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A L L E L U J A !  bogy a modern eszmeárnyalatok kiölik a zsikál; a baloldalon pedig őt honvéd áll
Csodás égi mítosz, mely ide-oda két hitel: ammt egy_egy keresztény nagyobb ün- szuronyt szegezve; az egyik honvéd görcsö- 

ezredéven át megújul és mintha az Ég is ne  ̂ következik, éreznüuk kell, hogy a ke- sen tartja a kezében a »Palrona Hungáriáét 
világosabbá, érthetőbbé akarná tenni a szent ™ * ‘énT8é8 lsfleni műve szilárdul áll és meg- jelmondatos, Szűz Máriás harci zászlót. A 
legendát: tavasz fuvalmából ébred fű ki- blrkózlk mé8 minden ellentétes eszmével, a jobboldali dombormű a jobbágyság és a 
zsendűl, a fák rügyei kipattannak, a krisztusi természettudományok szabadgondolkozó ha- sajtó fölszabadítását ábrázolja. Ez az allé- 
barka ezüstös bolyha szimbolizálja a feltá- dával’ a v?szesen mutatkozó hilközöunyel gorikus kép két részre oszlik. Egy nói 
madás keresztényünnepét ,3, Ma’ amlkor minden tradíció, minden ha- géniusz tüzes karddal a kezében szétvágja

De hát ebben a korban, melynek van- ?уо"!*пу, és uralkodó eszme kénytelen a a jobbágyság rabláncait: ezzel szimbolizálja, 
nak repülőgépei, biológiai laboratóriumai, kor lázadó » » “ «művel alkudni, átformálódni hogy a népek milliói kivívták jogaikat. A  
festészete, kusza zenéje, amidőn, ha akármi- ™8y mef  Z.Ü" ” ' : , T  “ felUmadást hirde.tö szabadsajt kiküzdését ábrázoló kép is nagy- 
lytn tartózkodva is, de még a tömeg ajkán ba™ 8 8ZÓ 10,ЬЬ elkel érmi meg, emel Eg szerűen van megoldva. Ott látjuk a Landerer- 
is felhangzik az alheizmus: vájjon ebben a felé' ™ nt. valaba, . . , „ .. u . íéle saitógépet, amint kinyomják rajta a
korban hiszünk-e a feltámadásban? Hiszünk-e Jovelhusvét! Totsd be lelkünket édes cenzor láttamozása nélkül azt a világfellor- 
a krisztusi legendában? A nagy kő elhen- enyhuleUel' « • ' .  a ,tudaUa ' b°8Y ha van- gató tizenkét pontot.
Kerítésében? A sírból kikelt Istenember meg- nak "  az ®mberl haladásnak aberrációi, ha Az egyik reliefről szinte hallani véli az
újult életében? ezredeven at nem is tudlak a krisztusi ta- ember a honvédek harsány >EI0re< kiáltá-

A hasvét megindító szent ünnepe ad " ok Л * “ T  érvényesülni: az emberiség M ;  mig a másikró| ,  sajlőgép dübörgése
erre világos feleletet. A zúgó harangszó, az halad, fejlődik és Krisztus tanításában eró- hatja át lelkünket.
élet viharában szinte közönyös lelkeknek SC , lÎ aza . eszr ' .  ,. , . ... A mauzóleum külső falai és a szobor
b ó l .  hangulata és öröme. H.szunk a feltámadásban és e hitben művek mind haragzli terméskőből készültek.

Л keresztény tanok isteni eredetét és T gl®azJJ â’ ^  , а ,й2е?’ Í* í,iege ege‘ A mauzóleum belseje még káprázato-
, erejét mi sem bizonyítja jobban, minthogy e ’ a 0 og uav e 0 va in na . sabb látványt nyjut. Legelőször is a szárkofág

még az egykor milliókon és milliókon nral- ALnl ntb I * ölük szemünkbe. A szárkofág ó-kereszlény,
kodó eszmék egyre buknak és megsemmi- AI101 lYOSSlim LidjOS рш вП. úgynevezett ravennai stílben készült, Gerster
sülnek: a kősziklára épített anyaszentegyház irta: Strobl A la jos  szobrásztánál műépítész, Herpka iparművész és Kauser
megáll és ha még oly szilajúl csapkod ta- A magyar nemzet legnagyobb fiának : szobrász közös munkájával. Magában a ki- 
lapzatánál a kétely és ha még oly közöm- Kossuth Lajosnak drága hamvait magába vitelben azonban igen sok bizánci motívumot 
bős is akarna lenni az élet fordulatos ára- fogadó impozáns mauzóleumon a képző- ‘s ,e^e* fedezni. A szárkofág ugyanis 
dalában úszó hitközöny: ma inkább érezzük, művészet legremekebb alkotásait láthatjuk, mozaikba van burkolva, maga a szárkofág 
mint barmikor, hogy Krisztus tanításai ért- Már messziről szembe ötlik a mauzóleumot zöld ónixból készült, gazdagon aranyozott 
hetöbbek e kor gyermekének, aki szinte meg- betetőző hatalmas, allegorikus szobor csopor- bronz díszítéssel.
csodálja, bogy a szociálizmus magába foglaló tozat, amely a szabadságharcot örökíti meg. Négy sarkán a bécsi Szépművészeti 
keresztény lanok hogyan hathattak oly mé- A rabláncra vert oroszlán a leigázott nem- Múzeumban őrzött Attila-kincsek mása szolgál 
lyen a názáreti tó környéki halásznépre? zetet jelképezi; mellette ál! lobogó fáklyával még díszéül a szárkotágnik. A szarkofág 
Hiszen a krisztusi tanok alapja az ember- a kezében az Erő, a Szabadság és a Vilá- előtt egy lépcsőn a mártiromság jelvénye: 
sztn-. leien alapuló egyenlőség, mely a hu- gosság szimbolikus géniusza, aki megszaba- egy bronzból stilizált töviskoszoru látható, 
szadik század szociális törekvéseinek, mond- dítja bilincseitől az oroszlánt. Ott van а д pazar művegyülékü mozaikdíszítés 
bálink fundamentuma. Jóformán meg sem gyászba borult Hungária is, aki egy Turul terveit Kölber Dezső festőművész készítette: 
tudjuk érteni azt az egyszerű halásznépet, madárral stilizált trónon ül, fején halotti ,mg a tökéletes művészi kivitelért Rótti 
hogy tudta Judeától Galilleáig végig kisérni korona, mása annak a koronának, amelyet aüksh udvari üveg- és mozaikfestőt illeti el- 

j a közülök sarjadzó prédikátort, akinek vonzó III Béla király sírjában leltek fel. Mellette j8merée. Ugyancsak ő készítette a színes 
szavuu, tiszta életén és szerető szivén kívül fekszik Szent István kardja és paizsa. Az ablakokat is, melyek vetekednek igen sok 

j nrm volt egyebe. Szinte csodáljuk, hogy ország szimbólumát, Hungáriát, két párduc középkori velencei munkával 
Paleszlinában, ahol a római impérium még őrzi. Ezt az allegorikus szoborcsoportozalot
akkor tisztán ragyogott — eljöhetett az új magyar motívumokból művésziesen stilizált Ime’ exek a c*ór st'lben épült Kossuth 
szellem, mely az emberiséget átvezérelte és nyolc kandeláber környékezi, melyekben a mauzoleumnak művészi ékességei, 
egészen új fejezetet nyitott a világtörténe- göröglűz kísérteties lángja log lobogni. Magának az épületnek külső hatását
lemben. Hogy ez az új szellem éppen a nép Közvellenül a mauzóleum bejáratánál csak fokozni fogja az a terv, amelynek célja, 
legszegényebb rétegét vonta magával csodás az oldalfalakat jobbról és balról két dóm- hogy a mauzóleum körül árkádos sirboltok- 
bűvöleitel, hogy a kereszténység romántizmusa bormű díszíti. A reliefek a szabadságharc ban a magyar szabadságharc kiváló állam- 
éppen azt a bibliai népet vonta be, mely egy-egy jelenetét ábrázolják és olyan stílben féríiainak és rettenthetetlen harcosainak 
évezredek óta bolyongva, fanatikus meggyő- készültek, mint a párisi Rude-féle, Napoleon földi maradványait helyezzék örök nyugovóra.

: ződéssel ragaszkodott ősi Istenéhez. életéből vett domborművek. A jobboldali A tervek ezerint áthelyezik majd Klapka
De ahogy nem tudjuk megfejteni a ke- relief a negyvennyolcas időkből egyiK leghir- Györgyöt, Vetter Istvánt, Türr Istvánt. Woro- 

resztény szellem első térhódításait, ép oly nevesebb lovaslábornokunkat ábrázolja, más- nicki herceget, Irányi Dánielt, Perényi Zsig- 
csodálaüal nézzük kétezredes fennállását és félszeres életnagyságban; jobbján a Halál, mondol, Horváth Mihályt, Jókai Mórt, 
intézményét. És bármennyire sajogjuk azt. aki kezében két csonttal kárörvendve mii- Táncsics Mihályt és ha a családok bele-
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egyeznek, úgy ide temetik még Damjanicsot, 
Vécsey Károlyt és Kiss Ernőt is.

A nagy hsza/i tehát azok körében, azok
kal együtt alussza majd az örök álmot, akik 
neki a magyar haza felvirágoztatásában se
gítő-társai voltak!

Színészet.
Fehér Vilmos színtársulata a múlt héten is a 

legnagyobb erkölcsi sikerrel folytatta működését, 
jóllehet a szinházjárók száma meglehetősen csök
kent, mintha a közönség egy kicsit már bele is 
fáradt volna a színházlátogatásba. Pedig igazán 
kár, hogy az érdeklődés megcsappant, mert a 
hét repertoárja kiváló volt. Kiválóbbnál kiválóbb 
darabokat hoztak színre, melyek előadás tekinte
tében is magas nívón állottak.

Előadásra kerültek: A tanítónő (színmű), A 
Varázskeringő (operett), A jókedvű parasztok (éne
kes bohózat), Gülbaba (operett), Tyukodi Lőrinc 
famíliája Budapesten (tréfás bohózat), Forradalmi 
nász (színmű) és A Sasok (vígjáték).

Alig lehet a darabok között párhuzamot von 
ni. Valamennyiben egyformán törekedtek az ösz- 
szes szereplők, hogy helyöket megállják. Sőt egyik, 
másik darabban azt se lehetett megállapítani, ki vált 
be legjobban, annyira főszereplő volt a legkisebb 
szerepet játszó színész is. Így pl. A Sasokban is 
elnémul a kritika. Ebben a pompás darabban — 
mely mellesleg megjegyezve nagyobb közönséget 
érdemelt volna meg (még megérjük, hogy akik az 
előadáson nem voltak, a darab újra való szinre- 
hozatalál fogják kérni) Bakóval Repkai is ver
senyzett a babérért, pedig ez a különben törekvő 
színész még eddig csak harmadrangú szerepekben 
szokott fellépni. De ez este 6 is annyira ki
vágta dikciójával a garast, hogy még Kertész La
jost is megindította.

