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Cimkórság. utánozza azokat, kik a kiváióságota címekben s Társadalmi ferdeségek.
iá nannt T-г ^ , r, nem a tettekben, cselekede-tekben találják. , ö

—  Jó napot Kegyelmes Uram! — De A cimkóraág e veszélyes miazma ki- . .Ahg. mo*ik .«* naP* hogy valami nagyobb-
jó színben vagy Méltóságos Uram ! —  Itthon . .. . povetlen helves módszer az 8zabásu hlvalal* sikkasztás vagy közbotrány, gyanús
van a Nagyságos U r?l így beszélnek nálunk, ‘rtáaára 82 eW «Ue“' * * 1 * ™ ^ * '  az körülményü öngyilkosság és gyilkosság ne szere-
рЬЬрп a teiiel-mézzel folvó Kánaánban összes címek, kitüntetések eltörlése. peine a lapok hasábjain. Az újságolvasó már
€ M  ̂ I j . Franciaországban az összes rendjeleket szinte közömbösen siklik el az efféle mindennapi

-  M onsieur! mondják mindenkinek g dm ekel e|lörö,lék. Csak a legújabb kor esetek felett s csak néha döbben meg egy-egy 
Franciaországban. . hibá9 re„dszere teremtette meg az egyetlen szenzációs esemény hallatára De mi akik a tár-

—  Herr! —  szólalják egymást Német- . . . . .  , . . . . . .  л . л . 1ПЛь sadalmi élet minden mozzanatát éber figyelemmelorcáéban. becsületrendet, k.való honpolgár, erenyek kiséljflki kölele98égel íéWnk teljesUent; , mikor
Midlpr f я pimp Amprikáhan я jufalnia2ására. 18 ,nar mozgalom in- rátereljük a közvélemény figyelmét a társadalmi—  Mister! —  a címe Amerikában a du|l meg e2 egyel)en s iéoyleg felesleges feleségekre.

honpolgárnál cicoma megszüntetésére. Tagadhatatlan, hogy más országokban is sUrfln
Mindebből azt láthatjuk, hogy a világ Amerikában, a szabad polgárok ez ál- íorduUiak elő az ilyen esetek, hiszen a gonoaz- 

legnagyobb urai Magyarországon élnek, vagy . .. ,„mernek semmiféle külső ságnak hazá,a 8zél*8 “ vlla*- Ne feledJok áronban,
talán egyebei lát a socológus m indezekből? T  !  !  , ho8í a mi országunk nagyon kicsi és a csalás.
Talán azt hocv nálunk az emberek nem me8kulÓnbozlelesl. Ott mindenki annyit er, sikkasztás mégis sokkal nagyobb, mint akár Né- 
*  I I ’. г  'I u u » amennyit belső tartalma értéknek megállapít, metországban vagy Angliában. Csupán Oroszország,
arra fektetik a fősulyt, hogy ki mennyit s g  0ц látjuk a legnagyobb haladást a s a Balkán vetélkedik velünk, ebben a csúf tulaj
mit produkál, hanem hogy azt a titulus!, ku,lura a műveltség terjesztésében, olt u dooságban. Csakhogy micsoda mentegetés az ál
ami megilleti, esetleg meg sem illeli, meg- . ttrief • кЛо0т.| Я7 тя г  ч Ьргрч- laláno* erkölcsi szempontból, ha azzal vigasztaljuk

« ■  • I«« r :  5 f f a s ! B i p  s A t r  “ —
éppenséggel nem 6 s legalább egy fokkal Ezek a példák vezéreljenek minket is Legfőbb ideje volna már e társadalmi ferde-
nagyobbcímmel illesse, mint ami öt megilleti. C3e|ekedete inkben Ezek a példák a íolya- ségek megszüntetésével komolyan foglalkozni éa

A cím a fö. A királyi, az udvari taná- matos é|el minli| E?ekböi merített tanul- az orfz*8 ®rkölc8j állapotán segíteni. Mert hiába
csosság, a csász. és kir. kamarásság, a ne- . iob«iAii*hói származi.Hk a követünk el minden lehetőt, hogy a külföld bi-
messég, a báróság s az ezekhez hasonló ® , iái h i zalmát megnyerjük, ha napról-napra ijesztőbb mér-
kitüntelések esek izaatiák a mi közéletünket a20kban С8а,0(,ш nem ieht;L lékben terjed erkölcsi megbízhatatlanságunk hire.Kitüntetése*, esek izgatlak a mi kozeieumaei Tekintsünk csak körül a mi szukebb És ennek az erkölcstelen állapotnak egyetlen
s társadalmi életünket egyaránt. Mm Ina eb- ,£rsac|almi életünkbe s látni fogjuk azt a oka, hogy nálunk mindenki csak a könnyű meg- 
ben merülne ki a jó  hazafi, a hazájának S£ÖrovÜ3é2e8 Duazlításl mit a cimkorság a gazdagodásért él, annak szenteli minden idejét és 
hasznot ha|tó polgár tevékenysége. Mintha lársaJ alinf életPterén vé ' bez v,tt Látni lógjuk lehetségél Mindenki többnek akar látszani mint
ebben kulminálna minden érdem s ez emelné T  é* löbbet akar’ A,r)int “ yi ,elné*о Ко,о пап.о « ^ (  „ :ппл oIakKpa ír nil nráiét az* az öruletea bajszai a címek s rangok Merl ebben a szerencsétlen országban, ahol nem

agy ágá ,  ̂ ’ után s látni egyúttal azt a petyhüdt, életuntság- belső érdem szerint ítélik és becsülik az embereket,
szerezné meg gazdasági virágzását. gal telített energiát mit az ilyen egyedek egyéb hanem a szájaskodás és a külső fitogtatás csillo-

A cimkórság, ez volt a hanyatló nem- w  h u tevékenységeikben kiiejtenek. 32егт^  természetes, hogy mindenki rendki-
zetek mindenkori átka. Itt rejtőzködik a „ г|тйккр,, Пр KPrsü!iük meiz íz vüli utón akar érvényesülni, szeretne mihamarabb 
méreff mplv az euész társadalmi életet meg- a cimekkel • 0 c J 8 * ga2ljag jennj 9̂ mert nem lehet, legalább gazdag-

 ̂ к10|Гя ne?nesebb i8aZI érléket s пе a címek, a l.lulusok nagy- ^ak a*kaP lálszanii ha ^ nz néIkii is. A tehetséges
m l lyezi, mely csirájában ságában találjuk a polgárok közötti különb- emberek helyét is nagyrészben a tehetségtelen,
intenciókat s mely végeredményében eg sz s^ge, banem abban, hogy ki minő mértékben nagyszájú alakok foglalják el, akik gőgösen hordják
országok sírját megássa, egész nemzetek vá|.R ának csa|ádjának s egyben haza- az orrukat, amig ki nem derül róluk, hogy közön
sorsát megpecsételi. 1Лпя|г к ® 7ПяГя ségtís C3alók> sikkasztók. De inig ez ki nem tudő-

A cimkórság leküzdésére indított akció- jan V. ni • . nállink 14 m:ndenki pffV cíine, dotb addig mindenki tehetséges előkelő uraknak
not «1ол nupiomani 1опйрв1п7йчя ,,,aJd n®lunk is пппаепК1 egy címet tartotta őkel és elhitte meséiket, állítólagos va-nak első kövét a parlament tanácsKOzása кдр g ba uéy llsztes3ége, a becsület gyonukról.
alapozta le. Amely azt kívánja, hogy senki, 3Zerp|Qt|enS^ge lesz mindenkinek legszentebb S ez igy van ma mindenütt, de különösen
kinek módjában van a cimkórság malmára kjnC30 akkor talán nálunk is más világot nálunk Magyarországon. Aki hencegni és kápráz-
vizet hajtani; aki azáltal, hogy közel van tatni tud, az kedvelt tekintély, amig le nem fülelik
ahhoz a konyhához, amelyben n különféle Addhig azanban éli a, ’ llag4t í s * 8Ze*én’rímoL-oi teilt; ’ ««»a „ ú i  ««.iiiíAie- bnov P7pk- A va8yon, a gdzüdgsag s Kunuraegy embert. No mert nálunk minden lehetséges. Csakcímeket, kitüntetéseket gyártják, hogy ezek- forrásbó| fakad B gyanus; a ti«,es9éges szegénység.
nek ne szabadjon mindezekből semmit sem --------------  81 *
elfogadoiok. A képviselő ne legyen nemesítve, K Ü L Ö N F É L E  K . „v  A . , . n . . .
bárósílva, sem királyi, sem udvari tauácsosi — —. Közgyűlés. A helybeli »Csáktornya-
mélldaág ne diezllhease s egyéb kitüntetéseket Е И в в я - е  v e l e m ?  vidéki Takarékpénztár, múlt szombaton tár
sé szabadjon elfogadnia. в м п п  indalok meg Ha bajba kerülök, lolta ,ne8 évi rei,de3 közgyűlését Tóth látván

Fz я7 inHftvánv Я7лпКяп гяяк a kezdet Аг élet küszöbén, Аж ellenség tör rAm. aligazgató elnöklete alatt. A határozatképese i  az inattvany azonpan csa* a KCZUCI ш н  re/e/n Jaten Eaw véaaxe/küxdok> о ьГтппН 'тя Illán minién a flVŰIés men-
kezdete. Mert nemcsak a képviselők vágya- g a igy nem félek ёВш vihar dúlja orcám, sé8 kimondása után, miután a gyű es meg
koznak gomblyukaik feldiezítésére, nemcsak Eijöa*-e velem? Ejjösz-e velem? nyittatott volna, Tóth István elnök kegyelet-
azok euvetlpn vüuva я közönséges emberek Lehet—nem /еаж csak dal Ugye ejjősz édes teljes szavakkal emlékezett meg a volt igai-
.........  e S sserelem аж élet. Angyalom ónvelem ? PvAlIrnvirQ Ап1я1 р 1Ья1Л1огйчАг01 Аközül való kiválás, nemesítés, bárosítás s Le keli majd mondanunk s házunkban tany&t ver 8a‘ó L\eikovics Aniai einai&iozasaroi. A
ecvéh éltfli пот^як « 7  л névieirvük nyer Sok ábrándról — félek. Boldogság s sterelem. részvényesek áuva hallgatták meg a paren-Cgyco aiiai, nemcsak az о név egyuK uy кцоаж-е velem? Eijösz-e velem? t'íiési ч részvétüknek ieizv/őkönvvi határozatnagyobb fényességet, ha azon a királyi, vagy Kozma Imre. ü f rész^ lpknek jegyzőkönyvi naiarozat
udvari cím díszeleg Oh nem! A polgári elem is ------------------------  ------  , _______keretében adtak kifejezést. A jegyzőkönyv

