
vást tarthatjuk előhírnökeiül annak, hogy 
niég csak ezután leszünk «város.» Az új 
számozás az itt serényen folyó mérnöki 
munkálatoknak első — látható — eredménye, 
amellyel nemcsak házaink kaptak végre 
okszerű sorrendben számozási, hanem amely 
után egyéb is fog történni. Ugyanis rövidesen 
^Készülnek az utca-szabályozási, a járda- 
épilési és a csalornázási-lervek is, amelyek 
alapján aztán érdemes elöljáróságunk végre 
neki gyürkőzhetik a nagy munkának : a 
tervek valósággá tevésének.

Kétségtelen, hogy a régi óhajlott tervek 
megvalósításával egészen új képet nyer 
városunk külseje, azonban bizonyára nem 
csak ezért fögja keblünket öröm eltölteni, 
hanem főleg azért is, mert általa közegész- 
ségügyi viszonyainkban is tetemes előreha
ladást remélhetünk.

És itt eljutottunk volna cikkünk érde
mesebb részéhez: kórházunk dolgához. Ám

bár bohémségnek látszhatik a ház-szám- 
táblácskákról a kórházra minden átmenet 
nélkül való ugrás, de csak az első pillanatra, 
mert amint láthatjuk : e két dolog mégis 
összefüggésben van egymással, akárcsak 
mint az oláhok szent Pállal. Különben talán 
könnyebben emészhethjük meg a komoly 
dolgot, ha előbb egy kis jókedvet veszünk be.

Hogy városunknak múlhatatlanul szük
sége van kórházra, azt jó lélekkel senki 
som vitathatja. Képzeljük csak el pl. a 
szombathelyihez hasonló tífusz járványt, 
ugyebár akkor még az üdvösségünket is 
odaadnók, hogy magunkat, szerelteinket a 
veszedelemtől megóvhassuk? Pedig ily já r
vány esetén — amit ne adj Isten! — kór
ház nélkül bizony csak úgy volnánk, mint 
amikor tomboló szélben az egyik házunk 
kigyuladván, a tűz tovább terjedését nem 
vízzel, hanem jajgatásunk leheletével kisé- 
rclnők meg lokalizálni. Szinte borzalom az 
ily pusztítást csak el is képzelni, pláne 
városunkban, ahol — ha csak a főbbet 

í  említjük — a Témává dögletes medrében I  valóságos asylurnra lelhet a mindenféle 
bacillus.

Kétségtelen, hogy egy kórház létesítése 
oly nagy és oly nehéz feladatot képez, ami 
esik alapos tanulmány, fáradságos munka 
és sok utánjárás ulári juthat a megvalósulás 
stádiumába. Ée örömmel vettünk tudomást 
arról, hogy a mi kórházunk dolga koránt
sem alszik, mert érdemes bíránk láradhatat- 
lanul tekintgeti meg a vidéki kórházakat, 
hogy ott tapasztalatokat gyű|tve, minden 
irányban kellő tájékozásokkal szolgálhasson 
a mi tervezetünk megalkotásához, ami — 
amint értesülünk — még az ősszel kerül 
tapétára.

A legutóbb, városbíránk egy ugyancsak 
lelkes «város-atyával* a muraszombati kór
házat tekintették meg. Minthogy e kórház 
befogadási képessége — 66 beleg — körül
belül akkora, mint a mekkorát a mi kór
házunknál is tervezünk és mert a mura
szombati viszonyok is nyagyjában egyeznek 
a mieinkével, úgy kétségtelen, hogy az olt 
szerzett adatok a legalkalmasabb alapjául 
szolgálhatnak a mi kalkulációink meghoza
talánál.

Eltekintve attól, hogy kórházunk csakis 
a közkórházi jelleg elnyerésével prosperál
hatna, illetve enélkül tervünket meg sem 
valósíthatnák, úgy értesülünk, hogy egy 
vidéki kórház megfelelő jövedelmezőségre 
csak úgy tarthat számot, ha speciális sebész 
orvossal is rendelkezik. Erre vonatkozólag 
idézzük a muraszombati kórház 10 évi 
fennállása alkalmával kiadott «Emlék-füzeíé*- 
nek következő passzusát: «Hogy a kórház 
betegforgalma 8 éven ál ezen közepes ará
nyok — évi 313 beteg 6158 ápolási nap
pal — közt mozgott, ennek oka egyrészt a 
íenlebb említett körülményben, — a köz
kórházi jelleg hiánya — másrészt pedig

abban rejlett, hogy ezen időben a sebészet
tel alig foglalkoztunk és csak a legszüksé
gesebb műtéteket végezlük; holott tudvalevő 
dolog, hogy egy vidéki kórháznál a beteg 
forgalmat, de főleg az ápolási napok számát 
csakis a sebészettel való intenzivebb foglal
kozás emelheti lényegesen. Élénken mutatják 
ezt a következő számadatok : 1901. évben 
356 beteg ápoltatott 7855 nappal, 1904. 
évben — sebész-orvos alkalmazásával —
774 betegnél az ápolási napok száma 20108-at 
tett k i; tehát míg az 1904. évi beteglélszám 
körülbelül még egyszer akkora volt, mint az 
1901. évi, addig az ápolási napok száma 
majdnem háromszorosra emelkedett.»

De nem képezheti feladatunkat a do
lognak elébe vágni, még mielőll az arra 
illetékes íorum érdemileg foglalkozott volna 
a végleges terv megalkotásával, mert város
atyáinknak ismert ügyszeretete és lelkiisme
retessége alapján bízvást remélhetjük azt, 
hogy kórházunk ügye mihamar és minden 
tekintetben sikeresen log megoldatni.

T J ‘ ? \
Országos Szent-István ünnepély a 

Margitszigeten.
A Szent-lstván nappal kapcsolatban aug. 

21-én, szombaton országos ünnepélyt rendez 
a «Dunántúli Közművelődési Egyesület», 
melynek élén Széli Kálmán, Pallavicini Ede 
őrgróf és Rákosi Jenő állanak. Az ünnepély 
napjára a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
átengedte az egész Margitszigetet és egy 
százas-bizottság dolgozik állandóan az or
szágos ünnepély előkészítési munkálatain 
és minden jel arra vall, hogy az ünnepély 
a leglényesebb keretekben tog lefolyni Reg
geli 8 órától éjjeli 12 óráig a legkülönbö
zőbb alhlétikai, művészeti és egyéb látvá
nyosságban lesz alkalma gyönyörködni úgy 
a fővárosi, mint Szent-lstván napra Buda
pestre ráuduló vidéki közönségnek s az 
összes látványosságokért mindössze 1 kor. 
belépődíj lesz a Margitszigetre az ünnepély 
napján.

Az ünnepségnek egyik valóban ritka 
és páratlanul álló vonzó része ksz az a 
nagy nemzetközi alhlétikai viadal, amelyet 
a «Magyar Alhlétikai Klub* rendez az ün
nepség délutánján a margitszigeti sportpá
lyán s amely teljesen ingyen fog alkalmat 
szolgáltatni főleg a vidékről felrándulóknak 
arra, hogy egy olyan nemzetközi tö r lé se 
mén yben legyen részük, aminő a legnagyobb 
ritkaságok közé tartozik. A verseny, mely a 
következő 11 számból fog állani, nemcsak 
szenzációja lesz az 1909. évnek, hanem 
társadalmi szempontból is kiemelkedő ese
ményt fog képezni. 1. 100 yardos síkfutás.
2 V* angol mértföld síkfutás. 3. 4/to« m. 
staíéla-lulás. 4. diszkoszvetés 5. rúdugrás.
6. tél angol mérföldes síkfutás (bajnokok^ 
kizárva). 7. 220 yardos handicap. 8. 8Úly*=



Mérleghitelesítés 
:: Mérlegjavítás:: 
M érlegkészítés

A »Mértékbitelesitésről* szóló törvény életbelépése alkal
mával van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 

: '■ - — műhelyemben mindenféle = = = = = - =

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 javitását gyorsan és pontosan eszköz
löm a tegjutányosabb árak mellett. Minden m érleget 
műhelyemből hitelesíttetve szállítok 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 ““M*
épület-, mülakatos, drótfonógyáros és 
:: mérlegjavitó : :

Nagykanizsa, Magyar-utca 3 szám.

Butonrásárlúk figyelmébe!
Ha jó és olcsó bútort akar vá- Ü|DCpU| ÁRMIII 
súrolni, forduljon bizalommal nlnwUnL HltmUl

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
_ _ _ .--„  ̂ ySv /Äv /Äv yÄv .

Nyomatott Fischel Fülp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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kosztőség nevére küldendő. II f i  I I ^ 1 В  I# I I  Ш Fél é v r e ...................4 kor.
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Strausz Sándor könyvkereske- I I I  | | I I  Л Ж  I I  | | #  Egyes szám ára 20 fillér.
dése. Ide küldendők az előfizetési I I I  A A  * I  В  Ш Ш I  I  Ц  H A  ------
dijak, nyílt terek és hirdetések. magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. mnl*téeek jMtáayataa «aaittataak.

Telefon szám 34. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. üyiittér petittora 50 miér.

Felelős ezerkeutO: Főszerkésit«: Kiadó és laptulajdonos:

Z R ÍN Y I K Á R O L Y . M A R G ITA I JÓ Z S E F . S T R A U S Z  S Á N D O R .

V árO Slin k  Ú tja  a V á r o s i bar bohémségnek látszhatik a ház-szám- abban rejlett, hogy ezen időben a sebészet- 
J  ̂ ö * táblácskákról a kórházra minden átmenet tel alig foglalkoztunk és csak a legszüksé-

Bizonyára sokan lesznek polgártársaink nélkül való ugrás, de csak az első pillanatra, gestbb műtéteket végeztük; holott tudvalevő 
közül az olyanok, akik a pillanat fontos- mert amint láthatjuk : ft két dolog mégis dolog, hogy egy vidéki kórháznál a beteg 
ságát föl nem ismerve, keleti közömbösség- összefüggésben van egymással, akárcsak forgalmat, de főleg az ápolási napok számát 
gél, illetve az ügyhöz méltó hangulat ger- mint az oláhok szent Pállal. Különben talán csakis a sebészettel való intenzivebb foglal- 
jedes nélkül vevék át buzgólkodó városi- könnyebben emészhethjük meg a komoly kozás emelheti lényegesen. Élénken mutatják 
közegeink kezéből az új ház-szám táblács- dolgot, ha előbb egy kis jókedvet veszünk be. ezt a következő számadatok : 1901. évben 
kát; sőt soknak talán az epéje is felmor- Hogy városunknak múlhatatlanul szűk- 350 beteg ápoltatott 7855 nappal, 1904. 
dúlhatott ama szigorú parancs hallatára, sége van kórházra, azt jó lélekkel senki évben — sebész-orvos alkalmazásával —  
hogy e táblácskát ki is kell függeszteni, még sem vitathatja. Képzeljük csak el pl. a 774 betegnél az ápolási napok száma 20108-at 
pedig «azonnal!* szombathelyihez hasonló tífusz járványt, lett ki; tehát mig az 1904. évi beteglétszám

Ki is akgatlák e táb'ácskákat: ki az ugyebár akkor még az üdvösségünket is körülbelül még egyszer akkora volt, mint az 
ajtó vagy a kapu fölé, ki a ház sarkára, odaadnék, hogy magunkat, szeretteinket a 1901. évi, addig az ápolási napok száma 
még pedig aszerint, akinek amilyen hosz- veszedelemtől megóvhassuk? Pedig ily jár- majdnem háromszorosra emelkedett.» 
szu . . . létrája vala ; aki pedig nem tar- vány estién —  amit ne adj Isten! — kór- De nem képezheti feladatunkat a do- 
tozik a boldog lélra-lulajdonosok osztályába, ház nélkül bizony csak úgy volnánk, mint lógnak elébe vágni, még mielőtt az arra 
az egyszerűen kerítését díszítette fel a amikor tomboló szélben az egyik házunk illetékes forum érdemileg foglalkozott volna 
táblácskával. Akadtak olyanok is, akik úgy kigyuladván, a tűz tovább terjedését nem a végleges terv megalkotásával, mert város
látszik a nagyobb biztonság kedvéért, avagy vízzel, hanem jajgatásunk leheletével kisé- atyáinknak ismert ügyszeretete és lelkiisme- 
talán az új rend iránti bizalmatlanságból relnők meg lokalizálni. Szinte borzalom az retessége alapján bízvást remélhetjük azt, 
a régi ház-számot viselő táblácska nH lé — ily pusztílást csak el is képzelni, pláne hogy kórházunk ügye mihamar és minden 
fölé, vagy alá — biggyesztették az ujdonjöt- városunkban, ahol — ha csak a főbbet tekintetben sikeresen log megoldatni.
té t; sőt némely ház falán a ház-szám- és említjük — a Témává dögletes medrében _________
egyéb táblácskáknak igen érdekes tárlata is valóságos asylumra lelhet a mindenféle > А
gyönyörködtetheti a régiség-buvar szemét; bacillus. * OrSZágOS & Z en t-18tváB  Ü n n e p é ly  a
végül persze olyanoknak is kell lenniök,1 Kétségtelen, hogy egy kórház létesítése Margitszigeten,
akik még nem díszítették fel házukat az oly nagy és oly nehéz feladatot képez, ami
uj táblácskával, mert szerintük a nóta is esik alapos tanulmány, fáradságos munka A Szent-István nappal kapcsolatban aug. 
azt mondja hogy : «Nem parancsol nékem, és sok utánjárás után juthat a megvalósulás 21-én. szombaton országos ünnepélyt rendez 
nem parancsol nékem a . . . *  stádiumába. Ée örömmel vettünk tudomást a «Dunántúli Közművelődési Egyesület*,

Pedig bizony mondhatjuk, hogy érdemes arról, hogy a mi kórházunk dolga koránt- melynek élén Széli Kálmán, Pallavicini Ede 
lett volna a fölszegezésnél egy kicsit több sem alszik, mert érdemes bíránk fáradhatat- őrgróf és Rákosi Jenő állanak. Az ünnepély 
esztétikával lenni, mert habár még messze lanul tekintgeti meg a vidéki kórházakat, napjára a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
is vagyunk attól, hogy serény postásaink- hogy ott tapasztalatokat gyűitve, minden átengedte az egész Margitszigetet és egy 
mik a ház-szám kiböngészésével kellene a irányban kellő tájékozásokkal szolgálhasson százas-bizottság dolgozik állandóan az or- 
pénzt vagy randevura-hivást tartalmazó levél a mi tervezetünk megalkotásához, ami — szágos ünnepély előkészítési munkálatain 
címzettjét felkutatniok, de mégis még mész- amint értesülünk — még az ősszel kerül és minden jel arra vall, hogy az ünnepély 
szebb esnék a «várostól* akkor, ha még az tapétára. a legfényesebb keretekben log lefolyni Reg-
ilyenek iránt sem volna kellő érzékünk. A legutóbb, városbíránk egy ugyancsak geli 8 órától éjjeli 12 óráig a legkülönbö-

Mert igenis: e kis fehér táblácskák az lelkes «város-atyával* a muraszombati kór- zőbb alhlélikai, művészeti és egyéb lálvá- 
el».j látható jelei annak, hogy városunk házat tekintették meg. Minthogy e kórház nyosságban lesz alkalma gyönyörködni úgy 
fejlődése új korszak küszöbéhez jutott és befogadási képessége — 66 beteg — körül- a fővárosi, mint Szent-István napra Buda- 
ha sejtéseink nem csalnak, úgy azokat biz- belül akkora, mint a mekkorát a mi kór- pestre ránduló vidéki közönségnek s az 
vást tarthatjuk előhírnökeiül annak, hogy házunknál is tervezünk és mert a mura- összes látványosságokért mindössze 1 kor. 
még csak ezután leszünk «város.» Az új szombati viszonyok is nyagyjában egyeznek belépődíj lesz a Margitszigetre az ünnepély 
számozás az itt serényen folyó mérnöki a mieinkével, úgy kétségtelen, hogy aí olt napján.
munkálatoknak e ls ő — látható— eredménye, szerzett adatok a legalkalmasabb alapjául Az ünnepségnek egyik valóban ritka
a mellyel nemcsak házaink kaptak végre szolgálhatnak a mi kalkulációink meghoza- és páratlanul álló vonzó része lesz az a 
okszerű sorrendben számozási, hanem amely tálánál nagy nemzetközi alhlélikai viadal, amelyet
után egyéb is log történni. Ugyanis rövidesen Eltekintve attól, hogy kórházunk csakis a «Magyar Alhlélikai Klub* rendez az un- 
elKészülnek az utca-szabályozási, a járda- a közkórházi jelleg elnyerésével prosperál- népség délutánján a margitszigeti sportpá- 
épiiési és a csatornázási-tervek is, amelyek hama, illetve enélkül tervünket meg sem lyán s amely teljesen ingyen fog alkalmat 
alapján aztán érdemes elöljáróságunk végre valósíthatnék, úgy értesülünk, hogy egy szolgáltatni főleg a vidékről felrándulóknak 
neki gyürkőzhetik a nagy munkának : a vidéki kórház megfelelő jövedelmezőségre arra, hogy egy olyan nemzetközi sportese- 
lervek valósággá levésének csak úgy tarthat számot, ha speciális sebész ményben legyen részük, aminő a legnagyobb

Kétségtelen hogy a régi óhajlott tervek orvossal is rendelkezik. Erre vonatkozólag rilkaságok közé tartozik. A verseny, mely a 
megvalósításával egészen új képet nyer idézzük a muraszombati kórház 10 évi következő 11 számból fog állani, nemcsak 
városunk külseie azonban bizonyára nem fennállása alkalmával kiadott «Emlék-füzeté*- szenzációja lesz az 1909. évnek, hanem 
Csak ezért fogja keblünket öröm eltölteni, nek következő passzusát : «Hogy a kórház társadalmi szempontból is kiemelkedő ese- 
hanem főleg azért is mert általa közegész- betegforgalma 8 éven át ezen közepes ará- ményt fog képezni. 1. 100 yardos síkfutás,
ségügyi viszonyainkban is tetemes elöreha- nyok -  évi 313 beteg 6158 ápolási nap- 2 V« «ngol mértlöld síkfutás. 3. V ... m. (
•adást remélhetünk pal — közt mozKOtt. ennek oka egyrészt a staféta-lutás. 4. diszkoszvetés 5. rúdugrás.

