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Március tizenöt. magyarságában bénítja, institúcióit elseny- E napon tanítják a minden földi salak
veszti, aspirációinak szárnyait szegi. Ők a tói megtisztult ideált, az isteni eszmét, mely

Hatvankét esztendeje annak, hogy a felvilágosultságnak fáklyáját m egcsóválják, a márciusi iljakban megdicsőülve menyei
Talpra magyar elhangzott. Azok a névtelen az üszők lángra lobban ; a nemzet öntudatra fényben ragyog lelki szemeink előtt,
hősök, kik ama emlékezetes napon, március ébred ; bilincseit ketté töri; talpra áll s a Ezt az ideált elhomályosulni, elhomá-
idusán, a zsarnok hatalommal szembeszállva, nemzeti haladás hajnalának derengő sugarai lyosítani nem engedhetjük. Azt tisztaságá-
a szabadság zászlaját kezökbe ragadták s a űtat törnek maguknak minden elmébe, min- ban kell megőriznünk. Sértetlenül kell ez
magyarok Istenére megesküdtek, hogy rabok den szívbe 1 eszméket átadnunk utódainknak nekünk is :
tovább nem lesznek —  azok az ifjak már (Jj korszaka nyillott ezzel a Haza tör- mert emlékezetük nélkül Hazánk független- 
régen ott porlanak, ahol már nem táj sem mi; ténetének. A sajtószabadság egy pillanat alatt ségét meg nem értjük; ha emlékezetűket 
ahol a szabadság teljes; ahol az egyenlő- ténnyé vált, a mindeneket megzsibbaszló elhanyagoljuk, a szabadságot meg nem ér- 
séget sem zavarja semmiféle nagyravágyás; cenzúra eltöröltetett. Ezzel a nemzet mindjárt demeljük !
ahol a testvériség is a legideálisabb: szabadabban fellélegezhetett. Leteperte az aka* ---------------
hiszen testvérek kell hogy legyenek azok, dályokat, melyek útjában állottak, hogy az esz- Színészet Csáktornyán.
kik a közös anya ölelgető karjai közölt ott mék terjedjenek s azok a nemzet szívébe az ^
alusszák örök álmaikat ! utat megtalálják. A független felelős minisz- Fehér Vilmos színtársulata, melynek jövete-

A márciusi ifjak már nincsenek köz- terium, az évenkénti országgyűlés, a szabad Elfelé" Г  С^Ш оп.йг" ‘‘ " w “ ' eM adüo^w'.őr'Ilát 
tünk ; de az eszmék, melyeket hirdettek és választáson alapuló parlament, a közös p( l̂tosan \ jjj, 5Д „ m^ kezdle 7  Dollárkirá'iynö 
elhintettek, közlünk élnek még, örökségül teherviselés, az úrbéri viszonyok rendezése, operett előadásával. Vasárnap két előadás volt: 
kaptuk azokat tőlük, hogy minket lelke- ;iz esküdtszék intézménye, a nemzeti bank, délután zónaelóadásban színre került A paraszt- 
sítsenck. az önálló nemzeti hadsereg, az Erdéllyel való kisasszony énekes népszínmű, e&ie a Tatárjárás

A márciusi eszmék kebelünkben ott- unió is mind megannyian a szabadság, egyen- ^ er l̂t ’ a rY^!r®h;!Í10 a zu,#iany alatt’ í*?", . . . .  . .... , uu . , , . , ,, °  . hózat; szerdán a Gsókkiralv, operett; csütörtökönhonra találtak, oltárt építettünk ebben sza- löség, testvériség jeligéje alatt a márciust a Hivatal„ok urak_ uinmüV pFénlekJn szulamith
inukra, melyen minden évfordulón a bon- iljak által foglaltattak össze ama 12 pont- keleli dalmű s tegnap este Az elvált asszony operett, 
szeretet lángja k'gyullad. ban, melyek ma 62 eszi mdeje publikáltainak. A programinhól látható, hogy abban a színmű

Egyház nem dekretálta, törvényhozás Hogy ezeket ina, ^galább részben bír- irodalom összes válfajai szerepelnek. S hogy az 
még nem telte ünneppé március tizenötödikét, juk, nekik köszönhetjük Ha dk ni ncsenek,,
mégis azzá lelt. A magyar nemzet ünnepévé, az idő vénhedl szekere lomhán tovább recseg, Д|пё81, к a jefoj yt ,„4 folyal^ n Mé(j nem vol, 

Magától lett azzá. az önkéntelen érzel- a nemzetet teljesen elsorvasztja, nemzeti I színtársulat Csáktornyán, mely annyira megállotta 
ineknek természetes harmóniájából. Azokból j jellegéből teljesen kivelközteti. De ők a volna a helyét, mint Fehér Vilmos társulata s 
az érzelmekből, melyek egyszerre támadnak nemzeti géniusz csókjától megelletten a i viszont Csáktornya közönsége se támogatott eddig
„unió szívekben s egyszerre egyenlőn idézik «yeplOIla kézökbe ragadták az ország k or-, MrUteTnag?
elő azok dobogását. Hiányzásának lendulelet adtak, a megdermedt számáb61> (le a tíimeges látogatásból is, moly két-

Nagy erő rejlik az érzelmeknek eme (tagokba életet öntöttek, a nemzetei terpedt- végtelen gyümölcse annak a nagyfokú érdeklődés
űnként megnyilatkozó manifesztációjában. I ségéből kiemelték, a nemzetet az elallatástól! nek, melyet a színészek teljes mértékben kiérde-
Senki nem kérdi a m ásiktól: mit gondol,j megmentették. j melnek .... . ...
mii érez? Mindenki csupán a saját lelkének Héroszi vállalkozásuk a márciusi esz- ^  ^  játszó ülőmért feleségének E légségé* 
sugallatát követi s egyszerre azt látja : hogy méket a nemzet kozkmeseve leltek. utóbb elhunyta távol tartotta a színpadtól. Helyét
ez nemcsak az ő lelkének a sugallata, hanem Ezért emlékezetűk a lűrténelem lapjain »zonhun egyes szerepekben Héthelyi Ödön töltötte 
sokaké mindeneké a nemzeté! meg van örökítve, mélyen be van vésve a 1 be, ki többek közölt a Tatárjárásban, mint Lő-

. ' . . . . ЦРШ7Р1 47ívphi> I rendít i főhadnagy, szép sikert aratott Héthelyi
lehát lehetnek még, tehat vannak meg .»j iV(1. ^  m (itattak sz ív -! egyébiránt énekes bonvivántja a társulatnak. Hálás

eszmék és érzelmek, amelyekben mindnyá- J P <! - , , í szerepei közül kiválik Luiquilelte (Végrehajtó),
jár. egyesülhetünk! hez ,á 8ZÓI: az esz,,,‘z 18 Лк| aZ ul®bblv.al Dezső (Hivatalnok urak) stb., melyekben biztos fel-

q ,, . r  t. ttfV Upii meg nem értené, amazzal érli meg. De er- lépésével, rutinjával mindenkor rokonszenves volt.
“ ez J л ‘ y ., leni fog|a mimlemk Tudni fogja, hogy olyan Mint apiszinész Lorándi Tivadar is otthonias

lennie! A nemzetnek hálával kell megérn é- 4lcj03sa|0| aininOI ők hoztak, hozni lehetett, a színpadon. Ó egyébiránt rendezője is a társu- 
kezme dicső nagy férfiatról, kik karddal ’ (j,csq Volf, hozni oly latnak. Nemcsak mint Lohonyi altábornagy (Ta-
kezökben a hazáért elvérzének. A jelenleg 1 ’ , . , , , kük .,ŰV nemzel tárjárás), Piraparett (Végrehajtó), lulipántermelő
élő aenerácirtnak a kegyelet koszorújával dolog volt, mélyért emlekuk elölt egy nemze de mint Brohser (Hivalnok urak) is
elő generációnak a kegyelet ко. zo uja . |ebopü, e meghHj, ja a zászlaja! a szabad lényegesen járult a hangulatkeltéshez.

• hogy korú övez ‘ _ ) '  népeknek végtelen sokasága, melyeké a jöv ő ! A jellemszinész szerepeit Kendi Andor titkár
vagyonuk, boldogságuk, eletök aran is nr- emlékezetökre minden esztendő- be. Komoly szerepeibe mindenkor nemcsak
delőivé vállak magasztos eszméknek, me- J * . . . i „ mély átgondoltságot, de igaz érzést is visz bele.
Iveknek gyümölcseit boldogabb utódaik él- ben gyújtott áldozattűzné « Ilyen volt Hercog szerepében, melyben az alkal-
vezjk nemzet hű fiai és lányai,, mert itt lannjaK mazkodó, megelégedett és igény nélküli hivatalnok

' Mekkora önzetlenség nyilvánul a már- meg a legjobban, hogyan lehet és_ hogyan üpusA« jA.szottn. J6 volt mint Gerö intéző is a
«  u I kell szeretni a Hazát, szabadsagai és jogait latarjaiasban.

сшы névtelenek fellépésében. . , , , , .. . . n к„ц Repkai Bétának, a társulat naturburschának
Hég megcsontosodott rendszer békókba Itt hirdetik a legékesebben, mit keli apróbb szerepei vannak; de azok mindenkor bele

veri a nemzetet haladásában, tétlenségre adnunk a Hazának, ha szükségé van ra, j||enek a keretbe s a harmónia megteremtéséhez
kárhoztatja, nemzeti érzelmeiben korlátozza, hogy áldozatunk hiányos ne legyen. hozzájárulnak. Eredeti alakításai: Nagy Pál gép-

ж ж ж Jfi Ф  »melv 10  perc alalt Ä legmakacsabb migraint

Ne tétovázzék, h , táj a teje,
:: hanem használjon azonnal ::



kenő s a naiv gyakornok a Hiv. urakban. Leghá- 
lás.bb szerepe volt azonban a Tatárjárásban, 
ahol mint Tori szakaszvezető az elénekelt baka* 
nótákban kellemes énekét is bemutathatta.