M ж M ЛФЛА 0  0  amely 10 perc alatt a legmakacsabb migraint
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hitelesítésére Kümmert László Strausa javaslatához bűjpp a 37,8^6^ k^ijo^átj kitevő is csak idea maradt az ;ide^. Legalább 
Mk'éa küldettek ki. A t  igazgatóság és fel- tiszta nyevóményt a következőkép rendelte panaszkodik oltani laptársunk s tesz miatta 
ügyelő bizottság jelentése tudomásul vételeit, felosztani: 2ÖÖ drb.'részvény li'íáii osztáíék szemrehányást azoknak, , kik a szép tervet 
valamint a * fa ért ég és nyeteményfeloszlás a, Í0Ö kor. $0,000 ( kor., a ^tartalékalap gya- elaludni engedték: Ufcyanis ügy, áll a dolog, 
tervezete is. A megüresedett igazgatói állás be- rapftására 1(1,000 kpr., az igazgatóság java- h pgf Álsólendván néhány héttel ezelőtt egy 
töltését a közgyűlés, az igazgatósági javaslat dálmazásán* $675 kor., tisztviselői jutalma* gyűlésén a pinceszó vetkezel megalakítását 
szellemében, 1911. februáriusig, a mandátum zásokra 1300 kor, jótékony és közhasznú kimondták s a legnagyobb reményekkel hoz- 
lejártáig felfüggeszti s a helyettesítéssel’ az célokra 74Ö kor, 1910. év számlájára átvitel záfbgjt&k a prppagapc’a lerfesztéséhez; de a 
aligazgatót bízza meg —  megfelelő díjazás 1661 kor. Ifj. Neumann Miksa, Rosenberg kezdeményezők nem találkoztak azzal az 
mellett. Az alapszabályoknak az ügyészre Rezső és Fischer Endre igazgatósági tagokká, érdeklődéssel, mely a szép és hasznos eszme 
vonatkozó pontjait (77— 83 § )  a közgyűlés egyenkint 233 szavazattal újból meg\rálasz- megvalósilásához szükséges lett volna. így 
megváltoztatta s a kilépett igazgatósági tago- tattak, szintúgy a felügyelő bizottságba újból bizony a tapasztalt közömbösség és nembá- 
kat: Petries Ignácot, Plichta Ferencet és megválasztatott dr. Bállá Emil, dr. Viola Vilmos, nomság annyira elkedvetlenítette a kezde- 
Strahia Károlyt újból megválasztotta. A mó- Neumann Simon rendes és Zoór Dénes, va- ményzőket, hogy egyszerűen félreálltak s igy 
dosított alapszabályok értelmében ügyésznek I mint ifj. Morandini Bálint póttagok egyen- sutba került a szépen kifuudált terv a pince- 
—  végleges hiinőségben— dr. Hajós Ferenc kint ugyancsak 233 szavazatot kaplak. Be- szövetkezettel együtt.
ügyvéd, eddigi ügyész választatott meg, ki nedikt Béla indítványára a közgyűlés az _  Közgyűlés. A »Csáktornyái Önkéntes 
ezentúl egyúltal igazgatósági tag is. igazgatóságnak, felügyelő bizottságnak, nem- TűzoUÓ Egylet« f. hó 20-án tartotta meg

— Eljegyzés. Rosenberg Viktor a Tan- különben a tisztviselőknek hathatós és ered- 1910 évi rendeg közgyűlését. Nuzsv
nenbaum E. tojáskiviteli cég üzletvezetője ményteljes működéséért köszönetét mond, Mátyás, mint a közgyűlés elnöke, a megje-
eljegyezte Dorner Olga kisasszonyt. m ire elnök több tárgy hiányában az ülést jerd tagokat üdvözölvén, az egylet történetét

— Köszönetnyilvánítás. A »Muraközi bezárja. és nemes célját vázolva, a gyűlést megnyi-
Takarékpénztár B. T.« az építendő kórház — Iparosdalárda. A helybeli iparosok tóttá és a jegyzőkönyv hitelesítésére Stransz
alapja javára 250 koronái, a szegények kö- körében élénk mozgalom indult meg egy Sándort é3 Péntek Ernőt kérte fel. Majd fel-
zött való kiosztásra 60 koronát volt szíves dalárdának létesítése tárgyában. Körülbelül olvastatott a parancsnokság évi jelentése, 
adakozni, amelyért ez úton is hálás köszö- 30-an foglalkoznak ezzel az eszmével és melyben közöltelelt, hogy Csáktornyán és 
nelet mond az elöljáróság. pedig annyira komolyan, hogy most már a közeli vidéken az elmúlt évben egy lűz-

— Szlavóniai inasok közvetítése. A csak az ipartestüHtől függ, hogy az meg eset sem fordult elő, továbbá, hogy a tűz- 
Julián-egyt^ület, amely a Horváth-Szlavon* is valósíttassék. Múlt vasárnap már meg is ollóság az elmúlt évben összesen 12 gyakor- 
országban élő 200 ezer magyar megmentése alakultak Masztnák József összehívására s latot tartott és résztvett a Tűzol ló Szövet
érdekében oly fontos nemzeti hivatást szolgál, elhatározták, hogy az ipartestülettől 100 К ségnek Zalaegerszegen tartott gyűlésén. A 
mindent megtesz, hogy az oltani magyar- évi segélyt fognak kérni. Maguk havi 50 I. tűzoltó egylet számadásai, továbbá a tűzoltó
ságot megmentse, szellemileg és anyagilag tagságdíjat fizetnek s a belépéskor 2 К-t egylet-segélyalap számadásai tételről-lételre 
megerősítse. Munkájának keretébe vonta egyszer s mindenkorra. A dalárda tagjai felolvastatlak, elfogadtattak és az egylet ve- 
most a szlavóniai magyarság gyermekeinek hetenként háromszor énekelnének, a kar- zetőinek az 1909. évre a felmenlvény meg- 
elhelyezését is magyarországi iparosoknál. E nagy Katz Lipót izr. főkántor lesz, ki eleinte adatott. Nuzsy Mátyás elnök előterjesztésére 
célból a soproni kereskedelmi és iparkamara ingyen fogja tanítani a- dalárdát. A dalárdá- a lemondás folytán megüresedett pénztárnoki 
azon fáradozik, bogy a szlavóniai magyar nak »Csáktornyái Iparos Daloskor« lesz a tisztségre a közgyűlés egyhangúlag ismét 
fiukat inasokul —  a kamara területén el- címe. Az alakulás előkészílésére Hübsch Dénes Bélát választotta meg s a szolgai 
helyezze. Az ifjak szállításáról, amennyiben Manó, Nádasdi József, Péntek Ernő és Feren- teendők elvégzésére ismét Báránics Antalt 
szülőik erre képtelenek volnának, a Julián- csma István tagokból álló elöljáróság külde- bízta meg.
egyesület gondoskodik. tett ki, kik Masztnak József elnöklete mellett __ Kereskedők figyelmébe. A mérték-

— Közgyűlés. A »Muraközi Takarék- a további teendőket végzik, hogy az igen hitelesítésről szóló törvény étet be léptetése 
pénztár В -T«, Horváth Lajos elnöklete alatt életrevaló szép eszmének testformát adjanak, alkalmából Kohn Samu, nagykanizsai mér- 
folyó hó 24-én tartolla meg XXIX. évi rendes — Az alsólendvai pinceszövetkezet. Bi- legkészítő Csáktornyán a Kossuth Lajos-utca 
közgyűlését, melyen 26 részvényes 233 sza- zony nincs mit magunkra vetnünk amiatt, 9 szám alatt egy ideiglenes műhelyt állítolt 
vazattal volt képviselve. A jegyzőkönyv hite- hogy járásunkban a pinceszövetkezel még fel abból a célból, hogy a kijavítandó mér- 
lesitesére D ulsch Salamon és dr. Schwarz nem alakult meg, amikor még az alsólend- legeket a tulajdonosoknak ne kelljen Nagy- 
L»jos részvényesek lettek kijelölve. Az igaz- vaiak sem tudják megcsinálni; pedig ott kanizsára küldeni. Tekintve a törvény igen 
galóság és felügyelő bizottság jelentését a már egészen határozottan beszéltek arról, szigorú intézkedéseit, ajánljuk ennek igénybe- 
közgyülés tudomásul vette és az igazgatóság hogy a pinceszövetkezetei megalakítják. Ott vételét, egyszersmint fentinek lapunk mai

- * I 1 más orvossága. Náluk meg éppen a legfinomabbat mert mellettük még egy csomó gyerek hancurozik,
A  tyUKOK. lehet kapni az egész Muraközben Mert nem minden nekik valahová, máshová kell nézni. Ép az utolsó

(Nluraközi életkép.) kocsmáros tudja azt jól megcsinálni. Az 6 kocs- órában jött a jó alkalom, mert a lány már -  a
marosuk meg, — a Kolovics — olyant készít, Mária — a tizenhetedikbe lépett mindenszentekkor.