És ilt eljutottunk volna cikkünk érdé- lentebb említett körülményben, — a köz- 6. tél angol mérföldes síkfutás (b a jn o k o k ^
rnesebb részéhez: kórházunk dolgához. Am- kórházi jelleg hiánya — másrészt pedig kizárva). 7. 220 yardos handicap. 8. s ü l y - =
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dobás handicap. 9. magasugrás handicap. Dohány-u. 39. sz.), ahol 82— 82 telefonszám Dobsa Kálmánná 1 i b̂erl,
10. egy angol mérföld síkfutás handicap. 11. alatt bárki felvilágosítást nyerhet. __  Vidoyics , PP  ̂ Г?п
fnnthal mérkőző A verseny diiazása ecve- — = --------Karoly 50 fill, Pley К 30 till, Dampfllonka
nesen* 'páraUaa M.ndeT v e r ^ ä m b ' n  . -  A népkönyvtár mindenki, « J n j J .  20 Ш., Növik К. И  АП. ШпШ  Sándor9
naffvértékü tiszteletdíi iut a cvőzteseknek ,п8Уеп nYllva van minden vasárnap délután f,n.. Összesen 6 60 K. 
sőt a klasszikus számokban 6 tiszteletdíj V .2-V ,3-őrü ig  a városházán. _  Tanoncoktatasi szakfeliigyelóség. д
van kiírva a második helyezetteknek is. vallás- és közo a asi minisz er a a none*
Minden versenyben a harmadik helyezett rr f i  t ,  A JJ f  E  L  É  l í  oktatás fejlesztése r e en, az eddig ta.
ezüst, a negyedik pedig bronzérmet fog К  ü  L  U h  I H V .  pasztáit hasznos hatásánál fogva szeptember
nyerni. A verseny érdekességét emelni fogja 1-tŐl kezdve az 1911 12 tanév végéig
az egyesületek részére kiirt nagyértékü tisz- — Eljegyzés. Werner Ernő káldi tanító terjedő időre a somogy- és zalamegyei ősz- 

: teletdíj, melyet a legtöbb pontot elért egye- jegyet váltott Vörös Ilonkával Csabrendeken. szes iparoslanonciskolákra a szakfelügyelői 
sülét nyer meg. Az értékes díjak kizárólag —  Megjutalmazott muraközi tanító. A teendőkkel Fehér Gyula budapesti áll. felső
ezüst dísztárgyak és hatalmas serlegek, Magyar Földhitelintézet által községi faiskola ipariskolai tanárt bízta meg.
melyek a szállítónál: Nemes H. budapesti kezelő tanítók és gyümölcsfatenyésztést ok- — Arvaházba való felvétel. A vallás* 
ékszerész Erzsébet-körut 23. sz. alatti kira- tató községi kertészek részére a gyümölcs- és közoktatásügyi m. kir. miniszter néh.
katában máris közszemlére vannak téve s fatenyészlés terjesztése és oktatása körül Török Pál belicai róm. halh. el. isk. tanító
a díjakhoz a következők járultak hozzá szerzett érdemeik jutalmazása céljából az Kálmán nevű árvájának a debreceni árva
adománnyal : Széli Kállmán, Pallavicini Ede 1909. évre kitűzött jutalmakból az e célra házba való felvételét elrendelte, 
őrgróf, titkos tanácsosok, Rákosi Jenő a fő- alakult bíráló bizottság: 200 К díjjal Kacun — Laux János Csáktornyái községi ál- 
rendiház tagja, Láncy Leó főrendiházi tag, Ignác muraszerdahelyi áll. népiskolai igaz- latorvos lakását a Pruszátz-féle vendéglő 
Tolnay Lajos, Barta Arnold udvari tanácsos, galót jutalmazta meg. első emeletére helyezte át.
Budapest székes-főváros, a Pesti Hazai — Házasság. Bors Mátyás Csáktornyái — TŰZ a postán. Az a sok abnormdás, 
Első Takarékpénztár, a Magyar Leszámítoló borbély és fodrász e hó 9-én kötött házas- melynek az idei év folyamán oly gyakran 
és Pénzváltóbank, az Osztálysorsjáték igaz- ságot őzv. Bujanics Sándorné szül. Magyaries a boszantásig szemlélői s részesei vagyunk, 
gatósága, a Hazai Bank, Schuк József vezér- Máriával. szerdán défolán betetőzést nyert azzal az
igazgató slb. Az összes díjakat Lauber Dezső, — Felhívás. Felhivatnak mindazon istenitéleti időnek is beillő égibáboruval,
a Magyar Athlétikai Klub fáradhatatlan fegyver tulajdonosok, akiknek fegyvertartási mely nemcsak feíhőszakadásszerü záport
titkára és Lázár József igazgató állították engedélyük a vármegye alispánjától még zúdított a városra, de a legfélelmetesebb égi 
össze. A versenyre vonatkozó tudnivalók nincs, hogy azt 25 napon belül annál i» zenében is gyönyörködCelett. Talán egy teljes 
ügyében állandóan a Magyar Athlétikai Kfub inkább beszerezzék, mert az engedély nél- óráig tartott, míg az égihéboru a város fölött 
titkári hivatala (Budapest, Margitsziget) ád küli fegyvertartó egyének a csendőrség elvonult. Eközben jobbra balra a villám
felvilágosítást. közbejöttével kinyomoztalak s megbüntetés hárítókba be is csapott, de a legjobba*» a

A népünnepély a Margitsziget egyik végett a járási hatósághoz feljetentetnek. posta és távifóhivataft fenyegette meg, 
festői részén, művészi dekorációkból plasz- Csáktornya, 1909. aug. hó 8-án. A községi amelynek telegráf-készülékébe ötször is be- 
tikusan felállított házak között a magyar elöljáróság. ütött. Az egyik villámcsapástól a gép ki
faluban fog lefolyni. A faluban lesznek pit- — Katholikus Népszövetségi gyűlés, gyulladt, melytől a larészek legott lángot 
varos galambházak, fulókás virágos kerttel, Múlt vasárnap, aug. 8-án d. u. Csáktornyán, fogtak. A többi leütések csak élesztették a 
oszlopos-lépcsős folyosóval, az udvarokban * Szent Ferencrendü zárda udvara® meg- tűzet. A hivatalban szolgálatban lévő sae- 
csürrel, gerendás padlással. Háttérben ma- alakították a PÍépszövetség helyi csoportját, mélyzetnek ugyanesak dolga akadt, hogy 
gyár stilü kerítések mögött lesz a templom. A központi igazgatóság: képviseletében- Farkas a lobogó* lángnyelveket vízzel dollsa. Ha 
A perspektivikus sövény elölt fog állani a József országgyűlési képviselő és Huber éjjel- történik a szerencsétlenség,.» szolgálat
községháza és a pósta. Odább, verandás János szerkesztő, a népszövetség titkára tevő* hivatalnok aligha menthette volna meg 
házak előtt falusi lócák csalogatják a járó- jelenteje meg. A gyűlése« gróf Féstetich a posta és táviróhivatalt az elpusztulástól 
kelőket. Itt fognak gyülekezni d. ti. 3 óra- Jenő* urocktlmi tisztikara és az urodalmi így is a papirréseek az asztalon hamuvá 
kor azon gyermekek, akik a szépségverseny- cselédség majdnem teljes számban vet- égtek. A zivatar szerencsére elvonult s hozzá 
ben résztvesznek. A szépségverseny ered- lek fé»zt. A gyűlés megtartásának idejé- lehetett fogni a megzavart telegráf-gépezet 
ménye d. u. fél 5 órakor lesz kihirdetve. A ről, sőt magáról a gyűlésről is csak kevesen helyreállításához. Csak 2 óra alatt tnílták 
három legszebb leány és fiú értékes aján- tudtak, így a tágas udvaron kor- és nemi az üzemet helyreállítani. A telefon készülé- 
dékhan részesül. A női szépségverseny sza- különbség nélkül mintegy 250-en lehetlek kel is ki kellett javítani, mert az égiliábo- 
•vazás útján tolyik a községházában és a szép számban megjelent papság és hiva- rutól. az is megszenvedett, 
minden fél órában kidobolja a kisbíró, kire talos közegekkel együtt A gyűlést du Bállá — A Zalavarmegyei Gazdasági Egye»» 
mennyi szavazatot adott a bizottság. A falu Emil Csáktornyái kir. közjegyző nyitottá meg süléig úgyis mint Zalavármegye Központi 
piacán 10 méteres mély gémeskut lesz magyar és horvát beszéddel. Utána Huber Mezőgazdasági Bizottsága ma, aug. lóén  
felállítva, ebben 5000 drb. emléktárgy, János i$»eo temperamentumos, jó félórás Keszthelyen rendes közgyűlést tart. melynek 
melyből mindenki szerencséjét kihalászhatja magyar szónoklattal ismertette a Népszövet- tárgysorozatába az «Állatdijazások idejének 
az otl lévő horgonyos pálcával. A falutól ség célzót s buzdította a távollevő kalholi- és helyének meghatározása» és «Muraköz! 
nem messze lesz a női és férfi céllövő- kusságot a Népszövetség zászlajának kibon- lódíjazás rendezése* ránk mucaköziekre öl* 
verseny három díjjal jutalmazva. Itt az tására. Kecskés Ferenc muraszentmártoni vendetes dolgok is fel vannak véve. 
ünnep reggelén gyakorolhatja magát bárki esperesv már egész nyugodt hangon és — Az Országos Tűzoltó Szövetség győ- 
a cédövésben. A délutáni célversenyen a kerülve a más vallásuak érzékenységének létt Zalában. A Magyar Országos Tűzoltó 
nagypublikum is résztvehet. A céllövészeti fölizgalását, horvát nyelven is ^ertette a Szövetség elnöksége szeptember 18-ára Zda* 
verseny vezetését Somló Sárika, a színmű- Népszövetség ügyét, belebotolva i  «Nép- egerszegre lűzle ki évi gyűlését. Ez alka- 
vészeli akadémia igazgatójának leánya, aki párt*-ba is beszéde közben. Liszják Lajos lomból dr. óvári Ferenc orsz. képviselő, 
maga számos első díjat nyert, fogja ve- kotori plébános* közismert népszónok, az szövetségi alelnök és Breuer Szilárd szövets. 
zetui. Összetartásról értekezett a nép nyelvén, titkár átiratban tordultak Zatamegye alispáu-

Mint új dolog, egy nappali tűzijáték Pecek György tüskeszentgyörgyk cimz. kano- jához támogatásért, hogy az intézmény 
fogja a közönséget gyönyörködtetni, mely nők ismerteit* a Népszövetség tagjainak az társadalmi és halósági alapon közgazdasági 
méreteiben egészen rendkívüli lesz s mely 1 К tagsági díjért nyújtandó előnyöket, fontosságának megfelelően é3 a szomszédos 
alkalmul fog szolgálni annak igazolására, (ingyen tanács, muraközi kalendárium, havi vármegyékhez hasonlóan a lehelő legmaga* 
hogy világos nappal is lehet egy nagysza- füzetek stb.) végül kimondták a népszövet- sabb színvonalra emelhető legyen. Egyúttal 
básu tűzijátékot rendezni. Úgy a délutáni, ségi fiók megalakulását s Pecek György megkereste a Szövetség az önkéntes tűzoltó 
mint az esti tűzijáték rendezésére Нуга és indítványára a gyűlés táviratilag üdvö- parancsnokságot, hogy a gyűlés céljára 
Huber bécsi pyrotechnikusok laboratóriuma zölte gróf Zichy Aladárt és Rakovszky szükséges helyiségről gondoskodjék és a 
vállalkozott, mely a fővárosban történő ezen Istvánt. gyűlés napján mutasson be egy gyakorlatot.

a bemutatkozása alkalmával nagy áldozatkész — A csobánci kuruc emlék. A Zala- A parancsnokság arra való tekintetből, hogy 
séggel egészen elsőrangú két tűzijátékot fog vármegyei Csobánc várhegyen felállítandó j szept 18-ika szombatra esik és a kizárólag 
rendezni. A vonatkozó mindennemű felvilá- kuruc-emlék javára Dobsa Kálmánná gyűjtő- iparosokból és napszámosokból álló tűzoltó* 
gosítással a Dunántúli Közművelődési Egye- ivén Csáktornyáról a következők adakoztak: | kát rendes munkájuktól elvonni bajos; a 
sülét főtitkári irodája szolgál (Budapest, VIL, Szirk Frigyes, Gáberc János, Verhár Márton, | gyűlés határidejét 19-ére, vasárnapra kérte
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halasztani. Mint látszik, még megyénk szék- pénzügyminisztérium. Arról van szó, hogy kis léány annyira összeégett, hogy rettenetes 
helyén sem lehet oly önkéntes tűzoltóságot a Horvát-Szlavonország és Magyarország kö- kínjaitól másnap reggel megváltotta a halál, 
szervezni, mely pátrónusál az Orsz Tűzoltó- zötti határt újból megállapítják. Evégből a — Póruljárt tolvajok. A porcinkulai 
szövetséget hétköznapon is illő módon pénzügyminisztérium által kiküldendő három- búcsú alkalmából Nagykanizsán gyónás köz
fogadhatná. Pedig a vörös-kakas nem kérdi, szögelő mérnökök a határ kiigazítását már ben lopták el egy odavaló csizmadia fele- 
hogy tűzoltóink polgári foglalkozásuknál a legközelebb meg fogják kezdeni. Monda- ségének erszényéi, melyben 50 és egynéhány 
fogva mikor akarnak vele önkéntesen szem- nunk sem kell, hogy ezzel számos anomáliát korona volt. A vele volt unokája elbeszélése 
beszélni, szombaton-e, vagy vasárnap? Тез- szüntetnek meg. alapján a rendőrségnek sikerült a tettesek
sék a polgári foglalkozásuktól elvont tűzol- — Horvát apácák távozása. A miksa- elfogása. Bednyács Teréz férj. Klemencsics 
tókat díjazni addig is, mig az oly régóta vári rom. kalh. iskolánál alkalmazott horvát Mártonná és Zserjáf Franca özv. Bednyács 
sürgetett tűzoltási törvényt sikerül megal- apácák, — miut értesülünk, — eltávoznak Istvánná tótfalui lakosok voltak a templomi 
kötni Muraközből s helyüket világi tanerők töl- tolvajok, kiket a rendőrség amint Csáktor-

—  Személyi hir. Gróf Batthyány Pál tik be. nyára akartak utazni, az állomáson letartóz-
főispán tegnap, szombaton 2 heti lartózko- — Az Új házszámtáblák, melyek meg- latoit. A pénzt péhány korona hijjával meg-
dásra Wiesbadenbe utazott. rendeléséről annak idején értesítettük olva- találták náluk és bekísérték őket a rendőr-

— A polgári leányiskolái internátus sóinkat, megérkeztek s a háztulajdonosok ségre s onnét az ügyészségi fogházba. —
Ösztöndijai. Csáktornya nagyközségnek a között ki is osztattak. Az új házszámtáblák, Az alsólendvai vásáron Horváth Mária tót- 
kultúráért erején fölül áldozó képviselőtes- mint minden oldalról halljuk, a község falui és Hajdinyák Mária zalaujvári ismert 
tülete, a szeptemberben megnyiló internátus általános tetszését nyerték meg praktikus és tolvajnőket fogta el a csendőrség, kiknél 
2 növendékének 200— 200 К segélyt bizto- csinos voltuknál fogva. Némelyek azonban nagymenyiségü lopott holmit találtak, 
sítolt. A pályázati határidő most járt le s az új házszámtábla mellett a falon hagyták — Kossuth Lajos azt ízente. Megkap- 
Palaky Kálmán polgári iskolai igazgató már a régit is. Az elöljáróság kéri az illetőket, tűk a «Kossuth Lajos azt izente» c. képet, 
átküldte a folyamodók iratait a nagyközség- hegy a régi házszámtáblákat mint fölösleges a Kossuth-múzeum ezen díszes kiadványá- 
hez, melynek képviselőtestülete a jövő héten és csak zavart okozható dolgokat házaikról nak egy példányát, mely most szerkesztő
dön! a nagyszámban érkezett pályázók kér- szedjék le. ségünk helyiségében megtekinthető. A rámástul
vényei fölött. — Agyonlőtt fiú. A Letenye melletti 130/170 cm. nagyságú, meglepően sikerült

—  Megnyílik a baja—  bátaszéki hid. A Póla községben f. hó 5-én Mrga István kép Pataki László remek festménye és azt
magyar államvasutak táviratilag tudatta, hegyőr revolverével a muracsányi kovács-’az emlékezetes jelenetet ábrázolja, mikor 
hogy a hídépítő vállalat a hidat megváltási mester 12 éves fiát, aki a fegyvert javítás Kossuth Lajos gyújtó szavára 1848 ban 
összeg követelése nélkül átadja a közfcrga- végett adta át neki. véletlenül agyonlőtte. A Cegléd körül egy nap alatt nyolcezer ember 
lomnak már október 1-je előtt is. Ezért a csendőrség Vargái letartóztatta — öreg, ifjú — gyűlt össze és fogott fegy-
Máv. igazgatósága elhatározta, hogy a mű- — Országos vásár. Az idei, Drávává- vert a haza védelmére Azt hisszük, aki
tanrendőri bejárást az új hídon és pálya- sárhelyen tartandó őszi országos vásár aug. megnézi e képet, láttára megdobban a szíve 
testen már f. hó 20-án megtartja. A váratlan 30-án, hétfői napon fog megtartatni és elhatározza, hogy Kossulh Lajosnak, a
fordulat a vidék lakosságának körében — A vonat elé vetette magát. Egy legnagyobb magyarnak emléke iránt siet
leírhatatlan örömet keltett. köztiszteletben álló, dékánfalvai úri család hálás kegyeletét lerónni az elpusztulás veszé-