A sziolársuiat komikusai Kertész Lajos (jel
lem) s Kispálffy Jánoa. (buffo). Mindkettőnek fel
lépése mindenkor rokonszenvvel találkozik. Játékuk 
kifogástalan, fellépésük határozott 8 annyira élethű, 
hogy bármely elsőrendűnek nevezett színésznek is 
becsületére válnék. Aki Kertészt Wallenstein csász. 
kir. tart. hadnagyi szerepében látta a Tatárjárás
ban, • vagy látta őt mint kapitányt a Végrehajtóban, 
vagy mint kisbirót a Csókkirályban, azonnal tisz
tában volt azzal, hogy kiváló tagja Fehér szintár
sulatának. Leghálásabb alkotása azonban a Hiva
talnok urakban Müller volt, mely szerepében jel- 
lemszinészi tehetségét igazán érvényesíthette. 
Kertésztől különben, mint kupléénekestől sem lehet 
az elismerést eltagadni.

Hasonló jókat mondhatunk Kiepálffyról Is, 
aki már komikus fellépésével is hangos kacajra 
fakasztja a közönséget s igazán természetes hű- 
mórjával nagymértékben járul az esték sikereihez. 
Bence béresgazdájáért a Tatárjárásban, Cheredán- 
jáért a Végrehajtóban, Rumsvig polgármesterért 
a Csókkirályban, de kivált Roth raktárnokjáért a 
Hív. urakban joggal megilleti az elismerés koszo
rúja, melyet játékáért a közönség hálája fejében 
neki máris oda nyújtott.

A hősszerelmest Bakó Lajos szokta adni. 
Mint Itnrédi kapitány nem érvényesülhetett, annál 
jobban teljes erejében mutatkozott be a Csókki
rályban. Ebben az operettben Bombadillásban és 
Mielsonban egyaránt remekelt. De leghatásQsabban 
játszott a Hív. urakban, ahol Barna Gábort sze
mélyesítette. Itt mint egy igazi vérbeli drámai 
színész lejtette ki összes tehetségeit. Szinte meg
döbbentő volt a hatás, melyet művészi játéká
val elért.

Szárnyait bontogatja Tóth József is, kinek 
idei szereplésében jelentékeny haladást konstatál
hatunk. Brocotel és Feleki szerepeiben elért sikerei 
ennek kijelentésére feljogosíthatnak.

A női szereplőkről hasonló dicséretet mond
hatunk, sőt fokozottabb mértékben fejezhetjük ki 
elismerésünket játékuk felől.

A társulat legkiválóbb női tagjai Kállay 
Kornélia és Erdei Flóra. Első mint a Magyar 
színház volt taja, kiváló művésznő. S ezt nemcsak 
játékáról, de hangjáról is kijelenthetjük. Hasonló
képen nyilatkozhatunk Erdeiről is, ki méltó párt- 
nerje Kallaynak. A két primadonnának tempera
mentumos játéka s Iskolázott hangja van. Kállay 
Kornélia csak operettekben játszik, mig Erdei 
Flóra szalondarabokban isfellép, mindenkor a leg
szebb sikerrel. A leghálásabb szerepek természe
tesen az 6 kezeikben vannak. Kállay a Tatárjá
rásban pompás Risa bárónő volt, a Dollárkirály
nőben meg Gladys szerepében valósággal elbájolta 
a közönséget. Művészi énekében szin és melegség 
van. Korrekt előadása a legkényesebb igényeket 
is kielégíti. Iskolázott hangját a Szulamithban 
mutathatta be. A Csókkirályban meg legtöbb 
tapsol pajkos élénkségével aratolt, ahol aranyos 
kedélyével s szép nótáival (Csapiáros dal), mint 
csipkés Miska az egész házat felvillanyozta. Eb
ben a darabban a sikerben Erdei Flóra osztoz
kodott meg Kállay val, ki mint királyné, különösen 
a Csókkirály vadászkastélyában lefolyt jelenetben 
aratott sok tapsot, melynek szép kettősét (Miau) 
ineg is kellett ismételniük.

Erdei Flóra minden este játszik, összes sze
repeiben kiváló alakításokat mutat be, mindenkor 
élénkségével és kellemes hangjával hódit. Különö 
sen tetszett a Tatárjárásban, ahol mint Mogyoróssy 
huszárönkéntes sok lelkes tapsban volt része. 
Daisy Gray szerepében is tökéletes volt. Hasonló
képen kitünően játszott mint Cipiien a Végrehaj
tóban. Nálánál szebb fővárosi kokottot el se lehet 
képzelni. Helyes alkotása volt Abigail is a Szula
mithban. Legkiválóbban mulatta azonban be te
hetségeit a Hivatalnok urakban, melyben mint 
René igazán remekelt.

Megfelelő kezekben vannak Kispálffyné, Rét- 
helyiné és Szalóki Szidónia szerepei is, kik teljes 
ambícióval járulnak az összjáték korrektségéhez. 
Közöltük különösen az első emelkedik ki, ki a 
Végrehajtóban s a Hivatalnok urakban hosszabb 
szerepeket játszott.

A színtársulat többi tagját: Marost Juliskát, 
Rulkay Vilmát, Varga Ilonkát is meg kell említe
nünk, kik ha szerényebb szerepkörben is, de min
denkor jó kedvvel játszanak s valamennyien hoz
zájárulnak ahhoz, hogy az előadások egyenletes 
művészi nívón maradjanak.

Jelentékeny tényezője a színtársulatnak Turay 
Mihály karnagy is, ki kedvvel és ügyesen zongo
rázik s akinek határozott érdeme lehet abban, 
Hogy az énekek és karok precizitásukkal a közön
ségnek élvezetet nyújtanak

Egyszóval a színtársulat a közönség támoga
tását a legnagyobb mértékben megérdemli. Hogy 
kiváló erői vannak, leginkább bebizonyította a 
Hivatalnok urak szinrehozatalával. Nem hisszük, 
hogy egy színdarab valaha színpadunkon ehhez 
fogható hatást ért volna el. S ezt nemcsak a 
darab tárgyának, hanem a kiváló játéknak is tu
lajdoníthatjuk. Kisebb vidéki színpadon azt hatá
sosabban aligha lehetne eljátszani. Fényesebb ke
retben igen, de nagyobb művészettel nem. — 
Mert amjt Kispálffyné, Réthelyi, Kertész, Kispálffy, 
Erdei és főleg Bakó ebben a kiváló színműben 
produkáltak, az már művészi játék volt. Ilyent 
csak ambiciózas színészek produkálhatnak.

K Ü L Ö N F É L É K .  

Erkölcseink.
Mondhatnánk inkább erkölcstelen rajznak 

is, mert hazánkban az erkölcstelenség és nyomo
rúság fénykorát éli. A bűnnek sohasem volt annyi 
követője, mint épen napjainkban. Fenekestől fel 
van forgatva az ország és mindenki azon fárad, 
arra törtet, még embertársai romlása árán is, hogy 
magának vagyont, tekintélyt szerezzen.

Súlyos hibája még a magyarnak az is, hogy 
legtöbbje jövedelmén felül szeret költekezni. A 
legtöbb ember nein tartja szem előtt, hogy csak 
addig nyújtózkodjék, a meddig a takaró ér. Az 
urhatnámság, a jövedelmen felüli költekezés napi
renden vannak. Az a sok sikkasztás, csalás, ok
mány- és 'váltóhamisítás mind egytől-egyig az 
urhatnámság következményei, nem is említve azt 
a rengeteg családi drámát és öngyilkosságokat, 
amelyek annyi jobb sorsra érdemes embert kül
denek idő előtt a sírba.

Itt van azután az éleinek egy másik sötét, 
sőt talán legsötétebb képe, a szó valódi értelmé
ben vett erkölcstelenség* ami különösen a ruház
kodásban nyilvánul meg a legjobban. Joggal kér
dezheti minden tisztességes ember, hogy honnan 
veszi sok szép asszony azt a rengeteg pénzt, 
amibe a csupa selyem toilett kerül, holott férjük
nek egész évi jövedelme nem tesz ki többet 
20U0—3000 koronánál. A feleletet ugyan megadja 
erre nagyrészben a fővárosi lapok levelezés rovata, 
ahol toiletlszámlák kiegyenlítésére ellenszolgálatot 
Ígérnek és adnak a szép férjes asszonyok.

Sőt nagyon élénk az emberbőrzének a leány
kereskedés rovata is. S nagyon sok ember él a 
hamis kártyázásból. Hány hamis kártyást érlek 
már tetten ь hány ezer ilyen hamis kártyás ül
dögél nap-nap után a kávéházakban és bányán 
járnak még ma is szabadlábon, illetve élnek fényes 
jómódban a szegény kifosztottak pénzéből ?

Hasábokra terjedne a sok erkölcstelenség 
ismertetése, ha mind elő akarnánk sorolni, ahelyett 
inkább rámutatunk a bajok megszüntetésére, 
amely úgy az egyesek, mint az egész társadalom 
legfontosabb érdeke.

Elsősorban a gyermeknevelés terén kell meg
kezdeni az erkölcsnemesítő munkát. Neveljük 
gyermekeinket a reális életre. Szülői majomszere
iéiből ne kényeztessük őket, mert az ilyen gyer
mekek idővel lusták, dologtalanok lesznek és köny- 
nyen hajlanak a könnyelmű életre. Ne neveljük 
továbbá gyermekeinket a tudományos pályára, 
mivel ezen a téren már most is óriási a kenyérért 
való tülekedés. Akárhányszor egy-egy megüresedett 
díjnoki állásra okleveles ügyvéd és tanár is pályázik 
és boldog ha a napi 2—3 koronával díjazott 
állást elnyerheti. De még az állásban levő diplo
más emberek megélhetése is rettenetes nehéz.

Ezzel szemben a törekvő, szorgalmas é9 
józanéletü iparos vagy kereskedő, ha dúsgazdag 
nem is lehet, de uriasan meg tud élni, sőt kis 
vagyont is gyűjthet magának. Mert manapság 
sokkal könnyebb az iparos vagy kereskedő pályán 
boldogulni, mint a diplomás pályákon. Ezért tehát 
сэак gyermekei javát és boldogulását mozdítja elő 
az a s/ülő, aki nem törődve a balga előítéletek
kel, úr helyeit munkást nevel a fiából. Hiszen 
legfőbb ideje volna már nálunk a gyakorlatban is 
megtanulki azt az örök igazságos mondást, hogy ; 
a munka nemesít.