Hasonló verseny folyt a többi előadások al
kalmával is, mégis a pálmát a Tanítónő és a For
radalmi nász előadásáért kell a derék színtár
sulatnak oda nyújtani. Amit ezekben a darabok
ban az ügyes színészek produkállak, az a legké
nyesebb Ízlést is kielégíthette. A művészi színvo
nalat kell megállapítanunk, mint fokot, amikor 
ezekről az előadásokról megemlékezünk. A szerepek 
megértése, átérzése, hangulat, összjáték stb. a 
külső díszes keret s nagyobb dimmenzióktól el
tekintve — fővárosi színpadot varázsoltak ez elő
adások alkalmával a jelenvoltak elé. Bakó Lajos 
siker tekintetében a legnagyobb fokot ezekben 
a darabokban érte el játékával. Otthonias fellé
pése, elegáns mozdulatai, diszkrét gesztusai, biztos 
tudása, kiváló alakítása, kellemes hangja, drámai 
kitöréseinek disztingvált fokozatai már rég bizto
sították részére, mint komoly színész részére, a 
közönség szinpátiáját. Ezt érte el most is Nagy 
Pista és Marc-arron szerepeiben. Ép így dicséret
tel kell megemlékeznünk Erdei Flóráról, aki mint 
a falusi tanítónő csak szaporította eddigi babérjait. 
Osztozkodtak velők a sikerben Kispálfi, aki mint 
Főúr és Prosper; Kertész, aki mint Káplán és 
Cópin abbé és Davout szintén gyarapították babér

jaikat. Ügyes volt a két darabban mint bonvivánt 
Réthelyi is a szolgablró és Erment szerepeiben. 
Ép így Lorándi is, aki Pálfinéval egyetemben a 
Tanítónőben a gőgős falusi nábobot s a Forra
dalmi nászban Montaloupot jól alakította. A Ta
nítónőben Rélhelyiné is kedvesen játszott, vala
mint Szalóki is Hray Ida szerepében. A Forradalmi 
nászban Tóth Józsefnek (Du Bartos), Varga Ilon
kának (Leontia), Kendi Andornak (Jeromos) és 
Repkai Bélának is jutottak nagyobb szerepek, 
melyekkel az elődás keretébe fényesen beleillesz
kedtek.

Az operettek közül különösen a Gülbaba 
tetszett. Legtöbb sikert ebben a darabban Bakó 
Lajos, Erdei Flóra s Réthelyi értek el. Bakó nagy 
hatással személyesítette Gülbabát, Réthelyi Kucsak 
Ali basát. Erdei Fióra is pompás Ledila volt. A 
darab meséje azonban leginkább Gábor diák (Kál- 
lay) és Kispálfi (Mujkó cigány) körül bogozódott. 
Igen ügyesen játszottak. Kállay temperamentumos 
játékával s kellemes hangjával sok tapsot érde
melt ki. Tánca is tetszett. Az utóbbit s a táncot 
meg is kellett ismételnie. Kispálfi hű cigány volt, 
aki kitűnő alakításával a Gülbabában is beigazolta, 
hogy elsőrendű erő.

A Sasok előadásával kitűnő vígjátékban gyö
nyörködhettünk. A szellemességektől sziporkázó 
darab végig lekötötte a közönséget. Ügyes bonyo
dalma, szellemes fordulatai, bonmotiai, a szereplők 
rulinirozott játéka állandó kacagásra bírták a 
magát, majd halálra nevető közönséget. Néha egy 
kissé komolyabb tónust is vittek bele a játékba 
Bakó Lajos, Erdei Flóra, Kertész Lajos, meg 
Kendi Andor —  akinek ebben a darabban vezető 
szerep is jutott, melybe magát igen jól beletalálta 
— de ez is mind a humor csillogó mezébe öltöz
ködött Kispálfi játéka mellett, aki mint a Sasok 
dojenje bravúrral alakította az élet viharain át
esett, de emiatt soha kétségbe nem eső s min
denkit megpumpolgató vénecske Barna bácsit. 
Réthelyi, Tóth József és Szalóki Szidi is igen 
ügyesen játszottak.

A héten megkezdődtek a jutalomjátékok is. 
S kit illetett volna meg az elsőség, mint Kispálfit, 
aki állandó jó kedvet hoz magával a színpadra. 
Tyukodi Lőrinc famíliája Budapesten volt a bohó
zat, melynek tréfáival Kispálfi előállott. A közönség, 
mely Kispálfi művész! játékát a legteljesebb mér
tékben honorálja, zsúfolásig megtöltötte a színházat. 
De a nagyfokú érdeklődést az előadásos is megér
demelte. Maga a darab nem ért ugyan sokat; de 
a közönség jól mulatott, sokat kacagott, szóval 
élvezett. S ez nemcsak a jutalomjátéka Cérdeme 
volt, de pártnerjei is mind kivétel nélkül azon 
fáradoztak, hogy a publikum érdeklődését tőlük 
telhetőleg meghálálják. Az előadás kabaréval 
volt összekötve, melyben kupié kát Varga Ilonka, 
Repkai, Tóth és Rutkai, Réthelyi és Kertész, nép
dalokat Fehér énekeltek. A legtóbb számot meg 
kellett ismételniük. A darab hőse magától érlető- 
dőleg Kispálfi volt s talán felesége, Kispáifiné is, 
aki a falusi asszonyt kiválóan alakította. Rokon
szenves volt Bakó, Réthelyi és Kertész, különösen 
pénzügyőri szerepében. Kállay és Erdei játékukkal 
a szokott élvezetben részesítették a kö

zönséget. Réthelyiné, »nini Eiermayerné, szintéo 
elemében volt.

Tyukodi Lőrinc tehát ^asszad a rabbá nőtte 
ki magát. De csak a direktor részére, mert mint 
halljuk, a jutalomjátékos nagyon keveset kapott a jö
vedelemből. Egy szálloda kényesebbszemélyzelét nem
lehetne belőle tisztességes borravalóval ellátni. 
Semmi közünk a dologhoz, de sajnáljuk, hogy 
Kispálfinak nagyon is aprópénzzel fizették ki ily. 
formán a közönségnek iránta megnyilatkozott szim
pátiáját !

—  Hirdetmény. Az országgyűlési képvi
selő választók állandó névjegyzékének kiiga
zítása Csáktornya nagyközségben folyó évi 
március hó 29-ik napján fog teljesílletni és 
e célból a kiigazító küldölUég ott az nap d.
u. 3  órakor megjelenend s működéséi meg. 
kezdendi. űriről is a nevezett község lakosai 
azzal értesíttetnek, hogy az elöljárók a 
törvény 35-ik szakaszánál fogva a kiigazí
tásnál jelen lenni, a jegyző pedig a község 
adófőkönyvél, földadó telekkönyveket ((Ka
taster) s ha a tagosítás a községben meg
történt, a lagosítási földkönyvel a küldöttség 
használatára megszerezni s készen tartani 
— kötelezletnek. Mindazok, kik a felvételre 
magukat jogosítotlaknak tartják, jogosultságuk 
igazolása végett a küldöttség előtt szemé
lyesen is megjelenhetnek és ez eselben 
adójuk mennyiségének igazolása vége tt adó
könyveiket a küldöttség előli felmutatni tar
toznak. Ezen hirdetmény a községi elöljárók 
által a törvény 32-ik szakasza értelmében 
az összeírást megelőzőleg 8  nappal a köz
ségben előre kihirdetendő s az, az ekkénli 
kihirdetés megtörténtének bizonyításával el
látva a fentebbi napon a k.igazító küldött
ségnek átadandó. Kelt Csáktornyán, 1910. 
március hó 18-án. A kiigazító küldöttség 
elnöke.

K Ü L  Ö N F É L  É K.
—  A  somogyi főispán Zalában. Mint 

hírlik, a kormány Maklalvay Géza somogy- 
megyei fő spánt fogja megbízni a zalai 
lőispánság teendőinek ideiglenes elvégzésé
vel. A kormány ugyanis Zalában egyelőre 
nem hajlandó főispánt kinevezni.

—  Városi közgyűlés Csáktornya nagy
község f. hó 2 2 -én tartotta meg közgyűlését 
Pelrics Ignác városbíró elnöklete alatt. A 
tavalyi számadásoknak a számvizsgáló-bizott
ság javaslatára lörtént jóváhagyása után 
Laux János közs. állatorvos fizetéséi 1600 
s Kümmert Sándor adóügyi jegyző lakbérét

A  barátnők.
Irta: G osztonyi Jenő.

A Rügyfakasztó verőfényes tavaszi napon 
sütkérezett a két ezüslhaju matróna a nyirkos, 
harmatos gyeppart sarkában. Szorosan összeku
porodtak és szívták az illatos balzsamos levegőt, 
ügyet sem vetve a sebesen robogó fogatokra és 
az előttük sétáló, cifra úri népre. Borongó tekin
teteikkel elrévedeztek a kéklő messzeségen, az egy
másra torlódó, vakító fehérségé felhőkön és olykor 
nehéz sóhaj tört ki keblükből.

Már jó ideig ültek szótlanul egymás mellett 
és legfeljebb annyiban adtak életjelt magukról, 
hogy esernyőik vashegyével kacskaringós vargabe
tűket róttak a homokba, amikor végre egyikük 
megtörte a csendet.

— Ma harminc éve Margit — mondá bá 
natos, lemondó hangon.

— Minek 9 — kérdé a megszólított érdek
lődő hangon.

— Harminc éve, hogy itt először találkoztunk.
Margit szorgosan kutatni kezdett emlékei kö

zött, aztán helybenhagyólag intett fejével. És a két 
barátnő gondolataiba merült.

* *
*

Igen, ma van harminc éve, hogy a két ba
rátnő először találkozott azon a keskeny gyep- 
padon. Ott látták és ismerték meg egymást elő

ször, ott tárták fel szivük titkát és elválaszthat- 
lanokká lettek ama naplói kezdve. Mert megsze
rették egymást.

Akkor úgy történt, hogy Galambos Margit, 
a fiatal keresett fehérvarrónő, rendbehozta otthon 
szűk, fehérremeszelt szobácskájál és kötőkosarát 
a karjára véve, miután kétszer Is megrázta a ki
lincset, hogy vájjon az ajtó jól be van-é zárva, 
a napra kitett muskátli virágját a szomszéd mo
sónő gondjaira bízva, siető léptekkel elindult a 
városliget felé.