— Anyakönyvvezető helyettes. A mura- sarja; Horváth István 28 éves fiatalember, lyének szélén álló Kossuth-múzeum támo- 
szerdahelvi anyakönyvi kerületbe anyakönyv- e hó 6-án, a murakirály-periaki állomás galásával eme díszes kép megvásárlása út
vezető helyettessé korlátolt hatáskörrel közelében a déli gyorsvonat elé vetette ján. Hatóságok, egyesületek, társaskörök, 
Szeiverth Antal jegyzői Írnok neveztetett ki. magát, mely darabokra szak gáttá a világgal magánosok s minden jó hazafias érzésű

— Emlékérmet kapnak a mozgósított és önmagával meghasonlott szerencsétlent. I ember, mindannyian olykép róhatják le leg- 
tartalékOSOk. Ő Felsége 60 éves császári A különös természetű s beteg idegrendszerü 'jobban hazafias kötelességüket, hálájukat a 
jubileuma alkalmával kapcsolatban legujab- fiatalember valamikor a helybeli polgári legnagyobb hazafi emléke iránt, ha ezen kép 
ban elrendelte, hogy a jubileumi arany iskolát végezte, majd magánúton a gymná- megvásárlásával a Kossuth-múzeumot tánio- 
emlékkeresztet necsak az 1908. évi tényle- zium osztályairól vizsgázgalott, mert ambi-ugatják. A képre vonatkozó megrendelések 
gesek, hanem az annexiónak jogérvényt ciója az ügyvédi pálya felé vonzotta. Jegy- szerkesztőségünk és kiadóhivatalunkhoz kül- 
szerzett tartalékos katonák is megkapják. zősegédeskedett, majd ügyvédi írnok lelt s dendők be. A kép ára nagyon díszes arany-

— B Ú C S Ú Z Ó  plébános. Meghaló esemény- itt leiért a tisztességes útról, csalt, sikkaez- keretben 150 korona és megrendelhető 5 
nek volt színhelye az elmúlt vasárnap tolt, hamisított, végül megszökött. Bujkált, koronás havi részletekre is.
Belica község azon alkalomból, hogy szere- üldözött vad módjára, — mint önvallomá- —• «Háziorvos» c. közkedveltségnek 
telt lelkipásztoruk, Baranasics György plé- sában írja, — Svájcban, T.rolban, megpró- örvendő népszerű közegészségügyi folyó
bános búcsúzott híveitől. Baranasics György bálkozolt az öngyilkosság minden nemével, irat augusztusi számában számol be az 
csak pár évvel ezelőtt foglalta el a belicai de megakadályozta a tett végrehajtását általa kitűzött közegészségügyi kérdésekre 
plébániát s puritán jelleme, magyaros ven- lelkiismeretének szava, mely arra ösztökélte, lett pályázat eredményéről s egyben m égis 
dégszeretete s a lelki pászlorkodására bízott hogy hibáit jóvá legye s a társadalomnak kezdte a pályanyerles művek közlését, mely
néppel való szeretetteljes bánásmódja által hasznos tagjává, az államnak erős gépeze- nek szerzői Sasi Nagy Lajos tanár, dr. Rol- 
nemcsak jó barátokat szerzett magának, tévé s a hazának jó fiává legyen. Az ön- tenbiller Ödön fürdőorvos és Weisz Kornélia 
hanem népének ragaszkodását teljes mér- gyilkosság előző napján Csáktornyán láttuk tanítónő. Már ez magában véve is különösen 
lékben kiérdemelte, önzetlenségéről tesz még végig rohanni az abnormális lelkű érdekessé és vonzóvá teszi a lapnak eszámát, 
tanúságot azon körülmény, hogy az elha- embert s midőn egyik rendőr megállásra nem is szólva annak gazdag tartalmáról: 
nyagolt állapotban levő templomot egészen hívta löl, a lelki egyensúlyát elvesztett sze- «А pályaválasztásról orvosi szempontból», 
rendbe hozla, saját kiváló műizlése szerint rencsétlen futással menekült a Városligeten «A vasúti hygieniáról», «А tanuló iljuság 
újra festette, új orgonát, oltárokat, templomi keresztül szükebb hazája felé s másnap el- és az alkohol» c. hosszabb értekezések. A 
szobrokat szerzett be s’ elmondhatjuk, hogy követte végzetes tettét «Különféle» rovat rendkívül érdekes apró-
az ő fáradozása révén a belicai templom — Népesedési mozgalom. A csáktor- ságai slb. slb.. de különösen «Indovinónak», 
belseje csin és műizlés tekintetében Mura- nyai járásban, az 1909. év II. évnegyedében, a magyar fürdőkről elmondott észrevétele 
közben a legszebb, legáhilalkellőbb. A zsul- április hó 1 tői julius hó végéig született; keltenek nagyobb feltűnést. Nem ajánlhatjuk 
tolásig megtelt templomban, a távozó 506 gyermek. Meghaltak 319-en s így a elég melegen lapunk olvasóinak «А Házi
plébános búcsúbeszéde alkalmával a közön- szaporodás: 187 egyén. or\os»-t, mely méltán megérdemli, hogy
ség könnytelt szemekkel adta tanujelét Ba- — Megégett gyermek. Szelencehegy minden művelt magyar család asztalán he- 
ranasics György plébános iránt érzett hála- községhez tartozó Feketetómajorban e hó lyet foglalhasson. Előfizetési ár egy évre 
érzetének és sajnálkozásának A búcsúzó Ц -én égési sebek következtében iszonyú csekély 2 40 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
után Vadla Tamás, az új plébános mutatkozott kínok közt hall meg Levacsics Cecilia 12 VI , Andrássy-út 27. Mutatványszámot sziveden 
be híveinek s vette át lelki vezetésüket. éves majorbeli leányka. Előző nap, társaival küld bárkinek is a kiadóhivatal.

— Nyári mulatság. Neumann Mór együtt legeltette tehénkéjüket s puszta una- , - ■ ■■ ■ ■■■»»—■
viziszenlgyörgyi vendéglős kerthelyisegében lomból a kis pásztorok tüzet raktak. Leva- Д b o m y i l v á d t a r t á s i  í iy O m ta t-  
f hó 22-én nyári mulatságot rendez, melyre csics Cecilia oly közel állt a lobogó lűzlészek- , b,1,.1, t4|f c , „ „ „
a közönséget ez álon is meghivja. hez, hogy ruhája meggyulladt, minek láttára VanyO K M|JlldlDlt O lraU SZ  З а л *

— Határkiieazitás Zalában. Zalamegyét megijedt társai mentés helyett futva mene- . Мпуш(Ш1(1я141|ЯП C s á k t o r n v á n  
igen közelről érintő rendeletet adott ki a küllek előle s mire a segély megérkezett, а 0 0 Г  ШртИУ»— » J W  СЗаКЮГПуЗП

^  о  к

___ г  . .  * *
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1 « .  -  »  •* * -> « *  •л л ы а  ШМГ. K. II  ПИ, P Í U . H .S Í ,* ,
Z £  i r  t ^ Zéseknek myen nyitva"van minden vasárnap délután fi,!.- Összesen 6 6Э K.
80Г . ^ m S t a T u S S S  V ,2-V .3 -6rá ig  a városházán. ________  и Г Л Т Й 1 Й  Т '  %  4
van kiírva a második helyezetteknek is. vallás- és közo a <*s ft • anonc-
Minden versenyben a harmadik helyezett íz П Íj Л N F  É  L É  К oktatás fejlesztése r e  jen, az e Mg ta.
ezüst, a negyedik pedig bronzérmet fog K  U ^  ü  ÍN X £  U & IV. paszlalt hasznos hatásánál ogva szeptember
nyerni. A verseny érdekességét emelni fogja 1-től kezdve az 1911 12. tanév végéig
az egyesületek részére kiirt nagyértékü tisz- — Eljegyzés. Werner Ernő káldi lanító terjedő időre a somogy- és zalamegyei ö$z- 
teletdíj, melyet a legtöbb pontot elért egye- jegyet váltott Vörös Ilonkával Csabrendeken. szes íparoslanoncislcolákra. a szakfelügyelői 
sülét nyer meg. Az értékes díjak kizárólag —  Megjutalmazott muraközi tanító. A teendőkkel Fehér Gyula budapesti áll. felső
ezüst dísztárgyak és hatalmas serlegek, Magyar Földhitelintézet által községi faiskola ipariskolai tanárt bízta meg.
melyek a szállítónál: Nemes H. budapesti kezelő tanítók és gyümölcsíatenyésztést ok- — Arvaházba való felvétel. A vallás« 
ékszerész Erzsébel-körut 23. sz. alatti kira- tató községi kertészek részére a gyümölcs- és közoktatásügyi ni. kir. miniszter néh. 
katában máris közszemlére vannak téve s fatenyészlés terjesztése és oktatása körül Török Pál belicai róm. hath. el. isk. tanító 
a díjakhoz a következők járultak hozzá szerzett érdemeik jutalmazása céljából az Kálmán nevű árvájának a debreceni árva
adománnyal : Széli Kállmán, Pallavicini Ede 1909. évre kitűzött jutalmakból az e célra házba való felvételét elrendelte, 
őrgróf, titkos tanácsosok, Rákosi Jenő a fő- alakult bíráló bizottság: 200 К díjjal Kacun — Laux János Csáktornyái községi ál- 
rendiház tagja, Láncy Leó főrendiházi tag, Ignác muraszerdahelyi áll. népiskolai igaz- latorvos lakását a Pruszátz-féle vendéglő 
Tolnay Lajos, Barta Arnold udvari tanácsos, galót jutalmazta meg. első emeletére helyezte át.
Budapest székes-főváros, a Pesti Hazai — Házasság. Bors Mátyás Csáktornyái — TŰZ a postán. Az a sok abnormilás, 
Első Takarékpénztár, a Magyar Leszámítoló borbély és fodrász e hó 9-én kötött házas- melynek az idei év folyamán oly gyakran 
és Pénzváltóbank, az Osztálysorsjáték igaz- Ságot özv. Bujanics Sándorné szül. Magyarics a boszantásig szemlélői s részesei vagyunk, 
gatósága, a Hazai Bank, Sebük József vezér- Máriával. szerdán délután betetőzést nyert azzal az
igazgató stb. Az összes díjakat Lauber Dezső, — Felhívás. Felhivatnak mindazon lő- istenitéleti időnek rs beillő égibáboruval, 
a Magyar Athlétikai Klub fáradhatatlan fegyver lulajdonosok, akiknek fegyvertartási mely nemcsak íeriiőszakadásszerü záport 
titkára és Lázár József igazgató állították engedélyük a vármegye alispánjától még zúdított a városra, de a legfélelmetesebb égi 
össze. A versenyre vonatkozó tudnivalók nincs, hogy azt 25 napon belől annál is zenében is gyönyörködtetett. Talán egy teljes 
ügyében állandóan a Magyar Athlétikai Klub inkább beszerezzék, mert az engedély nél- óráig tartott, mig az égihóboru a város fölött 
titkári hivatala (Budapest, Margitsziget) ád küli fegyvertartó egyének a csendőrség elvonult. Eközben jobbra balra a villám- 
felvilágosítást. közbejöttével kinyomoztatnak s megbüntetés hádtókba be is csapott, de a legjobban a

A népünnepély a Margitsziget egyik végett a járási hatósághoz íeljelenletnek. posta és táviróhivataft fenyegette meg, 
festői részén, művészi dekorációkból plasz- Csáktornya, 1909. aug. hó 8-án. A községi amelynek telegráf-készülékébe ötször is be- 
tikusan felállított házak között a magyar elöljáróság. ütött. Az egyik wllámcsapástól a gép ki
faluban fog lefolyni. A faluban lesznek pit- — Katholikus Népszövetségi gyűlés, gyulladt, melytől a larészek legott lángot 
varos galambházak, fulókás virágos kerttel, Múlt vasárnap, aug. 8-án d. u. Csákányán, fogtak. A többi teülések csak élesztették a 
oszlopos-lépcsős folyosóval, az udvarokban * Szent Ferencrendü zárda udvara» meg- tűzet. A hivatalban szolgálatban lévő sae- 
csűrrel, gerendás padlással. Háttérben ma- alakították a líépszövetség helyi csoportját, mélyzetnek ugyancsak dolga akadt, hogy 
gyár slilü kerítések mögött lesz a templom. A központi igazgatóság: képviseletében Farkas a lobogó* lángnyelveket vízzel elollsa. Ha 
A perspektivikus sövény elölt fog állani a József országgyűlési képviselő és Huber éjjel* történik a szerencsétlenség,.» szolgálat
községháza és a pósta. Odább, verandás János szerkesztő, a népszövetség titkára tevő* hivatalnok aligha menthette volna meg 
házak előtt falusi lócák csalogatják a járó- jelenteje meg. A gyűlése« gróf Féstetich a posta és táviróhivatalt aa elpusztulásl& 
kelőket. Itt fognak gyülekezni d. u. 3 óra- Jenő urodalmi tisztikara és az urodalmi így is a papirréseek az asztalo« hamuvá 
kor azon gyermekek, akik a szépségverseny- cselédség majdnem teljes számban vet- égtek. A zivatar szerencsére elvonult s lmzzá 
ben résztvesznek. A szépségverseny ered- lek réiJzL A gyűlés megtartásának idejé- lehetett fogni a megzavart Udegráf-gépezet 
ménye d. u. fél 5 órakor lesz kihirdetve. A ről, sót magáról a gyűlésről is csak kevesen helyreállításához. Gsak 2 óra alatt tudták 
három legszebb leány és fiú értékes aján- tudtak, így a tágas udvaron kor- és nemi az üzemet helyreállítani. A telefon készülé- 
dékban részesül. A női szépségverseny sza- különbség nélkül mintegy 250-en lehetlek két is ki kellett javítani, meri az égihábo- 
•vazás útján tolyik a községházában és a szép számban megjelent papság és híva- rutób az is megszenvedett, 
minden fél órában kidobolja a kisbíró, kire talos közegekkel együtt. A gyűlést du Balta — A Zalavármegyei Gazdasági Egye- 
mennyi szavazatot adott a bizottság. A falu Emil csiiktornyai kir. közjegyző nyitotta meg SÜlety. úgyis mint Zalavármegye Központi 
piacán 10 méteres mély gémeskut lesz magyar és horvát beszéddel. Ulána Huber Mezőgazdasági Bizottsága ma, au*g. 15 én 
felállítva, ebben 5000 drb. emléktárgy, János i$»eo temperamentumos, jó félórás Keszthelyen rendes.közgyűlést tart. melynek 
melyből mindenki szerencséjét kihalászhatja magyar szónoklattal ismertette a Népezövet- lárgysorozalába az «Állatdíjazások idejének 
az ott lévő horgonyos pálcával. A falutól ség célját s buzdította a távollevő katholi- és helyének meghatározása* és «Muraközi 
nem messze lesz a női és férfi céllövő- kusságpt a Népszövetség zászlajának kibon- lódtyazás rendezése* ránk mucaköziekre öl
verseny három díjjal jutalmazva. Itt az tására. Kecskés Ferenc muraszentmártoni vendetes dolgok is fel vannak véve. 
ünnep reggelén gyakorolhatja magát bárki esperes* már egész nyugodt hangon és — Az OrázágQS Tűzoltó Szövetség yyő* 
a céHövésben. A délutáni célversenyen a kerülve a más vallásunk érzékenységének lése Zalában. A Magyar Országos Tűzoltó 
nagypublikum is résztvehet. A céllövészeti fölizgatását, horvát nyelven is "ertetie a Szövetség elnöksége szeptember 18-ára Zala* 
verseny vezetését Somló Sárika, a színmű- Népszövetség ügyét, belebotolva a «Nép- egerszegre tűzte ki évi gyűlését. Ez alka- 
vészeti akadémia igazgatójának leánya, aki párt»4>a is beszéde közben. Liszják Lajos lomból dr. óvári Ferenc orsz. képviselő, 
maga számos első díjat nyert, fogj a ve- kotori plébános*, közismert népszónok, az szövetségi alelnök és Breuer Szilárd szövets. 
zetui. összetartásról értekezett a nép nyelvén, titkár átiratban tordultak Zalamegye alispáo-

Mint új dolog, egy nappali tűzijáték Pecek György tüskeszentgyörgyi eimz. kano- jához támogatásért, hogy az intézmény 
fogja a közönséget gyönyörködtetni, mely nők ismertette a Népszövetség tagjainak az társadalmi és hatósági alapon közgazdasági 
méreteiben egészen rendkívüli lesz s mely 1 К tagsági díjért nyújtandó előnyöket, fontosságának megfelelően é3 a szomszédos 
alkalmul fog szolgálni annak igazolására, (ingyen tanács, muraközi kalendárium, havi vármegyékhez hasonlóan a lehelő legmaga- 
hogy világos nappal is lehet egy nagysza- tűzetek stb.) végül kimondták a népszövet- sabb színvonalra emelhető legyen. Egyúttal 
básu tűzijátékot rendezni. Úgy a délutáni, ségi fiók megalakulását s Pecek György megkereste a Szövetség az önkéntes tűzoltó 
mint az esti tűzijáték rendezésére Hyra és indítványára a gyűlés táviratilag iidvö- parancsnokságot, hogy a gyűlés céljára 
Huber bécsi pyrotechnikusok laboratóriuma zölte gróf Zichy Aladárt és Rakovszky szükséges helyiségről gondoskodjék és a 
vállalkozott, mely a fővárosban történő ezen Istvánt. gyűlés napján mutasson be egy gyakorlatot,
bemutatkozása alkalmával nagy áldozatkész — A CSObánci kuruc emlék. A Zala-1A parancsnokság arra való tekintetből, hogy 