—  Március 15. Nemzetünk újjászületé
sének évfordulóját Csáktornyán is megün- 
neplik. Az ünnepélyeket az iskolák rendezik 
iskolai keretben. Kedden d. e. 9  órakor 
ünnepélyes istentisztelet lesz asszisztenciával 
a róm. kath. templomban. Ezen az összes 
iskolák tanulóifjúsága jelenik meg. Utána a 
polgári iskolában és tanítóképző-intézetben 
ünnepélyek lesznek. Utóbbiban az ünnepély 
d. e. 1 0  órakor a következő programmal folyik 
le: Himnus; Talpra magyar, szavalja Kovács 
JánosIII.é. nőv.; ünnepi beszéd, mondja Bogdán 
Dezső IV. é. növ.; Cucor-Révfy: Riadó, elő
adja az ifjúsági énekkar; Szávay. Mars 
Idusa, szavalja Farády Géza II. ér növ.; 
Szózat. Az elsőt és utolsót zenekari kísérettel 
előadja az ifjúsági énekkar.

—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Zsebők János n a g y -  

szöllősi állami polg. isk. rendes tanári a 
palánkai áll. polg. iskolához helyezte át.

—  A kir. tanfelügyelő jelentéséből. Dr. 
Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő 
Zalavármegye közigazgalási bizottságának 
március havi ülésén tett előterjesztése szerint 
a kir. taníelügyelőség befejezte a miniszter
nek 1908. évi 149549. sz. körrendeletéhez 
képest a vármegye összes községeinek nép
oktatási állapotára vonatkozó, első sorban 
az iskolázás és iskolai csatlakozás legfonto
sabb adataira kiíerjeszkedő munkálatot, mely 
visszatükrözi a miniszter úrnak 1907. évi 
október 1 2 -én kelt 101780. sz. a. kiadott 
körrendeletét s különösen az iskolák túllö- 
möllségének orvoslására irányult hatósági 
intézkedéseket. Eltekintve a számos tárgya
lási és szervezési folyamatban levő akciótól, 
csupán azt a tényleges eredményt konsta
tálja, hogy az 1907. év vége óla a mai 
napig (különösen az 1907. évi XXVII. I. c. 
hatása következtében) tizenegy községben 
nyitottak új iskolát, tizenhárom községi és 
felekezeti iskolánál új állásokat szerveztek, 
tizenhat község a már elnyert államsegély 
kapcsán köteles fejlesztésre záros határidőt 
kapott; huszonöt községi és felekezeti iskola 
fejlesztéséhez a miniszter és közigazgalási 
bizottság 1910, — 1911, — 1912. évekre 
adott halasztási engedélyt, tizenhat községi 
és felekezeti iskola fejlesztését a miniszter 
1911. év január havára halasztotta. A vár
megye területén 1907. év vége óta összesen 
tizenhat új iskola nyílóit meg s negyven
három új tanítói állást szerveztek.

—  Köszönetnyilvánítás. A »Csáktornya 
Vidéki Takarékpénztár« 1910. évi közgyű
lésén a »Zalavármegyei Közművelődési Egye
sület« céljaira 2 0  koronát szavazott meg, 
mely összegért az egyesület elnöksége kö
szönetét fejezi ki.

—  Eljegyzés. Baumhack Józsa kisasz- 
szonyt, néhai Baumhack Frigyes volt C sá k 

tornyái vendéglős leányát eljegyezte Puhr 
Ede tűzérőrmester.

—  Hivatalvizsgálat Fonyó László csen- 
dőrhadnagy a mull héten Csáktornyán tar
tózkodott, amikor kél napon át a csendőr
ség összes viszonyait vizsgálata tárgyává teile.

— Meghívó. A választmány megbízásá
ból ez újon i9 tisztelettel hívjuk meg a 
helybeli Önkéntes Tűzolló Egyesület vala
mennyi t. pártoló-, alapító- és működő-tag
jait a f. hó 13-án (vasárnap) d. u. 5  órakor 
a tűzoltó-laktanya tanácstermében tartandó 
rendkívüli közgyűlésre, amelyen a következő 
tárgyak felett hozandók határozatok : 1 . Meg- 
nyitó; jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv- 
hitelesítők kiküldése. 2 A választmány in
dítványa az egyesületi vezetőség reorganize-



ciója iránt. 3. Ez indítványhoz képest meg
választása 3 évre: a) az egyesületi elnök
nek és alelnöknek ; b) a titkárnak, ügyész- 
nek és orvosnak; c) 1 2  választmányi tag
nak, még pedig 6 -nak az alapító- és a pár
toló-, 6 -nak pedig a működő-tagok sorából. 
4  Bizottság kiküldése az alapszabályok 
reformja tervezetének kidolgozására és ezzel 
kapcsolatban a gyakorlómester előterjesztése 
az iránt, hogy a működő-tagok szervezetére 
nézve mely elvek szerint alkotandók meg 
az alapszabályok erre vonatkozó intézkedései. 
5, Esetleges indítványok. A választmány 
megbízásából: Fejér Jenő parancsnok. Sztra- 
hunya József korelnök.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyán 
székelő »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Csák
tornya Vidéki Takarékpénztár« és a »Mura
közi Takarékpénztár R. T.« igazgatóságai 
a helybeli Iparosifjak Egyesülete részére 50, 
30, illetőleg 40 К-t voltak szívesek adomá
nyozni. A nevezett egyesület elnöksége ez 
úton fejezi ki hálás köszönetét a nyújtott 
segélyezésekért.

—  Halálozás. A helyben működő szín
társulatnak gyásza van. Fehér Vilmos szín
igazgatónak a felesége, szül. Rónai Erzsébet, 
f. hó 6 -án Marcaliban elhunyt. A megbol
dogult mindössze 36 évet élt és hosszas 
szenvedés után vált meg az élettől. Beteg
sége régibb keletű volt s utóbbi időben any- 
nyira súlyosbodott, hogy a társulatot Csák
tornyára nem is követhette. Mialatt a társulat 
Csáktornyára jött, hogy már előre hirdetett 
előadásait itt megkezdje, Fehér Vilmos fele
ségével Marcaliban maradt, hogy gondos 
ápolásával az életnek megmentse. De minden 
törekvés hiábavaló volt. Fehér Vilmos az 
elhunytban nemcsak feleségét s két kis (iá
nak édesanyját siratja, hanem vesztes általa 
a társulat is, melynek Fehér Vilmosné kiváló 
drámai hősnője volt. F. hó 8 -án temették 
el a marcalii közönség legélénkebb részvéte 
mellett. A temetésen a társulat férfi küldött
séggel képviseltette magát, melynek tagjai a 
koporsó fölött gyászdalt is énekellek. Az el
hunytat a társulat részéről Bakó Lajos bú
csúztatta el. Nyugodjék békében.

—  A Csáktornyái Általános Ipartestület 
f. hó 4-én tartott előljárósági gyűlésén al- 
elnökül Kelemen Sándor, pénzlárnokul Hor
váth Pál es jegyzőül Novák Károly válasz
tattak meg.

—  A Déli vasút a munkásságért. A
déli vasút igazgatósága egy humánus ren 
deietet bocsájtotl ki, amelyben elrendeli, 
hogy í. hó 1 -től kezdődőleg a fizetési napokon, 
szombaton a munkásság csak d. u. 2  óráig 
dolgozzék. A fűtőházak munkásai a kifizetés 
napján egy és fél órai ebédidő betartásával 
4 óráig dolgoznak. A forgalmi és szállítási 
munkásoknál a raktári egységárak is szabá- 
lyoztattak. A pályafentartási tanult munkások 
kiküldetésénél az eddigi 40 fillér pótlék 
márc. 1 -től kezdődőleg 1  koronára emelkedett.

—  Az Önkéntes Tűzoltóegylet köréből. 
Múlt heti számunkban téves információ 
alapján arról adtunk hírt, hogy a legutóbb 
megtartott rendkívüli lűzoltóegyleli közgyűlés 
új parancsnokokat, — parancsnokot és al- 
parancsnokot —  választott. A tény az, hogy 
a közgyűlés parancsnokot és gyakorlómestert 
választott, az alparancsnoki állás betöltését, 
épen a gyakorlómester ajánlatára, egyelőre 
betöltetlenül, függőben hagyta.

—  Szekeres dr. jubilál. Habár Szekeres 
dr. jubileuma Nagykanizsa társadalmának 
belső ügye, még9 e zárkózhatunk el az arról 
való megemlékezés elől mi sem, akiknek 
kötelességünk, hogy a napi eseményekről

megemlékezzünk. Annál is inkább, mert 
Szekeres József jubileuma minket is ér
dekel, neve nálunk is közismert, jelen
tékeny sikereinél fogva, melyeket mint 
a nagykanizsai közkórház főigazgatója és 
műtő orvosa huszonöt évi közpályája során 
szerzett. Március 3-án volt épen negyedszá
zados évfordulója annak, hogy Szekerest a 
kórház élére állították. Ez az évforduló 
adott alkalmat a kórház apácaszemélyzeté
nek s orvosainak, hogy a betegek bevoná
sával a népszerű igazgató főorvosát üdvö
zöljék. A jubileum alkalmából adakozás in
dult meg, hogy abból Szekeres nevére 
alapítványt létesítsenek. Az alapítványra a 
gyűjtés javában folyik, melyhez a jubiláns 
maga is 400 К-t csatolt. A begyült összeget 
Szekeres dr. óhajára valószínűleg a tuber- 
kulolikus betegek elkülönítésére tervbe vett 
külön épület létesítésére fogják fordítani.

— Szőlőt gazdák saját érdekükben kérjék 
egy levelezőlapon a legújabb árjegyzéket Nagy 
Gábor szőlőbirtokostól Kóly (Bihar megye). Sok 
fontos, hasznos tudnivaló van e kitünően szerkesz
tett könyvben.