Nem irigylendő az olyan ember, kit sok hogy a ki attól meg nem gyógyul, az mehet akárki A templomban — ahol vasárnap együtt állnak a
gyermekkel áldott meg az Isten, de még szánan- doktorához, annak már úgyis vége. lányok — az utolsó sorba került már, ahol ugyanis
dóbb annak a sorsa,, akinek nem adott egyet sem. Úgy jg lett Szegény Jána asszony se várta a férjhez menendők szokták várni a jó szerencsét.
M.rl igaz, nagy méreggel, kiadassa! jár a gyerek meg a doktort, it»hagyta aházat, a gazdaságot az Bitka lány az, aki egy éven túl hallgassa onnan a 
addig, m.g kicsiny, de ha megnő, aztán ha csak Ivekke|. szentmisét. Ha nem jön érte senki, bemegy a
egy kicsit is jónevelésű, — istenáldás. д 2 Am| mi jesz m09t ! ? Ki főz? Ki mos? városba cselédnek, vagy lassan-lassan hátrább csú-

bvendáéknak nem volt egy gyermekük sem. Ki (arlja ezenlú, rendbe a házal? S2ik a prédikálószék alá.
Nem is igen kívánkoztak utána; még hencegtek,s Az Ivek Amint ш  & Megény ,урк kirukko?t az 6
egy »C8J a «‘po u * ’ ,a 1., Larin0 r° SSZ N° Hiszen! Szegény! Tán életében sem volt nagy nyomorúságával a szomszédasszony azonnal

* Ыг“к Г ™ ,  S. gJ t T Í £  i  n l  i* nvn lábas a kezó, en* volt 6 S08e k0"Vhás •leadta! hogy ők a Katával úgy intézték el azNem v« lt«k Uh. tős emberek, de nem is nyo ember. Ki is zavarta volna a párja, csak próbált Ivek sorsát, hogy az öreg átadja a vagyont a fia-

Sz°rSka meMeU meg a síréit* megadíu mindent, volna otl eelle,,ke<!ni- kOtó“rék 7 " " ‘к* “ ?“ екегй1! вк’ агокarni csak kelteink nekkelleit Nagy czomoruan állított be hát a szom9zé- kötelesek lesznek őt holtáig rendesen eltartani,
Észre sein vették, hogy megöregedtek. dékhoz, nem éppen segítségért, hanem csak úgy, hálála után pedig tisztességesen eltakarítani.
Kgyezer csak a májka itthagyta az Iveket. “  Panaí*zkodni. Iván egy szóval sem mondta, hogy nem. Úgy

Nem sokat betegeskedett. Tán azért, mert tudta, A szomszédok meg csak erre vártak. Meg yette 6 ezt az egész dolgot, hogy annak igy kell
hogy nincs aki vesződjék vele. A páija még dók- *oU már nekik régen a tervük arra, hogy miként ienni és hogy máskép is lehetne, arra nem is
tort se hivatott hozzá, annyira hihetetlennek tar- legyen Ivekkel, de főként a birtokával. Talán már gondolt. Úgy érezte magát a párja nélkül, mint 
tolta az ő elválásukat. Máskor is volt az beteg türelmetlenkedtek is azon hogy ilyen sokáig együtt eg) gyerek, véle most már tehetett miudenki azt, 
és mégis csak meggyógyult. Csak jó meleg bort ez a két magtalan, inert hát ami igaz, az igaz, amit akart. > i
keli neki főzni cim*attel, meg szegfűszeggel, hely- de a gyermektelen párok úitlcsenek sehol se nagy! Délután rriár benn ti. volthk a jegyző úrnál 
reál Г átlói biztosan, de az Örég Járva asszony áám-'becsületben, de legkevé+bé Muraközben. Mondom i a szerződés végett. A föl tételékel bizony nem н 
ni live sé vette n jó rtndeghorf, megifhi i^váb jó f«hg yárták má.r hogy szétszakadnak. МегЦ^фа, szegény Öreg diktálta.
ezíwel, de пат szolgált ftjnvAr*, Melle a Meg ?■* ^regekne^ Ьощ a fislftok ( Már majdnem a ’ végét* ért ti jegyző fir ai
tőle, pedig Ivek egyre t^k^rg t̂ta, hog  ̂ is étticSáeitek.' , ‘ ; írásnak,amtkor eszéb'é fétdlt fi'pmá', meg я dohány
El kellett fiát nríeniii bélinkovecért. A belinlíovécnál ’ ‘ /Ttt Van a kW szórfrszéd fiá, lártyá éppen Tudja a jó  Isten; táti azért, Ypert a légért yL Pipá*’ 
jobb orvosság nincsén*. Világon, jó  az mindenféle össaevHlÓk* >ЬЖвпак, csak ri hely Шпутк,^ fchbú jának á ««ofv̂ kAjfrí IkilAkAírmr̂ ’1 bifeőHábátfcsebből, 
betegség ellen. A hideglelésnek- meg tán nincs is .megrakják fészkükébe jOüfcoega» .hiába ^ » t íá n a k ;^  о vá,, ад. még vdakwua bedugta. Kiég az hozzá.



számában közölt hirdetésének figyelembe- hogy a munkások kontingentált számának — Háziszarkák. Hajas József helybeli 
Vételéi márháromszorösái is alkalmazhatta. Dé ulöbb szállodás már több ízben észrevette, hogy

— A megyéi közigazgatás kÖréWM. Ja- hanyatlás állott be, akkor ugyanis, akikor zabját , megdézsmálták. Legutóbb rájótt, hogy
nuár havában Zalavármegye területén a a íyár a linzi Frank-cégnek, az ismert pót- vagy 3— 4 q zabja hiányzik. A tettesre 
vármegyei alispán jelentése szerint a csend- kávé királynak birtokába kerülj alti csak maga rájönni nem tudott, azért a csendőr- 
6r9ég 208 esetben teljesített nyomozó szol- azért vette meg a Pátriát, hogy egy erős ségnél tett jelentést. A csendörség erélyes 
gálatot. Tűzeset 10 fordult elő, a kár értéke konkurensétől szabaduljon. Minden jel arra nyomozásának meg is lett a kellő foganatja. 
6564 К volt Orvosrendőri hullaszemle 19 vall, hogy a Fráhk-cég abban sánbkál, hogy Kitűnt ugyanis, hogy a zab fogyasztók nem 
esetben fordult elő. Amerikába szóló útlevél a gyár üzemét lassaukint arra a minimális a tulajdonos lovai voltak’ hanem Hálek 
30 egyén részére állíttatott ki. A felnőttek lókra redukálja, hogy a Pátria kávét csak János, Gergely János és Dömötör György 
közegészségügyi állapota kielégítő volt. A éppen a látszat kedvéért gyártasson és igy kocsisok s Ekhard József háziszolga. Mivel 
gyermekek egészségi állapota nem volt any- újabb konkurencia keletkezésének útját vágja; Hajas József a tettesek megbüntetését nem 
nyira kedvező Fertőzési eset 145 esetben a redukált Üzemű gyárból pedig csupán a kívánta, a házitolvajok ellen a további el
merült fel. Öngyilkosságot 5 egyén követett szárítót tartsa fenn, mert ez nagyon kifize- járást beszüntették.
el. Rendőri boncolás 4 esetben teljesíttetelt. tödik. Az üzemredukálást máris végrehajtót- _  Falopás. Deutsch Ede kisszabadkai 
Véletlen szerencsétlenség következtében 6*an Iák és pedig oly alaposan, hogy az egykori lakos panaszt lelt a helybeli csendőrségnél, 
haltak meg —  köztük Obadics Juli 10 140 munkásból ma már csak 30 dolgozik hogy zalauivári erdejéből tölgyfát lopkodnak, 
hónapos belicai gyermek vízbe fulladt. Elme- a gyárban, sőt az irodai személyzetnek szá- д csendőrség kinyomozta, hogy Horváth 
kórnak 4 esete képezte a hivatalos beavat- ni át is az előbbinek a felére apasztották. A János, Bence János, Kozják Imre és Horváth 
kozás tárgyát. A vetések általában jól álla- ítyár eljárása nagy felháborodást keltett István azok, akik a tilosba járnak. Az ügy 
nak s hasonló tovább fejlődés melleit ked- Nagykanizsán s most, hogy a cég kártyáiba a kir. törvényszék elé került, mert bűnszö- 
vező termésre nyújtanak kilátást. Az állat- beletekinthettek, erélyesen akarják megvé- vetkezetről van szó, melynek tagjait a kir 
állomány takarmányozása minden nehézség delmezni a város érdekeit.  ̂ ügyészség vonja kérdőre,
nélkül e9zközölhelő volt. Az állategészség- A flözflépkezelök és kazánfűtők leg- —  Búcsúszó. Nagyváradra való távo-
ügyi viszonyok a múlt hónapban kedvezőek közelebbi képesítő vizsgái Sopronban már- z^80nn alkalmából minden jó barátomnak 
voltak. Az állalárak is emelkedő irányzatot czius hó 6. napján délelőlt 9 órakor a Sop- é8 lsmerősömnek ez utón mondok Isteú * 
mutattak. Az állatvásárok a múlt hóban ron városi villanytcíepen fognak megtartatni, hozzád-ot Csáktornya 1910 február 25 
nagyobb forgalmat nem tüntettek tel. A A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a Rosenberger Viktor
g a b o n a -és borárak tekintetében változás nem m. kir. kér. iparfelügyelőségbez küldendők ‘  ______________________
állott be. A haszonállatok egészségi viszonyai Szent-György-ulca 20.
kedvezőek voltak. A betegségek közül a —  Színészet. Mint értesülünk, március I R O D A L O M ,
lépfene, rühkór, sertésorbánc és serlésvész hó 5-én Fehér Vilmos jól szervezett szin-
fordultak elő. Az állatrakodó állomások tor- társulata kezdi meg városunkban előadásait. — ; A Zalamegyei Almanach« első kötete 
gainm a sokottnál is gyengébb voll. A bemutatott műsorból 'aljuk, hogy a szin- AJz ^ £ ™ c ” mind'n é»ben%áltoLos*fa gatóag

-  A Pátria gyár vonaglik. Szomorú 'r10dla 0m ' ^ U)í,' ,b lermekel kerül..ek sorra. tai.lalomroill, csinosan illusztrálva fog megjelenni
esetről emlékezik mec ecvik natívkanizsai Miulán már régen ,,em volt részunk ezen és hűséges, megbízható barátja lesz minden ott-