Útjában nem találkozott senkivel. A járó
kelők mosolyogtak üde, piros arcán és a merészebb 
férfinépség iolakodó kíváncsisággal nézett utána. 
Némelyik talán esettintett is a nyelvével, de ó 
nem vette észre. Csak haladt a maga útján kitű
zött célja felé és érdeklődve nézte az épülő kül
városi házakat, ahol ritkábban szokott járni.

Egyszerre csak azon vette észre magát, hogy 
kiért a ligetbe. Hosszabb sétához nem szokott lába 
megérezte, hogy majd egy órája gyalogol és a leg
első üres padra leült. Itt, miután egyideig mered
ten bámult maga elé. kinyitotta a kosarát és mi
után kötését elővette, szorgalmasan munkához 
látott. Szabad idej»t volt ama délután és ezt úgy 
vélte legcélszerűbben felhasználni, ha magának 
dolgozik és szükségleteit pólolja. Harapni valót is 
hozott magával, hogyha a friss levegőn meg ta
lálna éhezni, jóízűen falatozzon.

Hirtelen felrezzent. Karcsú szőke nő állott 
előtte, reászögezve mélységes dióbarna szemeit.

— Jó napot. Megengedi ?
— Kérem.
És helyet foglalt mellette. Kisvártatva meg

szólalt a jövevény. A nap erősen ide tűz. Nincs 
ellenére, hogy a napernyőmet kinyitom ?

— óh! dehogy. — És a két nő szorosan 
egymás mellett ülve beszédbe elegyedett. A kis, 
jótormán még gyermek Mariska fokozódó érdek
lődéssel szemlélte az idegen halvány aicát, finom 
hajlású orrát és parányi szájacskáját; de Margit
ban is mindjárt rokonszenvet ébresztett a fiat* 
lány nemes egyszerűsége. Rövid idő múlva bizal
masan cseveglek és a szép halovánv asszony ej* 
mondta, hogy férjétől elvált, mert az, miután el
pazarolta az ő vagyonát, rútúl megcsalta és mos 
zongoraleckékből él. Rokonai szívesen segélyein » 
ugyan, de a mások jószívűségével nem akar vis* 
szaélni. Margit beszéd közben észre sem vet • 
hogy szomszédnöje mily mohón nyeli minden ss* 
vát és lázas érdeklődéssel csüng ajakán.

Egy szomorú emlék felelevenítésénél nagyo 
lélegzett és látni lehetett, amint arca m ind  jobb* 
kipirúl, tekintete melegebbé válik. .

Maris nem állta már tovább, annyira íj 
törte a nyugtalanság. Hirtelen a beszélő bőgj 
szavába vágott.

— Hogy hívták a férjét ?



300 К-ban állapította meg a közgyűlés. A hazafiasságnak Stridóváron, mely maradandó den könnyen végzetessé válható tűzeset 
város, valamint Búzás, Battyán és Zrínyi- nyomot hagy hátra az idegenajkú lakosság okozója lehetett volna, hogyha Sziebert Józsa 
külváros lakosai címére érkezett postakül- kebelében. Színre került a Hős fiúk egyfel- és Bedics Anna kis lánykák a gyűjtötelep- 
demények és postai értesílvények átvételével vonáeos színdarab, melyhez foghatót, tudó- röl felszálló füstöt észre nem vették s a 
és hitelesítésével Petries Ignác, Dénes Béla sítónk szerint, Stridóváron még nem láttak, gazdát a dologról nem értesítették volna, 
és Horváth Pál bízattak meg. Stefaics Miksa Oly szép és megható volt az előadás, hogy Steinberger cégvezető a rendelkezésre álló 
és Jug Mihály részére építkezési telkek el- sokan voltak, kik sírtak. Ügy az előadás, munkásokkal egyetemben azonnal hozzáfo- 
adását engedélyezte, mig Bedics András, valamint a rendezés körül kifejtett finom gott a tűz oltásához, ami egynéhány veder 
Kopácsi Ferenc, Golub Antal és Megla János érzék és tapintat elismerésreméltó volt. A vízzel sikerült is. Szerencse, hogy a gödör 

' kérvényeinek tárgyalására újabb határnapot szereplők mind magyar ruhában játszottak, nappal kezdett füstölögni s nem éjjel, amikor 
lűzött ki. Az 1911-iki esküdtek alaplajstro- Hungáriának angyal képében való allegori- a tűzveszélyt terjedésében feltartóztatni szinte 
mának egybeállítására Benedikt Bélát és zálása, görögtűztől megvilágítva, — megkapó lehetetlen volna.
Fejér Jenőt küldte ki. Határozott & vadász- volt. A szép siker oroszlánrésze DanitzSán- __ Д gőzgépkezelők és kazánfűtők Iég
területek bérjövedelmeinek hová fordítása dornét illeti, aki hetek óta fáradozott, nem közelebbi képesítő vizsgái Sopronban április 
tárgyában. Csesznék Józsefné megkeresésére kiméivé költséget sem. Az ünnepély, mely hó 3. napján délelőtt 9 órakor a Sopron 
határozatilag kimondta, hogy a néhai dr. egészében Danitzné finom, lelket nemesítő városi villanytelepen fognak megtartani. A 
Krasovetz Ignác által a íelépitendő kórház- Ízlésének volt a visszalükröztetője, nagy kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. 
alap javára hagyományozott 1000 K-nak le- hatást gyakorolt a jelenle. ökre, kik a derék kir. kér. iparfelügyelőséghez küldendők. Szent
télbe való helyezéséhez ragaszkodik. tantestületnek s első sorban a rendezőnek György-utca 20.

— Halálozás. A muraközi klérusnak JJem győztek eleget hálálkodni a szép haza- — |Jj politikai napilap a fővárosban, 
halottja van. Gyászol Muraköz lelkészi kara, *lrtS ünnepély rendezéséért. Március 30-án új napilap indul meg Budá
mért a perlaki plébános, Hahns Mihály, — A város világítása. Örvendetes a pesten »Világ« címmel, értesülésünk szerint 
meghalt. Habus Mihály muraközi születésű haladás, melyet a közvilágílás terén utóbbi a szabadkőmivesek kiadásában és szerkesz- 
volt. Drávacsányban született 1873 szept. időben észlelhetünk. Már többször rámutat- tésében, a szabadkőmives-eszmék és elvek 
5-én — földműves szülőktől; de tehetséges tunk azokra a praktikus intézkedésekre, (fölvilágosodás, emberszeretet, haladás, mű- 
fiu lévén, Nagykanizsára a gimnáziumba ad- melyekkel az utcák kivilágítását megjavítot- veltség, jótékonyság stb.) terjesztése és a 
ták, ahonnan Zágrábba a szemináriumba ták. Ez a javulás elsősorban a lámpások konkrét közéleti célok (általános, titkos, 
került. 1898-ban felszentelték s nyomban célszerűbb elhelyezése következtében állott egyenlő választójog; szekularizáció; feleke- 
Kisszabadkára disponálták segédlelkésznek, elő, ami praktikus idea volt a villamostár- zetlen közoktatás; progressiv adórendszer) 
ahonnan egynéhány havi működés után sulat részéről, mely Hirschler Emil szerelő kivívása érdekében. A lap emellett erősen 
Perlakra helyezték át* hasonló minőségben, javaslatára a kísérletet ez irányban megtette, hazafias, magyar szelleműnek Ígérkezik, amit 
ahol 1906-óta, Vargha János plébános elha- De szükségessé vált az áram erősítése összeegyezlethetőnek tart a legszélsőbb libe- 
lálozása után, elhunytéig, mint plébános mű is, mert a régi lámpatestek nem adtak kellő ralizmussal s ezt a vezetők egyénisége látszik 
ködött. Rokonszenves egyéniségének köszön- világosságot. Hogy ebben a tekintetben is garantálni, akik eddig is ilyen irányban mű- 
hette, hogy 1905-ben a téli választások al- meglegyen a reform, a város képviselőles- ködtek. A most folyó politikai kavarodásban 
kalmával Wlassics Gyula visszalépése után tülete elhatározta, hogy az összes régi lám- érdekes az egészen új, határozott állustog- 
őt léptették fel képvisélő jelöltnek s csak 43 pásokat kicseréli. Ezentúl tehát a régi 16 lalás és a független, pártokra és kormányra 
szavazattal maradt kisebbségben. Utóbb azon- gyertyafényü szénszálas lámpák helyett 50 való tekintet nélkül megnyilatkozó eszmekör. 
ban politikai Pál-fordulása következtében nép- gyerlyafényü szénszálas lámpák fog|ák ut- — Horvátok tüntetésé. Nagyon közel

. szerűsége nagyou csökkent, sőt a társadalom cáinkat bevilágítani. Ez az intézkedés 560! vagyunk a határhoz s mert a horvát szom-
\  tőle teljesen el is fordult. Azólá a közügyektöl К többlettel terheli ugyan meg a város költ-! szédok nem férnek meg a bőrükben, bizony
r teljesen visszavonultan éli, mialatt gyötrő be- ségvetésél, ezt azonban senkisem sajnálja, nem egy esetben egy-egy parázs tüntetésnek

tegség is meglepte, mely ellen hiába kereseti — Közgyűlés. A Csáktornyái Chewra színhelye vagyunk. Múlt vasárnap is volt 
orvoslási. Halála f. hó 22 én d. e. fél 10 órakor, kadischa (Szent Egylet) f. hó 18-án tartotta ilyenben részünk. Mely, hogy nem nőtte ki
életének 37-ik évében következett be. Földi rendes évi közgyűlését, melyet a mull év- magát nagyobb arányúvá, igazán csak a
maradványait csütörtökön helyezték örök ben elhunyt egyleti tagok emlékére tartott rendőrség beavatkozásának köszönhető, mely
nyugalomra, paptársainak s a közönségnek gyászistentisztelet előzött meg. A szónoklatot a tüntetést még csirájában elfojtotta. A
igaz részvéte mellett. Béke hamvaira! Schwarcz J. rabbi tartotta. A közgyűlés botrányt egy automobilon Csáktornyára ér-

— Március Idusa Stridóváron. Lélek- során felolvasott számadásból kitűnik, hogy kezelt társaság idézte elő, mely egy katona
emelő ünnepségről vettünk hírt, mely Slridó- a múlt évben az egyesület 1161 koronát tisztből s több intelligens horvát emberből 
váron, az oltani áll. iskola falain belül már- fordított szegények segélyezésére. (Tűzifa 399 állott. Kezdetben csendesen voltak a Zrínyi- 
cius 15-én lefolyt. Nem száraz sablonos korona, készpénz 762 korona). szálló éttermében, de utóbb az utcára ki-
programm szerint folyt le az ünnepély, de —- TŰZ Csáktornyán. Tannenbaum hely kerülvén, borközi állapotban feltűnően visel- 
hazafias színdarabbal gyújtottak lángot a beli tojáskiviteli cég szemétgödre múlt ked- kedni kezdtek, sőt az arra sétáló hölgyekkel

— Kondai Béla. vitte rá, vagy Ínyét csiklandozta a hamvas, ropo- Csak most . . .
A kérdező ijedten elhalványult és feje leha- gós gyümölcs, melv érintetlen volt még, de csak \Margit, ki könnyezve hallgatta végig a leányt, 

nyatlott. kezét kell kinyújtani érte és ölébe hull. odaborult keblére és keservesen zokogott. Attól a
— Az Istenért mi baja ?  — sikoltá Margit És talán igaza is vol».. 0  hitt a csábító sza- pillanattól kezdve pedig elválaszthatatlan barát-
— Semmi, semmi, pillanatnyi rosszullét. vának, ki házasságot Ígért neki és már oda is nőkké lettek.
A szőke asszony felugrott, hogy a közeli kút- adta volna magát az Alhatatos ostromlónak, ki * * *

ról vizet hozzon, de a remegő leány megragadta hűséget, szerelmet esküdött. . . . .  . . .
a kezét. De a véletlen segítségére jött és megmen- Akkor harminc esztendeje . . . .