Halálozás. Igaz részvéttel vettük a 
hirt, hogy Horváth József Hódmezővásár
helyen meghalt. Horváth József évekkel eze
lőtt Csáktornyán rajztanár volt s innen 
Hódmezővásárhelyre helyezték át az oltani 
áll. polgári fiú iskolához. Legyen áldott em
lékezete!

—  Blériot Nagykanizsán. A budapesti 
Helios automobil r. t. aviatikái osztálya meg
kereste Nagykanizsa város tanácsát, hogy 
tegye lehetővé, hogy Croques belga aviatikus 
egy Blériot-repülőgéppel Nagykanizsán fel
szállásokat eszközölhessen. A r. t. elnöke 
Windisch-Graetz Lajos herceg. Célja e társa
ságnak, hogy Magyarország minden nagyobb 
városában bemutathassa a repülőgépet. A 
városi tanács már foglalkozott a beadvány
nyal és szívesen hozzájárul a társaság kérel
méhez s a rendelkezésére álló erkölcsi támo
gatást szintén kilátásba helyezi, de felszólítja 
a társaságot, adjon be részletes tervet, hogy 
kéréséről teljes tájékozottsága legyen.

—  Uj egyesület. A »Csáktornyái Keres
kedő Ifjak Önképző Egyesüsete« hosszú, 
évekig tartó szünetelése után febr. 19-én 
tartott alakuló közgyűlésén új életre kelt. 
Az alapszabályokban is kifejezésre juttatott 
célja az egyesületnek az önképzés, még pedig 
úgy az általános műveltség gyarapítása, mint 
a tagok szakképzettségének fejlesztése érde
kében. Ebben a tekintetben az egyesületnek 
rendelkezésére álló eszközök : hírlapok, szép- 
irodalmi- és szak-folyóiratok s az egyesület 
könyvtára ; továbbá az egyesület helyiségé
ben időközönként tartott szakirányú előadások 
s felolvasások. Az egyesület tagjai rendesés 
pártoló tagok. Örvendetes tényként kell fel
említeni, hogy 9z egyes kereskedések főnökei 
majdnem kivétel nélkül pártoló tagjaivá let
tek az egyesületnek, így akarván támogatni 
alkalmazottaik dicséretes törekvését s módot 
adni nekik is szabad idejükben arra, hogy 
a napi fárasztó munkájuk után testet s 
lelket üdítő, a baráti s kollegiális érzés mele
gétől áthatott otthont találjanak, elvonva 
őket arra az időre is a léha, üres szórako
zásoktól és a züllés tanyáinak fertőző leve
gőjétől. Az egyesület vezetésére Tömör 
Boldizsár áll. tanítóképezdei tanár kéretett 
fe l; az egyesület tisztségeire pedig a követ
kezők választattak m eg: alelnök Fischer 
Albert; titkár: Vass József; pénztáros: 
Schlesinger Lajos; háznagy: Mayer Sándor; 
könyvtáros : Fischer József; helyet'es könyv
táros: Strahunya József.. A választmány

tagjai leltek: Artner Sándor, Baumsteiger 
Samu, Graner Henrik, Heinrich Alfréd, Peitl 
József, Vidanecz Alajos; póttagok: Taritás 
István, Krizer József. Mindeneseire a nagy 
közönség figyelmére s párttogására is szá
mító egyesület, mint olyan, melynek tagjai 
a magyar kereskedő világ fiatalsága s saját 
becsülésreméltó elhatározásából önnevelésén, 
szellemi s erkölcsi tartalmának s tőkéjének 
gyarapításán fáradozik annak kebelében.

—  Építkezések. Mint örömmel értesü
lünk, az idén nagy építkezési kedv mutat
kozik Csáktornyán. Tömeges építkezések 
lesznek minden irányban. így a f. hó 5 -én 
megtartott helyszíni tárgyaláson a következő 
építkezéseket engedélyezték : özv. Wolf Jó- 
zsefné épít földszinti házat a Zöldfa-utcában, 
özv. Igrec Mihályné emeletes lakóházat a 
Jókai-utcában. Králl Mátyás magas földszinti 
házat, lakatos és kovács-műhellyel a Kossuth 
Lajos utcában, Herczog Sándor a Zrínyi- 
külvárosban kapott engedélyt a pályaudvar 
bejárata előtt emeletes bérházra, valamint 
Kopácsi Ferenc is ugyanott földszinti lakó
házra. Ezeken kívül még hat építkezés tár
gyalás alatt áll. Befejezéshez közel állanak 
Szalmay József főszolgabíró s Slefaics Mikea 
nyug. grófi főerdész házai is, melyeket már 
ősszel hozlak telő alá. A postahivatal épü
letének az Árpád utcában s a Becsei-téle 
emeletes háznak a Hunyadi utcában való épí
téséhez is már hozzáfogtak. Hogy az építkezési 
ked mellett mekkora értéke kezd lenni a 
teleknek, élénken bizonyítja a Jókai-utcai 
vásárlás, ahol 25 négyzet ölet 1000 K-ért 
adtak el.

—  Az ideális kút. Bátran nevezhető ennek 
az »Omega« Lánckut, amely amellett hogy a leg
olcsóbb az összes ismert kutszerkezetek között, 
egyúttal a legkönnyebben kezelhető, gyermek is 
elhajthatja. A legtöbb vizet adja. Soha be nem 
fagy. Karbantartásához nem kell szakértelem s 
emellett három évi jótállással szállítja és Állítja 
be a »Magyar Lánckut vállalat« amelynek hirde
tésére felhívjuk b. olvasóink figyelmét.

—  Matusidesz Anna (férjezett Fránek 
Jánosné), városunkban előnyösen ismeri női 
divalárusné f. hó 17-én Bécsből jövet ide 
érkezik és a Zrínyi-szállóban bemutatja a 
legújabb divalu elegáns női kalapokat. Csak 
2  napig marad itt, rn ért is kéri a rendelni 
szándékozók minél számosabb látogatását.

—  Kivándorlás. Az Amerikába való kiván
dorlás az utóbbi időben alább hagyott, sót még 
az oda költözőitek is lassanként visszatérnek. E 
hét folyamán 30 kivándorlót Csáktornyán is le
tartóztattak, akik Amerikából hazalelé törekedtek. 
Ezek között sok katonaköteles is volt, kiket a 
helybeli halárrendörségi kirendeltség felismeri és 
letartóztatott. A visszatértek legnagyobb része Er
délybe való.

—  Baleset. F. hó 9-én este könnyen 
végzetessé válhatolt baleset történt. A bal
eset áldozata Berényi Sándor máv. Kalauz 
volt, ki a 1 0  órai ukki vonattal Csáktornyára 
érkezeit s a 6  órai vonattal vissza volt 
utazandó. A szerencsétlenség a tolatás alkal
mával történt, amikor úgy fél 1 1  óra tájban 
a 4-ik sínpáron veszteglő vonathoz egy újabb 
kocsit löktek, mely rázkódtatás következté
ben a zárlámpa felakasztásával eltoglalt 
kalauz a kocsiról a sínekre esett Berényi 
az esés következtében fejét bezúzta s lábát 
megsértette. Hogy nagyobb baja nem történt, 
egyedül annak köszönhető, hogy a vonat 
fékezve volt. A sebesültet az első segélyben 
Gänger Jenő ezredorvos részesítette, aki 
abban az időben véletlenül a vasúti állomáson 
tartózkodott
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ST R A U S Z SÁN D O R.

Vu cepilnjaku.
Najprveáe delo narn naj bude gusenice 

oCistiti iz drevja. Proáloga Ijeta je straáno 
mnogo gusenicah bilo. 1  to как da bi iSlo 
od mesta do mesta. Joá 1908-ga Ijeta sam 
videl vu Győrszkoj vármegjiji te straáne 
gusenice. Najpredi su na drevo pojele üstje 
one glogovne gosenice. Kak se je drévo 
malo omladilo onda vu 2 etvi su doále straáne 
nesnage na drevje, gosenice grde, koje su 
ipák ljudi morali klati na drevju. Ali tuliko 
jih je bilo da ako si dénes oCistil drévo 
zutra su li veC opet na njega doäle. Так su 
pojele üstje рак i mlado kitje, da su i vu 
2 etvi izgledala drevja как da bi suha bila. 
Straána nesnaga je bila to, skoro bi Clovek 
mogel reCi da Bo2 ja kaátiga na gazde, koji 
neCeju Cistiti drevje. Proáloga Ijeta sam vi
del vu Slavoniji to nesreCu, straáno mnogo 
je bilo téh gusenic i nikad nésam videl tuCu 
hvaüti, ali vu jednim mestu su ju bogme 
hvalili, jer je potukla gusenice na sadovju. 
Dakle jako bude dobro, ako gazdi nebudu 

. nemarni, nego Cim prije oCistiju drevja predi 
как sunce napré dozove gusenice, jer onda 
bude je veC te2 ko zatuCi. Svaki birov naj 
si dr2 i za du2 nosl, da strogo zapové, da se 
gusenice oCistiju, a tko neoCisti njega naj 
kaätiguje i na njegov stroSek daje oCistiti. 
To je hasén célé opCine, ako je sadovje 
Cisto.

Vu cepilnjaku imamo joá i drugo delo. 
Ne samo gusenice je treba Cistiti, nego i 
krvnu vuá. Vu ovih novinah smo se mnogo 
i mnogoput branili proli krvnoj vusi, na- 
pisali smo, da nam jabuke na nikaj déne, 
da nam cepilnjake vnisti. Ja mislim da ju 
veC svaki gazda pózna i da svaki zna ku- 
liko kvara nam napravi. Ta krvna vuá se 
vu ranah jabuke i na mladih kitah nastani

Kaätiga napuhjenosti.
(Ковее.)

Gospodin Doboá su célú not ne mogli
spati.

VeC rano v julro su se stali, vu sve- 
teánju opravu oblékli i posle toga к stolu 
seli peneze brojit.

— Ipak je Cudno —  premiálavaju gos- 
podin vu sebi —  da tö Martin meni navek 
same petdesetaCe banjke donese, kaj goder 
mu dam za prodati. VeC sem petnajst lét 
ne bil na sejmu; nego ve sam pojdem, pak 
oCem pokazati, kaj znam.