Itt séggel egészen elsőrangú kél tűzijátékot fog vármegyei Csobánc várhegyen felállítandó I szept 18-ika szombatra esik és a kizárólag 
I I  rendezni. A vonatkozó mindennemű felvilá- kuruc-emlék javára Dobsa Kálmánná gyűjtő- iparosokból és napszámosokból álló tűzoltó- 
Ittgosítással a Dunántúli Közművelődési Egye- ívén Csáktornyáról a következők adakoztak: | kát rendes munkájuktól elvonni bajos; a 
Ittsü le t  főtitkári irodája szolgál (Budapest, VIL, Szirk Frigyes, Gáberc János, Verhár Márton, I gyűlés haláridejét 19-ére, vasárnapra kérte%_
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halasztani. Mint látszik, még megyénk szék- pénzügyminisztérium. Arról van szó, hogy kis léány annyira összeégett, hogy rettenetes 
helyén sem lehet oly önkéntes tűzoltóságot a Horvát-Szlavonország és Magyarország ke kínjaitól másnap reggel megváltotta a halál, 
szervezni, mely pátrónusál az Orsz. Tűzoltó- zötti határt újból megállapítják. Evégből a — Póruljárt tolvajok. A porcinkulai 
szövetséget hétköznapon is illő módon pénzügyminisztérium által kiküldendő három- búcsú alkalmából Nagykanizsán gyónás köz
fogadhatná. Pedig a vörös-kakas nem kérdi, szögelő mérnökök a határ kiigazítását már ben lopták el egy odavaló csizmadia fele- 
hogy tűzoltóink polgári foglalkozásuknál a legközelebb meg fogják kezdeni. Monda- ségének erszényéi, melyben 50 és egynéhány 
fogva mikor akarnak vele önkéntesen szem- nunk sem kell, hogy ezzel számos anomáliát korona volt. A vele voll unokája elbeszélése 
beszálni, szombaton-e, vagy vasárnap? Тез- szüntetnek meg. alapján a rendőrségnek sikerült a tettesek
sék a polgári foglalkozásuktól elvont tűzol- — Horvát apácák távozása. A miksa- elfogása. Bednyács Teréz. férj. Klemencsics 
lókat díjazni addig is, mig az oly régóta vári rom. kath. iskolánál alkalmazott horvát Mártonná és Zserjáf Franca özv. Bednyács 
sürgetett tűzoltási törvényt sikerül megal- apácák, — miut értesülünk, — eltávoznak Istvánná lótfalui lakosok voltak a templomi 
kötni Muraközből s helyüket világi tanerők töl- tolvajok, kiket a rendőrség amint Csáktor-

— Személyi hir. Gróf Batthyány Pál tik be. nyára akartak utazni, az állomáson letartóz-
főispán tegnap, szombaton 2 heti tartózko- — Az új házszámtáblák, melyek meg- talott. A pénzt néhány korona hijjával meg-
dásra Wiesbadenbe utazott. rendeléséről annak idején értesítettük olva- találták náluk és bekísérték őket a rendőr-

— A  polgári leányiskolái internátus sóinkat, megérkeztek s a háztulajdonosok ségre s onnét az ügyészségi fogházba. —
Ösztöndíjai. Csáktornya nagyközségnek a közölt ki is osztattak. Az új házszámtáblák, Az alsólendvai vásáron Horváth Mária tót- 
kulturáért erején fölül áldozó képviselőtes- mint minden oldalról halljuk, a község falui és Hajdinyák Mária zalaujvári ismert 
tülete, a szeptemberben megnyíló internátus általános tetszését nyerték meg praktikus és tolvajnőket fogta el a csendőrség, kiknél 
2 növendékének 200—200 К segélyt bizto- csinos voltuknál fogva. Némelyek azonban nagymenyiségü lopott holmit találtak, 
sítolt. A pályázati határidő most járt le s az új házszámtábla mellett a falon hagyták — Kossuth Lajos azt izonte. Megkap- 
Pataky Kálmán polgári iskolai igazgató már a régit is. Az elöljáróság kéri az illetőket, tűk a «Kossuth Lajos azt izente» c. képet, 
átküldte a folyamodók iratait a nagyközség- hegy a régi házszámtáblákat mint fölösleges a Kossuth-múzeum ezen díszes kiadványá- 
hez, melynek képviselőtestülete a jövő héten és csak zavart okozható dolgokat házaikról nak egy példányát, mely most szerkesztő
dön a nagyszámban érkezett pályázók kér- szedjék le. ségünk helyiségében megtekinthető. A rámástul
vényei fölött. — Agyonlőtt fiú. A Letenye melletti 130/170 cm. nagyságú, meglepően sikerült

— Megnyílik a baja— bátaszéki híd. A Póla községben f. hó о-én V̂ arga István kép Pataki László remek festménye és azt
magyar államvasutak táviratilag tudatta, hegyőr revolverével a muracsányi kovács- az emlékezetes jelenetet ábrá*olja, mikor 
hogy a hidépílő vállalat a hidat megváltási mester 12 éves fiái, aki a fegyvert javítás Kossuth Lajos gyújtó szavára 1848 ban 
összeg követelése nélkül átadja a közferga- végett adta át neki. véletlenül agyonlőtte. A Cegléd körül egy nap alatt nyolcezer ember 
lomnak már október 1-je előtt is. Ezért a csendőrség Vargát letartóztatta — öreg, ifjú — gyűlt össze és fogott fegy-
Máv. igazgatósága elhatározta, hogy a mű- — Országos vásár. Az idei, Drávává- vert a haza védelmére Azt hisszük, aki
tanrendőri bejárást az új hídon és pálya- sárhelyen tartandó őszi országos vásár aug. megnézi e képet, láttára megdobban a szíve 
testen már f. hó 20-án megtartja. A váratlan 30-án, hétfői napon fog megtartatni és elhatározza, hogy Kossuth Lajosnak, a
fordulat a vidék lakosságának körében — A vonat elé vetette magát. Egy legnagyobb magyarnak emléke iránt siet
leírhatatlan ölömet keltett. köztiszteletben álló, dékánfalvai úri család hálás kegyeletét lerónni az elpusztulás veszé-

— Anyakönyvvezető helyettes. A mura- sarja; Horváth István 28 éves fiatalember, lyének szélén álló Kossuth-múzeum támo- 
szerdahelvi anyakönyvi kerületbe anyakönyv- e hó 6-án, a murakirály-perlaki állomás galásával eme díszes kép megvásárlása út
vezető helyettessé korlátolt hatáskörrel közelében a déli gyorsvonat elé vetette ján. Hatóságok, egyesületek, társaskörök, 
Szeiverth Antal jegyzői Írnok neveztetett ki. magát, mely darabokra szakgatta a világgal magánosok s minden jó hazafias érzésű

— Emlékérmet kapnak a mozgósított és önmagával meghasonlott szerencsétlent, j ember, mindannyian olykép róhatják le leg- 
tartalékosok. Ő Felsége 60 éves császári A különös természetű s beteg idegrendszerü'jobban hazafias kötelességüket, hálájukat a 
jubileuma alkalmával kapcsolatban legujab- fiatalember valamikor a helybeli polgári legnagyobb hazafi emléke iránt, ha ezen kép 
ban elrendelte, hogy a jubileumi arany iskolát végezte, majd magánúton a gymná-; megvásárlásával a Kossulh-múzeumot támo- 
emlékkeresztet necsak az 1908. évi tényle-izium osztályairól vizsgázgalolt, mert ambi-jgatják A képre vonatkozó megrendelések 
gesek, hanem az annexiónak jogérvényt ciója az ügyvédi pálya felé vonzotta. Jegy- szerkesztőségünk és kiadóhivatalunkhoz kül- 
szerzett tartalékos kalóriák is megkapják. zősegédcskedett, majd ügyvédi írnok lelt s 'dendők be. A kép ára nagyon díszes arany-

— B Ú C S Ú Z Ó  plébános. Meghaló esemény-1 itt letért a tisztességes útról, csalt, sikkasz-1 keretben 150 korona és megrendelhető 5 
nek volt színhelye az elmúlt vasárnap lőtt, hamisítóit, végül megszökött. Bujkált, koronás havi részletekre is.
Belica község azon alkalomból, hogy szere-! üldözött vad módjára. — mint önvallomá- -  «Háziorvos» c. közkedvellségnek 
telt lelkipásztoruk, Baranasics György plé- sában írja, — Svájcban, T.rolban, megpró-,örvendő népszerű közegészségügyi folyó
bános búcsúzott híveitől. Baranasics György; bálkozott az öngyilkosság minden nemével, irat augusztusi számában számol be az 
csak pár évvel ezelőlt foglalta el a belicaíjde megakadályozta a telt végrehajtását általa kitűzött közegészségügyi kérdésekre 
plébániát s puritán jelleme, magyaros ven-1 lelkiismeretének szava, mely arra ösztökélte, lelt pályázat eredményéről s egyben mégis 
dégszeretete s a lelki pászlorkodására bízóit hogy hibáit jóvá tegye s a társadalomnak kezdte a pályanyerles művek közlését, mely
néppel való szeretetteljes bánásmódja által hasznos tagjává, az államnak erős gépeze- nek szerzői Sasi Nagy Lajos tanár, dr. Rot-
nemcsak jó barátokat szerzett magának, tévé s a hazának jó fiává legyen. Az ön- tenbiller Ödön fürdőorvos és Weisz Kornélia 
hanem népének ragaszkodását teljes mér- gyilkosság előző napján Csáktornyán láttuk tanítónő. Már ez magában véve is különösen 
lékben kiérdemelte. önzetlenségéről tesz még végig rohanni az abnormális lelkű érdekessé és vonzóvá leszi a lapnak eszámát, 
tanúságot azon körülmény, hogy az elha- embert s midőn egyik rendőr megállásra nem is szólva annak gazdag tartalmáról: 
nyagolt állapotban levő templomot egészen hívta löl, a lelki egyensúlyát elvesztett sze- «А pályaválasztásról orvosi szempontból»,
rendbe hozla, saját kiváló műizlése szerint rencsétlen futással menekült a Városligeten «A vasúti hygieniáról», «А tanuló ifjúság
újra festette, új orgonái, oltárokat, templomi keresztül szükebb hazája felé s másnap el- és az alkohol» c. hosszabb értekezések. A
szobrokat szerzett be s’ elmondhatjuk, hogy követte végzetes tettét «Különféle* rovat rendkívül érdekes apró-
az ő fáradozása révén a belicai templom — Népesedési mozgalom. A csáktor- «ágai slb. sth, de különösen «Indovinónak», 
belseje csin és műizlés tekintetében Mura- nyai járásban, az 1909. év II. évnegyedében, a magyar fürdőkről elmondott észrevétele 
közben a legszebb, legáhilalkellőbb. A zsul- április hó 1 tői julius hó végéig született : keltenek nagyobb feltűnést Nem ajánlhatjuk 
tolásig meglelt templomban, a távozó 506 gyermek. Meghaltak 319-en s így a elég melegen lapunk olvasóinak «А Házi
plébános búcsúbeszéde alkalmával a közön- szaporodás*. 187 egyén. or\os»-t, mely méllán megérdemli, hogy
ség könnytelt szemekkel adta tanujelét Ba- — Megégett gyermek. Szelencehegy minden művelt magyar esalád asztalán he-
ranasics György plébános iránt érzett hála- községhez tartozó Feketetómajorban e hó lyet foglalhasson. Előfizetési ár egy évre 
érzetének és sajnálkozásának A búcsúzó Ц-én égési sebek következtében iszonyú csekély 2 40 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
ulán Vadla Tamás, az új plébános mutatkozott kínok közt halt meg Levacsics Cecilia 12 VI , Andrássy-út 27. Mutatványszámot sziveden 
be híveinek s vette át lelki vezelésüket. éves majorbeli leányka. Előző nap, társaival küld bárkinek is a kiadóhivatal.

— Nyári mulatság. Neumann Mór együtt legeltette tehénkéjüket s puszta una- ■■ ■■ ■
viziszentgyörgyi vendéglős kertlielyisegében lomból a kis pásztorok tüzet raktak. Leva- Д b o m y i l v á n t a r t á s i  n y O m ta t-  
f hó 22-én nyári mulatságot rendez, melyre csics Cecilia oly közel állt a lobogó tűzfészek- . b.nh*tAlr С » , . . . . ,  C i «
a közönséget ez úton is meghívja. hez, hogy ruhája meggyullsdt, minek láttára VatiyOK КорПаГОК Ó iraU SZ  ОЭП-

— Határkiieazitás Zalában. Zalamegyél megijedt társai mentés helyett futva mene- . kfinyinvfinidáiáhan C s á k t o r n y á n
igen közelről érintő rendeletet adott ki a kőitek előle s mire a segély megérkezett, a ООГ 13аКЮ ГП у«П
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_________________BEZENHOFER MIHÁLY______________j________________STRAUSZ SÁNDOR.
Jer medjimursko vino bi moralo rned prvimi Tretje je krivo, da naái krőmari bolje 

N a se  v in o . biti, ako nebi gazdi medali vino i ako bi Ijubiju stranjsko, как naáe domaCe. To je
malo vékán brigu imali prilikoin preáanja. dosta 2alostno. Zakaj csáktornyaiski krőrna- 

Orsaőka Slatistika tak véli, da bude Zbog loga meáanja jmaju i oni gazdi ri idu prék Drave po vinu? Ako su negda 
Ijetos osobito mnogo vina vu Medjimurju. vnogQ kvara kojj posteno poslujeju sa svo- iáli, to je bilo razmeli, jer se je mnogo gori- 
Samo bog őuvaj od kakve nesreőe, onda .jm vjnom ’j er ẑ Qg hudoga glasa néma cah vniátilo, ali vezda veő ima mnogo jako 
bude i ovoga Ijeta vu Medjimurju dosta njlko voIju  ̂ da kupi od пр  vino. — Так poátenih gavdov, koji jako dobro vino imaju. 
vina- napriliku vu okolici Stridóvára, jenajezere Samo hajde krőmari vu medjimurske gorice.

Ali tko bude popil ovo vmo.? hektolilrov vina, kője bi poáteni gazdi radi Mi se veő bojimo, kam budu sa tuli-
Jeli bude imel hasna megjimurski na- ргос)а]̂  a|j ndko nekupi. Zaistinu bude se kim vinom na jesen medjimurci. Moralo bi

rod iz loga, da ima vnogo vina? spunilo na%njih, da se zaguáiju od svojega se veő sada skrbeti, da se spréői svaka po-
Jeli budemo od sada fal vmo pili vu ga,a Ako bude zaigtjnu \ OVOga Ijeta dobro te2koőa. Moralo bi se razglaáivati medjimursko 

krőmah? To su sve takva pitanja koja nam obrodi|0 mi sm0 znatifceljni, kam budu sa vino. Gazdi morali skup stupiti i ónak svétu 
vu pamet opadneju odmali, как őitamo jav- vinom naSi goriCanci na znanje dali, da je tu puno vina.
Ijenje, da bude vu Medjimurju vnogo vina. [)rug0 kaj je kriv0 da ge njjáe vino Zvun toga nekaj jeko znamenitoga pre- 

Ako si do sada iáéi vu koju krőmu vu faréin na druga mesta ne odvo2a, da ravno poruőan naáim gazdom. Dobro bi bilo iz- 
Medjimurju, naáel si átajersko vino, naáel si do vjna jmamo najhujáe pute. lo2bu naőiniti za grozdje za vino i za sad.
prekodravsko vino ali nisi naáel medjimurs- Zazidali smo Zeljaznice zagorcom, Sla- Za to je veő ovo ljeto prekesno, ali za 
koga vina. Sigurno, da bi joá pravo vino voniji i drugim naáim neprijaleljom, samo drugo ljeto nije. Ja mislim, da bi jako pod- 
dobil, onda bi to joá dobro bilo, ali dobiá za naáe Ijepo gornjo Medjimurje smo zabili. pomagala to i vlada a i Csáktornya varaá. 
meáanu gloglu kője ti nije na zdravje nego j er gjyj najmirneái narod. Kaj nebi dob- Trebalo bi samo tko zapoőne stvar. Jako bi 
betegen si od njega. Ali medjimursko vino ro îlo da j-̂j jz Csáktornya vu Alsólendvu dobro bilo, da bi gospodarstveno druátvo 
nemoreá dobiti. iduőa 2eljeznica, ako i sa rpalo vékáim zelo stvar vu ruke.

Clovek si premiálava zakaj, je to? Ali stroákem bila zidana kraj Viziszentgyörgya, Ali nekaj bi se moglo veő i ovoga 
nikak nemore same krőmare kriviti, nego izpeljana vu Muraszentmárton i odonut pre- Ijeta napraviti. Jeden vinaki aqjam. I to 
su tomu krivi i sarui naái goriőanci, naái ко vu Alsólendvu. Je, ali naái gazdi to ne- vu septembru ili poőetkom oktobra. 
vinogradari. Ceju nikada videti, kada se о őemu takvom Ja mislim da bi to jako hasnovito bilo.

Jer naái gazdi misliju, da je to dobro dela, oni spiju. Jer ieljeznica nili Murasik* Gazdi naái bi se boláega reda navőili, a krőmari
ako őim veő imaju vina, pa zato sve zme- lósu, niti Muraszerdahelyu mnogo nepomore, pák bi se privőili da vu Medjimurju kupiju
áaju skup, svakoga őikera, kiselicu med ali ako bi bila hli2e naáih goriőancov, njim potrebno vino 
dobro vino. To je tak pokvarilo dober glas bi jako i jako mnogo pomogla. Ali ako do
medjimurskoga vina, da se krőmari jako sada nemamc lehkeái put, moramo se skr- M agjarska карвНСЕ VU SlftVOniji.
slranjski drőiju od njega. Vu sadaánje vréme beli da budemo imali. Ufajmo se vu Mag-
medjimursko vino ima jako podredjeni sta- jarsku vladu ona bude nam pomogla samo Veő viáeput smo őitali vu noviuami, da
liá. To su si vu vnogim sami gazdi krivi. ju treba prosili. se vu Slavoniji vu Kreátelovcu zida jedna

L ep i f t iő ! vefaS na svakom drevi, niti nejed- vi navek őuda sada doneseju, jer je ptice
na, nego i viáe. Znaá, da mi radi imamo oőistiju od gosenic.