1 . g кг i , lonlos és é lvezete  kulturális tényezőben, honnak. Az 1910. évi kötet a naptári részen, sok
laplarsunk, t. l., arról, hogy a Nagykanizsán rem£|betöleg közönségünk nem fogja pártfo- általános és gyakorlati tudni valón, Zalavármegye 
fennálló s meglehetős jó  hírnévnek örvendő lnegVümll és a szmlgazgalóknak kedvéi "mtárán, közigazgatási beosztásán és a
Patria pótkavégyar fennállását veszedelem * • , községek nevem kívül igazan érdekes kulturális,
fenyegetné. Abból következtet erre, mert a Venm a líJVdül” eijovtieiiui közgazdasági, aociologiai és szépirodalmi közlemé-

/ , . • , ■ • л  ■ • . Tj. k — A lucernás ui veszedelme. Fr ncia- és nyekvt fog tartalmazni legjelesebb íróinktól. Az
gyár tuiajüoiiosa, a nnzi n en n en  г гл к Q|aszországból újabban lucernamagot szállítanak Almanach ezen I. kötetének eladási árából fenn- 
Sőhne Nagykanizsa városhoz azt a kérelmet Ausztria-Magyarországba s több kereskedő ezen maradó tiszta jövedelem 10 százalékát a Csányi- 
inlézle, hogy a pólkávégyár üzemét redu- külföldi termékkel akarja gazdáinkat ellátni. Gaz- szoboralap kapja. A könyvecske, mely körülbelül 
kálhassa. Ezt a gyárnak kérnie kell, mert dasági intézetek kísérletet tettek a különféle szár- Ю ívre fog terjedni, fűzve 2 korona, csinos vá- 
annkur a tívárat telállították Nagykanizsa mazÄKU lucernamagokkal s arra a meggyőződésre szón kötésben 3 koronáért megrendelhető Czobor 
гчяЬ ftL iltp .' m p llp lt  ’ гД уряПрПр и i ° loUak. bogy a magyar lucerna a legjobb, mert Mátyás vármegyei aljegyzőnél Zalaegerszegen.

k . У.,./ .k . , Г. . idő viszontagságainak legjobban ellent lúd — A »Textilipar« elismerése. Rövid nehány
gyárát különféle kedvezményekben, ha a á„ anii egészen tél álló és igen dús növényetet ad, hónapi fennállása után a .Textilipar« cimü heti- 
gyárban alkalmazandó munkások minimális mig az egykor oly hires Provencei luaernumag,— |apol uz a megtiszteltetés érte, hogy a Magyar 
létszámát a gyár vezetősége biztosítja. A miután a hírhedt turkesztáni mag ufán nyergeit, Textilvegyészeli Iparosok Országos FgyesUlete a 
gyár a legszebb kilátásokkal kezdte meg ~  n«mcsak. hogy sein a fagyot, sem a száraz- napokban hivatalos lapjává tette meg. A kiváló 
üzemét és csakhamar annvira fellendüli ságot ki nem bírja hanem azonkívül rendesen hetilap tehát ezentúl н magyar textilipar és ke- 

 ̂ ’ megtámadja a liszlhariual és ez annyira elgyengiu reskedelem érdekeit még nagyobb erővel és buz-
*------------- ■*ВВИ!- ------ !--------- --------— ----a növényeket, hogy a fejlődésében nagyon is visz- gai0mmal fogja szolgálni, annál is inkább, mert
liojíy öregünk igen rosszul kezdte magát érezni a szamarad s legfeljebb csak egy harmad rész annyi munkatársai között szerepelnek az ország legki- 
doliányzás miatt. Miből fog ő most már pipálni, hozamot nyújt, mint a hazai lucerna. Különben v£lóbb szakemberei ; olvasói pedig mindazok, kik 
amikor semmiféle pénzjáramlóságról nincs eddig gazdáink figyelmét ezen különféle káros követkéz- Magyarországon a selyem-, gyapjú-, pamut-, len-, 
szó az írásban ? inényekre Mauthner Ödön magkereskedőnk úgy több fonott , szövött- és kötött-áruk, festett- és nyomolt-

Mintegy megváltásként jutott eszébe, hogy a rendbeli cikkeiben, mint árjegyzékében állandóan áruk, valamint az ezen iparágakkal rokonszakok 
baromfiak sincsenek még beírva abba a fontos ébren tarija. művelésével foglalkoznak. A »Textilipar« szerkesz-
Irásb t. Nem volt sok, csak öt darab lyukból állt — Szalonkák. A természet rendkívüli tője Redner Hugó dr. textil-mérnök, kiadója Lenkei 
az egész állomány. A kakasból csináltatott utol- viselkedése folytán az erdei szalonkák tavaszi Zsigmond Budapest, VII. Rózsa-u. 8. Előfizetési 
jár» levest a boldogul inak. ö l tjúk azért mégis „ lá megindu„  Szemtanuk állítása ára félé,re 8 K
ralanii. Az már egy tőke, amibó pénzelni lehel, szalonkák húztak a vidéken Alak .. .  , . ■ ■ ■mert a tjük tojik és a tojást el lehet adni s így szer,nl szaionkaK ШШЯК a viaeKen. am r
aztán lesz miből pipálni. juknt tisztán kivehették s csippegő hangjuk K ö s z ö n e t n y i lv á n í t á s .

Előállt hát, hogy 6 végül kiköti, hogy az új után egész határozottsággal megállapították, , . . .  * .. , ... llje ... .
párnak kötelessége lesz öt darab tyúkot takarmá- hogy szalonkák voltak a lég vándorai, melyek ^ helybeli ónk. luzollóegyesuletnél — 
"yozni és hogyannak az öt tyúknak a jövedelme ,  8zokatlan idöszakban szálltak úlra. Ren- a те1Упекс keb« * be"  32 éVen, келгеМ,и * -

f e V Z  des időjárás melleit márciusban szoktak sztnt mm müködO tag részmt pedig polgár-,
úgy is leit. , . , .. . An.iiio társaim kitüntető bizalmából mint parancsnok
Szegény tyúkok, bizony ők se gondolták am nálunk megjelenni, legkésőbb április elején. __ ßV évtizedet meahaladó dh-

8°se, hogy még majd valamikor gazdájuk egyedüli Дz  erdei szalonkák a legkorábban költöz- . ’ , g . .. ^
tulajdonai s közvetve gondfiző pipájának táplálói ködő mad8rak közé tartoznak. Gyakran még rancsII°ki eköszónók»
lmnek. De meg, hogy Ivek sem gondolt ilyesmire hó borüja az erdök mé|yebben fekvő helyeit, 3 az egyesület kötelékéből kilépek,
az bizonyos, mert akkor nem pörölt volna szegény . . J hpffV4yílkadxkH1, s rsak a nansn- Kedves kötelességemnek tartom ezúttal
májkával annyit azért a pár szem ocsuért, amit 8У ’ .. , . . . .  ̂ . azt, hogy úgy Csáktornya tek. előljáróságá-
odaszört nekik reggelenként gárnak jobban kitett magaslatokról, lapok- valamint a helybeli nacvérdemü közön-

Ránthatta is érte egy kicsit a lelkiismeret, ról kotródik el a fehér terítő s már a nak’ he,Ybel1 lrözf n
®/rll a‘»int hazaértek és egyedül maradt a puszta 82a|0nkák eleje megérkezik. Arra azonban 8é8nek luzolló« parancsnoki működésem alatt 
házban fét garabojjal szórt l̂ébttk a ruatáll búi*- ,  legöregebb vadásj,0k is alig emlékezhet- t«4U3.t°tt sz|ve3 és odaadó lámogatásáért 
«em „elá,' í ! ; k • “ *k. ho«V februárba» szalonkák jártak volna le8n,ele8ebb kószónetemet fejezzem kt.
»zúp szemeket, rninlba csak8\udták voína, hegyvidékünkön. Természetelleues, rendkívüli Csáktornya, 1910. február hó 23-án
ma utoljára jutottak igaz úton tiszta búzához. jelenség, melynek csupán az abnormális idő- M asztnak J ó zse f.

Szatmári Sándor, jirás szolgálhat megérthetéseül. ---------------



XXVII. Csáktornya, 1910. február 27-ga. Broj 9.

Sve poőiljke, kaj se üde xadr- 
faja novinah, se imaju pos
ta ti na íme ureduika то 

Dráva vásárhely.

Izd a te lje tvo :
к nj if ara Strauss Sandora 
kam eepredplate i obznane 

poőiljaju.

MED1IMURJE
na horvatskoln i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanatvenl i povuöljiví list za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: svaku nedelju.

Na celo le to ...........8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert lett . . .  2 kor. 
Pojedini birji koStaju20fi|.

Obznane se poleg pogodbe I fa|

OdKOVorni urednik:
ZRÍNYI k á r o l y .

Suradnik:
PATAKI VIKTOR.

lidrt.II I vlMtnik
STRAUSZ SÁNDOR.

Vréme.
Za ovo Ijeto obCenito veliju, da bude 

mokro Ijeto. Pak nam je to i pokazala veC 
zima. Zima ie bila mokra, snega smo malo 
vidli stém veC je bilo deidja. Мокга nez- 
drava zima je bila to, koju si nedelimo 
veöput. Zvun toga su gazdi slraSno zaostáli 
sa deiom, osobilo gde su puli ilovaCni, jer 
po onimi puti mje bilo moCi po zimi se 
voziti.

Jedna prva zadaCa, kaj gazdu Ceka je, 
da gnoj vun zvozi iz dvora na zemlju. To 
bi veC vu zimi moralo biti golovo, ali jer 
vréme nije sludilo nije bilo moói. Gnoj stém 
vide hasni zemlji, Cím predi je vuni. Kak 
gnoja vun zvozimo Irsimo se ga odmah ras- 
tepsti. Jer ako ga dugó vu kupci ostavimo 
onda bude zcmlja fl**kasta, tojest na onih 
mestah, gde su kupci stali, bújna a na dru- 
gih mrdava. To nije dobro ovo Ijeto, ako 
bude jako moCvarno, jer onda bi si gazda 
pokvaril sétvu. Na debeloma ovo Ijeto ne 
goojimo, jer ako bude mokro, dosta je malo 
gnoja, bolje, da veC zemlje pognojimo, kak 
pák neíteru si zemlju pokvarimo.