Ve su v nutraánji 2 ep deset petdesetaCe 
skrili, onda pak su Remoáu zapovedali, da 
se nek sveleáno obleCe i po Martina ide.

Veren cenzar se je za kratko pri gos- 
podinu javil, i kad je saznal, da gospodin 
za zrösno idejű na senjern, poCel je bledi 
postajati.

—  Ja bi rad denes dorna oslal, jer se 
ne Cutim dobro.

na sto i sto jih skupa zglediju как da bi 
plesniva bila tarn jabuka a ako razdrobimo 
sa jednom tréskom, tréska kervava postane, 
to je krvna vuá. Ta vuá nam ceca jabuku 
i jer najveC vuá izceca iz nje, zato na kitje 
i na 2 ivot malo opadne i zbog toga se ja
buka predi ili pol li mora posuáiti.

Proli toj nevolji se sa tak z van im pet- 
roleum-emulziom moremo braniti. Vu 14 
litru vode raztopimo 1  kg. sopuna ktomu 
vlejmu 1  liter petróleuma, onda joá toliko 
vode da nebude prejako pak stém ma2 imo 
ona mésta, gde je kervna vuá, od toga budu 
vuái pocerkale. Kad pocrkaju onda nama- 
2 imo rane joá sa katranom. Ako pak je 
drevo jako vuáno, najbolje ako ga na ogenj 
metnemo, jer lak se najbolje vuái poniötiju.

Vu cepilnjaku imamo jóé i druga dela. 
Najme ako nésmo posejali sadovno séme 
onda ga Cim prije moramo posejali. Zato 
je treba zemlju dobro prirediti i séme vu 
red napravljene jamice posejati. Jako je 
dobro predi séme ili vu pések deli iü vu 
2agovinu pak mlaCnom vodom polejati te 
lak ostaviti 24 vure da se séme nadune i 
vu zemlji Cim predi sklije.

Okoli drevja treba je velike tanjere nap- 
raviti iz zemlje. Ako drevo néje dosta vu 
gnojnoj zemlji onda moremo malo slaboga 
veC zreloga gnoja zmeáati med zemlju, iz 
koje smo tanjér napravili Ili sa vodom zme- 
áanom guojáicom zalevati je takaj jako dobro.

Suhe kite, suviáne kite, takajáe odre2 imo 
od dréva, a rane dobro zama2 imo.

Tu je veC vréme i za céplenje vu 
cépilnjaku. Vu Cöplenju se trsimo Cim bóléé 
fájté cépiti. Osobito takve koje su i vu zimi 
stalne i koje za drage peneze moremo pro
dati. Osobito za jabuke i hruáke je to zna- 
menito jer kaj nam hasni mnogo létnih 
jabukah, kad se i tak pofratiju i deca gri2 u

— No, to bi mi bilo joá treba Martin! 
je-li si zabil, da si ti moje oko? Skup poj- 
demo рей се, a na koCiji dojdemo dimo. Ti 
znaá, da se ja na niCija kola ne sednem.

Так su jutro rano trojice odputuvali 
peáice.

— Remuá, je-li te ne srbi nos?
— Mene né, prosim ponizno gospodina?

Onda si ti za objaliti, jer moj me
jako srbi, zabadava ga ribam. MoguCe budem 
joá denes neprilike imel. —  Martin je tiho.

Za kratek Саэ doru?.iju jedna lehka 
kolca za naáemi putniki.

— Ej gospodin Doboá, samo peáice? 
Izvoliju si kre mene sesti.

—  Hvala lépő, gospon Újlaki! Ve samo 
peáice, nego dimo mise bilde izvolilo na 
hintovo pelati, na takvem, kakvoga je vu 
GradiCu joá nisCe ne videl.

— Ah, jako mi bude drago, ako budem 
lo znamenilo koCiju videli mogel! Stem 
odgovorom polira konje i od pela se.

—  0  glej! как je té napuhjeni Újlaki

dobiju od njih. Bolje je zimske jabuke povati, 
öve drago moremo prodati. I za síivé se 
trsimo takve fájté povati kaj se more dobro 
prodati.

Vu vnogih méstah pri nas bi jako dobro 
rasle marulice, ali je neznaju povati, Kecs
kemét varoá na leto jezere i jezere dobi iz 
maruücah jer je poále i vu stranjske orsage. 
Pri nas to nebi mogli napraviti da bi kraj 
putov sadili marule, kaj bi obCini hasén bilo.

Nezamarite gazdi cepilnjaka jer jeden 
dober cepilnjak vám je pol dehodka.

Naá Planet i njegovi stanovniki!
Za duge noCi spisal: Kutnják Sim on.

(Dalje.)

M a gjarska  je najstareáa kraljevina 
vu Europi Pred jezero i 14 Ijeti su Magjari 
doáli vu Europu na sadaánje mesto, tu su 
najprije pod knezi vladali a zatem je sveti 
Stefan zel gori ime kralja i njegov céli na- 
rod je na kráCansku veru stupil. Od onda 
je vnogo bojov vidla Magjarska, doáli su 
tatari, doáli su lurki. ali Magjarska joá i 
dénes stoji. Dénes ima naá orsag blizu 20 
milijonov duáah, zmed kojih su vu najvek- 
áim broju magjari. Svaki Clovek, koj vu toj 
domovini stanuje, samo tak more biti sre- 
Cen, ako se navCi i zakoniti jezik öve domo- 
vine tojesl magjarski. Pod Magjarsku spada 
i Horvatska i Slavonija, zalem Dalmacija i 
Bosna sa Hercegovinom. Vu ovih takaj vnogo 
magjarov stanuje.

A ustria  je ime pol nemáko pol dijaéko, 
ako ravno bi po deneánjem naCino moralo 
glasiti :Aus —  :duo =  od potlam как 
je vpeljan dualizem za Dunavoj je zanas 
naj znamenitneáa voda Leitha, koja deli ce- 
sarstvo i naáe kraljestvo =  tarn je glavno 
mesto BeC, gde stoji túrén sv. Stefana. Ako 
kod Zemuna slupimo prek Save, dojdemo

poslu2 an, ipak se srdi name, od kada sem 
mu né peneze posudil. Segurno meje зато 
srditi átél táj áterc. Denes se bude vidlo, 
gdo je gospon! Posluáajte ! —  povéda dalje. 
—  növi hintov mora biti 2 uti, za mene s 
niskom sedalom, nego bak mora visoko biti 
za mojega maijenica Rémoáa. —  Martin! 
ti budeá kre mene sedel. Konji moraju béli 
biti, sa lepim pogledom i hodom Remoá! 
ti pak da se nebudeá na bakó ogledaval, nego 
jednako sédi i nikomu se ne vugni. Razmeá!

— Razmem, ponizno njih prosim — a 
glad mu je skorom suze spreáal iz oCih 

Vu lém toga su vnogo hinlovi s léperni 
konji kre njih odbe2 ali, doklam su na lice 
mesla —  na senjem doáli.

Sim-tam hodeCi, zgledali su jednoga 
2 utoga hintova i vu njega dva béli konji 
zapre2 eni. Kad su gospodin Doboá saznali, 
da je sve skup za dobre peneze na prodaju, 
skorom áu od veselja íz ko2e skoCili-

To je vpamet vzel gazda lepoga hin
tő va, pak se |e takodjer razveselil i vu sebi



vu B elgra d  koji je glasovit od Casov Hu- 
njadia i Eugena, koji sta tam uCila turske 
gospe plakati. Na okolo se razprostira 
KneZevina Srbska koju je Kralj Milan uz- 
dignul na kraljevinu za sada tam kralujejo, 
krvni herbi Obrenovica Peter i Györgyu 
Karagyorgevifii.

V sosedni B ulgariji cesar joá ni za 
svema pripozoam. zato se nebom prinjem 
mudil, rajSi stupim u Crnugoru  gde vlada 
Knez Nikita driava njegova mje velika; ali 
ima to skrivnost da turk potrebuje dva dana 
dok dojde nutri nazaj pak nuca samo dve 
vure — to pak zato da je vise gorah ne 
samo Crna, ako se vozimo po Skutarijskom 
blato dojdemo prek —  Albanije na Grcku  
odmah vidimo Grfiko kulturo- tojest stare 
razvaline kője nam svedofiijo njihovo ver- 
nost. V Duho stopimo nazaj vu proSlost 
zapazimo domovino Indijanov tako zvano 
Indiju, koji pripadajo najstareáim Narodom, 
ar nam о njihovoj prveSoj zgodbi prav 
malo jedino da so imali jako dosta Bogov, 
Zivinu kojoj se niso vklanjali su je spretno — 
Кrotih, tak ima na primer jedna velika kafia 
jóé vezda ime »Boa instruktor, koja je po- 
magala deco vufiiti, na mesto mafikih imajo 
tigre, koji ne lovijo miSe nego Ijudi: takaj 
Egipfiani so molili Zivinu iz medju svih naj- 
radje KuáCare: kője su« imenuvali krokodilé, 
zato su njim zube s hrenom ribali, da so 
njirn suze curele iz — ofiih itak su se vu 
suzah kópali —  kada pak su poginoli — 
onda su njihovi duhovniki koZe posuSili i 
napravili moSnje za peneze, i za cigarete, 
i ovak nje med vernike razdelili, od njihove 
zanimivosti, imamo joS: obfiuvane: Cigane: 
egiptumska kmica« i piramide; mrtve pak 
su zato mazali da bi duZe 2 iveli.

Izvrstno kulturni Narod su bill. P e r ii-  
jani: Kaj njim pokazuje njihova: abeceda; 
da so imali skoro samo jedno slovo, pak 
su Ie2 i pisali как mi zdvadeset i petimi. 
Jako naobra2 eni su bili Rimlani; Romul, i 
R‘*m sta zezidala danaSnji Rim pak nesta 
trebala nikakvog: in2 enirja: njihove drago- 
cene izdelke joS denes visoko ceniju, ako 
se kakva goder firepina gde izkopa.

(Drugiput dalje.)