Sada к vám govorim vi drobna bosa ptice. Naá dragi otec su njim stoleke slo2i)i, pj$ta ga je posluáal i ne, bole si je
deőica! kam one ptiőice hodiju jest, kője na zimu mjs|jj na áumu i jedenput sa’mo preseőe

Posluáajte sémi tu ostaneju. Dabi ti videl, как jih őuda hódi nato reő:
Nagy Pista je takaj tak bil opravlen, tam hranu pobiral! Xi Laci! istina, da nekva lepa ptica

da je ptiője jajci iáéi iskat v áumu. Neje Kaj jeju? stanuje tam kre \aáe áume?
lo sramota, ako je deti bosu i v gaőicah, Konoplino zrnje, konkola i joá mnogo Istina, vidiá tam na onem drevi —
nego je zdravo. Im je i Ro2a Laci celi den toga. Onda iáőe orehove polovice, likvine ka2e mu Laci preti áumi, — áteru je viáiáe 
tak drkal z bregagde njim je hi2a bila — koáőice napelamu na jednu dugu dretu i od drugih.
tijam do trstike. Istina da je i to njihovu to prive2emu na obiok pred kri2e. Da bi je Ka: :e to za plicup
bilo i poleg áuma i on veliki falat zemle, ti sam videl как se lepő nuáeju i turnaju J J . . .
átéri je s palnami okoli osajerii i na svakoj te lepe ptiőice, da se na nuhalki hraniju! Jako lepa. Veliőine je takve, как kos, 
palmi po dve-lri gnjezdice. — Istina, de Onda je je barem lehko prijeti: reőc *ma ^u8°8a vuskoga kluna i lepu veliku
su Lacijove noge poőrnele, punu okruglo Nagy Piéta. kuőmu. Da si kuőmu rezáeáuri, bi ueáőe
lice zgieda mu как ru2ica, ali Laci joánig- Na je, iáőe to bi trebalo! — reőe nje- Je Indianski kral.
dar neje koátal njkakvu vraőtvu. mu Laci — veő bi dali moj dragi japa Как se zove?

Skup su hodiii v Skolu Nagy Pista i onomu, koj bi se jih vupal teknuti. Futaő, I tak laja, как piskotlivi pes:
Ro2a Laci. lm bi se za peneze morale kupiti, tak- hup! hup! hupl

Jedenput Nagy Pista pita, Ro2a Lacija: ve hasnovite ptice, kője na protuletje v leli Ali bi rád i ja imel takvu lepu pticul — 
Jeli istina, da je tak őuda ptiőjih gnjez- i na jesen toliko goáenicah, kukcov i dru- zdihavle Piáta. Kaj joá ne! lm ona tak i 

dah po vaáem gruntu i u vaái sumi? |gih kvarnih stvari vhiátiju. Veraá naáe dre- tak na vrhu dreva stanuje.,

K é p  mindenütt valódi egyiptomi „ N I L “  szivarkahűvelyt és szivarkapapírost,
m ely a dátfanyzás alatt? nem lesz sem ZSÍROS sóm FEKETE. Csak akkor valódi, ha a „NIL“ RÉV 8S 3

|Л5а. ésnkirlnszabadalom  57. szám 1 8 Ж  lnárcins 15 . =—  krokodil TÓdjegygyel vao ellátva. ■ 1 .
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magjarska kapelica, vu kojoj budu mogli 7b fillérov yeö iskazani penez, tak-je. do — Egiamen za (ugaré. Ako áto 
magjari magjarski Boga moiiti magjarski sada sve skupa doálo 3106 korun 13 filíé- обе lugamkoga eg2amena‘**>ltf2íU véé ve do 
popéval i magjarsko prodekuvanje poslu- rov. Svim darovpikom lépő zahvali a prija- augustqáa zadnjega mura molbenicu nuter 
áati. To se nam je nekak éudnovato vidlo telje cirkve pák moli iz célé okolice da naj poslati na elnökség (V. Zoltán-utca 16.) v 
pák smo se zato popitali od g. Molnár Pála, na njegov adres poáleju svoje dare: Molnár Budapest, gdé se v jesen budu egáameni 
koji prosi za kapelicu peneze, da jeli je to Pál Kreátelovac (z. p. DeZanovac, Poáega obdráali.
istina, da magjarom nebi bitó smeti ma- megye, Szlavónia) — Кad masinist pije. íz Szentésa
gjarski popevati i magjarsku prodekuvanje , T! érez Szolnok se je vu Budapeálu trsil po
posluáati? On nam je za istinu odgovoril g A  J  J g  NOVOÍtA ? cugu Proálih dnevov jeden mladi élovek
da je star lak stala, da njihov plébános ___  kad je joá straáno vruée bilo po poldne.
njirn neda pod meáom nikada vu cirkvi da _ я и#Л#п1к «trolit cuaíu Vezda je straáno putovati i po gyorsvonatu
magjarski popévaju, prém jih je blizu 2 Vu М()Гау8ко= vu Ho,iCu Je ° j“n 33 ,. [ а как nebi bilo straSno po motorú, koji 
jezere duSe yu fan. Zvun toga sada kada k , Seniel Jósét strelil nainredi na mesto vonata P° onoÍ okolici hódi. Mla- 
se je poéela kapelica zidati je on bil proti ' Ka ne, an ie doga ö,oveka ie straána Sedja muéila véé
lomu, da bi magjari mogli vu toj kapelici ^  J 3 vure dugó. Zaten. je gladen postai i po-
magjarski popévati, a kapelici samoj je véé 2 . ‘m ’ svojim rod ítéljem na j . cutiti, da dalje nebi mogel zdrSati.
nd kraiM t.ilikn npnriiikp пчпгяvii d« L h,i„ znanje daje, da on hoée stupiti íz katoliéke . J j! j :  ,7. * л ,
zabranjeno, da se nesme veC dalje zidati hoCe ° yta.Vlb X m  doz" â ik* naS ™la™ putnik dT néma pomoel, м  állo-
onda kad je véé kapelica na pol bila yeC ^  krémé. te l j .  dakle к maäinisti

м „• • к ,- а а , , ь gova mati je bila jako poboZna ieoa, pak 1 pda .f  kak d«80 slo,, cug . jeh b. mo-
Madjar, su b.l. sam. do nad b.Skupa je zato Cela razg0V0Hratli da naj ’pusti gel 0 lCl ™ 3 ’ /  na'de k,rCamu l da

vu Zagrebu. Dugó se je zavlaC.la slvar, ab svoju mjse, na etran , naj oslane Jna âlje ** malo okrépi. MaSm.st je rekel da je né 
nazadnje je sada .pak doälo od duhovnog 3Veíenik, ReC po reii k se ka |aJ„ •"<*. .ti, ter je selo fertalj vure daleko a 
sto a da Magjari moreju magjarsk. se Bogu lak di| sa svojom materjom, da je 7 Anat sam° deset mmut stoji. AI. naS mla-
mobb magjarsk. popéval. • magjarsk, pro- zgrabi| revo|ver j s|re|j, ju je d{ je’ odmaJh d.C se je né dal razgovor.t, nego je póznál 
dekovanje posluáali vu svojoj kapelici. na mes û mrtva ostala. Zatem je sam sebe ..."  . ' , !' ,

Jako je lépő, da se je po éeloj Magjar- strelil vu Celu i on je za mali Cas vumrl. j“4lnu' 1. aa,9l!“°V ma*m1,8la |e 0S,lavlIl s.ve 
skoj (pak i iz naéega lépoga Medjimurja) — Kakvo bude vréme vu aueustu? ép0 na állomáSu 1 ot,9el jo v“ selo. Iz de- 
sabralo vise penez, da magjari vu KreSte- j edne novine doneseju prorokuvanje jedno- “ 1.. mmut j.e .P®1 , v"re b|l° , l ..puln'kl. au 
lovcu moreju svoju kapelu éi.n lepäe zazid- ga proroka, — koji prorokuje, kakvo k ®1 1 P30iva|i. bili b. . nabuhal. maS.nistii 
jeju. 1z éeloga orsaga velika gospoda i siro- bude vréme vu augustu mesecu. Za Í. je al,. su ae. bojal1’. da.0nda "e.bud“ m°f ‘ 
maki su svoje dare priposlali vu KreSIelo- de2dj prorokuval pak je to i na mestah i da‘je' Tak. p“tuj® Cl“vek kada se ma9ln,8tl 
vec pak pripelilo se je i to, da je jeden bilo. Veli da bude se vréme joä ménjalo hoCe j ”1' Jeden kr.glecipive. 
dobre duäe gospodin: Szerdahelyi Jenő iz jo, Ц 12, 16, 21, 24 i 25 augusta. Naj- 0 . '*'ian8Ka 8“Oia. vu öanaoii i
Keszlhelya lépoga zvona vu túrén poslal Vek9e budu proménanja 10, 12 i 24 au- Sze" ^nnl в‘а‘ .Vnogo c'«an0T- Jako 8U V 
zabadov magjarskoj kapelic. gusta. Do 10-ga augusta rasla bude vru- Jd*̂ brab , a Л о Г е '^ Г ю  su 1 ^

Kak Citamo vu novo vréme su sledeói 6ina 10. i 11. bude straSno vruée 12 bude d 8. . . J... , .. .
darovali: Sélyei Mária 1 К, Kotarski sud süni de2dj, koj bude do 15-ga curel. Od . . 8 .. . . *. , ... J ^
Hajduböszormény VK[78  Í Кгавгпау Sán- toga vrémena bude se opet top. írandó 8eb idu vu skofu. ékoleki inspektor je molbu

> , * ä ä 1. -  ,opl»Belényes 2 К öU 1., Szfiszrégen varos 2 tv koj Duae trajal ao kraje meseca. ákolah i lak se je dogodilo, da je minister
30 f, Diemar Gyula Szigetvár 3 k  40 f.. baux J^ nos 2,*!n* 1 °  °Г dozvolil Skolu, pak se bude dala i zazidati.
Patay László Aranyosmarót 4 К 60 f Géc. (Th.rrarzt), su se premen.l, kvartéra pr. NavuCi(e|ja b’ f a tak 09|ali tan)i koj
Imre Puj 2 K, Dán.e Imre Gyulafehérvár Pruszátz-u krématu gon vu prvi átok. jako dobJro zna j aU “ k̂  zna doma4u
4 К VicekomuS Beszterce Naszód varmd. -  S voza je opala. Tóth Katalin megtrjjU da b(jde decu , na (o vuei, 0va
10 K, Bercik Árpád magjarsk. p.sec Buda- u Vólgy.lalu je pomagala snoplje zvaZab. gko|a tade jme,a b|jz(J 8|otjnu ciganjske
pest 20 K, Lukon.cs La os K.smárlon 10 K, Na vozu je b.la, da su kooj. génül., puca decc Tq je ya cj jska jkola vuMagjar-
Pisar kot. suda Érsekújvár 2 K, Sveskupa je na glavu doh opala, S.njaka s. je polrla skoj . more m  { cé|jm 8Té(u
72 K. 38 f. Ktomu se predaje 3033 Korune i odmah je vmrla. _  Ve|||(a b(j()a уц §Danio|skoj.

” Vu Spanjolskoj se jako buni narod. Vudrila 
Ako sem ja obos, morém na kakvu zeme i dase Cetiri drobne, pikasta jejci; je vun revulicija tak da véé niti kraljov 

goder drevu splaziti. átere su v gnjezdi bile nezgubiju, zveÉe nju îvot nije seguren. Revolucionerci trgaju
Morém i ja. Ali ptice je ne smeti ban- v érteni robéek i dene za nadra. g0fj ginje na 2etjeznici, strelaju na soldate,

tuvati, jer zato kaStiguju ran tak, kak za — Ojdnesem i to. Nek se éudiju moji kojj skorom nikaj nemoreju flnjimi. Svaki
gnjezdu ili za jajci. pajdaSi! dén hujsi glasi dojdeju. О toj revoluciji j

Im je ona ptica ne niéja. Vezda plazi tak visoku, dók vidi v budemo i mi pisali vu sledeéi broj.
Rom to kaje svaéja — veli пай dragi drevu jednu lukuju s kője je ran ve zielet __ £a decu je ne puika. iz Száez- 

otec — jer svakomu hasni. Zato svakomu na jednu kilu futaé, de si rezSeáuri svoju r ĝen citamo ovo: Sliirzer Károly dijak si
dela kvara, koj ptice bantuje. kuému i srdito kréi na PiStu: je ravno revolvere éistil, da k njemu dojde

Dva deéeci su se reziäli. Laci je iáéi Hup, hup, hup! njevov najbolái prijatelj Fizy Henrik dijak,
preti domu. Pista se stepel i íelno je gledal za pticom. gtürzer z norije veli: »Pazi, ja te streliml«

Piáta je takaj tak napravil, kak dabi Oh, ali si lepa ptica I Kvar, dale nem- napne kokota; revolver poéi i nesreénoga
dimu iáéi, ali daje Laci véé doma bit, on rem oloviti. svojega prijatelja ravno v éelo streli, Steri
se hitro obrne i Suri se preti veliki áumi. Ali si tu ostavila jejci. Odnesem sve p0|eg neizmerno velike muke za par vur

Neste joá pospana deca? Cetiri i denem pod kvoéku, te bum imel i vumre. Da je vdovica, mati Fizyjova tu
Posluáajte sam, kaj se je zalem pripetilo. Ja Celiri ,ePe Plicice! . . nesreéu poéula zrusila se i od onda *vun
Pista je jednako preti onumu drevi 1 jedom za drugom pobere sve éeliri sebe |e4i gtürzer je zginul, nemreju ga

dráal na kojem mu je Laci lepu pticu ka- jejci, dene je v ákrlak, prigne glavu i stiha najtj ĵ ak 9fno гек|ц zakaj ^ se deca s lak
zal. Та doideéi zmeri z svojemi oémi viso- si dene Skrlak na glavu, tak da su jejci bile p0gjbeljnimi stvari igrala? Kaj samo lajno.
ku drevu. Skrlakom na glavi. Misiit si je, — nesel 8kriveCki delaju, ono je stoper stopul bolje

Ei ali ie visoku ali zato bum probat! 9em Ja veC * Íeici liJam iz sin°koáe pogibeljno i Skorljivo, kak kaj slobodno de- j
Qtorrv oi пнínrpHi oaéice nodsukne do dimu’ pod skr,iakom Pak sim je nikaj ne ,ajU puskUi pistolju pak ipák samo skri-|,Stem si najpredi gaéice p bilo, tak niti ovim nebude nikáa falinga. veCkj s|0bodno imaiu

kolena, da se nebi zad v̂a e v ‘^ j  , С { Potem se z pazlivustjom spuáéa dőli _  yiher. Pri ßalatonu, koli Tapolca
k.k veverioVa h\o ni drevu! Da je na pol zdreva' A futaC vidi «njezdinoga tata: kré. je veljki viher bi|. Vu Diszelu je vudr.lo vu
. . . .  . ípHnoi kitici malu za npm: . jednu hiáu; bi2a se je zgorela; i jí'dnogadreva doSel, v.d. na jednoj kjbc malu Kakuk| Kakuk! Kakuk, (Kak dabjmu * ; dvaJ pakB plezira,a „ ríIa -
gn ezdu. Jen éas “ P ^ da k*k“ Д  rekel: vidimte, vidim, vidimtel) -  Sréen m .iln ista . Vu Talljan.koj
napravlena 7 najmehke9<ga (Drugíput dalje.) nvn nrinetiln kak to novine v Rimu dí-korcnov i fine diake. Zalem ju zes.m doh ------- —  se ovo pnpelilo, kak to nov.ne v Kimu p.

TI li
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XXVI. Csáktornya, 1909. augustuáa 15-ga. ________ Br0J 33-
— ------:— W T W i  1,1 Predplatna cBna je:
Sre poäiljke, kaj se tiée zadr- _  _ _  ■ ■ ■ ■ ■ ■  M  ■  ■ ■  Na celo lelő.......... 8 kor.

-■ s s "  M F Í 1 M R F  = - -  ■ ■eMte« III Lu ll IIIU IIIL  .
knjiiara Straus* Sandora ni horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstveni i povuőljivi list za púk 0bznane8e poleg pogodbe t fai
kam se predplate 1 obznane

poőiljaju. f  Izlazi svaki tjeden Jedenkrat i to : svaku nedelju. raöunaju.

_________________BEZENHOFER MIHÁLY______________ j________________STRAUSZ SÁNDOR._______  .

I Jer medjimursko vino bi moral о med prvimi Tretje je krivo, da naái krőmari bolje 
Nase vino. biti, ako nebi gazdi meáali vino i ako bi Ijubiju stranjsko, как паве dornaőe. To je

malo vékán brign imali prilikom preáanja. dosta 2alostno. Zakaj csáktornyaiski krőma- 
Orsaőka átatistika tak veli, da bude Zbog loga meáanja jmaju j 0ni gazdi ri idu prék Drave po vinu? Ako su negda 

Ijetos osobilo mnogo vina vu Medjimurju. v Q kvara кор pogleno p0slujeju sa svo- iáli, to je bilo razmeti, jer se je mnogo gori- 
Sarno bog Cuvaj od kakve nesreőe, onda :jm vjnom ’j er zb0g hudoga glasa néma cah vniálilo, ali vezda veő ima mnogo jako 
bude i ovoga Ijeta vu Medjimurju dosta njlko yoIju‘ da kupi od ,,jih vin0 _  Так poátenih gavdov, koji jako dobro vino imaju. 
vjna. napriliku vu okolici Stridóvára, jenajezere Samo hajde krőmari vu medjimurske gorice.