— Ne fáradjon, nem lesz bajom. tette azt, ki vakon rohan a veszedelemnek. Hirtelen nagy csődület keletkezik. Az asszony-
— De hisz ön*beteg. Béla édesanvja tudomást pzerzett a tiltott népség rémült sikoltozással iramlik jobbra-balra,
— Nem, nem is voltam soha. viszonyról és attól a pillanattól kezdve nem le- férfiak tolongnak és egy lovasrendőr őrülten vágtat.
— Akkor mitől lett rosszul? hetett maradása a házban. A két őszhajú nő felocsúdik merengéséből
— Mert említeni hallottam . . .  És őt a másik órában már tova repítette a és valami bővös erőtől vontatva, arra felé tart,

K it ?  homokfutö, mielőtt elbukott vein«. Az öreg asz- hol a tolongás a legnagyobb. Egy ember fetreng
— A férje nevét. szony maga segített neki a csomagolásnál és mi- ott párolgó vérében, valamelyik sebesen robogó
— A férjem nevét ? — kérdé tágra meresz- |jOP femit a kocsira, össze-vissza csókolta. És csen- fogat elütötte.

tett szemekkel Margit. desen átkozta könnyelmű fiát, aki miatt Marinak Szegény munkásféle lehet. Egy nagy piros
— Igen. menekülnie kellett. Szitkokkal illette a reményteljes kendő van nyaka köré csavarva és ruhái ron-
— Hát ism erte? csemetét, ki mester a nócsábításban. Gesztenye gyokban lógnak le testéről. Talán részeg volt és
— Fájdalom nagyon jól. fürtjei gyűrűkben omolnak, bogárszeme és egy pi- úgy bukott a száguldó paripák lábai elé.
— Ah beszéljen, kérem, könyörgök. ros anvnjetry a homlokán. Л két nő mindinkáb közelebb férkőzik.
És a sápadt halovány leány nem kérette ő  feljött Pestre és miután állást sokáig hnsz- Már látják a szerencsétlent. Maris Msikolt

magát. Beszélt Margitnak férjéről, arról a könnyelmű, tnlanúl keresett a jobb családoknál, bement az és összerogyik. Barátnője könnyezve fogja fel áléit
№ha fickóról, mikor még nőtlen volt. S az öreg az üzletbe fehérvajrónónek. Később, mikor némi testét Az oda sereglett tömeg kíváncsian fordítja
Kondaiéknál volt nevelőnő, kik örökbe fogadták ismeretségre tett szert, kilépett és a mag» kezére arra a fejét, ők még nem vették észre, hogy az
kát legkisebb unokájukat, korán elhúnyt egyetlen kezdett dolgozni. Keresetéből szerényen, egyszerű elgázoltnak szürkülő, összecsaptál fürtéi alatt egy
leányuk gyermekeit. háztartással megélhetett. Később értesült róla, hogy piros anyajegy van a homlokán . . . .

Béla jogász volt akkor és szünidőben otthon Kondai abbahagyva jogi tanulmányait, megháza-
*olt és foglalkozni kezdett ő vele. Talán unalom sodott, de többet nem hallott felőle.
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szemben illetlenkedtek is. Amikor ezért a 
rendőrség Okét felelősségre vonta, még nekik 
állt feljebb, sOt a katonatiszt kardot is akart 
rántani, miben azonban Németh István 
rendőrbiztos őt megakadályozta. Erre az 
oda érkezett csendőrség az egész díszes tár
saságot letartóztatta s Guszter Alfréd had
nagy kivételével mindannyit a szolgabírói 
hivatalba kisérte, ahol Szalmay József fő
szolgabíró őket azonnal kihallgatta, de a 
tényállás felvétele s a személyazonosság 
megállapítása után valamennyit szabadon 
bocsájtotta. Ezzel azonban a dolognak nincs 
vége, mert az esetről a katonaságnak jelen
tést tettek s a közbotrányt okozók ellen a 
bűnvádi eljárást megindították.

—  A nyári színikritikus és a prima
donna. Egyik laptársunk Írja, hogy van egy 
nyári színházi kritikus, akinek most ütközik 
a bajusza és aki azért nyári kritikus, mert 
ezidőszerint Budapesten az öreg aulában 
Mariska kérdéseire szeretne felelni, ha tudna 
és csak fecskecsicsergéskor érkezik haza 
ahol a nyári színészek érkeztével felcsap 
nyári krtiikusnak. Ámbár ez a tehetséges 
ifjú Mariskát nem veszi elég komolyan, 
nyári kritikusi minőségben annál komolyab
ban veszi a Mariskákat, Iliket, Sárikat, a 
szendéket, hősöket, szubrettet és egyebeket. 
Hogy mily komolyan, veszi a művészet egy- 
egy nyílt kérdését kitűnik abból, hogy mos
tanában is körkérdést intézett a prima és 
dua donnákhoz és a kérdés, amelyet a 
földönjáró csillagokhoz körözött, nem a mű
vészetnek valamely szubtilis ága volt, hanem 
ez: — Milyen krémet használ Nagysád? És 
a nyári kritikusnak már is néhány száz ily 
válasza van. — Természetesen Diana — krémet 
csak a három-csőrü kacsa idejében használ
hattak mást. Mióta a luxenburgi udvar 
gimbeli-gombolja a bon tont, azóta nincsen 
más krém, mint a Diana krém Tégelye 1 
Г50 К és kapható minden gyógyszertárban, 
drogériában.

—  Az iparostanoncok kiállítása. Már
múltkor a hírek között, de vezető helyen is 
említettük, hogy a fővárosban iparostanonc- 
kiállílást szándékoznak rendezni s hogy en
nek megvalósítására az ipartestületet is fel
hívták. Az iparostanonciskola testületé s a 
tanodái bizottság az üggyel már foglalkoztak. 
Az iparteslület elé kedden került a dolog, 
egyelőre csak annak elöljárósága elé. A 
Premec Miklós elnöklete alatt megtartott 
előljárósági gyűlésen Zrínyi Károly igazgató 
kimerítően ismertetvén a főigazgató leiratát 
s az eddigi tárgyalásokat, az elöljáróság pár- 
tolólag terjeszti az ügyet a husvét után meg
tartandó rendkívüli közgyűlés elé. Eszerint 
kilátás van nemcsak arra, hogy a kiállítást 
anyagilag támogassák, de arra is, hogy ele
gendő számú műhelyi munka elkészüljön. 
Ezekből és a tanoncok készítendő iskolai 
munkálataiból előzőleg helyi kiállítást fog 
rendezni az ipartestület, mely feleleveníteni 
fogja azokat a tanonckiállitásokat, melyek 
régebben, a tanonciskolával kapcsolatosan, 
Csáktornyán szokásban voltak.

—  A  színház szenzációja. Fehér Vilmos 
színigazgató örvendetes meglepetésben része
síti a Csáktornyái közönséget. Kállay Jolán 
művésznőt, a budapesti Király-szinház hírne
ves szubrett-primadonnáját, ugyanis megnyer
nie sikerült, hogy színpadján három estén 
fellépjen. Kállay Jolán a jövő kedden, szerdán 
és csütörtökön a VigÖzvegy, Aranyvirág és 
Lilly operettekben szerepel mint vendég. 
Csáktornya közönsége annál is inkább ér
deklődik a vendégszereplés iránt, mert a 
Király-szinház által rendezett versenyben

Kállay Jolán volt a nyertes. Mint János 
vitéz 0 nyerte el a versenydíjat

—  Badacsonyi borvásár. Badacsony 
hegyközség elhatározta, hogy Badacsonyban 
a Hableány-szállóban március hó 31-én és 
április hó 1— 2-án borvásárt tart. Hasonló 
borvásár április hó 4., 5. és 6-ik napjain 
Somlyón is lesz tartva. Bővebb telvilágo- 
sítással Badacsony hegy község szívesen szolgál.

—  Nem kapunk magyar katonaságot.
Már évek óta sürgeti a Csáktornyái társa
dalom, hogy magyar katonaságot kapjon. A 
kérdés lulajdonképen azóta napirenden van, 
hogy a lovaskaszárnyát Csáktornyán felépí
tették. Ügy látszik anzonban, hiábavaló min
den érvelés. Minden argumentum mellett 
ugyanis az az argumentum a döntő, melyet 
katonai szempontból állítanak előtérbe. Ez 
alapon utasították el Csáktornya képviselő- 
testületét is abból kitolyólag, hogy m. évi 
októberi gyűlésén hozott határozata talapján 
a horvát ulánusoknak huszársággal való 
kicseréltetését kérte. A honvédelmi minisz
térium száraz argumentuma : hogy csakis a 
katonai érdekek azok a szempontok, melyek 
a csapatok elhelyezésénél szem előtt tart
hatók. Tehát nem kapunk magyar huszárokat.

—  Temetkezési Vállalatok b. figyelmét fel
hívjuk, hogy sikerült megkapnunk a »Perolin« 
fertőtlenítő készülék egyedüli vezérképviseletét. A 
»Perolin« a szoba levegőjét tisztítja, felfrissíti, 
kellemes illatot áraszt és megöli a bacillusokat és 
igy a ravatalozási kellékekkel nem viszik haza 
családjukhoz, valamint más házakhoz a betegséget. 
A »Perolin« 3 nagyságban Friedmann L. Lajos 
és Testvére cégnél, Budapest, V. Arany-János u. 
29. kapható. Árak: 12, 20 és 25 korona. Kívánatra 
árjegyzéket használati utasítással bérmentve kül
dünk.