Politiéki pregled.
ProSlu nedelju je Tisza István gróf vu 

Szegedu dr2 al govor Kossuth Ferenc i Apponyi 
Albert grot Vu Ceglédu, a Justh vu Mátészalki 
Holló pak vu Komáromu drZali govor^.

hitro odlufiil, da mu navési s cifranemi 
Ia2rni kola i konje, аг как su mu iskusne 
óéi vidle, toga nerazumnoga kupca lehko 
nama2e i tak zakrije slépost i zaliSjeno ne- 
doSlivost konjov.

Da su se gospodin DoboS zasitili s gle- 
danjem, hitro zapitaju.

— Pofiim je la sloga?
— 500 lorinli — i ne krajcer menje.
— Zna le kaj, 400 formti.
— Niti krajcer menje. Plemenite krvi 

su ti konji, beZiju bez zobi.
Gospodin pregledavaju sve okolo, hitro 

uiu Saku vudriju.
— 450 forinti dam za sve.
— Nemretn, né mofii iz prve grofoske 

Stale kuplene konje tak fal dali, a joá na 
radaá toga finoga hintova.

— Gospodin se fiohlaju, nosa si ribaju, 
pak na dogovor nastran zoveju Martina i 
HémoSa. Rémoá ne vupa refii, a Mariin pako 
je jako zlo volje tak, da mu komaj glas fiuti.

— Cujele! dam vám 490 forinté, ober-

Tisza István gróf nije bit najprijateljski 
dofiekan jer su i älaprtke metali i jeden 
Slaprtek ga je trefil a Jászay opat koj se je 
iz állomása 2 njim peljal je takaj dobil jeden 
Slaprtek vu hrbet Kossutha i Apponyia su 
jako lépő dofiekali vu Czeglédu. Blizu osem 
jezer Ijudi ga je Cekalo. SkupStina vu Czeg
lédu как novine piäeju je jako lépa bila.

Za ministra Skole je imenovan gróf 
Zichyi János, kojega как veliju novine pres- 
tolonaslednik jako rád ima.

Ban je otiSel vu BudapeStu, da izhodi 
privolenje magjarske vlade, da se vu Hor- 
vatskoj proáiri zakón za zbiranje. Horvatsko 
spraviáfie bude se marciuáa 18 ga ziSlo skup.

KAJ JE NOVOGA?

—  O kovan o b ő insk i n o ta rju s . íz
Rábakéthelya nam javiju, da su tam 4-toga 
meseca 2 pijani 2 andari vu Feitl Antalovu 
krfimu stupili, vu kojoj se je notarjuS sa 
prijatelji zabavljal. Na napad i grubo pitanje 
se je krfimar prestraáil. da je né mogel 
odgovor dati. Na mesto njega je nótárius 
fiisto mirno i ozbiljno odgovoril: »Krfimar 
se zove Feitl Antal a vréme zatvorenja je 
ob 9-ti vuri. Ve je stra2 ameSter na nótáriusa 
vikal. Na notariuSeve refii; da on sam bez 
poglavara tu nikaj néma juSa zapovedali, se 
2 andar obrne i za kratko vreme sa jednim 
poglavarom nazaj dojde, puSku iz plefie 
zgrabi i na notarjuSa naperi, pak zapove 
pajdaSu, da notarjuSu ruke lanca dene i vu 
pluposti je na tuliko iSel, da mu se je puska 
spro2ila i notarjuSa skorom strelil, tak su 
notarjuSa odtirali na Szentgothardsku stra2 u. 
Ve je istraga podigjena proti 2 andarom.

—  Velika nesreőa vu fab rik i. Iz 
Kölna nam telegrafiraju: Vu jednoj benzin 
fabriki je ovoga meseca 7-ga jedna sa sálit- 
renom-kiselinom napujena posuda explode- 
rala. Od mno2 ine Cemernoga gaza je jeden 
Clan firme, jeden öinovnik i svi teZaki omed- 
leli. Te2 aki su se povremenu svi prebudili, 
nego gazda pak fiinovnik su vumrli.

—  N a d b iskup  zh ié e n  iz  s lu ib e .  
NadbiSkup Dvornik iz Zire je izhifien iz 
s!u2 be, zato jer se nije pokoraval jednoj 
novoj papinskoj naredbi, da meSu nesme 
glagoljicom sluZiti. Nadbiskup je otiSel vu 
Befi i tam se protivi, ali malo je ufanja, da 
bude kaj dobil.

—  Bienerth isce  m in istre . Prinas 
je minister 3 — 4 Ijeta vu sluZbi, pak se

neju se gospodin, to mi je zadnja refi —
—  2al mi je, nemrem dati. Stakvemi 

konji bi se jeden barun Stimal. Kaj misliju, 
takvi fiisti béli konji как snég, hintov je 
ovak i onak samo na radaS.

Gospodinu je znoj obraza oblejal, ko
maj su si ga brisali.

—  Tu je rukai Moje ime je DoboS 
Mateo. Mislite da scm ja kakov gud gospon? 
pak mu deset banjke prek da. Obedva su 
bili s trgovinom zadovoljni.

— Kak se zoveju konji? —  zapitaju 
gospodin.

—  Ov je Tuti a on Grom.
—  RemoS, Martin! na hintov. Ve Tuti 

léti кик Grom.
Prodavec samo gledi —  gledi, obrafia 

te banjke, na jedenkrat vikne
—  FoliSni penezi I Primite ga! Nato 

larmu vise priskofiiju, pak gospodina iz hin
tova van zvlefieju.

—  Martin! moje banjke su foliflne? 
krifiiju skupi gospodin izvan sebe.

.--I • . ;>j A
nam to kratko vréme vidi. Vu Austrija je  
blaZeneáa. Tam ima vefi ceJi regiment pen-* 
zionéranih ministrov, samo ministerprezident 
je etari. Vezda piSeju novine da budu se 
opet. dva ministri otpovedali sluZbe. Bienerth 
ministerpredsednik opet iSfie dva nove mi
nistre. 1 sigurno da bude je lehko naSel jer 
vu Austriji je to nova moda, da netko do 
peuzije dojde.

—  B ulgarski kralj vu  B udapesti.
Bulgarski kralj Ferdinand je ovoga meseca 
8 'ga doSel vu BudapeStu. Na banhofu ga je 
pofiekal József főherceg i njegova 2 ena. 
Ferdinand je iz gróf Koháry familije i jako 
dobro zna magjarski. Vu Rimamurányu ima 
svoje irnanje.

—  S m rt pred o ltá ro m . Vu Anti- 
monbánya zvanim mestu se dogodila ova 
uesrefia. Jeden nidar si je 2 enil najlepSu 
devojku koja je bila na rudokopu. Vefi su 
vu cirkvi bili blaZeni mladenci, kad je med 
nje slupila nefiemurna smrt s kosom. De- 
vojka se je najedenput SruSila na zemlju i 
vumrla je. Vudnl ju je kap vu srdcu.

—  N ova lad ja . 1  nas bude jako za- 
nimila stvar jer se od naSega najvekSega 
medjimurca od Zrinyia nazivlje növi mari- 
nerski damfSif, kojega budu aprila 12-ga 
pustili na vodu vu Trstu. Kuma bude kfii 
Njegovoga Velifianstva Marija Valérija.

—  Z aruki. Duzs János dvorski iz Tö
rökudvara si je zarufiil Kayser Ella gospo- 
difinu kfier Kayser LajoSa grofovskog tajnika.

—  Novi red pri su d u . Do sada je 
tak bilo da su pri sudu vu jutro od 9  do 
12 vure i odvefier od 3— 5 vure bile sluZ- 
bene. Od sada bude novi red stupil nutri 
jer minister pravice je odredil da od mar- 
ciuSa 15 ga budu stuZbene vure od 8  vu 
jutro do 2 vure odvefier. Dakle pod jednoma 
6  vur.

—  Zabava. Drávavásárhelyski meStri 
su februara 7-ga dr2 ali vu »Vadászkürl« 
zvanoj velikoj oSteriji zabavu. Zabava je 
jako lépa bila. Mnogi su daruvali torn pri- 
likom na jednu knjiZnicu i to Filipics Lajos, 
Marinovics Ferenc, Frász Tamás 2— 2 К ; 
Sráy József 1 К 2 0  fill.; Kornfeind Nándor, 
Löwensohn Miksa, Meider Mór, Bukovec 
Ferenc 1— 1 K; Bukovec János 80 fill.; 
N. N., Levecz Ferenc, Lányi Kálmán Preloz- 
nyák Antal, Spicar Imre 60— 60 ; PreloZnyák 
Antalova Zena 50 fiilerov. Darovateljom se 
i po ovim putu zahvaluje druZtvo.

—  Velika ze lje zn ié k a  nesreca Vu

—  Faliáne; dobre sem ja polroáil! —  
refie zdeno Martin, vudri med konje, pak 
hofie vujti.

Vu najboljáem fiasu au Zandari doáli, 
konje zastavili, Martina iz kofiije spratili i 
za kralek fias je med Zandari svezam stal.

—  Oj, ja j! Té galZenjak me na nikaj 
del. Ve mi je kraj i pod narékanjem Zan
dari i gospodina sveZeju, koj se je od srama 
i luge ne genuti mogel.

Ne daleko je bil jeden selski defiko sa 
jednim oslom i taligami na dva kotafie. Vu 
ime zakona je moral defiko tam stati, a 
gospodin sa vernim censarom Martinom pako 
na talige.

Gospon Újlaki su se takaj zmenjdali 
med vnogo druge i kad vidiju, kaj se je 
pripetilo, vikneju poniZenomu gospodinu:

— Gospodin D obos! veselo mi je da 
se na lakvim hintovu voziju, kakvoga je 
vu Gradifiu joá niflfie né videl.

Pataki Viktor.