Ali tko bude popil ovo vino.? hektolilrov vina, kője bi poSteni gazdi radi Mi se veő bojimo, kam budu sa tuli-
Jeli bude imel hasna megjimurski na- prodaJij аЬ nitko nekupi. Zaistinu bude se kim vinom na jesen inedjimurci. Moralo bi

rod iz tóga, da ima vnogo vina? spunilo na'njih, da se zaguáiju od svojega se veC sada skrbeti, da se spréői svaka po-
Jeli budemo od sada fal vino pill vu ga,a Ako ûde zaistinu i ovoga Ijeta dobro teikoCa. Moralo bi se razglaSivati medjimursko 

krómah ? To su sve takva pitanja koja nam obrodilo mi smo znati2eljni, kam budu sa vino. Gazdi morali skup stupiti i ónak svétu 
vu pamet opadneju odmali, как Citamo jav- vjnom naäj goriőanci na znanje dati, da je tu puno vina.
Ijenje, da bude vu Medjimurju vnogo vina. Drugo je, kaj je krivo da se naáe vino Zvun toga nekaj jeko znamenitoga pre- 

Ako si do sada iáéi vu koju krőmu vu barem na druga inesta ne 0Qva2a, da ravno poruöan naáim gazdom. Dobro bi bilo iz-
Medjimurju, naSel si átajersko vino, naáel si do vjna imamo najhujáe pute. lo2bu naőiniti za grozdje za vino i za sad.
prekodravsko vino ali nisi naáel medjimurs- Zazidali smo 2eljaznice zagorcom, Sla- Za to je veő ovo ljeto prekesno, ali za 
koga vina. Sigurno, da bi joá pravo vino voniji i drugim naSim neprijaleljom, зато drugo ljeto nije. Ja mislini, da bi jako pod- 
dobil, onda bi to joá dobro bilo, ali dobiá za naáe Ijepo gornjo Medjimurje smo zhbill, pomagala to i vlada a i Csáktornya varaá. 
meáanu gloglu kője ti nije na zdravje nego j er tu gjyi najmirneái narod. Kaj nebi dob- Trebalo bi зато tko zapoőne sivár. Jako bi
betegen si od njega. Ali medjimursko vino ro bi|0 da b| iz Csáktornya vu Alsólendvu dobro bilo, da bi gospodarstveno druálvo
nemoreá dobiti. iduCa 2eljeznica, ako i sa rpalo vékáim zelo stvar vu ruke.

Clovek si premiál&va zakaj, je to? Ali stroákem bila zidana kraj Viziszentgyörgya, Ali nekaj bi se moglo veC i ovoga
nikak nemore same krCmare kriviti, nego izpeljana vu Muraszentinárton i odonut pre- Ijeta napraviti. Jeden vinski aqjam. I to
su tomu krivi i sami naái goriCanci, naái ко vu Alsólendvu. Je, ali naái gazdi to ne- vu septembru ili poCetkom oktobra. 
vinogradari. Ceju nikada videti, kada se о Сети takvoin Ja mislim da bi to jako hasnovito bilo.

Jer naái gazdi misliju, da je to dobro dela, oni spiju. Jer 2eljeznica nili Murasik- Gazdi naái bi se boláega reda navöili, a krCmari
ako Cim veC imaju vina, pa zato sve zme- lósu, niti Muraszerdahelyu mnogo nepomore, pák bi se privCili da vu Medjimurju kupiju
áaju skup, svakoga tikéra, kiselicu med ali ako bi bila bli2e naáih gonCancov, njim potrebno vino
dobro vino. To je tak pokvarilo dober glas bi jako i jako mnogo pomogla. Ali ako do
medjimurskoga vina, da se krőmari jako sada nemamo lehkeái put, moramo se skr- M agjarska kapöÜCa VU SlaVOniji.
slranjski drfciju od njega. Vu sadaánje vréme beti da budemo imali. Ufajmo se vu Mag-
medjimursko vino ima jako podredjeni sta- jarsku vladu ona bude nam pomogla samo Veő viáeput smo őitali vu noviuami, da
liá. To su si vu vnogim sami gazdi krivi. ju treba prositi. se vu Slavoniji vu Kreátelovcu zida jedna

Lepi ftiő ! **e veraS na svakom drevi, niti nejed- vi navek őuda sada doneseju, jer je ptice
na, nego i viáe. Znaá, da mi radi imamo oőistiju od gosenic.

Sada к vám govorim vi drobna bosa ptice. Naá dragi otec su njim stoleke sIoéiIí, pjgta ga je posluáal i ne, bole si je
deőical kam one ptiőice hodiju jest, kője na zimu mis|ji na áumu i jedenput sa’mo preseőe

Posluáajte sem! tu ostaneju. Dabi ti videl, как jih őuda hódi nato reő:
Nagy Piáta je takaj tak bil opravlen, tam hranu pobiral! ^ac|; istina, da nekva lepa plica

da je ptiője jajci iáéi iskat v áumu. Neje Kaj jeju? stanuje tam kre \aáe áume?
to sramota, ako je deli Ьози i v gaőicah, Konoplino zrnje, konkola i joá mnogo Istina, vidiá tam na onem drevi —
nego je zdravo. Im je i Ro2a Laci celi den toga. Onda iáőe orehove polovice, likvine kaae mu Laci preti áumi, _ áteru je viáiáe
tak drkal z bregagde njim je hi2a bila — koáőice napelamu na jednu dugu dretu i od drugih.
tijam do trstike. Istina da je i to njihovu to priveiemu na obiok pred kriÉe. Da bi je ^a: :e to za рЬсир
bilo i poleg áuma i on veliki falat zemle, ti sam videl как se lepő nuáeju i turnaju
átéri je s palnami okoli osajeni i na svakoj te lepe ptiőice, da se na nuhalki hraniju! *ePa- Veliőine je takve, как kos,
palmi po dve-lri gnjezdice. — Istina, de Onda je je barem lehko prijeti: reőc *ma ^u8°8a vuskoga kluna i lepu veliku
su Lacijove noge poőrnele, punu okruglo Nagy Piáta. kuőmu. Da si kuőmu rezáeáuri, bi ueáőe
lice zgleda mu как ruíica, ali Laci joánig- Na je, iáőe to bi trebalo! — reőe nje- m‘s'*L Je Indianski kral. 
dar neje koátal njkakvu vraőtvu. mu Laci — veő bi dali moj dragi japa Как se zove?

Skup su hodili v ákolu Nagy Piáta i onomu, koj bi se jih vupal teknuti. Futaő, I tak laja, как piskotlivi pes:
Ro2a Laci. lm bi se za peaeze morale kupiti, tak- hup! hup! hupt

Jedenput Nagy Piáta pita, Ro2a Lacija: ve hasnovite ptice, kője na protuletje v leli Ali bi rád i ja imel takvu lepu pticu! —
Jeli istina, da je tak őuda ptiőjih gnjez- i na jesen toliko goáenicah, kukcov i dru- zdihavle Piáta. Kaj joá ne! lm ona tak i

dah po vaáem gruntu i и vaái sumi? Igih kvarnih stvari vhiátiju. Veraá naáe dre* tak na vrhu dreva stanuje...

Kérjen mindenütt valódi egyiptomi szivarkahűvelyl és szivarkapapirost,
m ely a dÁfányz&a a la tt! nem lesz sem ZSÍROS sdm FEKETE. Csak akkor valódi, ha a „NIL“ ПвУ 6S a

p^e. ösnkirl ; szabadalom  57. szám Ш в. tnárcim  15. —  кГОШН fédjegygyel УЭП ellOtia. ' ‘
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magjareka kapelica, vu kojoj budu mogli
magjari magjarski Boga moliti magjarski 
popévati i magjarsko prodefeuvanje poslu- 
áati. To se nam je nekak éudnovato vidlo 
pák smo se zato popitalr od g. Molnár Pála, 
koji prosi za kapelicu peneze, da jeli je to 
istina, da magjarom nebi bilo smeti ma
gjarski popévati i magjarsku prodekuvanje 
posluáati? On nam je za istinu odgovoril 
da je star lak stala, da njihov plebanoá 
njim neda pod meáom nikada vu cirkvi da 
magjarski popévaju, prém jih je blizu 2 
jezere duáe vu fari. Zvun toga sada kada 
se je poéela kapelica zidati je on bil pioti 
lomu, da bi magjari mogli vu toj kapelici 
magjarski popévati, a kapelici samoj je veC 
od kraja tuliko neprilike napravil,da je bilo 
zabranjeno, da se nesme véé dalje zidati 
onda, kad je véé kapelica na pol bila 
gotova.

Madjari su bili sami do nad biákupa 
vu Zagrebu. Dugó se je zavlaéila sivár, ali 
nazadnje je sada ipák doálo od duhovnog 
stola, da Magjari moreju magjarski se Bogu 
moliti magjarski popévati i magjarski pro- 
dekovanje posluáati vu svojoj kapelici.

Jako je lépő, da se je po éeloj Magjar- 
skoj (pák i iz naáega lépoga Medjimurja) 
sabralo viáe penez, da magjari vu Kreáte- 
lovcu moreju svoju kapelu Cim lepáe zazid- 
jeju. íz Celoga orsaga velika gospoda i siro- 
maki su svoje dare priposlali vu Kreátelo- 
vec pák pripelilo se je i to, da je jeden 
dobre duáe gospodin: Szerdahelyi Jenő iz 
Keszthelya lépoga zvona vu turen postal 
zabadov magjarskoj kapelici.

Как éitamo vu novo vréme su sledeői 
darovali: Sélyei Mária 1 К, Kotarski sud 
Hajdúböszörmény I  K  78 Kraswiay Sán
dor Szilágysomlyó 8  К, 80 f., Fényes Ákos 
Belényes 2 К 50 f., Szászrégen varoá 2 К 
30 f., Diemar Gyula Szigetvár 3 К 40 f., 
Patay László Aranyosmarót 4 К H0 f, Géci 
Imre Puj 2 K, Dániel Imre Gyulafehérvár 
4 K, Vieekomuá Beszterce Naszód varmd. 
10 K, Bercik Árpád magjarski pisec Buda
pest 20 K, Lukonics Lajos Kismárton 10 K, 
Pisar kot. suda Érsekújvár 2 K, Sveskupa 
72 K. 38 f. Ktomu se predaje 3033 Korune

7& fillérov yeö lakazam penez, lak* je do 
sada sve skupa doálo 3106 korun 13 fillé
rov. Svim darovpikom lépő zahvali a prija- 
telje cirkve pák moli iz célé okolice danaj 
na njegov adres poáleju svoje dare: Molnár 
Pál Kreátelovac (z. p. Deáanovac, Pofcega 
megye, Szlavónia)

KAJ JE  NÜVOGA ?

—  Svecenik strelil svoju mater.
Vu Moravskoj vu Holicu je jeden 33 Ijet 
star kapelan Senigl Jósét strelil najpredi 
svoju mater a zatim sem sebe. Kapelan je 
zato doáel dimo, da svojirn roditeljem na 
znanje daje, da on hoée stupiti iz katolióke 
vere, hoée ostaviti popovski staliá te se bude 
oáenil sa svojom jednom poznanjkinjom, 
koju je véé du2e vremena imel rado. Nje- 
gova mati je bila jako poboína 2eoa, pák 
ga je zato poőela razgovorati, da naj pusti 
svoj.u misei na stran i naj ostane nadalje 
sveéenik. Reé po reöi, pák se je kapelan 
lak posvadil sa svojom materjom, da je 
zgrabil revolver i strelil ju je da je odmah 
na mestu mrtva ostala. Zatem je sam sebe 
strelil vu Celu i on je za mali Cas vumrl.

—  Kakvo bude vreme vu augustu? 
Jedue novine doneseju prorokuvanje jedno- 
ga proroka, —  koji prorokuje, kakvo 
bude vréme vu augustu mesecu. Za 4. je 
de2dj prorokuval pak je to i na mestah i 
bilo. Veli da bude se vréme joá ménjalo 
10, 11, 12, 15, 21, 24 i 25 augusta. Naj 
vékáé budu proménanja 10, 12 i 24 au 
gusta. Do 10-ga augusta rasla bude vru- 
éina 1 0 . i 1 1 . bude straáno vruöe 12  bude 
silni deádj, koj bude do 15-ga curel. Od 
toga vrémena bude se opet topil zrak do 
20-ga augusta, Na 24-ga i 25-ga bude deádj, 
koj bude trajal do kraje meseca.

—  Laux János iivinski doktor 
(Thirrarzt), su se premenili kvartéra pri 
Pruszátz-u krémaru gori vu prvi átok.

—  S voza je opala. Tóth Katalin 
u Völgyifalu je pomagala snoplje zvaSati. 
Na vozu je bila, da su konji genuli, puca 
je na glavu doli opala, áinjaka si je potrla 
i odmah je vmrla.

Ako sem ja obos, morém na kakvu 
goder drevu splaziti.

Morém i ja. Ali ptice je ne smeti ban- 
tuvati, jer zato kaátiguju ran tak, как za 
gnjezdu ili za jajci.

Im je ona ptica ne niéja.
Rom to kaje svaéja —  veli naá dragi 

otec —  jer svakomu hasni. Zato svakomu 
dela kvara, koj ptice bantuje.

Dva deéeci su se reziáli. Laci je iäel 
preti domu.

Piáta je lakaj tak napravil, как dabi 
dimu iáéi, ali daje Laci véé doma bil, on 
se hitro obrne i 2uri se preti veliki áumi.

Neste joá pospana deca?
Posluáajte sam, kaj se je zatem pripetilo.
Piáta je jednako preti onumu drevi 

dráal, na kojem mu je Laci lepu pticu ka
zal. Ta dojdeCi zmeri z svojemi oCmi viso- 
ku drevu.

Ej ali je visoku, ali zato bum próbál!
Stern si najpredi gaCice podsukne do 

kolena, da se nebi zadevate v kitju, onda 
si ákrljaka v glavu stusne, sake popluvle i 
как veverica alo na drevu! Da je na pol 
dreva doáel, vidi na jednoj kitici malu 
gnjezdu. Jen Cas ju pregleda как se lepo 
napravlena 7 najmehkeáega méha, tenkih 
korcnov i fine dlake. Zatem ju zesim doli

zeme i dase Cetiri drobne, pikasta jejci; 
átere su v gnjezdi bile nezgubiju, zve2e nju 
v érteni robéek i dene za nadra.

—  Ojdnesem i to. Nek se éudiju moji 
pajdaái!

Vezda plazi tak visoku, dok vidi v 
drevu jednu lukuju s koje je ran ve zletel 
na jednu kilu futaé, de si rezáeáuri svoju 
kuému i srdito kréi na Piátu:

Hup, hup, hup!
Piáta se stepel i 2elno je gledal za pticom.
Oh, ali si lepa ptica! Kvar, date nem- 

rem oloviti.
Ali si tu ostavila jejci. Odnesem sve 

éetiri i denem pod kvoéku, te bum imel i 
ja éetiri lepe ptiéice!

I jedom za drugom pobere sve éetiri 
jejci, dene je v ákrlak, prigne glavu i sliha 
si dene ákrlak na glavu, tak da su jejci bile 
ákrlakom na glavi. Mislil si je, —  nesel 
sem ja véé i áest jejci tijam iz sinokoáe 
dimu, pod ákrljakom рак sim je nikaj ne 
bilo, tak niti ovim nebude nikáa falinga.

Potem se z pazlivu9tjom spuáéa doli 
z dreva. A futaé vidi gnjezdinoga tata: kréi 
za njim:

Kakuk! Kakuk! Kakuk! (Как dabim u  
rekel: vidimte, vidim, vidimte!)

(Drugiput dalje.)

—  E g ía m e n  za  Iugaré. Ako áto
oée lugarakoga egáamena pölo2iU véé ve do 
augustuáa zadnjega mora moll>enicu nuter 
poslati na elnökség (V. Zoltán-utca 16.) v 
Budapest, gdé se v jesen budu egZameni 
obdráali.

—  Kad masinist pije. íz Szentésa
érez Szolnok se je vu Budapeálu trsil po 
cugu proálih dnevov jeden mladi élovek 
kad je joá straáno vruée bilo po poldne. 
Vezda je straáno putovati i po gyorsvonatu 
а как nebi bilo straáno po motorú, koji 
na mesto vonata po onoj okolici hodi.Mla- 
doga éloveka je straána 2edja muéila véé 
3 vure dugó. Zaten. je gladen postai i po- 
éel je éutiti, da dalje nebi mogel zdrZati.
Véé su vu Sz. állomááu bili, kada je videl 
naá mladi putnik da néma pomoéi, na állo
mááu néma krémé. Iáéi je dakle к maáinisti 
i pital ga как dugó stoji cug i jeli bi mo
gel otiéi vu selo, da si najde krému i da 
se malo okrépi. Maáinist je rekel da je né 
moéi iti, jer je selo fertalj vure daleko, a 
vonat samo deset minut stoji. Ali naá mla- 
dié se je né dal razgovoriti, nego je póznál 
maáinistu takaj da naj ide ánjim na pivu i 
juZinu. I zaistinu, maáinista je ostavil sve 
lépő na állomááu i otiáel jc vu selo. íz de
set minut je pol vure bilo i putniki su 
kiéli i psovali, bili bi i nabuhali maáinistu 
ali su se bojali, da onda nebudu mogli iti 
dalje. Так putuje élovek kada se maáinisti 
hoée piti jeden kriglec pive.

—  Ciganska skola. Vu Bankoti i 
Szent Anni áivi vnogo ciganov. Jako su ^  
je tirali vu ákolu, a zbog njih su onda ^  
druga deca zaostajala iz ákole. Zato su i 
sami cigani zamolili, da se njim napravi 
ekstra orsaéka ákola i da njihova deca po- 
seb idu vu ákofu. Skolski inápektor je molbu 
ciganov jako toplo preporuőii ministerstvu 
ákolah i tak se je dogodilo, da je minister 
dozvolil ákolu, рак se bude dala i zazidati. 
Navuéitelja budu takvoga poslali tam, koj 
jako dobro zna igrati i koj zna domaéu 
meátriju da bude decu i na lo vuéil. Óva 
ákola bude imela blizu stotinu ciganjske 
dece. To je prva ciganjska ákola vu Magjar- 
skoj pak more biti i po célim svétu.