Sa deiom jako ne lenjarijmo i ne od- 
vlaCimo, jer vréme kak se kaié malo gd- 
bude priliCno za to. Zato vezda veC orjima 
one zemlje, kője su se tuliko posudile do 
se moreju orati. Osobito projnate, hamuCne- 
peskovnate zemlje je veC moCi orati. — 
Zmed ílovaCah je i one moCi veC obdelavati 
poCoti, kője su lani pod jeser. ne bile poda 
óra ne i vu paragu su stale. IlovaCe, kője su, 
bile podorane vu jesen eu jako blatne i tedko 
bude je moCi obdelavati, jako budu grud- 
nale. Ali io nije krivnja gazde, jer gazda nije 
znal, da bude lak mehka zima bez zmrza- 
vice. Zito na takvoj zemlji ili s branom fest

pobranimo i poteremo grudje, ili s motikom 
i s tedaki.

Jesenske sétve se na mestah lépe ka- 
fejű, Bog zna kak bude dalje. Ako bude 
zaista mokro vréme, onda budu sétve dobre 
vu péskovnoj zemlji i vu dudrenoj. Pazimo 
da sétve nebudu bűje, zbog tóga za vrémena 
poSljimo srpe na nje, jer potlam, kad budu 
veC vu lati, si nebudemo mogli pomoöi. Po 
senokodah se trsimo krtorovenjake raztepsti, 
da nam kodnja nebude tedka-

Kaj se senokodah tiCé tu budemo toga 
navuka dali gazdom, da je jako hasnovito 
ako sa bra nőm fest pobraniju senokoSu. 
Stém se mehin i svaki smrad vnidti a trava 
bude stém jafcda. To smo mi tak vidli po 
céloj Magjarskoj, samo pri nas néje ta na- 
vada. —  Zvun toga dobro je ako guojSicu 
na sonokodu zvozimo, ali moramo ju predi 
jako premedali sa Cuda vodom, jer drugaC 
bi prejaka bila prvo Ijeto i trava bi zgorela. 
Pleve, kaj nam nije treba, na senokoáu zvo
zimo, to je jako hasnoviti gnoj za senokodu.

Ni jednu minutu naj neCekamo sa de* 
lom, jer je to lenjarenje. Vréme je takvo, 
gda gazda mora i sa pameljom delati, dakle 
tak rekuC vkaniti vréme. To nikad nije 
dobro, kada vréme nas vkani. Vu zimi пае 
je vkanilo, jer nam je vnogo dela zaostalo, 
ali stém bolje se trsimo sada.

Protuletne sétve se trsimo Cim predi 
zapoCeti. Jer neznamo kakvi budu dojduCi 
meseci, a to je najhujSe, kad vu blato sé- 
jamo, ifi jód na sétvu, Rója néje zidla, dojde 
veliki deddj.

Jod jeden navuk moramo dati gazdom, 
kaj se tióe detelice turske detelice. Po ná
dim polju je najvideput grinla a né deteljica. 
Zato bi najbolje bilo, ako gazdi si skup 
staneju i iz Budapedte pridtelaju séme, kője 
je zapeéaCeno i garantéra se da néje grin-

tavo. Zato, najbolje Ciniju gazdi ako se obr- 
neju za seme na zadrugu magjarskih gaz- 
dov vu Budapestu (Magyar Mezőgazdák Szö
vetkezete) i od onut pridtelaju séme.

Osobito pako preporuCamo gazdom da 
naj paziju na vréme, jer ovo Ijeto bude je 
na probu delo.

KAJ JE NOVOGA?
—  Z aruk i. Taschner István pályamester 

iz Zagreba je zaruCil Peinstingl Ferenca — 
dobrostojeCeg mlinara kéerku, Katicu, izSem- 
jénháza (Erdősfa).

—  Jeden p o g ib e ljn i c lovek. Kalo- 
viC János gazda 3 Kis-Kanizsa se je v petek 
popoldan sa Maucsek Istvánom svojem pri- 
jateljom nekaj podtrical. KaloviC je to veC 
zdavnja zabil, kad isti den veCer ob 11 vuri 
Maucsek sa odtrim nodom vu KaloviCovo hifu 
vdere, gde je on sa denom spal, a njegovi dva 
sini pák pri stolu veCerjali. Té rabiaten Clovek 
je napal KaliveCivoga slaredega sina Gjuru, 
koj je s svojim bratom njemo noda vzel. 
Ali predi jód se je na larmu kalovicka 
zbudila i med nje bedala, koju je vpicil i 
na ruki odrgora nevarno oranil. Toga brű- 
taliCnoga Cloveka, koj je jód predi s jednom 
kantom i Andri Gaboru na vide mestih 
glavu prederl, su redari vlovili.

—  R azb o jn iK  na cug u . 18 ga ovoga 
meseca se je postcug iz Fiume proli Zag- 
rebu trsil nakojem je Gyurkovics György 
Cinovnik sam podtu slugal. V jutro ob pol 
4 ti vuri je cug vu Josipdolu na dtacionu 
stal. Za nekoje minute Gyurkovics Cuje, da 
nedCi na podtarski vrati rudi. Bez dumnje 
odpre vrata i pred sobom vidi |ednoga vi- 
sokoga sa Crnemi mustad gospona, koj ga 
je za deset fllérov dva biljege prosil. Gyur
kovics je odidel vu drugi predel, da iz

Bratska ljubav.
Vjeter je silno puhái i za kratko vreme 

je preminila zemla svoj kip, jer je bjeli snieg 
pokril cielo okolicu. Ljudi iz stana glediju 
silno vnem** i na dlici je zvan jedne 2ene 
i jednoga dideta, nikoga ne videti.

A dto je ta denska, dtera niti po tim 
etradnim vremenu neima svoju loplu sobicu 
Ta dena je jedna sirotinja iz sela, i dodla 
je  vu varad, da si ikakvu slu2bu poidCe. 
Zalostno ide ona po vulici gori i dőli a jód 
2alostnede ide kre nje njena mala desl Ijet 
stara kCerkica.

t)ugo se boriju s velikom zimom i vjet- 
rom, ali po9ie su itak morale stupiti vu je
den nepoznati stan, da se oslobodiju silnoga 
vreinena.

Siromadno 2enu je tuliko prevzela zima, 
da je bez svaké rieCi stupila vu bi2u i sela 
si na najbli2nji stolec. Domari nju pitaju 
odkud j e  i dto je, ali oni niti udgovoriti 
nemre.

Mine vura i dve i sirotu 2enu je smrl 
oslobodila od toga da se du2e muci. Zaprle 
su se njoj o<* i za nateke.

Zabadav su spitavali njeno diete da 
dto su i odkud su dodle, ono njim odgovo- 
riti nezna, nego samo place za svojom 
marnom.

Drugi dán nju liepo spraviju na vjeCni 
pokoj. Jód su ljudi skupa bili, da je plebanod 
razglasil, da dto bi bil táj dober Clovek, koj 
bi ostalo diete odhranil. Nese je moralo 
dugó Cekati, jer se brzo oglasi Bordád Mid- 
kijova 2ena, i véli da je pripravna zeti k 
sebi ostalo dest Ijet slaro pucicu.

Tak e mala Trezika dodla vu Borda- 
dovo hi2u, Trezika se je pornalem privCila 
novomu domu i z veseljem je pomagala vu 
svakem poslo svojim odhraniteljom.

Nigdar se neje vidla nikakva dalost na 
njenim obrazu i svaku koj ju je videl, je 
mogel reCi, da Trezika ima miren i zado- 
voljen 2ivot.

Bordád je imel dva sine, Pavla i Fran-

ceka. Jeden deset a drugi osem Ijet star. 
Djeca su se za kratko vrieme tak privCila, 
kak da bi brati i sestre bili. Vreme je po- 
malem idlo i Trezika je liepo odrasivala.

Ali njeno veselje se je na dalost obr- 
nolo, kad je dodel plebanod i birov i rekli, 
da ona mora iti k Fa2ekadu, koj je pripra- 
ven nju zanavek za evője diete zeti.

S tedkim srdcom je  ostavila Trezika 
9voj dóm, jer je veliko ljubav Cutila prarna 
Bordadovoj familiji.

Da je vidla da ju vu novim domu 
takaj z radostjom okoliju, poCela se njoj 
dalost na veselje obruuti.

Nego poleg veselja i zadovolstva nju 
je srce ipák k Bordadovoj familiji vezalo i 
da je samo malo vremena imela otidla je 
k njim. Prem da je Trezika jednako ljubila 
Bordadovo djecu, itak je Cutila, da njoj srdce 
bole za slaredega sina Pavla, igra. Dva brati 
su takaj i nju Ijubili, ali je u njihovoj Ciätoj 
ljubavi ipák bila ljubomornost.

Ta ljubomornost je na toliko bantuval»



knjige vzeme átempline, kad ga je netko 
odzaja za áinjak zgrabil i Cvrstno s hrbtom 
na stol pretisnul, a to je té stanjski bi!, koj 
je átempline prosil i koj se je za njim doá* 
kuljal. Vu borbi je cug genul i odputuval. 
poátar se je zdvojeno brand, sve Zile napéi 
i uspelo mu je razbojnika vu prvi déi kö
rije posunuti i potegel je Znoru, koja je s 
fuCkom skapöena. Razbojnik je opet hotel 
nazaj, gde je na stolu list sa sadrZajom do
40.000 korun bil, ali poätar mu je prekratil. 
Cug je poőel sve pomenje iti, a razbojnik 
vzame revolvera, pak dvaputa slreli na 
GyurkoviCa, koj se je od prve kugle tak 
obraoil, da je razbojniku ruku nastran vudril 
i tak je prva kugla vu plafon odletéla, druga 
kugla mu je kapu preluknjila. Gda je cug 
stal, su kalauzi na pucanje odmah к poá- 
tarskoj koőiji bejZali, ali razbojnik njim je 
vuáel vu bliZnju áumu. Vrho toga őu- 
jemo nadalje, da su razbojnika ogulinski 
Zandari vlovili vu peráoni Kovaőeviő Janoäa, 
jednoga odpuáőenoga poátarskoga sluge. Zislo 
se je, da je Kovaőeviő pajdaäe moral imeti, 
jer su do sto metrov pred inestom napada 
na áinjah 2 dinamit patroné naáli. Vahler 
pako je spazil, da su iz áinjah viáe őavli 
vun polegjeni i velika Cuda, da je vu veliki 
pogibelji cug né vun skoőil.