—  Cementgyár Perlakon. Egyik februári 
számunkban már megemlékeztünk arról, 
hogy Perlakon beton- és cemenlgyár van 
alakulóban. Az ú| iparvállalat Muraközi 
Cementgyár címen e hó 13-án tényleg lé
tesült is. Ekkor volt a részvénytársulat meg
alakulása, mely a vállalat létrejöttét immár 
teljesen biztosítja. A vállalat 40 ezer korona 
alaptőkével kezdi meg működését. A vállalat 
élén, mint elnökigazgató, dr. Kemény Fülöp 
perlaki ügyvéd áll, alelnök pedig Dénesi 
István. Választoltak még 4 igazgatósági ta
got (Csáktornyáról László Béla dr. ügyvédet) 
s 3 felügyelő-bizottsági tagot. A cemenlgyár 
helyiségeit nemsokára tető alá hozzák, a 
gépek is már meg vannak rendelve s má
jusra az első készítmények már forgalomba 
is kerülnek. A cementgyárnak nagy jövőt 
jósolnak, mert a Perlak környékén található 
s a szakértői vizsgálat által igazolt ideálisan 
tiszta homokból elsőrendű gyártmányt lesz ké
pes előállítani a gyár s különösen a fedőcsere- 
peket oly jó minőségben fogja gyártani, hogy 
a szomszédos téglagyárak gyártmányait mind 
le fogja gyűrni.

—  Földomlás. Mull kedden sajnálatos 
szerencsétlenség történt. Plemencsic9 János 
42 éves felsőpusztafai lakost a nyakába 
omlott földtömeg megölte. Plemenc9ics János 
a város határában Mávrek József battyáni 
lakos homok és kavicsbányájában dolgozott 
Básek Györggyel ugyanottani lakossal. Dél
után 3 és 4 óra között azonban, miután a 
gödör kiásott földtömege megmozdulni kez
dett, Básek kiugrott a gödörből, Plemencsics 
azonban ott maradt s a fal mellett meg
lapulva, leste, mi történik. Az omló föld ez 
alatt maga alá temette Plemencsicset. Básek 
segítségére sietett ugyan s habár ki is ásta a 
földtömeg alól, megmenteni már nem tudta. 
Útközben, mig kocsin hazaszállították, ki- 
szenvedett.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
Az Eltö Magyar Általános Biztosító Társától 

közgyűlése. Az Első Magyar Általános Biztosit? 
Társaság múlt 12-én tartotta évi rendes közgye 
lését gróf Csekonics Endre v. b. t. t. elnöklete 
alatt. Az igazgatóság részéről az ügyeket a társa
ság vezérigazgatója, Ormódy Vilmos főrendiházi 
tag adta elő. Az igazgatpság felolvasott jelentéséből 
valamint az előterjesztett zár- és mérlegszám Iából 
kitűnik, hogy a lefolyt 1909-iki ötvenkettedik üzlet
év eredményei voltak a társaság működése óla a 
legnagyobbak s összesítésükben a legkedvezőbbek. 
Az évi 5,113.728 korona 98 fillér tiszta nyereség
ből az igazgatóság osztalékul 1.500.000 korona 
összeget javasolt, tehát minden egyes egész rész
vényre 500 koronát, mig a nyereség többi része 
az alapszabályszerü levonások után a társaság 
dúsgazdag tartalékainak és alapjainak további 
erősítésére szolgál. Az üzleti eredményekhez méltó 
volt ezúttal is a társaságnak a közcélok iránt 
tanúsított hagyományos áldozatkészsége. A köz
gyűlés az összes számadásokat s az igazgatóság, 
illetőleg az egész kormányzótestület valamennyi 
javaslatát köztetszéssel egyhangúlag elfogadta s az 
1909-iki üzletévre vonatkozó felmentvényt minden 
irányban megadta. Az egész részvényenként 500 
korona osztalék kifizetéséi a társaság főpénztára 
már a legközelebbi hivatalos napon (hétfőn, e hó
nap 14 én) megkezdi. A kormányzótestület tagjaiul 
egyhangúlag megválasztatlak a következők: Elnök: 
gróf Csekonics Endre. Alelnök: grót Zichy János. 
Választmányi tagok: báró Baich Milán, gróf Bánffj 
György, gróf Batthyány István, dr. Bródy Samu 
(uj), Darier Henrik, gróf F.rdődy Rudolf, báró Ger- 
liczy Ferenc, Goldberger Berlhold, báró Harkányi 
János, gróf Karálsonyi Jenő, Dibits Adolf, gróf 
Nádasdy Tamás, lovag Schoeller Pál, Szeged у György, 
Szitányi Géza, báró Uéchtiitz Zsigmond és gróf 
Wenckheim Frigyes. Az igazgatóság tagjai lettek: 
báró Harkányi Frigyes, László Zsigmond, Ormódy 
Vilmos, Szende Károly, gróf Zichy Nándor; a fel
ügyelő-bizottság tagjai: Berzeviczy Albert, Bur- 
chard-Bélaváry Konrad, Hajó9 József, Németh Ti
tusz és Radvánszky Géza. Végül Szabó Géza rész
vényes köszönetét mondott elsősorban oriuódi Or
módy Vilmos főrend, vezéi igazgatónak, az igazga
tóságnak az egész konnányzótestületnek s kitűnő 
tisztikarnak az elért fényes eredményekért és kéri 
azt jegyzőkönyvbe foglalni. Gróf Csekonics elnök 
köszönetéi mond a kormányzótestület nevében a 
bizalom nyilvánításáért s ezzel a közgyűlés véget 
ért. — A közgyűlés után tartott igazgatósági ülé
sen az igazgatóság a következőleg alakult meg: 
Igazgatósági elnök lett báró Harkányi F igyep, ve
zérigazgató Ormódy Vilmos főrend, helyettes ve
zérigazgató pedig Szende Károly.

Szerkesztői üzenetek.
— A z  én hitvallásom . Sajnálom, hogy н szép 

verset nem közölhetjük. Azt hiszem következményekkel járna. 
Legalább is összekoccanásra, vagy megszólásra szolgáltatna 
okot. ön  minket meg fog érteni. Hiszen sokszor lnszélget- 
lünk arról, hogyan lehetne a harmóniát ismét visszaállítani? 
Önnek sem sikerült. A maga körében sem volt képes etép 
intencióit megvalósítani. Ne mérgesítsük el tehát még inkább, 
mert a vers közlésével, a legtisztább szándék mellett is — 
Isten bizony athészmussal vádolnának meg

— Húsvéti öntöző. Ha már valami ismert dolog
ról Írunk, vigyünk abba oly szem pontont, melvek a dolgot 
egész ú| oldaláról világítják meg. Szóval érdekessé, vonzóvá 
kell azt tennünk. Különben unalmassá válik a téma, ha járt 
nyomokat taposunk. Azt írja, hogy életében először vette 
husvét másodnapján a gummilapdát a kezébe, hogy vple 
szive választottját megöntözze ; vállalkozása azonban balál 
ütött ki. mert lapdája kiesett a kezéből. Részvéttel vagyunk 
ugyan mindezekért Ön iránt, de ez a pech — melyet azon
ban tragikusan felfogni nem kell — még mindig nem elóf 
érdekes arra, hogy e körül egy kis novellát kikerekitsen. 
Még nem elég gerinc ahhoz, hogy annak húst is adjunk ■ 
nyomdafestékkel megörökítsük. Ha elég élvezet sen van u 
megírva, még sem szoríthatunk neki helyet. Arra azonban 
figyelmeztetjük, máskor jobban vigyázzon a sima parketon* 
a lapdájára.

- Z. I. P. Nagyon köszönöm a küldeményt. Átol
vastam a Naäe Novinet, de bizony csodálkozom azon, hogy 
azt valaki el is olvassa. Nem a tartalma, de a nyelvezet* 
miatt, melyet a mi muraközi népünk nem érthet meg. t í
zei az idegen jövevénnyel csakis a néppárti maszlag miau 
mesterkednek egyes ismert próféták, akik ez újság réven 
oly eszméket akarnak népünk szivébe becsempészni, melye» 
hirdetésére és terjesztésére szellemi fogyatkozásaiknál fog»* 
maguk nem képesek. Nem is hiszem, hogy a N. N. nálun 
gyökeret verjen s a mi talajunkat megingathassa. A ® 
lapunk, az igaz, hogy 6 K-va! drágább, de ennek fej«*" 
magyar szöveget is nyújt s a horvát részben oly any«#®- 
mely a muraközi embernek szól, mely a murakdziekhez v 
intézve * melyet az meg is ért. Mindezek alapján, men.1® 
nem pártoskod&sra, hanem tetejébe hazafiasságra is t*®4. 
horvátajku olvasóinkat, nyugodtan nézzük a betolakod1m- 
Az nekünk nem árthat. Már nagyobb veszedelmek»**
szembeszálltunk.
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Sve poáiljke, k«j se tiée zadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Dráva vásárhely.

Izdateljstvo:
knjiiara Stransz Sandora 
kam sepredplate i obznane 

poőiljaju.
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MEDIIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druitveni, znanstveni i povuőljiví litt za púk

Izlazi svaki tjed en  jed en k ra t i t o :  svaku  nedelju .

PreáplatM sIm  |s:
Na .celo leto...........8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor
Na detvert leta . . .  8 kor. 
Pojedini broji kottája 20 fii.

ObzMMM Ml»g I fkl
пйким)«.

OdROTorni urednik: .
ZRÍNYI k á r o l y .

У üzem.
Alleluja I
Jezuá se je gori stal, zaistinu se je gori 

stall Alleluja 1
Na millione ljudi svetkuje dénes. Blizu 

dvéjezere Ijét bude как se je sin Bo2ji gori 
stal iz groba, ali svetek, akoprém je veliko 
vréme je sve vékái i vékái, nije zgubil mkaj 
iz svoje Casti iz svoje skrovnosti. Dénes ga 
ravno tak posvetiju siromaki i bogati, pastiri 
i vladari как prije sto i sto Ijetah.

Niti nam nije treba raztolnaCiti odkud 
proizhadja tak velika jakosl ovoga svetka. 
Svaki vu svojem srcu nosi spornen ovoga 
svetka. Na táj dén se je pred jezerodevetsto 
i deset Ijeti stal Kristuá iz groba, tojest nad- 
vladal je smrt, nadvladal je pekla. Ali ni 
зато smrt je nadvladal Jezuá. On je oslo- 
bodil Ijude iz robstva i pokazal наш put 
koj vodi к slobodi koj vodi к blatenosti. 
Pokazal nam je как moramo opraáé ati gréhe 
jeden drugomu. Povedal nam je, kaj je slo- 
bodno i kaj nije slobodno vCiniti, navCil nas 
je na poálen 2ivot. On nam je pokazal dva 
puta jeden vodi к nebu a drugi к peklu. 
Na ovim koj vu nebu vodi je vnogo lmja, 
tojest mnogo se mora Clovek muCiti, mnogo 
mura delati i znojiti se da do bla2enstva 
dojde. Put vu pekel je pul jala, put lénosti, 
put dinom danoma, táj vodi vu prokletstvo, 
vu pekel.