—  Velika buna vu Spanjolskoj.
Vu Spanjolskoj se jako buni narod. Vudrila 
je vun revulicija tak da véé niti kraljov 
áivot nije seguren. Revolucionerci trgaju 
gori áinje na áetjeznici, strelaju na soldate, 
koji skorom nikaj nemoreju ánjimi Svaki 
dén hujái glasi dojdeju. О toj revoluciji [ 
budemo i mi pisali vu sledeéi broj.

—  Za decu je ne puika. íz Szász- 
régen éitamo ovo: Stürzer Károly dijak ei 
je ravno revolvera éistil, da к njemu dojde 
njevov najbolái prijatelj Fizy Henrik dijat?. 
Stürzer z norije veli: »Pazi, ja te strelim!« 
napne kokota; revolver poéi i nesreénoga 
svojega prijatelja ravno v éelo streli, átéri 
poleg neizmerno velike muke za par vur 
vumre. Da je vdovica, mati Fizyjova tu 
nesreéu poéula zrusila se i od onda zvun 
sebe leíi. Stürzer je zginul, nemreju ga 
najti. Как smo rekli, zakaj bi se deca s tak 
pogibeljnimi stvari igrala? Kaj samo tajno, ; 
skriveéki delaju, ono je stoper stopul bulje 
pogibeljno i ákorljivo, как kaj slobodno de- j: 
laju. Puáku, pistolju pak ipák samo skri- |j 
vetki slobodno imaju

—  Viher. Pri Balatonu, koli Tapolca 
je veliki viher bil. Vu Diszelu je vudrilo vu , 
jednu hiáu; liifta se je zgorela; i jodnoga 
éoveka je vmorila, dva pak plezirala stréla

—  Sréen maáinista. Vu Talijanskoj 
se ovo pripetilo, как to novine v Rimu pi-



Seju: íz Oeime vu Anconu se je peljal ge- viher bil. Blizu mórja ima viher vekéu moö. — Как misliju ve, рак как su
miäni cug. Na jenput samo spazi maáinista, Mi k i’ smo dalko od mórja, niti premisliti niti ne jako zdavnja rnislili od letenja.
ea ne dalko od Stacijona pred cugom na si nemremo to, как neizrnerna velika moC Da z maáinom vu zraku letiju, to veC ni-
par sto metrov dalko se na glajzu malo je to. I tarn je tak bilo. Vihar je naglo kaj nije novoga, lo je svaki den moCi Ci-
déle igra. Madina je fuCkala, ali zabadav, nastal, da su ljudi ni mogli odmah pobeCi. tati, da tu ili tarn na vure dugo vu zraku
déle se dalje igra, hiCe kamenje. Kajpak, Jako öuda Cunov se je vtunulo, ili zaobr- na madini letiju. Vu Parisu je jeden uCe-
da je madinista iz svom moCjom euga zus- nulo i ovak se je öuda ljudi potopilo. Ki njak predavanje drdal, da u buduönosti bu-
lavjal, i hacar je idei po madini Cisto napré, su bili vuni, pred viherom su se na jednoj deju takve maSine, skojemi bude moCi
da vu zadnjem hipu déte gori pomekne i verandi pod krov stisnuli, nego veranda se 15 0—1600 kilometarov dalko leteti jednu
da ga ovak nekak od nesrcCe obrani. Nego je zrudila i Cuda zmed nji potukla ili jako vuru. Pred osemdesetmi leti opet jeden drugi
madinu ni biio moói zustaviti. Na par met- oplezirani postalo. vuCenjak takaj vu Parisu je pák to rekel, da
rov od deteta skoCi hacar doli к njemu, __ * . . d H svakoga Cloveka bi vu ludnicu, vu narr-
hiti se vdilje po glaisu s detetom i vu onom * Af' haus mora,i zaPreli> ki lo veruJe» da bude
hipu odide cug ober oji. Niti ovomu vréd- SPanJol9ka Je V“ Eur°P' а “ а™кк° moCi Kaí bl ve rekel? Pred sto let
nomu, sréenomu maáinisli, niti detetu se e °®a У.? ors!’8a J” , su i Fultona Síeli zatoöi, ki je prvoga dam-
nikaj ni pripetilo. Mali deteta, jedna vafta- Rad su se govord. vu tomu dva onagMa aj„a konätruiral. Gdé ы Ы| joS i ve svét
fica je ravno onda treflla döjti na mesto, bud,J ielJezü4ko?a ,un.ela „ T  da nebi bilo damáiftov!
da ie véé rue nrék odiäel érez déte i niez- jem vu zemelJu tam- 8dJe Je morJe naJvuz" „ . „aa je vec cug prék odiset érez déle i njeg kp3e p<) osnovu koju je ßerliev francuzki — Potres vu Mexiko zvanom or-
voga poátenoga őuvara. Mali je od ovoga Ыге)|ег napravi|_ lune| bude 242 milliun sagu vu severnoj Ameriki. Stoper ne
strasnoga nipít omeglela. ______ krune koSlal> a 32 kilomoter dug bude. — piSeju . novine, как straána potres je bila
. . .I  i a ?  r*/ak  ni°J sm rt zroKU‘ jako bi bilo koristno, ako bi se te podrov vu Mexikd. Predi je samo bilo moéi átéli, 
val. Jednoj liákarijuáevoj Zeni se je od dozidg, Afrikanskj |judj kojj su j0S vé od glavnoga varoáa, takaj od tak zvanoga
napránjaka krv skvarila, Cemeril. Na prstu fakQ jzobrgíenji mog|j bi’ se ' iSeputaJ sr€sti Mexikó, как veliki kvar i nesreéu je napra-
3 e .J.ema ° ° .,rapi a’ . pre ? 6 iva..1 s europinskim ljudimo, viáeputa bi vidli vü*. a vezda se átéju, da po őeloj juZnoj
Чято ’nnuifm ы Г Г . ' м  ! naáu Se«u izufili bi naáu znanost, naá strani orsaga je veliki kvar. Sela i váráéi
, . . P . , ,. ^j p , ,  8 ’.! vjerski navuk i. t. d. Polahko bi se i oni su se poruáili i éuda ljudstva se je pogu-
tak ako boleti, da su po doktora moral. ^ og|j цуек bo|je.bolje iz 0 lraZavati. bilo. Véé i prveáa leta, 1877-, 1880-, 1887-,
pos а I. Doktor je dokazal, da se je krv . ,  1902- i 1907-mo leto je bila tam velika
uéemer.la I preporuéil je da b. prsta kraj -  P od  je d e n a js t  vure su  z a z id a li , alj ,ak jako kak ve joá nigdar.
odrezal. Gospa si ni Stela dali od kraja jednu hizu . St Louisu vu Ameriki jedan
prsta odrezati, pollam pák veö ni bilo po- graditelj je daroval svoji zaroónici jednu Vlovil ga je. К jednomu glasovi-
moCi, vmrla je. Dokazali su, da je kufrni hiíu, koju su njegvi teéaki pod jedenajst 0̂inu <íoktoru, к Dr. Papon zubaru u Pari- 
naprSnjak, vii Sterom se je zeleni kamenec vure zazidali. Vu jutru 6 vure jóé nikaj je su Je na vra^ vo jeden dobro opravljeni
okoli znutra drátal, je bil zrok, da se je ne bilo zazidano. Da je bilo 7 vur su do- ^ovek doSel. Pri doktoru je ravno jeden
krv oCemerila. nesli teíaki s kolama sve potrebno materi- betefcnik bil, zato mu je doktorov

— Vu jednom druztvu su se sko- ju: kamenje, cigié, peska, deske, vrala, ob- inuS rekel naj ima malo potrplenje, naj
rom sami jagari i takvi ziöli, éteri rada loke i t. d. Za Doldruge vure véé su na mal° P° êka vu vartsalonu. Vrata su malo 
imaju i krotiju divje zvéri. Jeden od drugoga krovu delali cimmermani. Vu ovom vreme- 0(̂ Pdo ostala, kaj je ov növi paciens né
je bolje Cudno pripeCenje znal pripovedati. menu veC nutri vu hi2i su delali stolari, sPaz'̂  Pak â Iе doktor na refcek̂  vun
Ne samo od vuCenoga psa, nego i od maCka, farbari, obloCari. Da je bilo 6 vur na veCer náluknul, vidi, da vu vartsalonu ov növi 
od zajCo, od sove, kaj veC — joS i od vu- teíaki su ostavili delu, doSli su trgovei Pac‘enS sve kaj je moCi, pák kaj su lépe i

' Ceni picekov. s pohiitvama pák su sve lepő odredili drage stvari vu 2epe nameCe i najenput
Jeden mladi plemenitaS, Steri veC ni on 4 sobi i vu kuhinji. Oko 7—8 vure veC °dpravi se vun V gainku véli inuSu, da 

znal od srditosli kaj bi delal, da je moral su se nuter selili mladiCi vu novu hiÉu. Ce P°^am dojti. Nego doktor je za njim vun 
posluSati, kaj ovi tu sve laíteju. jenput за- Pre zidanje je delal 100 zidar, 25 stolar, doSel, pák ga je za oproSCenje prosil, da
то véli: — To je nikaj né! Sie joS né 12 obloCar, 250 le£ak. Ponucali su 75 je- mu n' mo8el odmali sluáiti, i ve oée svoju
Culi, kaj je moj krotki hering (riba) napra- zero Cavla, 4 jezero metar duíine deske, fal>n8u nadomestiti, naj se samo potrudi 
vil? Ne? No onda vám moram pripovedal. 12̂  jezero Crepa. — Lepő je to, jako lepő! nazaí vu kancellariju i odmah mu bude 
I pripovedal njim je. Vu Ameriki, gdé je tak Cudaj peneze, то- na Pomo^ Pak ga lépő prime pod pazuhe

— Pred neSterimi letmi sam bi! v reju se ljudi ovak zabavljat. za ruku ' Pe*Ja 8a nuler k sebi. Tam ga
Gradu poleg mórja v kupaliSCu, pák da sam u . , - . , , . . . .  kll Posadi na slolec i makar как god se ov
se jenput kupái, vlovil sam jeünoga jako . “  .Kak. kai.eJu g,°r ' какУЯ b“' branl- P0«leda mu zube ' veli’ da sanao
lépoga beringa Jako vélik je bil, i üokon- de cena vtnu letos? Dobra naj paziju mala stvar, samojednoga korena je treba
éal sam, da éu ga vkrotiti i po zemlji ho- «onCm f azdl’ Pak ae "a| neda|" vkan,U’ naJ od">ab van zeti. Doktor niti ne Stel Cut., 
dili. TeZko je iSlo, ali ipák dostigel sam, kaj "e pos'uáaju na kakve agente, átér. tak, da se njegov paciens krali i nebi rada dali 

'.sam kanil. Od kraja sam ga v slanoj mór- kak 8U 1 PrveSe ,eta’. ‘ak 1 vezda veC oko)' ™bu bantuvali. Zeme na pré sredstva . 
skoj vodi drZal, po malom sam ga к po- lde|U’ pak raz8laäu|eju da ovak pak ónak narkotizira tata. Zatém je telefoniral polica- 
toénoj vodi privéil, na zadnje je sve menje ne,zmern0 ta d a . v'na bude obrodilo po cé- jom, éteri su ga na koéiju deli i v rest 

ívode dobi), tak, da je Cisto prez vode na lom от*я*»- ,ZakaJ !° la*eJu- *ve zato da spravi|j Gda se je zbud.l, se éudil, как je 
suhom moäel Ziveli I lak sDameten ie vec vlnu céna PotereJu. da ovak onl 8 c,m bob v reál dospel.F , , . f  . P ,. . áega káéba budu mogli napraviti. Oni bi , _

da 4,8,0 k zadnJ8mu- Predl ne8 1«' PO- fa, ,  pokupovali vino, potlam bi pak drago . Г  Kral "’uiike je vmrel. Skroba- 
gmul, sam ga véé na drei, peljal sobom,  ̂ Af ne da rfobP komaj po "ek РеГе,пс. oála"jaS vu Ro*nVó 81 Je,mu*
kak maloga psa. . srednjem da budu tetős gorice obrodite. -  4,kaáe(.da' dozva,, 'fr 9Й Je sam Po4el za;-  Pak kaj, je poginul ? pdaju ov. NaSkod|,a je v ■ na prolu|elje btv j.li. No u za notom su mu moral. ,grab

-  Je pogmul je, poleg nepazlj.vost., zjma , т Д ye' M  . y enda mes(j na jedenput samo как da b. b.l véé truden,
-  Рак как se to pr.pel.lo? loCa Cudg kygra ye к|отц mje n.kaj govord, uvék samo na jedno

Daa, “  J p T  у ,Ü negdi-negdi perenospora . pepelni beteg oée "'esto «ledl ,Po tasu da «а ас'8ап pdat.oée,Péále u Budimu к tec, рак как, как ne ( рd zPgP . kj *па1е äteru notu b, mu .grab, onda spazi, da je
opal je 8 J « 08 a * P“"4 J j ' ° P d. 9em. . ve dobro s.ojeée gorlce, najle se dali tak- oStarlaÄ, mrb'v , B°*P blS «a Ja vadnl. VeC— KaltIjuhi nima zver svoje njlade. yjm g m ykgn gr mgkgr jce как pol vure dugo su c.gam mrlvomu .grab,
Iz Magdeburg* jav.ju ov dogodjaj: Vu alt- * bude mglQ áteronm su l.ca érlena ostala.
marskom Schonburgu se ,e ogenj pr.pet.I. pg > ' P 8 j m ____________________________________
Vû gala se je |edna hiáa, na áleroj su bili w - . _ . . .. ,
v gnjeadu tri mladi ätrki. Stari Strk je okoli J e 91 ,no po <l c nl po epb 1' Za nove vinske zakon r, ätam-
goreCe hifce sim tam letel, i da je piámén — Vu polgariji u Csáktornya bu-
veC do gnje t̂da doáel, hitro doleti si na deju od letos poCemSi i di)aCkoga jezika p * ' orn ytlvA n tartas)
gnjézdo, zakrije s peruli mlade i znjimi skup vuCili. Zato roditelji, ki si kanite decu vu Ju se vu ütam parnici S in a is я. 
se zgorel gymnazium, vu dijaCku Skolu dali, nemo- ^  .

— Strahoviti viher v Newyorku. rali je dalje poslati, Cetiri razrede se i tu 9an f,o r C sáktornya.
V Newyorku je projduCi Ijeden strahoviti blizu moreju zvuCili. ________ _
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Hirdetmény.
Alsómihűlyfalva község

vadászati joga,
a képviselő-testület határozata értelmében

1909. évi aug. hó 29-én d. u. 2 órakor 4
a községházánál 6 évre kiadatni fog. •-

Feltételek a községházánál betekinthetők. 
Alsómihályfalva, 1909. aug. hó 10.

E l ö l j á r ó s á g .
606 1—1

JSofos hordók pra^xi Iagvi )(
használtak és újak nőve i hasnuvane

3— 40 h e k t ó i g  od 3 — do 40 hektolitra
előnyös árban kaphatók su za dobiti u jeftinoj cjenu kod

Rosenberg Lajos péknél, Rosenberg Lajos pékár,
Csáktornyán. //с •-Csáktornya.



Я ezcpocg!
Minden hölgynek kétségtelenül leghőbb vágya, hogy 

mentői szebb legyen s hogy ezen célját elérhesse, pieg- 
ragad minden alkalmat és a legképtelenebb dolgokkal ke- 
negeti arcát. — A legtöbb esetben saját kárára teszi ezt, 
mert nemcsak, hogy szép nem lesz, nanem ellenkezőleg 
sok esetben tönkre teszi arcbőrét ügy, hogy igen hosszú 
idő, gondos ápolás kell ahboz, hogy ismét helyrehozza.

Az a világon egyedülálló siker, melyet Gutori Földes 
Kelemen aradi gyógyszerész M a rg lt -C ré m e -jé v e l elért, 
(különösen Francia- és Németországban) sok embert arra 
birt, hogy ezt a világhírű, á r t a lm a t la n  é s  a r c  m in d e n  
t ls x t it la n s á g a  (szeplő, májfolt, kiütések stb.) ellen pá
ratlan és csodálatosan ható szert utánozzák. Természetes 
hogy ez senkinek sem sikerül, mert a Margit-Créme ké
szítésének titkát senki más nem ismeri, mint a fe1 találó 
és készítő s épen azért, mert a titkot soha senkire nem 
bízta, hanem minden egyes készítményt maga állít elő, 
a M a r g it -C ré m e  mindig egyforma, annak kidolgozása a 
leggondosabb, tehát hatása is rögtöni és biztos. Óvakod
junk tehát arcunkat mindenfélével kenegetni és használ
junk oly szert, melyet angol, amerikai és franczia hír
neves orvosok is ajánlanak, mint egyedül b iz t o s  é s  á r 
t a lm a t la n  szert az a r c  s z é p ít é s é re  és a szépség meg
őrzésére Ez a világhírű szépitőszer a Földes-féle M a r g it - 
C ré m e , mely már 4—5 napi használat után teljesen 
átalakítja az arc bőrét, eltünteti a s z e p lő k e t , m á jf o l 
t o k a t , k iü t é s e k e t , b ő rá tk á t, m it e s s z e r t , a r c -  é s  k é z - 
v ő rő s s é g e t. Az arc ideális s z é p , ü d e  é s  if jú  lesz s 
amellett a Margit-Crém teljesen á r t a lm a t la n .

Ára : kis tégely i k o ro n a , nagy tégely a k o ro n a , 
Margit-szappan 70  f l i lé r  és Margit pouder (fehér rózsa 
és créme színben) 1 k o ro n a  ao f i l lé r .  Ezen szerek mind
egyike külön is használható. A Földes-féle Margit-Créme 
kapható a vi'ág minden nagyobb gyógyszertárában, ahol 
pedig raktáron nem volna, tessék egyenesen a készítőnek 
így címezve írni: F ö ld e s  K e le m e n  gyógyszerész, A ra d .

Kapható: 506 5—8
Csáktornyán P E T H Ö  J E N Ő  gyógyszertárában.