—  Med nebom  i ze m ljo m . íz
Götinga piáeju: Öve dneve se je jeden 
zrakoplov (léghajó) podigel, pri kojem bi 
se bila mogla velika nesreőa pripetjti Gda 
su zrakoplov od vojkah oslobodili, kője su 
ga к zemli vezale, se je jeden mladi doktor 
za jedno vuZu zgrabil, iz huncutarske áale 
i lépő mu je bilo se tam zritavati. Ali kad 
se je hotel spustiti, zapel se je med druge 
vuZe i tak ga je balon sa glavom dőli vi- 
setega se v.áe zdigel, veC do 50— 60 metrov.

Dőli stojeéi ludi su zmoZno kriéali vu 
visinu, ali zrakoplovci su ga ne vpamet vzeli, 
tijam do 400 metrov vu visinu, onda su 
omedlenoga őloveka sreőno vu koáaru po- 
tegnuli.

To straáno pripeCenje je mladoga gos- 
pona zaruőnica takaj gledala, koja ve od 
preterplenoga velikoga straha leZko beteZna
leZi.

—  P u llm a n o v  testam ent. íz Ame* 
rike javljaju, da je Pullman, vnogo vrstni 
millioner, koj je i od njega imenuvane Ze- 
leznicke koőije znaáel, vu C kagi vumrel. 
Sarno petnajst i pol million dollarov je os- 
tavil, od koje svote je dvem sinom mtijed-

njihovu srdee, da su si dva brati najvekái 
nepriatelji bili i ako nebi bilo Trezike, Pavel 
bi (o ljubomornost z Zivlenjom plalil, jer ga 
je brat Francek hotel ubiti Od vezda su uvek 
éutili, da njih je jeden nepotreben na ovom 
svetu. Ova velika srditost je samo ondapo- 
tihnola, da su obedva brale odpelali vu sol- 

ju, jer se je pribliZaval veliki rat. Za 
kralko vreme su obedva brati bili vu taboru. 
Da su jeden veőer skup sedeli kraj tabors- 
koga ognja, neje njim je dopustilo srdee, 
da jeden drugomu rieC nevoáői. Med ovim 
spomenkom je i Trezika doála vu govor. 
Med lem su se dogovorili, da bude onoga 
Trez.ka, koj iz rata Ziv dojde. A ako bi 
obedva Zivi ostali, onda bude onoga Zena, 
Steroga si ona izvoli. 1 tak je kocka bila 
metnuta.

Drugi dan ‘veő rano julro navaliju na 
nje nepriatelji i jer su vu Cuda veőem broju 
bl,'i lak je moral njihov labor nazad iti i 
^rez jedne vode iskati oslobodjenje. Kompa- 
nU« v kojoj su ovi dva brati bili, je na-

noga centa ne ostayil, ar je ne naáel vu 
njih ono duäevno jakost s kojom se s tuli- 
kemi penezi manipulirati mora. Svekáom 
slovom njim je oseguril do smrti dober 
Ziv iá, a drugo je eve svojoj Zeni, dvem őer- 
jam i vnukom teátáral.

—  Tra g éd ia  je d n e  uöitetjice. Mar
ton Ferenca Anna zvana kőér je izvrstno 
zvráavala svoje ákole vu Kőszegu med apa- 
ticami. Veő je áest Ijet bila uőiteljica i 26 
let stara. Kak je svetek bil je viáeput iála 
к svojim roditeljom vu Zalamihályía zvano 
opőinu. Joá da je vu ákolu hodila se je 
spoznala sa Greizinger Ferenc zvanim uőe- 
nikom, koj iz onoga sela bil, как i ona i 
sin jednoga vrlo dobro stojeőega gazde. Otec 
mu je bil рек i daje sin ákole zvráil, onda 
je prek zel od otca pekariju. Morti su veő 
onda vekiveőno ljubav prisegnuli jeden-dru- 
gornu. Grajzinger je v leli zaprosil Annu od 
roditeljov, da bi ju Zenil. Martonu se je vidla 
partija, jer je mladoZenja imel do 30 jezer 
torinti vrednosti. Nego to je Calarna stvar 
zakaj ju je on stopram vezda hlel Zenili, 
kad su se oni veő 8 Ijet poznali i nigdar 
njim je nitko ne kratil Zenitbu. U faáinske 
dneve je pohodil Grejzinger Annu kod nje- 
mh roditeljov. Na divanu su sedeli i spomi- 
nali se. Vu sobi je bila joá Annina 18 Ijet 
stara seslra, koja je ne pazila na njihov 
govor nego je rnarljivo heklala. Jeden hrum 
i Anna se mrtva prehitila po divanu. Na to 
se je Grejzinger na oői Armine sestre strelil 
v glavu. Та stvar se viáe torme tolnaői. Ali 
niti na sestrino Irmino valuvanje je ne 
moői dali. Как ona véli, da je sestrina smrt 
nehotice bila. Zaruőnik je na stol del revol
vera. Anna ga je vu ruke zela i íatila: Je 
ne pogibelen? Ne! odgovori zaruőnik. Onda 
ga je poőela obraőati i mrlva se prehitila. 
Kak nam javiju, da je zaruőnicina ruka ne 
bila sajnata, a zaruőnikova ruka je sva 
őrna bila od praha i dima. Annin reklec je 
ne bil podrapan a niti se ne vidlo dabi 
kuglja iála őrez njega i őalarnu je daje 
kugla ran őrez srdee preletela. I tak su o- 
bedva urnrli.

—  M adjarska za sta va  na jed n o j 
Sva jcko j sko li. Pollák Jenő madjarski 
di|ak trgovaőke ákole vu sv. Gallenu se je 
pismeno prituZil Gál Öandoru predsjedniku 
orsaőkih hiZah. da ako je kakvi svetek, da 
na njihovu ákolu svaku zaslavu deneju samo 
madjarsku ne. Predsjednik orsaőke hiZe je 
odmah pisai na trgovaőku ákolu rektoru i

zadnje plivala őrez vodu da se oslobodi. 
Pavel i Francek su blizu jeden-drugoga pli- 
vali. Francekovu srdee se na zlo obrnolo i 
mislil si je da bi najbolje bilo, da zapravi 
svojega brata vu vodu, da bude tak njegova 
Trezika Nego duáno spoznaje ga je ilak 
odvrnolo od tóga slraánoga őina Da su veő 
őrez pol vode splivali, onda je dobil Pavel 
od jedne kugle ranu na glavi. Vu straánoj 
vodi je kriőal za pomoő, ali sve zabadav. 
Prosil je svojega brata, da ga nek oslobodi 
od smrti, ali on, как da nikaj nebi őul, 
plival je dalje i ostavil brata. Da je videl 
Pavel da nikakve pomoői néma, poőel je z 
vodom plivati i za kralko vreme je dopli- 
val nazad na onaj kraj gde su nepriatelji 
bili. Так su i njega z drugimi skupa koje 
su polovili zaprli vu reát.

Za nekoliko dana se je polihnul rat i 
Francek se je z veselim srdcu pribliZaval 
svojemu domu misluő da bude sad Trezika 
njegva. Ali duáno spoznanje ga je navek 
muőilo i nigder nije imel mjesta.

preporuőil je ákoli madjarsku zastavu. Rek, 
törje z najveőim veseljam prijel preporuőenje 
Zastava je veő poslana, koju budu marci- 
uáa 15-oga prviput deli na ákolu madjarski 
dijaki.

—  M adjarski ő lovek na elektrié« 
n im  s to lc u . Iz Newyorka nam piáeju ele- 
deőe: Vasa György koje svoju Zenu zaklat, 
je öve dneve podnesel smrt na elektriőnim 
stolcu. Ob pol deveti vuri je doáel iz evő* 
jega reáta за Gros Ferenc plebanoáom. Taki 
vu drugi sobi je stal elektriőni stolec. Davis 
zvani őlovek koj veáavlenje vrái po osobi 
za petsto dollarov, je bez svaké rieői pos- 
lavil ga na stolec. Vass je joá jedenput 
kuánul respelo i zatem su mu dőli svezali 
obedve ruke. Na desnoj nogi su mu rezre- 
zali hlaőe i svezali mu na nogu elektriőnoga 
drota. Zatem su mu na glavu deli elektriő
noga ákrljaka i Devis je prikapőil elektriku, 
Daje elektrika preletela őrez Györgyovu telő. 
nesreőni őlovek je samo stihim glasom iz- 
rekel. — Bog mi pomori, i Jezuá neostavi 
me! Zatem je vmrl. Za dve minute su zeli 
Z njega elektriku. Za pet minut su tri dok
tori konátaterali, da je zaista mrtev. Telő su 
mu zatem odpelali v ápital gde su ga pa- 
raii i za tem v tiho zakopali.

—  G ibuca á p ark assa . Iz Londona 
nam piáeju sledeőe: Farno zvani bank je 
puno premiáljaval, как bi mogli navőiti ljude 
da áparaju. Na velike automobil koőije su 
sloZili velike ormare i celo tak zgledi как 
jedna áparkassa. Sa automobil koőijom; na 
kojoj su dva őinovniki i jeden Zandar, —  
prehodiju cele kraje i opómeniju stanovnike, 
da nek deneju svoje krajcáré vu áprarkassu. 
Gde jc ta gibuőa áparkassa postala, tam se 
je silnoga ljudstva ziálo okolo, koji su na 
nagovor őinovnikah vékáé — mense rese 
deli vu áparkassu. Da automobil postoji onda 
skoői iz njega jeden deőec, koj z velikim 
glasom poőne nagovarati ljude na áparanje. 
Prvi koj je svojega resa poloZil vu to ápar
kassu je bil jeden mali dijak, koj je onaj 
neáleri fillér poloZil átéri je duma za juZino 
dobil. Z\ potvrdjenje je dobil jednu knjiáicu 
skojom je veselo beZal proti svojemu domu.