Ameriki pri Everttu je iz brega otrgla se 
lavina, tojest mnofina snega i pod se je 
pokopala onud iduóega jednoga cuga. Druge 
novine opet veliju da je dva cuge zakopala 
pod se lavina. Najtne cugi su zbog velikih 
zapuhov morali postati jeden za drugim i 
med lem toga se je iz visokog brega otrgla 
lavina, koja je i cuga drudila vu grabu za 
sobom. Cugi bi se bili mogli osloboditi ako 
bi vu bliZeCi tűnél idli nazaj. Ali tu je opet 
ta pogibelj se jim grozila, da se drugi cug 
tresne vu nje. Как su sada sluZbeno usta- 
noviii, poginuio je sa cugi skup devetdeset 
ljudi. Straden grob pod snegom. Zvun toga 
je lavina na vide kilometrov duzine vnidtila 
Zeljeznicu i telegrafdrote. Lavina je stradno 
velika bila.

—  Atentat na devojku. Ovoga me- 
seca 4-ga je vu Trstu na piacú po belim 
dnevu ob poldne jeden nepoznati Clovek 
navalil na Fridii Weidinger 24 Ijet staru de
vojku, koja je jeden den predi doSla vu Trst. 
Nepoznati Clovek je iz revolvera videput st- 
relil na devojku. koja se je omedljena zru- 
dila na zeml|u. Vu dpitalu su ustanovili, da 
su tri kuglje pogodile devojku, teZko joj je 
ranjena glava i pluCa. Atentator je veC prim- 
ljen. Pred Zandari véli, da se Olobics Lazar 
zove i da je iz Horvatske trgovaCki detiC. 
Jód se nezna zakaj je naCinil svoj Cin.

—  Z ahva la  jed n og a  tu rő ina . Pod 
ovem nadpisu pideju jedne novine iz BeCa 
sledeCi zabavan dogodjaj: Pred nekojemi me- 
seci je Riza zvani turski trgovec iz Trape- 
zunta vu Szegedu posla imái. S tóm zgodom 
je Ferenczy Mátyás, szegedinski kapitán 
ovomu turCinu s dobre volje vide sluZbe 
svrdil. Kad je Riza odputuval, obeCal je, da 
bude kapitanu zahvaljen i njegovoga truda 
hoCe nagraditi. Táj túróin je reC odrZal, jer 
pred nekoji dnevi je od ZelezniCqe poslaje 
jedna koCija dodla i prod stanom kapilana 
stala, iz koje su dve, jako zastrte turske 
Zenske s jednim eunukom doli stale. Те 
gosli su jednoga lista dooesli od pozornoga 
trgovca, koj tak glasuje: »Tvojoj gosloljub- 
nosti vrédna zahvala more samo ov dar 
biti. Öve su najlepde Zene iz Trapesunta; one 
budu s paradiZumskemi veseljami tvoju le- 
diónu hiZu napunile.« iz Szegeda nam javijti, 
da je najlepde vu stvari Io, da je niti jedna 
slova né istina, jer je célú stvar jeden beCki 
novinar iz fantazie vu novine stavil. Ali ipak 
da bi istina bilo, kaj bi sijomok kapitan 
bil zaCel?

—  Selski basa. Zadravec János je 
vu Fityeházu — poleg Mura-Kereszlura — 
5 let birov bil, vu kojem vremenu je jako 
strogi sudec bil prama drugem a za sebe 
jako popustljiv. Misid je, da je céla obCina 
njegova. da on zapovéda svakomu; to se 
mora pripetiti, kaj on hoCe. Hi je istina i 
pravica ili né, рак zalo su ga iz birovije — 
prodlo leto —  vun hitili. Ali jedna siromadka 
Zenska bude pod célim svojim Zivljenju na- 
rékala njegovo nasilje. — Kondric Teréz je 
bila obóinska popurézna baba s kojom je 
svaki zadovoljen bil, makar je diplomu né 
imela. I toga si je hotela priskrbeti, ali gos- 
pon Zadravec bíró űr su to pod svakojaCki 
nácin préóili, tak, da je ta siromadka Zena 
od szombathelyskoga i peéuhskoga babins* 
koga-kurzuda zaslala i od ovoga drugoga — 
posle vnogih neprilikah —  beteZna dimo 
dodla. Birov je dohodka popurézne babe 
svoji sestriCni hotel da dobije. —  Siromadka 
Zena, koja je tak kruha zgubila, je radi zlu- 
sluZbene vlasti proti birovu pravdu podigla. 
2 *ga ovoga meseca je bila resprava pri nagy- 
kanizsaiskim sudbenim stolu, pred kojem su

22 svedoki proti Zadravcu svedoőili. Gledec 
na vlahkujuCe okolnosti i naredbe novog 
kasnog zakona, odsudili su ga na BO korun 
vraóanja strodkov. Pokehdob se je gréh tak 
dokazal, je vu dteröiju natirane Kondric 
Treze fidkaljud, Hajdú Gyula dr. proti birovu 
— za kvar opet pravdu podigel.

—  Ta t p ros ja k . Vu SzetitmihAIyu 
rodjeni, 40 lét star Schey Ferenc knjigove- 
Zar je ove dane vu Kiskanizsa od hiZe-do 
hiZe prosil. Gda je vu Plander Bódijovo 
praznu sobu stupil, vidi na stolu jednu ve- 
selo kluckajuCu vuricu. Misii i Cini; vurica 
zgine vu Zepu i on se odpradi. Nego Plan
der je vpamet vzel, da je vu sobi sraka 
bila, jer vura fali. Odmah se ogleda okolo 
i vandravea ohvati, kojemu je vuru vzel i 
predal ga je redaru. Tu se je saznalo da je 
pred dvema léti Heltai József trgovcu te isti 
vkral zlatnu vuru i lanca. I onda su ga 
vlovili. Na redarstvu se je Zohko zdehnul: 
»Ich hab Pech in Kanizsa.« Ali to nije has- 
nilo, jer je redarstvo istragu podignulo proti 
njemu.

—  O b ira n je  g osen icah. Na naredbu 
m. kr. minislra polodeljskih poslov poziva 
podZupan Zalavármegjinske purgare, da svaki 
na svojem gruntu —  vrl, vinograd i. t. d. — 
do 15 marciuda gusenice, krvne vudi i —  
gyűrűs pille — tenjde granóice, как prstan 
obkoljene gusenice ponidtiju. Koj to zanemari, 
onomu bude poglavarstvo dalo sóistiti i 
osimtoga bude do 100 Kr. kaátigan.

—  Kak su  zn a s li nekeljenac. Toga 
papéra, kojega bez kelja, slabo predano dé- 
laju i kojega za posudenje mokroga pisma 
hasnujemo, je vu Angliji-Berkschire zvanom 
varaáu iznenada nekoj teZak, jednoga tvor- 
nióara papira snadel. Jeden teZak je zabil 
med papérnalu massu kelje smenjdati, radi; 
Cesa se je tvorniCar neizmerno lutil, da 
mora tuliko papérnaloga rnateriala kvaruvati. 
Ali na skorom je vpamet vzel izverstno 
svojstvo toga papira, koj tekuőinu, osebujno 
tintu vu se potegne, bez da bi töntnato 
kaplo razliCil. K-.kti sposoben trgovec je 
hitro opazil vaZnost ovo odkriCe Reklama 
je napravd tomu papéru, i zanepremisliti 
kratko vreme — je svega papéra prodal. 
Od toga vremena i jód denes óva Ivornica 
samo takvoga papira redi, Vezdadnji nekelje
nac — itatós papiros — koj je peska óisto 
iztiral s kancellanjah, je malo draZeSi, jer 
se samo óisto iz canjkih delati mora.

Nekaj za kratek баз.
Slara mama se sa svojoin vnukicom 

spominaju, koja je veó i opetovnu Skolu 
sveráila. —  Marica! Ti znaá, kaj je to, sa- 
dadnje, prodlo i buduóe vréme?

— Znam, stara mama.
— No, onda bi ti meni znala povedati, 

как se véli vu dujduóeni vremeno »ljubiti«
— Marica hitro odgovori: Zárnod ili.

G0SP0DARSTV0.
Cé/m zitka . Lepő vreme i jer se sétve 

lepő kaZeju je jako deluvalo na cenu Zitka, 
koja je proáli tjeden pri pdenici sa 40 filiere, 
pri drugim Zitku tojest hrZi i kuruzi sa 30 
filléri opala. Damtmelini nekupujeju Zitka jer 
se bojiju, da bude jód íaleda cena. Ali niti 
netrZiju nikaj, jer eksporteri mele misliju 
takaj, da bude i cena mele opala pák zato 
na áluss nezerneju jód sada dók su velike 
céne.

Skupáti/m fa b rika n cov  vu D ebre- 
cen u . Ovoga meseca 6  ga je drZala filijalka

radi poeludali i skupátina je primila njegov» 
fabrikanskog druZtva skupSCinu vu Debrecenu 
Mnogo i mnogo ljudi je bilo nazoóni. Heg* 
düs Lóránt je drZal govor od medtrije i 
sveopóeg prava glasa (votuma). Svi su ga 
predloge.

Vu A m eriku  je proáloga Ijeta se do- 
selilo 957 jezer, 105 ljudi. Zmed ovih je iz 
Magjarske otiálo vu Ameriku 115 jezer, 267 
ljudi. Amerikanci su stradno srditi, da tuliko 
stranjskih ide vu njihov orsag, zato budu 
odredili, da svaki muZki bude predi na go- 
loma vizitéran, как stupi iz ladje na ame- 
rikansku zemlju.

F a l z em lje  vu B osn iji. Kak nam je
den poznanec pide iz Bosnije, tam su zbog 
novih zakonov vnogi turki odluóili prodati 
svoje zemlje. Jeden Dunum, tojest fertalj 
mekote kodta po pet forinti po 1 0  forinti i
t. d. Zemlja, pide nam priatelj iz Derventa 
je jako dobro samo dobro bi ju trebalo ob- 
delavati. Vu Bosniji jód i dén denes sa dr- 
venim plugom orjeju, onda si moremo mis- 
liti, da jako dobro ne obdelaju. Zemlje se 
moreju po céloj Bosniji kupiti. Dobra mesta 
su pri Doboju pri Bosanskoj Dubici pri Sara- 
jevu, Derventu i t d.

D u g  vu A ustriji. Austrijska vlada ne- 
kak se neóuti dobro, jer opet hoóe növi dug 
napraviti. Na 181 milijonov 740 jezer kor. 
hoóe se zaduZiti Austrija, i to zbog toga jer 
vu orsaókoj kassi malo penez imaju, mnogo 
je trebala anoksija Bosne.