Nisu svi ljudi jednaki. Svaki stvor bo2ji 
je bolje spodoben jeden к drugomu vu duái

Vuzmeni pozdrav starog soldata.
Francek Poáinger je bil najlajneái deCko 

predvaraáia, ona prava fijakerska krv. Véé 
sa svojimi áestnajst godinami je veselo ííja- 
keroval, как i njegov otac, koj si je takajáé 
fíjakerovanjem svoj kruh slu2il.

Ako je Francek svojom lieporn peráo- 
nom, na glavi na hendek ákrljakorn, u ustih 
virgjinia cigarom, okolo vrata Crlenem svil- 
nem ovratmkom po »Gumperdorfskoj« cesti 
iáéi ili na svojem vagerlinu na boku sedel, 
onda ga je mnoga dievojka svietlimi oCmi 
gledala le si mislila: »To bi bil jedan b.«á 
pravi za me!«

Ali prava za Franceka je véé bila tu. 
Crnoko2na Marica, kéi krémara Lmdingera. 
Pak koliko goder krat je Francek svojom 
voánjotn do te oáterije doáel, onda je je 
evaki krat postai te je ifel nutar na j« dán 
»Spritzer«, samo da liepu Maricu opet iz 
bliza vidi. Onda su se uviek i eme óéi Mari
one r&zsvietile; svojim prijaznim posmieákom 
8« je podvorila zahlievanim pitjem le je 
iímienfla ánjim osobito srdaCne neéi. Videlo 
se je, da je zaljubljena u njega.

Ali MariCin otac о toj »ápeancleriji«, 
как je on to nazival, nije hotel mkaj znati; 
°n je dr2al do svojih novae u punom bu*. 
RjilariSu, pák je pospodno rekel, táj siromaáki

Suradnik:

PATAKI VIKTOR.

Jeder, je ovakve narave a drugi onakve, 
velike su razlike med njimi Pak ipak je 
svakomu dana moguCnost da se na koncu 
na jednim te istim putu sretaju. Na to nas 
ie navéil Kristuá.

Zvoni zvoniju po célim kráéanskim svétu. 
Sveb к je veliki, svetkuje céli svét. Ako si 
premislimo, a ako jeden kralj vumre, njega 
ipak pozabiju za Ijetmi i Ijetmi. All evo 
Kristusa i dénes за onom Casljom i skrov- 
nostjom svelimo как su ga svetkuvali nje
gov i apoátoli i prvi kráéeniki.

Ipak to nije bil prosti Clovek, da ga sa 
(akvom velikorn jakostjom svelimo i den 
denes. Jer zab.idav je. Üenes sree svetkuje. 
A sree je najbli2e к Bogu. Dakle Bog je bil 
i sam Kristuá. Ako se i nebi rodil, как Bo2ji 
sin, one reCi koje je navuCaval su ga pos- 
tavile za Boga. Pomolimo se dakle sa skru- 
äenim sreem ovoinu Bogu, da nas navék na 
praviput ravna i da nam neda se vtopiti 
vu kmicu vu smrt, nego da nas zdigne iz 
svakdaánjosli, da nam prosvetli pamet, da 
budemo Cim bolje mogli slu2iti naäoj domo- 
vini i dragomu Bogu.

Alleluja! Kristuá se je gori stal. Zaistinu 
se je goristal! Alleluja!

Isd»t*lJ 1 TlMtnik
STRAUSZ SÁNDOR.

to za nje, kojega ako primiju sami sebi na 
hasén Ciniju.

Dénes deCko как veC 15 Ijet mine 
star za »äoeikami« hodi. Vu ooCi ee ne 
naspi, zatem kakti joá déte koje raste pokoflta 
prepovedaqi sad tojest druii se sa 2enom. 
Kaj mislite, как bi onda mogel postati vré- 
den, jaki Clovek iz takvoga? Zakaj naäi atari 
dugó 2iviju? Zato jer nisu dugo poznali 
2ene. Bilo jih je koji su do dvadeset dapaCe 
i do dvadesetpet Ijetah svoga 2ivota junaki 
bili. Tojest Cisti su bili od 2ene. I vidite je 
как su jaki, как su Cvrsti joá i dén dénes 
Koj bude zmed Vas 2ivel 90— 100 Ijet, как 
jih sada mnogo 2ivi ?

Kak mladic 15 Ijet mine star odmah 
ide vu krCmu. Vino pije, 2ganicu pije A 
jeli mislite, da mu je to na hasén. Vraga 
mu je. Kak bude 30 Ijet star veC budu mu 
drhtale noge. Skup opadne. Njegova deca 
budu nezdrava, jer niti on sam nije zdrav. 
Vino, preveC vina nije dobro ni za stare 
ljudi, ne da bi za mladoga dobro bilo. A 
2ganica je gotov Cemer. Osobito za takve 
nije dobro vino, koji su slabe natura A si 
oni su slabe nature, koji rano iiviju sa *e- 
nami.

Deneánji mladiéi.
Ako je ravno za mladiée moremo zvati. 

Jer najviáe njih je gingavi, izgledaju как 
sedem mráavih Ijét. Ipák se odluCimo da к 
ovim mladiéom reCemo par reCi. Navuk bude

kuCiá, koj nikaj néma neka si pri nekojem 
trhonoái iáCe 2enu a ne pri bogaiéin Lindin- 
geru u Gumpendorsfskoj ulici.

I pri tóm je ostalo. Francekovo ozbiljno 
snuboCenje za Maricu je bilo grubo odbilo, 
dapaCe joá viáe, razsrdjeni Lindinger je da
paCe Franceku prepovedal njegovu oáteriju 
posieéivati.

Duboka bol i ogorCenost je obuzela toga 
siromaákoga, ali inaCe vriednoga mladiéa U 
to vrieme puklié godina 1848. U Italii su 
priCeli 2esloki bojevi; junak Radetzky se je 
borii proli Piemontezom i revolucionarnoj 
voiski. Nekaj iz zdvopiosti nad neuspiehorn 
pri M iriCinnm olcu, a nekaj iz mladien|aCke 
gjegjernosti hí ti I je hilro odluCen biCa u kút 
b* se je dobrovoljno med soldate zavrbuval. 
K id je odhuljal, sastal se je prije polajno 
sa Miricoin i lu su si izinhmili оЬеСаща, 
da Ce ledan drugomu vieran ostati, pák 
makar doálo как doálo. I tim je Francek 
posve dobre volje otíáel u Italiju, u rat. Baá 
u onoj bitki je Poáinger Francok doáel u 
valru, gde je inladi nadvojvoda Fran Josip, 
danaánji auslrijski cesar i tnagjarski kralj, 
takodjer prvi krat u vatri Ы, a to je bilo 
6-a majuáa 1848, pri Santa Lucia. — Gene
ralissimus vojske u Italii, maráal Radetzky 
je joá prigodom doáastja nadvojvode na 
bojiáte proli svojim ofíicirom pamtiti vricdne

Как mladié 15 Ijet bude star veC si 
zapuái na cigaretlini ili cigaru. Ali je bedast. 
Duhan mu na nikaj déne 2eluca jer one 
sline kaj poguta da puái 2eludac как gitta 
dobi vuáe. Ako pák sline vun pljuva 2elu- 
dec nemre dobro ceraíi, jer su njemu pot-

rieCi izkriknul: »Hvale vriedno je, da se je
dan princ odvazil izraven med kugle dojti, 
ali ako se nesreéa pripeti, koja u takovih 
sluCajevih nije nemoguéa, kolika odgovornost 
mene Ceka!«

Jednu godinu kasnije.
Ovo kratko razdoblje je u lom burnom 

vriemenu mnoge promiene uCinilo u BeCu, 
odkud je óva naáa pripoviest

Prigodom jednog divljeg napadaja ras- 
jarene svietinje, kojoj je »crno-2uti« Lindin- 
ger véé od davna bil trn u okú, demolir&li 
su mu sve u njegovoj oáteriji, makar da je 
bilo strogo zabranjeno u tudji imelak dirati; 
razbili su mu ormare, odnesli priáparane 
novee, izpuslili iz lagvov vino po podrumu 
i konaCno mu vu2gali kuéu. Dok je natio- 
nal-g.rda pritekla da brani, bilo je véé pre- 
i^asno; kuCa je véé izgorela. Ovaj udarac 
sndbine se je staroga Lindingera na toliko 
kosnul, da mu je kaplja pala i on naglo 
umrl.Udova je iztih podrtinah mogla toliko 
osloboditi, da je mogla malu krCmicu od- 
prieti, u kojoj je liepa Marica svojom kel- 
nerskom zninostju marljivo posluvala. Ma
kar da su se joj toliki obotavatelji pribli- 
2avali, ona je uviek mislila samo na jed- 
noga, koj se je na italjanskih ravninah i 
gorah za svoga cesara i za svoju domovinu, 
borii.



rebne sline za ceranje. Niti to nije dakle 
zdravo.

Clovek si premiéljava, da kaj bube iz 
svéta, ako bude to tak iälo. Niti za soldate 
nenajdeju véé priliéne deökc i bogme za 
malo vréme bude tak, da budu se matere 
plakale zato zakaj njihov sin nije ostal za 
soldata. Mogle bi se i piakati, jer koj ostane 
za soldata on je joä deéko, ali drugi svi 9U 
gingavi. Pak ipák se lé deéki brstiju po 
krémah i tuéeju si prsa da su oni deéki. 
Vraga ste vi deéki. Gingavci se, koji nieu 
vrédni da sunce na r je  svéti. Koj Vas ufa 
sa iti vu zimi vim iz hiEe kaj del'at? Zima 
mu je. Ali gledite Vaáe oce. Vu ténkim ka- 
putu su hodili vu ioringu po zimi, delali 
su tvrda, ako célú nőé nésu spali njim je 
bilo nikaj. Ali dénes vi deéurlija? Slabi ste 
gingavi ste mráavi ste, bedasti se. I nebude 
na Vam boEji blagoslov ako bude to tak 
iälo. Mora Eginuti on narod, kojega mladiéi 
su takve gmgave babe . .

Naái stari su samo onda poéeli Eiveti 
kad su bili dvadeset ili dvadesetpet Ijet stari. 
Moramo otvoreno govoriti, da nas svaki 
razme. Naái stari nisu se ni oEenili, dok nisu 
bili 25 Ijet stari. A dénes? Mladost tarn 
svräi, gde su naái stari zapoöeli. Kad je pri- 
nas muE 30 Ijet star véé nemore déle imati 
sa Eenom. Jer je slab, jer je gingav, izcecal 
se je dok je mladi bil. A kao bi najbolje 
znal Eivljenje probati, onda se povehne i 
nemore nikaj. Zato je onda i tuliko razvuz- 
danih Eenah jer muEi su nemoguCi, Eeua 
drEi »äoceke«.