—  U m ro  je. Friedmann Dániel trgovca 
je zbog fkanjivanje prituZil sudu Grossmann 
Mór trgoveb. Sud je poslal Fridmannu po- 
zivnicu, da nek dojde na sud Friedmann 
se je na lehki naőin htel reáiti suda i zato 
je na cilovanje sledeőe napisal: Friedmann 
je umro. Sud je veő cielo stvar htel sputiti,

Da je doáel pred Treziko i povedal, da 
su mu brata nepriatelji oranili i da jc vu 
vodi naáel svoju smrt ona se Zuhko jioőela 
plakati. Ali posle se ipák oliáila i prislala 
nalo da bude Fr&ncekova Zena. Francek se 
je veselil, nego srdee ga je ipák straáno 
muőilo i navek je videl pred sobom svojega 
brata.

Vreme je iálo i gosti su se pribliZavali. 
Vezda ga je veő duáno spoznanje loliko 
tjeralo, da je dva dni pred vjenőanjem veőer 
otiáel kraj sela i sei si na zemlju i poőel 
premiáljavati. Znal je da zadovolen nigdar 
nebude, je je zbog njega podnesel brat smrt.

Kad si tak premiáljava Zivot vidi, da se 
netko prebliZavle к njemu, koga nije póznál. 
Kad dojde knjemu, odmah ga zapita.

»Cujete priatelj, jeli je star! BordaáZiv?«
Francek zdigne glavu, ali v drugom 

momentu se prehiti na zemlju, jer je spoz- 
nal da je to njegov brat Pavel za kojega 
je mislil, da je veő davna mrlev.

Da je  к sebi doáel, kleőeő je prosil



da je Grosmann molbu, de sudu da na vu redu mrmljal je vu sebi i yeselo se od- ruku stisne i как on koj je seguren vu
znanjé, da je FHedmann jbä 2iv. Sud se je pravil iz hi2e, kada je vre posveta vgasnul. preobladanju, blaieno je iSel dimo
pobrnul da se fmenitoga tuknika smrtni list — JoS malomu Friceku lehko noC 2eJi Za nekuliko danov za tim iöel je se 
pribavi. Mnoga smrtnih listov je do9ló, ali Né, deCec joä ne spi. Sa velikerai pospanemi snoboke к Bettici.
su dokazali, da je nijeden ne Friedmann oéima tarn lefci vu postelji, beli dugi lasi pok- Nego prvle svojega maloga sineka, na
Daniela. Sudbeni stol je opet poCel tu2bu rivaju njegovu snaSnu glavicu. kalikó je moguCe, pripravi nato. Nego pre-
proli njemu. Grossmann je prijavil, da —  О dragi moj japica, как si lepi! miálaval si je как za poéné da mali sínek 
Friedmann vu Budapesti stanuje i obeéal Kam ideS? bude razmel njega?
je, da bude za osem dni saznal sa njegov — Vu bal Frici. Zakaj ne spiá vre? — Ah im se ja nebojim od deteta, ka>
stan, na kaj je sud odredil, da se Friedmann —  Nit ni sam pospani, moj japica. Joő bi se bojal.
u ime zakona ima dopelati pred sud. je pre rano. —  Pri stolu bum se spominal od ovoga.

—  T olvaj m lljuner. íz Belgrads nam —  Rano takvomu lurkecu как si ti? kad bu prilika. Ovo bude najpriliéneöe. 1 »
piSeju, da je jeden tolvaj oficer do velike Hoho, naj me cukati za kaput, drugaé ga ovom nakanom stupi nuter drugi dan vu
herbije doSel JankoviC Zivko majora so od- ztiova moram skefati. jestvionicu,
sudili na petnajset let reSta, JankoviC je —  Japica, je ljepi táj bal? — Na steni je ZuÉane njena slika vi-
veC poCel odsluZavati svoju kaätigu i vezda —  Jako je ljepi. kada budeS veliki, ti sela. Pred tim toga je na vek na proti kipu
z drugimi reStanti dela vu reätu. Ravna- takaj mores ta iti. Lehko noC Fricek, da sedel, nego po nekoliko tjedni je premenil 
teljstvo je ove dneve dobilo iz Amerike kuSni me i zatein zaspi.  ̂ mesto sa Fricekom. Zakaj? Je on sím ni
pismo, da je tem vrml nekvi JankoviCov — Lehko noC, japica. Jo? jednoga pu znal. Samo na jenkrat dojde mu na pamet,
rodjak i da je svoju do miljuna vredno seka. Oh ja jako rad imam tebe. da kip mogel bi li ostati na svojem mestu,
vrednost na tolvajskoga oficöra ostavil. —  Zbogom moje drago dete . . .  ako Betti bude Zufcani naslednica.? Naj

—  Zrok  rudne n e sre ce  vu M eksiko. — Nazad samo zutra dojdem. Lehko bu, kesnije budem vre videl.
Vezda Se slopram saznalo. da kaj je bil nőé gospodiéina! Fricek pred svojega japeka skoCi i onda
zrok onoj veliki rudni nesreCi, koja je —  Lehko noC blagorodni gospodine obodva se bla2eno jesu spominali pri obedu.
devetdese! trem ljudim smrt Cinila. Zrok je odgovorila je odhraniteljica. Vnogo ne brblja deCec; nego vnogo se zna
bila nepazlivost jednoga teiaka. Jeden te£ak, I opet mrgotojué odide iz hiie doli ide spominati od takovoga dela, koja njega za-
koj je takaj jako oranjen doSel iz rude je po Stengah i doli si sede vu kuCiju. nimivaju.
valuval, da pred svojom smrtjom sledeCe: —  Del т ы  je vre od dviuh Ijet vdovec, Med obeduvanjem otec tak polagano

Jeden te2ak koj je joS kratko vreme sa svojom prvom luvaruSicom je jako bla- na prvo donese pilanie. 
bil v poslu u rud« je Sibice i dohana do- 2eno 2ivel i s glibokom ialostjom misli jo9 PoveC mi samo Fricek, bi se raduval,
nesel skriveCki, i da su ga ne pazili, napra- navék na ona Ijepa, povoljna Ijeta. Po nji- ako bi jednu drugu mamicu dobil.?
vil si cigarettu i prifcgal. Da se je Sibica hovoj ienilbi za jedno Ijeto je otec postal: Fricek |e samo tak na polovicu razmel
vuigala vu onem momentu je eksploderala | Snafcen, 2ivahen mali Fricek gledeó na nje- i pilajué se na njega zgledne. 
ruda. Siromak je sigurnv ne znal, da bionjgova Ijeta je jako i spánielen takaj LajoS —  Так razmem to, moj sinek, ako bi 
s tem toliko ljudi vniétil i sam sebe. j prekoredno rád ima svojega sina icele vure znova doSla jedna mamica, koja bi japicu i

—̂— ------- |dugo zabavlja se 2njim, как da bt prerano Friceka jako rada imala. Bi se raduval?
D rU ga  ШеНПа. zgubljenu njegovu dragu majku hotel na —  Jo9 je tiho mali i s velikemi, sen-

Vre je osem vur! No anda «e treba domeslili- Samo negda-negd» nastavi pilanja jajuCemi svojemi oCirna se na kip zgledne, 
paíéiti. Dénes veCcr neCe kesno dospeti na fngyes svojemu otcu. nego na ova je tak koj ravno na proti njemu na steni visi. Za
ba). Na sebe si vzetne rubaéu i svojega leZko odgovora dat, jednomu otcu . lakve Um tutno vel.
vratnoga rubca. Ab ova nevolna dugovanja p r^ oxe^  bilo b, treba pnpoved.li, koja su -  Kaj pak li ,ар,ся bi rad Ы1.
su navek vu neredu, kad se ou najbolje pafiéi. nl za T : . ,  . a* ne 1 *

- ‘ Da bi bila sa.no ona ovdi za se- , ~  Vel,ka snovanJa " na LhjoS, nato s. Odgovora nije dal, malo dete neka vu
gurno da bi pomagala meni mislil si je sti- m,S" ’ da Za jedmoga se Cut. seb, Out, , t.ho je
bim posmehavanjem. -  Hvala Bogu ovo vu 0V0J vel,kl Ь'*'- *dH od °,lie dobl kak . . “  Ualje obeduJ u; Fr,cek vre ,lema
je vet vu redu! Vezda sledi pruslek .kaput, mU Je T « 0™ ,“ v*f®e:c* 'l' ,nrla ■ bito pri lak dobroga apel.la как navadno.
sa jednim malim kefanjem, zatim si obleCe n|e'n n.kakyôdrattv. Z . о je hódit vnogo -  Kaj t, ,e br.cek? 
rukavice, svoje mustaie jedno malo si za- ,n®d drullv° V kad <e * lort"?. 'Je,°  " .  d° ; “  * 'ka', ' aP'<;a’ ,
W ie i zrcalo Io véli Gospohu Delvaru profi- vr?llo: vre P?«« taka' vellkl Pr" alelJ bd ~  *  tak malo jel. Jed .!
timanomu drJtavnomu podflfikalu, da ovak zabavan?’ balom dru*'m ¥es,ella'n 1 ,8ad “  £e " "  lreba v, f -
iz biksano smirnim dufinem spoznanjem тоге 0pe pobad;a 0vak,0va mesla Ar Potrebno -  No samo je i Hod, moj s.nek naj
se pokazali na balu, da nekuliko ljepi Zens- Je> da ,lekakvu inal® razlreiauje ..na ttovek. me gledal. iz tak km.Cnem obrazom. Moz-
kah sa dobro 2etnim pogledom gledale budu —  Pred nekulikemi tjedni prije toga 1 S(í c'°^ ro^
njega, da je on . . .  . spoznal se je sa B^rdson Betti gospodiCinom ~~ 8e japica.