Mérleghitelesítés 
:: Mérlegjavítás :: 
M érlegkészítés

A »Mértékhitelesítésről« szóló törvény életbelépése alkal
mával van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 
= = = = = =  műhelyemben mindenféle = = = = =

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 legjutányosabb árak mellett. M in d e n  m é r le ge t  
m ű h e ly e m b ő l h ite le sítte tve  sz á l líto k  el, úgy a 
műhelyemben javitoltakat is. — A javítás végett hozzám 
be nem szállítható mérlegek javítására vidékre is első
rendű munkásaimat küldöm. — A mérleg pontosságáért 
kezességei vállalok. — Munkásaim az ország elsőrendű 
mérleggy ára inak csoportvezetőiből vannak összeállítva.

= =  A nagyérdemű közönség megbízásait kérem.

Kohn Samu
épü let-, m ü lak a to s,  d r ó t fo n ó g y á r o s  és  
::  ̂m é r le g ja v  itó  ::

Nagykanizsa, Magyar-utca 3 szám.

Eg$ Jő erkölcsük я p o lg á r i isko la  

3  osztályát végzett

fii), tanulónak
felvétetik

G r ü n e r  T e s t v é r e k
lüsxcr- és rövidáru kereskedésében 
600 2 —* Csáktornyán.

Nyomatott Fischet Fülp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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989 sz. 1909. végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járás
bíróság 1909. évi V 288/1. sz. végzése kö
vetkeztében dr. Kemény Fülöp perlaki ügyv. 
által képviselt Mérei Ignác keszthelyi cég 
javára 46 1 kor. 78 fill, s jár. erejéig 1909. 
évi julius hó 2 -án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 1 0 0 0  kor. 
becsült következő ingóságok, u. m .: 4 drb. 
pirostarka tenyész bika nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1909. V. 288/2 számú végzése 
folytán 461 kor. 78 fill, tőkekövetelés, ennek 
1У09. évi február hó 17. napjától járó 5 %  
kamatai, eddig összesen 92 kor. 98 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
Muraszentmárián, község házánál leendő 
megtartására

1909. ü l aug. hó 27-én d. u. 3 órakor
határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
becsáron alul is el fognak adatni. eoe

Perlakon, 1909. évi julius hó 21-én.

A polgári iskola 3. Vagy 4. osztályát
végzett jő e rk ö lcsű  Hú

tanulónak
V-:1

fe lvétetik

S T R A U S Z  S Á N D O R
könyvnyom dájában

=  C S Á K T O R N Y Á N .  =

244XU.909. i # Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

tesz:, hogy dr. Hajós Ferencz Csáktornyái 
ügyvéd által képviselt id. Verhár József Csák
tornyái lakos végrehajtatnak ifj. Verhár Jó
zsef Csáktornyái lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 410 kor. tőke s jár. iránti végrehajtási 
ügyében az árverést az 1881: LX  tcz. 144 
és t *6 . §§-ai alapján elrendelte minek foly
tán végrehajtatnak 410 kor. tőke, ennek 
190« évi január hó 4-től járó 6 %  kama
tai, 29 kor. 75 fill, per, 21 kor. 75 fill, vég
rehajtás kérelmi, 17 kor. 30 fill, árverés 
kérelmi és a még felmerülendő költségekből 
álló követelése kielégítése végett a nagykani
zsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. 
járásbíróság területéhez tartozó a Csáktornyái 
927 sz. tjkvben 138/c. hrsz. sz. ingatlannak 
if|. Verhár József (nős Szabó Annával) vég
rehajtását szenvedettnek nevén állá felerésze 
643 korona becsáron

1909. é?l mg. hó 3Hk lapjának délelőtt 10 ónkor 
Dr. Hajós Ferencz Csáktornyái felperesi ügy
véd vagy helyettese közbejöttével megtar
tandó nyilvános birói árverésen eladalni fog.

Megjegyezletik azonban, hogy a fenti 
inga!lan a Verhár István és nejeMegla Anna 
Csáktornyái lakosok javára C 2. 3. beki- 
belezctl ház hátulsó szobájának és egy 
konyha holtiglani haszéivezel szolgalmi jo- 

érintése nélkül bocsájtatik árverés alá, 
ann nviben azonban ily módon 1 0 0 0  korona 
vételár be nem igértetik, az árverés jogha

tálytalanná válik s az ingatlan nyomban a 
szolgalmi jog fentartása nélkül tog elárve- 
reztelni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek felénél alacsonyabb áron ezen 
ingatlan eladatni nem fog.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
1 0 e/o'át készpénzben vagy ovadékkepes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
64 kor. 30 fiillért.

Vevő amennyiben a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, köteles nyomban a 
kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni.

Ha ezen kötelezettségének eleget nem 
tesz, igerete figyelmen kívül marad és az 
árverésben mely haladéktalanul folytandó 
részt nem vehet.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részben mégpedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
a másodikat ugyanattól 30 pap alatt, a har
madikat ugyanattól 45 nap alatt minden 
egyes vélelári részlet után az árverési nap
tól szmitanoó 5 %  kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni.

Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy- 
egyidejüleg megállapított árverési feltételek 
a hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. 
járásbíróság telekkönyvi osztályánál, a Csák
tornyái községi elöljáróságnál megtekinthetők.

Csáktornya, 1909. május 25.

2443/909.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré 

teszi, hogy Karabélyos Elek alsólendvai 
ügyvéd által képviselt Alsólendva vidéki 
takarékpénztár végrehajtatnak, Prelozsnyák 
István miksavári és Vinkovics Adolf cseres- 
nyési lakosok végreh. szenvedettek ellen 
539 К tőke s jár. iránti végh ügyében az 
árverést az 1881. LX. tcz. 144 146. §§-ai 
alapján elrendelte, minek folytán végrehaj
tatnak 539 К töke, ennek 1908. jul. 4-től 
járó 6 */e kamatai 6 К 55 f óvási és köz
lési, */• V# váltódíj 45 К 40 f végrehajtás 
kérelmi, 75  К 60 f árverés kérelmi és a 
még felmerülendő költségekből álló köve
telése kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
tszék és a Csáktornyái kir. jbiróság terüle
téhez tartozó s a nagyfalui 178 sz. tjkvben 
231/a/l hrsz. Prelozsnyák Isván nevén álló 
ingatlan 600 К becsáron az u. o. 45 sz. 
tjkvben 23l/a/2 hrsz. u. annak nevén álló 
ingatlan 600 К becsáron a drávacsányi 311 
sz. telekkönyben 360/7 hrsz. ingatlannak

Vinkovics Adolf nevén álló felerésze 195 
kor. becsáron, az u. o. 448 sz. tkvben 397 
hrsz. ingatlannak u. a. nevén álló felerésze 
25kor. becsáron a dráv&magyaródi 48 sz. 
tjkvben 116/b hrsz. ingatlannak u. a. nevén 
álló telerésze 1 2 0  kor. becsáron, az

1909. éli szipt. hó 14-én 1 .1. 10 érikor,
Nagyfalu község, az

1909. óil szipt. 14-éi I. N 3 ónkor
Drávacsány község és

1909. évf szipt. hó 15-ón d. 1. 10 ónkor
Drávamagyaród községházánál Karabélyos 
Elek alsólendvai felp. ügyvéd, vagy helyet
tese közbenjöttével megtartandó nyilvános 
bírói árverésen eladatni fog.

Megjegyeztetik, hogy a drávacsányi 311, 
448 és a drávamagyaródi 48. számú telek
könyvekben felvett ingatlanokra holtiglani 
haszonélvezeti jog Marcsec György né szül. 
Vinkovics Mária javára C 2 4 4 alatt van 
bekebelezve. Amennyiben a megjelölt ingat
lanok árverési vételára a szolgalmi jog fen- 
tartásával az előző jelzálogi követelések ki
elégítésére szükséges 6000 kor. el nem 
ériné, úgy árverés hatálytalanná válik és 
ezen ingatlanok a kitűzött határnapon a 
szolgalomi jog fentartása nélkül újból elár
vereztelek.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek kétharmadánál alacsonyabb áron 
az ingatlan el nem adható.

Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az 
ajánlattevő az árverésnél meg nem jeleni.

Ha az árverésen az utóajánlatnál na
gyobb ígéret nem tétetett, az ingatlan az 
ajánlattevő által megvettnek jelentetik ki.

Az újabb árverés költségeit vevő az 
ígért vételáron felül köteles fizetni.

Árverezni kívánok tartoznak a becsár 
1 0 % -át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
60 kor.-t, 60 kor-t, 19 kor. 50 fill.-t, 2 kor. 
50 fi 11.-t, 12 kor.

Vevő, amennyiben a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, köteles nyomban a 
kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítolt 1 hónap 
alatt, a másodikat ugyanattól 2  hónap alatt, 
a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, min
den egyes vételár részlet után az árverés 
napjától számítandó 5 •/• kamattal együtt 
az árverési teltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni. 604

Csáktornya, 1909 május 25.



.. . lakos végrehajtást szenvedett elleni 732
—  O r sa 'ö k i s a j a m .  LetoSnji, u Hvzla g kor g 6  ди ieke s járuléka iránti végrehaj-

■Drávavásárhelyu dríajUCi jesenski ■orseflki g tacun nejlepee gori. tá8j ügyében az árverést az 1881: évi LX.
aajam augustuá 30-ga dana (pandeliéit) se gu yeC doáli ognjogaeci? — pita Sta- (. c. 1 4 .4 , és 146 §§-ai alapján elrendelte
'búdé drtal. cunarka. minek folytán végrehajtunk 782 kor 86

&<u2  stiha flepeée: fill, töke, ennek és pedig 291 kor. 84 fill.
W e b a i Уя Irrntrilí fato Véé « 1  tu. Ali hvala Bogu, — ventili Htan 1907 jan. 91-töl, 441 kor. 84 f után
n e u a j  za к г а т е к  t a s .  pokvarjeni 1 9 0 7  évi 8íeptember hó 15-toi járó « 7 ,

kamata, 39 kor. 80 All. per, 84 kor. 60 f. 
Cistoéa. NejvekSi neprijatelj. végrehajtás kérelmi 25 kor. 46 'Alt. árverés

No, Janii jeli si se vjnil denes -  pita ,  „ krimar ie vmiral ké,elmi és f  .‘elmffülendő költségekből
uíitelj jednoga zamazanca. S  na р о Д и  niti se negene, követelése .k .e lü tése  végett negyk»-

Ne, gospon navuéitelj, v nedjelu earn Vjrf)o sg . samo n{Jkuliko minut do smrti. ш иа' k'r , . törvényszék és a Csáktornyái 
se zadujió vmival. odgovori sínek odprte. . ’ . se samo obraéi i kaj je mogel. klr Járásbíróság területéhez tartozó s a

Pák kaj se ti svaki dén nevmivljeé? zakrj "P£  Tvo őj rodífn koj? su okolo сЗЙк1огпуа.1260 23  sz. tkvben 1 6 0 /. hrsz 
Ne, gospon nevuéitelj! Moj japa navék 1 J ingatlanra 2468 kor. becsáron

veliju, da on öovek mora velika svinja biti,  ̂ PrpHí bak bi otiSel rz öve suzne do- ^09. íUJ. M 28-íl d. 6. 10 ériker
éteri se svaki den vmivlje. ’ se pomiriti^ mojim najvekáim i - n

К óemu pita . najhujáim neprtjh e jo , vagy helyettessé közbenjöttével megtartandó
Navuéitelj: Kaj ;je to za slovu? jednU Up,CU V° 6 nyilvános bírói árverésen eladatni fog.
'Déle: Ja neznam. — ------------------------------- — ----------------------- Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
Navuéitelj: To ti je sínek а. А как se ffn(,ona á ra k .  — Clean titk a ,  melynek 7 ,mól alacsonyabb áron az ingat-

óva groga zove? ______________lanok el nem adható.
Dijak: Niti to nepoznam? mmázsa 1 m.-cent, kor. fill. Árverezni kívánók tartoznak a becsár
Navuéitelj: A to ti je b. " 1 ' 1 10%-át készpénzben vagy óvadékkópes pa-
Dijak: No, ako znaju gospon uavuCitelj £>llza e|Sörendtl PSenica 25 2 0 — pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig

Г Cerau onda pitaju? !r üzs Hr« 16 0 0 — *93 kor- 6 0  fil1-
V nivnici игра Jeómen 1 4 .0 0 -  Vevő amennyiben a kikiáltási árnál
v pivuíci. 2 ob 14 2 0 — magasabb Ígéretet telt, köteles nyomban a

InoS (gori be«i z pivnice): Gospa majs- Kukoricza «KuruzH nova 16 2 0 — kikiállási ár százaléka szerint megállapított
trovica, hodte br2 e dőli, gospon majster su Fehér bab uj Grrtli beli 16 0 0 — bánatpénzt az általa Ígért ugyanannyi szá-
doli opala Sténgah v pivnicu в dvéma litri, Sárga báb •» «üti 1 4 0 0 — aalékáig kiegészíteni.
Tinóm skup! | Vegyes bab » zméSan 13 5 0 — Ha ezen kötelezettségének eleget nem

Majstrovica: Kaj se rezlejalo vino? Kendermag Konopljenoseme 14.00— lesz> Mérete figyelmen kívül marad és az
lnoé: A kaj bi rezlejalo, obedva litrieu Lenmag Len .21 0 0 — árverésben mely -haladéktalanul folytatandó

v gosponu majstru. Tökmag Koáéice 20 00 — részt nem véhet.
Majstrovica: No, onda je dobro. Так Bükköny Grahurka 1 4 4 0 — Vevő köteles a vételárt három egyenlő

ima moj gospon malo prevelikoga nosa, nej részletben, még pedig az első az árverés jog
si na malo Stufce, kaj bu menjSi. erőre emelkedésétől számítandó 30 nap alatt

о .  ы biio, » I I »  » Ü  1  Á r v e r é s i  h ir d e t m é n y .

Как ram ide gSefl — pitaju áneidera. A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré minden egyes vdtélári részlet tffán az árve 
Jako hudo. Novu opravu niftöi neCe teszi, hogy dr. Fischer Mór budapesti ügyvéd rési naplói számított 5 ° / 0 kamatokkal együtt

kupiti, svaki v ponoflenoj hódi. által képviselt Gross és Weisz budapesti az árverési feltételekben meghatározott helyen
No, pák delajte onda ponoSene орта ve bej. cég végrehaj tatónak Ceizek Frigyesoé és módozatok szerint lefizetni. 603

— Cnje se dober navuk. ;szül. Bisztrovics Franciska jelenleg fiumei Csáktornya, 1909. máj. 26.
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gabKb Manó, (f m éf O Mr) Csáktornya 1аафса Ignác, Cááktomya Koiay Mátyás, Csáktornya Srironcsik Antal, Csáktornya
orner Sándor „ Bedlce Tereic «zabé ,, r 1 ’ 1

B o r k e re sk ed ő : 1 n1̂ 1 d iv a tá r u : * Ó rás é s  é k s z e r é s z :  1 V e n d é g lő k :
Máyer Teatrérrk, Csáktornya Zrínyi Viktor, Csáktornya. Pollák Bernát, Varaidin ' Haja* József, Csáktornya

B o rb é ly  é s  fo d r á sz : F ü s z e r k e r e s k e d é s  t P ezeeŐ B vár • ”
SMIasdi Nándor, Caáktornya Mayercsák Béla бёШоГпуа* Antonorici József, „
Ü a Szilárd, „ kőszén-, faszén-, magvak és a «Műtrágyát 'Murákózi pezsgőgyár, Csáktornya Becsey Albert, „

« ^ 4«. 0 ErtéáBsttő Bzövstkezet» raktára f\  Horváth Mihály, (Fehér galamb) „
IMlallCSOS Is VllSZiyirtfléltO • Gráner JA*ár*k, Csáktornyái . Horváth Géza,

!̂ bányi Mihály Donaosinecz jq PrmiwSihMe, ” Stolczer József, Csáktornya Mrálnj^nőnre’ ”
B lito r  rak tár- J K f t , ,  Z

'■AÍ 0d?n ^  cdkwrny.1 L ^ Z * G ^ r ’k"‘i6’ ÜTk' T u X l -  S z á llltó  e s  deBMtftakeresk. . ’
IMbwan Upót, й Й - y i Í S S t a .  ^ ^  Löbl Mór fia, Cáktocnya “ f e .  ^
•kachler Ármin №*АшУ . . . .  Singer Salamon, Szoboticza

~  ' Hajas József, Csáktornya T e je t  e s  te jte r m é k e k e t  Kalfchbrenner Ferenc, Stridó
• Horváth Géza, n Csáktornyára kákbor szállít I Sójtóry János Nagyfái'1

Mieztnak dóssef, Csáktornya/ ■ Г Báayavári. gazdaság. Deutsch Adolf, nagyvend. Dráva*á*árhely
. . . , ' « Kovács'Mihály korcsmáros DrávíflfÉrhelT

D ivatáru  h á z : Scheiber Мог, Csáktornya 11.1 ze „jji jim| |4|аь ^  LrítmiBS Mihály Nyirvólgv
Lli.t és Brodnyák, Stridó . , , . „ „ ür,_ “  Ш ’ lltW *  вЙ|* 1- ( # Leilmann Bálint SzentUooa

K őfa ra g ó  e s  Sírkő k é sz ítő  : Kelemen Béla, Csáklornya feigelstock András Bpest, VII., Dohány-u. 81.
Epéd éti S in g er  v a r r ó g é p e k : Tersztenyák Bódog, Csáktornya . . .  , . .  Szitidlfftlzott Krlstáli" Ьогййго Már

Singer Co., 4f>AdMitca «Mibta-y. U k 6 r g y á r ,  V a ^ k e r e s k e d e s :
fipDIet é s  M űhlM tD S: Hi«billigeI M ói flai CaAktomya Binder Károly" * a lornra ___ Caiktornya

Mbnnberg Sándor Crtbtornya 1 M al l ^ M « l  Proalenik GuarUr, Caiktornya ф

Kőnyv-papir- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Strausz Sándor Csáktornya.

3 S .  ■


	33