G usenice. Vu denednjim broju smo 
pisali od poslov vu cepilnjaku. Nemoremo 
dosta pozvali gazdé, da naj pobereju iz 
drevja g03enice jer lak se od velike nevolje 
oslobodiju. Ovoga Ijeta bude vnogo smrada 
ali, ako vezda poóistimo drevje tak onda 

inebude. Jako bi dobro bilo, da gazdi jeden- 
pul prerazmeju kaj jim je na hasén i kaj 
na kvar.

Urednikovi odgovori.
Naái/n poátuvanim citateljom dajemo na zna nje, 

da budemo svaku nedelju na ovim rnestu odgovor dalt 
svakomu , koj se к nam obrne sa kakvim gud pita- 
njem. Zato si svaki naj svoje ime lépő podpist' da 
budemo mogli znati tko j e  to, koj pita kaj od nas 
Nekaji budu morebiti éekati morali na odgovor ali to 
jim  naj nezeme voju , j e r  morebiti pitanje, koje mo- 
ramo razsvetliti j e  teikeáe, pák zato nam vise posla 
da, dók ili po zakonskih knjigah ili od vuóenih za to 
ljudib dobimo odgovor. Za atres j e  dosta ako se piSe ’• 
,Go»p. Urednik „Med imurja“ Csáktornya.“

NaSi odgovori budu lakvi, da bude se svaki mogel 
nekaj navőiti iz njih. Zato je naj svaki navék dobro preCita.

B irov. Vi se bojite, ako bi si ime ispirali bi se sr- 
dilo na Vas célo solo. Istinu imate vu lfm  i mi Vám prepo- 
ruCujemo, da sa IPpom reijom  őlovek dalje do de, как sa 
hudom. Ali to nam se ja to  dopada, da vi za istinu dríite 
ono, kaj smo mi od obfiinskih Stalah pisali. Istina, da mi 
niti neiemo pisati lati, ali ipak se nam IPpo vidi kad nas 
barem nekoji medjimuree prerazme. Kaj se tiCe vaSega pi- 
tanja ni to Varn sledeCe moremo oleovorili: Zazovite ljudi 
skup i prefiitajte njim ono, kaj smo mi pisali. Refiite jim i 
vi svoje, tojest razlotile jim, da bi dobro bilo, da si obdina 
zazida Stale za bike. ReCite jim, da dober gazda polovicu 
hasna more iz marhe zeti, ako dobru marhu dríi i ako se 
trsi krmu imati. Ja znam po Magjarskoj gazde, koji malo 
senokoSe imaju pák ipak imaju dobru marhu. Zakaj ? Jer 
krmu povaju. Sejaju burgundiju, deteljicu, repu, mohóra i. t. d. 
Na mesto kuruze séjaju veö pSenice i hrli; j°ju pSeniönl 
kruh a kuruzu daju pojesti marhi. Videl earn gazdu vu 
Medjimurju sa 20 mefcoti zemlje i videl sam prek Mure. 
Ali videl sam i vu Slavoniji gde magjari stanuju. Morém 
reCi, da od magjarov se svaki medjimuree bi mogel vuCit* 
gospodariti. Zato bi dobro bilo, ako bi decu prek Mure dali 
vu Skolu jakSi gazdi, da se tam nekaj naviiju. Ali od logs 
budemo drugiput pisali. To jedno vám moremo reCi, da nas 
jako veseli, da vi prerazmete naSe navuke.

Veiéldki kmet. Hvala vám lépa na VaSem listu í 
pozivu Bogme urednik mora eve biti, on mora sve znati, 
eve videti, od svega pisati, samo onda more svojim Ü»* 
teljom po volji biti. Ako nam bude Bog dal zdravje, onda 
budemo i doftli vu ljetu vas pohodit, pák onda bude se 
moglo pisati, da urednik zna dobro se íutiti i vu zabavi 
takvih uglednih ljudib как je naS VeSíiőki kmet 1 Primit« 
naS srdaöni pozdrav i zahvalti na pozivu.

P. D r á v a v ia ir h s ly .  A ko  hoöete kaj znati od ee’*ke 
Sparkasse idite pitati vaSega g. Skolnika. Jako bi dobro bilo, 
da vas nekoliko ide pr£k vu Viziszenlgyörgy i tam se po- 
pitate pri g. Ikolniku. Ako se vas 20 najde,'d i|te napravils 
vjeresijsku udrugu ili selsku Sparkassu, jer bu to samo Va 
na hasén.
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Gabona. Arak. —• Cienя Ш ка.

mmázsa t ш.-cent, kor, fill.

Búza elsőrendű Páenica 22 00 —
Rozs Нгй 15 00—
Árpa Jeőmen 13 20—
Zab Zot) 13.50 —
Kukoricza Kuruza nova 1 2  2 0  —
Fehér bab aj Grah beli 1 18 50 —
Sárga bab * 2uti 15 50 —
Vegyes bab » zméáan 14.20—
Kendermag Konopljenoseme 20 00 —
Lenmag Len 22 00 —
Tök mag KoSCice 26 00 —
Bükköny Grahorka 14.50 —

f  e a e y á r f í i r H n  Ви|1а Р «* * «"- N yá ri és té li 
v S a S Z a r i U r U U  g y ó g yh e ly , a magyar Irg a l- 
inasrend tu la jd o n a . Kleőrangú kénes h é vv izü  g yó g y 
fürdő ; modern berendezésű g ő z fü rd ő , kényelmes is z a * -, 
m edence- és k á d fü rd ő k , melyek kiváló gyógvhatással hasz
náltatnak az összes re u m a tik u s - ég ide g b á n ta lm a k n á l. 
Uszodák, h ő lé g -, s z é n s a v a s -és v illa m o s v iz -fü rd ő k . Ivó - 
és be lé legzés!- k ú ra . Prospektust ingyen és bérmentve
küld AZ IGAZGATÓSÁG.
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Jzíli-oltVSey
sző lő ve s sző rő l és b o rró l NAGY KÉPES ÁR JEGY

ZÉK E M E T

I N G Y E N
és bérm éntve  k ü ld ő m  m eg, a ki e lm é t tu d a t ja . 
Ezen k ö n yve t m ég az is  k é rje , a k i ren d e ln i 
nem aka r, m e rt eb bő l m e g ta n u lh a tja  a s z ő lő 
telepítést s em elle tt sok  sző lő k é p  va n  benne. 
Szőlő o ltv á n y o k b ó l és m ás eg yéb eu ró p a i és 
am erikai s im a  és g yök eres  v e s s ző k b ő l, a v i l á g 
h írű  D e l a w a r ó - b ő l  á lla n d ó a n  tö b b  m illió  
készlet e la d ó , o lc s ó  á r m ellett. T ö b b  eze r e lis 
merő levél* közte tö b b  herceg i és g ró fi u ra d a - 

lom tó f.

C i m :

Szűcs Sándor Fia, szölötelepe
BIHAROIÓSZEG. 652 21-24

JV U rlegiiitelcsitteti)!
MfrlegtfszitS' H  jaVitó.

A »Mértékhitelesitésről« 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, 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 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
az állami mértékügyi intézettől engedélyezett mérleg- 

készitö ::
769 3 - 4

Főüzlet: N agykan izsa , M a gyar-u . 3.

Fióküzletek: Csáktornyán: Kossuth 
Lajos-utcza 9., Varazdin, Belovár.

Tojást
a legmagasabb napi áron vesz 
Max RobiÖ * tojáskereskedő 

POLSTRAU (Stayerország.)

■ ■

Jajce
U

najveksim dnevnim cienu kupuje 
Max R0 ÖÍ6 v“ jajcetrgovac 

u POLSTRAU (Stajerska.)

Alsőmihályfalván egy

=  ház =
a mely áll 2 szoba, konyha, pince, 
istálló, udvar és kertből igen ju 
tányosán azonnal

bérbeadandó.

Próbára kiadatik 2 hónapra, 
a mely időre meg nem telelés 
esetén semmi sem fizetendő.

Bővebbet:

Habus Ferencnél 
JUsómihályfalVa «. p. Muraszntnária.

Egy, a magyar és horvát nyelvet biró

fiatal kereskedísegéd
(keresztény) vas- és füszerkereskedésbe már
cius hó 1-re (esetleg 15-re) felvétetik

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
772 4—5

Egy füszerkereskedés

berendezése
775 l—I eladó.
Bővebbet e lap kiadóhivatalában.



Dr. Hegedűs József I
— f o g o r v o s  = =

ISZLAI tanár volt asszlstenso rövid Idei tartózkodásra Budapestről
( s i t f o n y in  (rtczcn is  I  Z r í n y i  s z á l l o d á b a n

FO GO RVO SI rendelést tart. I
Eszközöl fog- és foggyökér eltávolítást cocain befecskendezéssel teljesen fájdalom 

nélkül. Végez fogtöméseket arannyal, ezüsttel, platinával, cementtel stb.
Részit müfogakat (amerikai módszer szerint) a legjobb kivitelben, aranyba és kaucsukba, 
aranykoronákat, aranyhidakat 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 .
V-----------------------------------------------------------------------------------------J

Aki bútort
BUDAPESTEN A K A II VÁSÁROLNI,

saját érdekében cselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti a
„BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET-

védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK ft HITELSZÖVETKEZET
árucsarnokai, melyek a következő helyeken vannak :
Vili., József-köru 28. sz. (Bérkocsis-utca sarkán).
IV., Ferencziek-ere 1. sz. (a királyi bérpalotában).

Ezen szövetkezet az 'Országos Központi Hitelszövetkezet« tagja s ennek 
©  ©  felügyelete alatt áll. © ©  I  I

Vásárlási kényszer teljesen kizárva, f )  StilszerO, modern lakberendezések.
© ©  Jutányos árak! © ©  Szavatosság az áru minőségéért, © ©

Щ Г * Az árucsarnokba kizárólag első rangú buda
pesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.

668 7— 16 ^  ■

Nyomatott Firrhrl Fü'ön tStrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktorynán.


	11