Ako Erebe zapregneju kada je dvé Ijeta 
staro vu teveh, onda hitroma pogingavi i 
na nikaj dojde. Ako deéko poko^ta Eivot 
prije как mu je po Bogu dozvoljeno onda 
takajáe pogingavi. Jer vu onoj dobi nezna 
joä zrelo misliti i sve hoée Ijubiti, a Io hitro 
jede i bez mere on se prejede, tak da pot- 
lam beteguje od toga.

Dragi miadiéi ! Ja mislim da sie me 
razmeli. Dosta sem vam otvoreno govoril, 
poboläajte se. Najpredi stem sebi naéinite 
iiaseu a zalem célomu CloveCanstvu.

Jedne veéeri u kmeéi, baä kad je kré- 
marica hotela svieéu vuEgati odpru se na 
jedan kral vrata sobe i jedan mladi sóidat, 
kaprot Deutschmeister regimente (to je beCka 
regimenté), n kabamci zamotan slupi u sobu 
za pivce. Koinaj da ga je Marica opazila, 
kad véé skoéi gore, pobieti knjem i grleöa 
ga: »Francek moj Francakt« ga tniluje i 
kuäuje. Pri tom naglom grlenju on емкое 
bolno i zagrli Marien saino desnom rnkom, 
lievo je ncsii u zamki. Na MariCino pilanje 
je pripoviedal, da e u bitki pn Novari, kad 
je svojega kapilaua iz lirpe pieinoutezah os* 
iobadjal i oslobodil, vpiCil ga je jedeu tálján 
bajunetom u rilku i ga teEko rauil. Kana 
cieli, ali ruka ée mu duEivotno ostati uko- 
Cena. Zato pák mu se leska na prsih velika 
srebema kolajna za hrabrost Kaprol je veC 
prije postal.

Anda sad su se skupa vienöali. Francek 
je za miraz dobd liepa jednopreEna kola, 
bolje koéijieu, te je sada i on samostalno 
fiakeroval, как negda njegov olac.

Viäe godinah je proälo, obojica su os- 
tarela, zia vriemena su nastala, koja su za- 
jedno trpljivo podnesli. To véé drugéije u 
Eivotu neide.

Jednog vuzmenog pondeljka je stari 
Francek, koj je véé nemoéno svog jedno- 
preEca ravnal, fijakeroval u Hietzing (beéki

KAJ JE N 0V0GA?

S reöne vuzm ene a vetke ie ljim o  
svim  im áim  aurednikom, ö ita teljem  
p ietp la tn ik o m  i avakom u p r y a te f ju  na- 
äega lis ta . NaJ dragi B og  da avakom u  
öloveku  zdra vje, areöu i  b lagoslov  Вок/i! 
N aj bude naä m edfim urski narod  are- 
öen, b la ie n  vu lépő/ D om oviu i M ag- 

ja r s k o jf
—  L e n a  kakti kopunar. Vu Bot- 

tornya je proälu nedelju se naäel kopunar 
i to jedna Eena okolo 60 let stara. Ali ovoga 
kopunara su fletno susedi zapazili i na glas 
to dali Eandarstvu, koji su proälu nedelju 
iskali kokoä pri ovoj Eeni i naäli su ju. 
Kokoä je bila Biber Jurojova kokoä iz 
Bottornya. Vezda su Eenu Eandari javili ko- 
tarekomu sudu.

— Muöilo vu Dorozsmi. Iz Szegeda 
nam javiju sledeée: Lippai Jánosa dovica je 
Eandarom vu DoroEmi javila, da su njoj do 
5 kurun vu vréduosti meso vkrali. —  StraEo- 
meáter je odmah dva Eandare postal, koji 
su najpredi Cziczelki Illéáa i njegove tri 
sine vlovili, koja vrédna familija je odmah 
valuvala zloéin i to, da su meso pri Hege
dűs Mihályu na dvoru zakopali. — Zandari 
se odmah odpraviju na marov. Slupiju vu 
Hegedüsevo sobu, gde je otec s svojom fa- 
milijom veCerjal. 2andar se na njega rezdere, 
nek vkradjene stvari napré da. Na neduEno 
i zaéudjeno pitanje, je Eandar Hegedüsa tak 
vu obraz vudril, da je étere skup opal. 
SprestraSena deca poóneju vikati, piakati, a 
Eena moli za muEa, koj je — akoprem si- 
rornak, ali navek poäten bil. Nato je Eandar 
Eenu lak vu lice vudril, da ju je krv oble- 
jala. S prekopanjem dvora nesu nikaj naéli 
nego opet su Cztczelkiove i öterca Hegedüsa 
tukli. Na Cziczelkiova laEi su je naganjali 
do 30 kilometrov daleko i uvek bantuvali 
Hegedüsa, po podplato na nogaj su ga s 
debelim poriééom tukli, tak, da je siromak 
Hegedűs prosil Eandara, nek ga rajéi slreli, 
nego naj ga ne rnuCi, ar vmerje. Nazadnje 
se je ziála neduEnoat Hegedüseva, kojega su

predvaraé) te se je od onud svojim trudnim 
konjiéem vraCal domov. Na jedan krat skoéi 
pes lajajuéi pred konja. koj se je od toga 
preplaéil, priéel je rilati te divlje bieEati bez 
cilja. Badava se je stari Francek trudil konja 
svladati; njegova ukoéena lieva ruka nije 
imala jakosti, da desnu podupire. Konj bieEi 
pri.ma jednoj grabi —  nastane lomljava, 
jedan krié — i kuéié, kola i konj su leEali 
pomieéani u grabi. Od nikuda pomoéi!

Ali ipak 1 Dva jahaéa su cestom u hit- 
rom kasu dojahali к miestu neereée. Po 
vaniátini sudec, bili su to dva viä|i officiri. 
Jedan odmah skoéi sa konja i sidje u grabu 
dole.

»Za boEju volju, baron« — vikne — 
»kak se vidi, pripetila se je velika nesreéa, 
éoviek tu leEi bez svie9ti u omiljavici i ra- 
njen pod koli. Jaäite hitro u Schönbrunn po 
lieénika i jedna kola I«

Ov drugi officir odjaáe odmah te se za 
kratko vrieme povrati sa koli, iz kojih nieki 
staroviéen gospodin skoéi, koj je odmah pri
éel unesreéenoga pretraE vati. Ovaj bude hitro 
po svojih osloboditeljih izpod kolah van po- 
tegnut, te iz grabe van na cestu izneéen. 
»On leEi u dubokoj omiljavici«, —  véli lieé- 
nik — »niti nije éudo, — jer kako mi se 
éini —  sdrobljena mu je lieva ruka i noga.«

»Oh, lo je Ealostno!« — véli prvi ofi-

oslobodili lancov i elobodno puetili, ali eiro- 
mák je leEal kre puta vu jedni grabi, jer 
je né mogel na noge stati. Na poruku je 
Eena staéki doéla po njega, ali koja ga ne- 
mogla vu pesku pelati. Nato ju je prosil, 
nek mu éiEme zuje, da se po éeterejo od 
vleée do doma. Vu Dorozsmi i okolici je 
narod sav uzrujen proti Eandari, na kője 
najstrogeéü kaőtigu zahtévaju.

— Gostoljubnost na dana Joiefa. 
Dávidovics József je proölo subotu svoje go- 
dovno obdrEaval. Vu najjakéoj zabavi su se 
dva potepuha tam dotepli s imenom Török 
István i Zakócs József meéterski kalfi. —
Na kóneu zabavi je gazda Zakócs Józsefu 
stana dal, jer mu se je pretuEil, da se néma i 
gde poéinuti. Kad se je s dobrom hranom 
na trpanim Ealucom vu toploj hifi i mehkoj 
postelji prespal, je vjutro rano ormara odprl 
i s 18 Korunami, dobrovoljnoga godovnjaka, 
zginul как kafra.

— Smrt, radi nepazljivosti. Becsagi 
János vu Pécs stanujuéi general se je né 
zdavnja oEenil sa jednom Scholz Viola zva- 
nőm mladom dovicom iz Budapesta. — Öve 
dneve je vu kuhnji na épiritusu tea kuhala 
i poleg nepazljivosti njoj se je oprava vuE- 
gala i doklam je muE na veliko viko vun 
dobejEal i ogenj pogasil, je smrtne rane do- 
bila. Na telegram su odmah roditelji doáli 
iz Budapesta i kad je mali saznala, da njoj 
je kéer vumerla, je hitro striknina pogutnula 
od velike Ealosti i akoprém su hitro vpamet 
vzeli i doktor njoj vraélva dal, vumrla je.

— Vumerl plebanué vu Priloku. 
Doznajemo iz Priloka, da je Habus Mihály 
priloéki plebanué 36 let stari vumerl. On je 
bil sedem let kapelan vu Priloku, a onda 
pet let plebanué, pák zbog prodekovanja 
svojega i paradne nature vsi ga jako radi 
jesu imeli i poátuvali. Svaki se je uadjal, da 
bude jako telő belega nadjakéalo, ali műje 
hudi beteg vu bobrekih Eivlonje skratil. Po 
célom Medjimurju bi je on sveéenik dobro 
poznati, ar je jóé kakti priloéki kapelan gore 
stal za ablegata. Na sprevod doélo je vnogo 
Ijudstvo i 18 sveéenikov ravno na veliki 
éelrtek, ter su ga na zadnji put odpravili

cir tuEno — »Hitro énjim u kola рак u 
grad. Uéinite doktoré sve moguée na oslo- 
bodjenje siromaka Gledajt*, prsa mu kiti 
srebema velika kolajna za hrabrost«

Bez oklievanja dignu gospoda pazljivo 
unesreéenoga u kola. Sada Fran Poäinger 
odpre óéi i pogleda milosrdnomu officiru, 
koj mu je baá glavu u vanjkué ravnal, u 
lice, lznenadjen tiho proéapée: »Moj cesar!« — 
a zatim padne opet u nesviest.

Izbilja! — Bi) je to plemenitoga srdea 
cesar, koj je tu как evangeliumski samari- 
tanac dieloval. On je Poéingera dal u grad 
Schönbrunn odpeljati te ga po svojoj drufini 
dvoriti I njegovati, a po svojem tielesooffl 
lieéniku vraéiti.