—  No budemo Vre videli! No vse je > podjednom imát |e vekse nagnutje к ljepi, Senjajuéi njegov pogled se podjednom
,_L. .______________ nego gizdavi gospodiCini. Stihoma poCel je aa malereue,n k,Pu Po6,va Njegovemu otcu

svojega brata za oproSCenie Brat mu ie udvaravanje i samo onda kad je spazil da J,e .°.vo nePovo|jn ° • badava ga probuje, da
oprostd i eve т о  ie Z e Z  как se ie on " еЫ bi,°  badava, ako bi po klonk.l, pre- -drugo prenese.
sreCm oslobod l “ ẑ ' reto ' m.filHval si je onda od Svojega poloüa a , , lz 8b*'a Pobrah. Kak dab. s, vnogosreeno osioDodii ‘z resra. p Bettim bl1 Premiáljaval od toga, Fricek friáko jedno

Vezda idejű obedva brali dimo i naj- Гг4К 81 neD vzel üell,cu Zi т я .п \ ' пп :п л au * íla .

í f  n S * j  Ä  Ä ° v ° J t  Ä  =  i W  nemoguCe lo ..  .
bilo vienCanie. * *enu vCini- Ne8° Fricek? Dugó si je pre- r

Da ie Trezika vid’a Pavla od velikoea mid,Javal na svojega sina, doklam se nato , ^ ru8a mamica ravno lak draga
• i Ä  . í a ü  ‘  “■ "■ m « И . .« « «  *  —  “

Z.É.m Uypi prednju F r.m .k  i p...J  i  b" “ ' *“  Ы " dn<> R . , d * v o  . . . I r fu i í  b j o )  » . o , .  p .l-
nju za oproáíenje . sve njoj je povedal, как drugu m ' m cu ,eda i i8ti„ski odgovor óit mu ne dojde na
|e z bralom naprav.l . nazadnje njO| prepo- —  Dakle preéke ga nega. Jezik. Ouda je tihoéa postala.
rufii svojega brata Pavla i otide. Lajos je veselo slupil nuter vu paláén Zatim se gore stane i slrastvenim gla-

Za par dni je Pavel s Trezikom slat bala iz tem odluCenjem, da Betti gospodiéine som odgovori.
pre о tarom i presegnuli jeden-drugomu njemo srce 0цг0 bu<je preobladal i onda Ne, nil nemre biti lakva ! —  i obine
vje no vjernoe . s e  friflko povda. Pokehdob pako sa svojem beloputno njegovu glavicu skuéuje i s vruCenai

, * rV!, ,je ‘ ?  P°  9VT  * da .9e je mnenjem Cisto odluCeni bil, nije hotel na svojemi suzami moCi, как da bl za odproä-
apet poCel rat ®1иР|1 Je vojniCtvu i f a l é  odvlaciti Pred Betticu je doáel. Как Cenje prosil za one reCi, kője malo pred
■ umr !lГBt>r, se vjdi nema nj|ca|[VOga prigovora, da iz hm toga je njemu na prvo doDesel.

. . ínje Delmarnica poslane i Lajos vre pred
L o v re k o v  Ivek. veéerjom vu osobilem razpoloíenju je bil, Jean VaUean'

____ zaljubíeneSi, как i kada. Polka najpriliCneéa _________
prilika, da nju lepő polagano opofte i njeno
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if mn f̂tzsa ^  1 m .-cq p t,k o r, fill.
" '  -vV •’ V 'ill -J *1 ttí :»c

Búza «ISfffldl Päeriica j 2 4 6 0 -
Rozs* Hri I 16 00—
Árpa JeÖrnen jj 13 50—
Zab Zob ,, |4 OQ-r
Kukoricza Kuruza nova1 12 70—
Fehér bab uj Grah beli 20 00 — 
Sárga bab » íuti I 16.00 — 
Vegyes bab » zméSan ü 14.20 — 
Kendermag Konopljenoseme 20.00 —
Lenmag Lén |. 2100-r-
Tökmag Kofiöice ; 26 00 —

< Bükköny Grahorka 1 14.00 —

Г е 9 С 7 Я г Ь И| г Н п  Budapesten. - N y ir l éa téli
t s a s z a n u r a o  gyógyhely, a magyar Irgal.
m a t r e n d  tula jdona. Klnőrangú kénes hévvizü gyógy
fürdő ; modern berendezésű góafürdő, kényelmes iszap-, 
medence- és kádfürdők, melyek kiváló gyógyhatással hasz
náltatnak az összes reum atikus- és idegbántalm aknil. 
Uszodák, hólég-, szénsavas- és villam osviz-fürdők. Ivó 
ié belélegzésl- kúra. Prospektust ingyen és bérmentve
*üld AZ IGAZGATÖSÄG.764 1—14

Liszteladási és péküziet
azonnal bérbeadandó.

W7l_1 C ím  e lap  k iadóh iva ta lában .

,Kops Fém árugydr K^szVInylársasIg
B udapest, V. V á c z i-ú t  74.

H e lyb e li eU urusitók :
R osen berg  R e zső , W e is z  S á n d o r, M ráz T e s t -  
601 27— 50 v é re k , B e rn y á k  K á ro ly  u tód a . 

Képviselők vidéke* kerestetnek.

I M<rl(|biUI(s!lt(tö! 
MWqWtóli- fc jrtitt.

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

m é г Це g e t
ü. m. karos (balsac*, egyensúly) tizedes, százados, tolós, 
súlyos (skála) marha- és hídmérleg, valamint waggon 
mérleg és sulyok javítását gyorsan és pontosan eszköz
löm a legjutányosabb árak mellett. Minden m érleget 
m űhelyem ből h itelesíttetve 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 kére«.

Kohn Samu
az állami mértékiigyi intézettől engedélyezett mérleg- 

készítő ::
759 1 -4

Föüzlet: Nagykanizsa, Magyar-u. 3.
Fióküzletek: Csáktornyán: Kossuth 
Lajos-utcza 9., Varaiéin, Belovár.

ft308/tk.909. j t Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy dr. Ollop Mór és dr. Bród Tivadar 
nagykanizsai ügyvédek által képviselt Nádasi 
József Csáktornyái lakos végrehajtatnak 
üernálh Mihályné szül. Lilék Szabina hely
beli lakos végrehajtást szenvedelt elleni 116 
kor. tőke 6 jár. iránit végrehajtási ügyében 
az árverést az 1881. LX. t.-cikk 144 és 146 
§§ ai alapján elrendelte, minek fotylán vég
rehajtatnak 86 kor. hátr. tőke, 7 kor. 30 
HU. per, 19 kor. árverés kérelmi és a még 
felmerülendő költségekből álló követelés ki
elégítése végett a nagykanizsai kir. törvény
szék és a Csáktornyái kir, járásbíróság- terü
letéhez tartozói s * Csáktornyái 1164. sz. 
tjkvben 334/a. 3. hrsz. egész ingaU*re 1620 
kor.; becsátwn 6

m  Iá ■*(. h K-tt MMtt Ifrtnbrb
ezen.! tofek*$nfvi -hMÄsit (írtál
és e t e t ő d  Tivadar íHigykaMléSal ügyvédék,



S ző li-o ltV á B y
■cólóvccccöről én borról NAGY KÉPES á lljECY-

ziKCMET
» »  I N G Y E N
éc bér mentve küldöm meg, a ki elmét tudatja. 
Eaen könyvet még аж le kérje, a ki rendelni 
nem akar, mert ebből megtanulhatja a exőle
telepítést a emellett eok esőlőkép van benne. 
Saőlő oltványokból ée más egyéb európai ée 
amerikai alma éa gyökeres vesszőkből, a világ' 
h irü  D e la w a ré -b ő l állandóan több millió 
készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer elis
merő levél* közte több hercegi és grófi urada

lomtól.
Cim:

Szűcs Sándor Fia, szülűtolepo
BINARDIÓSZEG. 652 19-24

Dr. Hegedűs Józsefi
T -  I n g n r V Q S  = --------------

ISZUI taoár n lt asszlstonso rövid idol tartózkodásra Budapestről
(sittmjiin fttoitt b a Z r l i j l  szilU iib ii

FO G O R V O ST  rendelést tart. I
Eszközöl fog> és foggyökér eltávolítást cocain befecskendezéssel teljesen fájdalom 1 

nélkül. Véges fogtöméseket arannyal, ezüsttel, platinával, cementtel stb.
Készít müfogakat (amerikai módszer szerint) a legjobb kivitelben, aranyba és kanosukba, 
aranykoronákat, aranyhldakat és minden a müfogászat keretébe tartozó munkákat.

Orvosi tanácsot ad a száj és fogak 
. ■ . mindennemű betegségeire . ■ .

R e n d e l é s  e g é s z  n a p .  j
, 752 3 - *

Tojást
a legmagasabb napi áron vesz 
Max RobiÖ * tojáskereskedő 

POLSTRAU (Stayerország.)

■  ■res í—a

Jajce
U

najveksim dnevnim cienu kupuje 
Max Robié ‘ jajcetrgovac 

u POLSTRAU (Őtajerska.)

A F estetics-u tca  3 . szám ú

—  h á z  —
(3 szoba, konyha, istálló, pajta, pince 

400  négyszögöl szántófölddel
eladd.

B övebbett u gyan ott:

Segovics Mária
763 1—1 tulajdonosnál.

Kiadó lakás.
Zrínyi-tér 1. számú házban egy
két szoba, előszoba, konyha, kamra 

stb.-ből álló udvari lakás
7.U ,-i kiadó.

Egy, a magyar és horvát nyelvet bíró

fiatal kereskedösegéd
(keresztény) vas- és füszerkereskedésbe már
cius hó l-re (esetleg 16-re) felvétetik.

• V . , •

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
TT* *—* _______

183.11910.
H irdetm ém y.

Dr AvhhzIIhn-S zent kér v szí közséf) képviselőtestületének 2/в- 
1 0  Jkv. 1910. sz. határomata folytán ernenne/ közhírré te szénit 
hogy Szent keresztpunzta

vadászati joga
6  (hat) egymásután következő évre, vagyis 1910 . évi Julias bó 
1-tSI, 1916. évi Julius hé 1-ig terjedő időre , Drávasziias község- 
bírája házánál, 1 9 1 0 . évi április hó 29-én  d. u. 3  órakor a 1*9' 
többet Ígérőnek nyilvános árverésen bérbe fog adatni.

Az árverési teltételek a drávadiósi körjegyzői irodábzz, »  
hivatalos órák alatt megtekinthetők.
762 ^ глё/Лв* 191° -  ,ebFuAr 2 2 - CIHA SÁNDOR, körjegy**

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausi Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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