ZaliboEe, umietnost lieéniéka je ravnid 
unesreéenoga mogla od smrti osloboditi, alt 
nije mogla lievu ruku i nogu saéuvati, kője 
dvoje je bilo na viőe miestih prelomljeoo 
i straéno ozliedjeno. Obodvoje, ruka i noga 
morala je biti amputirana iliti odrezan»- 
Sad je bilo fijakerovanju kraj i konac; » 
najmre pako, jer je konj svojim padom u 
grabu se tako pobil, da je na miestu vpar* 
nul a kőéi ja je po grabi leEala u sto komádat

I opet je cesar pomogel. On je tomo 
negdaénjemu hrabromu D e u t s c h meister-kap; 
rolu odredil primiernu penziju, — em au91 
bili »commilitoues« —  to je kakti cooed»0*



na ono meeto, kam je pokojnik túliké i tú
liké Cre* 12 let sprevajal. Spomenek mu je 
vu Medjimurju neizbrisljivi Poveda se, da 
buou sv. gjurski plebanuö Peczek György 
priloCku faru dobili, a pák nekoji vele, da 
bi bröéas dekanovski Ehrenreich Nándor 
imeli najveköe ufanje; a govori не i to, kaj 
budu PriloCanci z deputacijom isii grofa pro
sit, da bi faru Percsics Ferenc ZelezniCki 
sveCenik, kakti domaCi sin nastupil.

— Jeden stari tat. RadojöeviC József 
je negda za vréme Ráday-a bil Zandar. Jako 
je bil onda na gl&su, jer je vnogo zivanov 
prijel. Vezda je veC 70 Ijét star. Ali Vezda 
je ou stupil vu nesreCu i gréh. Pri Nővé 
Róza feni vu Szegedu je netko prevalil vu 
stan i 400 korun odnesel. Zatem je Radoj- 
eevie dobro poCel íiveti i zato su na ojega 
imali sumlju. I prijeli su ga i on je valuval 
da je on vkral. Vidite na kaj dojde jeden 
glasoviti tandar.

— Telo bez glave. Как iz Baszkida 
javljaju tam su na polju jedno mrtvo télo 
naöli bez glave. Ustanovili su da se Lazor 
Péter zove iz Kertésztelep zvane obCine je. 
On je érez hatar pomagal one, koji vu 
Ameriku idu, pak zato se more misliti da 
su ga ovi skonCali4

— Kralji pred sultanom. Srbski i 
bolgarski kralj su negda bili kmeti sultanovi. 
A sada evo dojdu pred sultana как slobodni 
kralji, slobodnog orsaga. Najme Bulgarski 
kralj Ferdinand je veC i pred sultanom i 
Cuje se da je jako lépő doóekan A srbski 
kralj je sada vu Pétervaru, spunila se mu 
je telja da more videti cara, zatem bude 
idei vu Tursku к sultanu, da ga pohodi. Ve- 
liju novine da se tomu jako neveseliju turki.

— Vkrale su déte. Vu Berlmu se je 
pred nekojim dnevom dogodil ovaj zname- 
niti sluCaj. Pred stan Ziwalinski iamilije su 
se dopeljale dve fino obleCeue gospe, pak 
su odnesle sobom 5 I jet staro dete, ko je je 
pri Zawalinskim bilo vu hranbi. Izmed Ze- 
nah je jedna rekla, da je ona mali deteta. 
A to nije istina, jer mati je vu Hinoveru 
zamotna za jednoga inZiuira.

rarlci, koji u isto vrieme zajedno u istu 
ökolu hode. 1 cesar i Pödinger su zajedno 
u isto vrieme biti u istom miestu prvi krat 
u vatri, 6-a Majuöa 1848, pri Santa Lucia 
A joö ktomu je pri Novari Pödinger spasil 
svojega kapitana iz ruk neprijateljskih, — 
i anda je penzijicu zaslutil.

Pödinger je i danas tiv. On je nadega 
kralja vrfinjak. On svojom drvenom lievom 
nogom, bez lieve ruke, svaké godine na 
vuzmeni ponedeljak depesa van u Schönbrunn, 
tamo se pri glavnih vratih postavi te se 
neda od onud niti po istom dvorskom tan- 
daru odpraviti, dok svoga cesara nevidi. 
Dodlo je véé takovom zgodoin i do rieCkanja 
med Podingerom i tandarom, ali Pödinger 
je oetal obladavec, jer se konaCno tandar 
ipak nije ufal predaleko upusliti sa invali- 
dom, kojemu se na prsih leska ratna ко- 
lajna i velika kolajna za hrabrost Kada 
pak je potlam cesar izadel iz grada van na 
detnju, a Pödinger ga je pred vrali po sol- 
daéki salutirajué pozdravil, cesar pak mu 
smiedeéi se od saluliral, onda je tandar 
mogel videti, da se ova dva poznadu . .ч .

Em. Kollay.

Vuzem.
Protuletje je. Prebudjivanje spavajuCe, 

mrtve naravi. Néga Zalosti, nega veselja. Iz 
daleka putujuée ptiCice, kada se podizaju 
prama visini veselom pesmicom slaviju gos- 
pona Svemoguéega.

Vuzem je. UskrsnuCe bezkrajne ljubavi 
i mira. Uskrsnuée sina CloveCanskoga, na
dega preljubljenoga ZveliCitelja Jezuda Kris- 
tuda, koj je za nas neizmerne muke trpel i 
smrt podnesel, ali za kojega se ti Dragi 
krdCenik svaki éas i vnogiput tak lehko spo- 
zabid, dapaCe zbantujed, psujed i kojega prodad!

Svaka duda mora, da se vu svoju nut- 
radnjost krene i da pobotno premidljavati 
more, —  izkljuéi iz srdca svojega terha 
sdvojnosti; zabi tuhko talost, vusta mu se 
ne odpreju na blat uosti gréh.

Zdvojni, koj se vu prab zemlje hiti; — 
praviéen, koj faliti more; —  podten, kojega 
se trsiju s blatom jaia nahitati; zloCinec, 
dober; gréönik, m'losrden; svi podigneju po
botno misei prama uademu svemoguCenomu, 
nebeskomu Gospodinu, na dan goristajanja 
nadega ljubljenoga Zveliéitelja, koj je obladal 
smrt i vu srdee sdvojnih, preganjanih i 
zmuéenih je vugodno kiticu pobotne — za- 
ufanosti zasadil.

Pobotne, ali i razveselujuCe popévice se 
blagoglasiju vu nebu, kője na nekoje vréme 
i zgubljenem ovCicam srdee sa vugodnim 
baltanom pobotnosti obléjeju.

Kristud se je gori stal! Alleluja!
Pogledajmo зато vu 33-to godmu Kris- 

tudevoga tivljenja! Kaj vidimo tam s nademi 
dudevnim oCini?

Vidimo, da s visoko zdigjenom glavom, 
gizdavim obrazom, nadulemi prsami sloji 
tidovski aldovnik vu jerutal^mskoj cirkvi 
pred Skrmjom mira — botjega; — oCi pre- 
obraCa i vtiva Davidove psalmude lukav Fa- 
rizeud; — íz visoke pabiCe, vu omamljajuCi 
duhi dragog cvétja ruga se na varod Filat; 
— vu krilah najbedastede lénosti se spinja 
rimski sluga, Heroded; — betbri’.no se valja 
po vulicah I gizda se vu dragoj opravi narod 
Izraelski.

Néma ga, koj bi porudil Salamonovo 
cirkvu; — néma ga, koj bi naroda vu glu- 
post zapelajuéem larvu s glave vtrgel; — 
néma ga, koj bi jude zahtéval siromadkomu 
narodu, — néma ga, koj bi opaminjal kralja 
na nyegove dutnosli; — néma ga, koj bi 
gréhe ljudstva odkril; — néma ga, koj bi iz 
cirltve kufare jod jedenkrat vun natiral. Jezud, 
sin Botji, tam leti vu grobu, pod peCatom i 
siratom vojniCtva.

Sa nagjenom i zamidljenom glavom, 
su/ natemi oémi, terpeóim obrazom, drhtajucem 
srdeern aediju skriti apodtoli razpetoga Medtra, 
vu jednoj temnoj dpilji, jedne visoke peCine.

Nije moCi znati koja je vekda kmica: 
tuga, koja njim je dudu zavzela; ili zdvojnost, 
koja njim dojduCnost obstere. Slabi Arak 
dojduéne zaufanosti njim je ve temnedi, как 
bléda noéna svetiljka.

»Za kratko vréme —  i nebudete videli 
Sina CloveCanskoga; za kratko vréme i opet 
budetevideli njega!« —  »Ako se vreme spuni 
opet dojdem.« To je vugodno vraClvo na 
batrivost zdvojnim srdeam.

Oh, ali gda se ta vremena sputiiju! Ко- 
liko je to: za kratko vréme? 1 ako se vre
mena spuniju, jeli bude dodel?

Vlast i lukava zloCesloCa se uznosito 
nasméhava, neCe verovati, da je pod snetnem 
kupu tivot, da, kada vreme dojde, naj mir- 
nede spavajuCa voda najdebljedo ledveno — 
korú na komadiCe spotere. Ne verje, da za

obiaké skrito sunce opet presvéti i mrtvu 
narav prebudi . . . .

Ali tiho, —  kaj je to?Straöen sum ide 
od jednoga kraja svéta do drugoga.

»Kamen nije tam!« Cuje — íz dáleka 
—  glas gtavni aldovnik i dkrinja mira popuca.

»Grob jé prazenl« Cuje, vu svetloj i vi- 
sokoj palaCi kralj i prestradeno skoéi gór.

»Meöiaöa néma ovdi!« Cuju apodtoli, 
kojem vere i zaufanost krépost évaplja vu 
talostno i sdvojeno srdee.

»Gori se je stal!« narod i hiti se na 
kolena.

Prignimo se i mi, рек reCemo: moj greh, 
moj greh, moj preveliki gréh! Krenimo se vu 
nadu dudu i premidlavajmo о nadoj, lebko 
na gréh gibajuCoj, slaboj dudi.

Prepladeni peter ga je samo triputa za- 
tajil. A ti dragi krdCenik s midlenjem, govo- 
renjem i Cinenjem, kolikoputa si ga zatajil, 
grdil, pluskal onoga, koj tebe zagovarja, brani- 
podopira, nadeli sonom Botanskom milost- 
jum, da misliti, govoriti i Ciniti moréd: koj 
te s radostjom i lubavjom Ceka, na desnici 
Otca Boga svemoguCega vu on svét, kojega 
ti svojom neizmernom műkőm preskrhel.

»Gori se je stall« Öve reCi znameniju: 
da vu naravi néma smrti, da pravicu zanid- 
titi ne moCi; svedoCi da je Botjoj svemoguC- 
nosti céli svét irienje, как nam — nevid- 
Ijivi praöek Vumremo i mi, ali neprestano 
tivi svaki dalje vu onom blatenstvu ili 
prokletstvu, koju si je vu svojem tivljenju 
priskrbel i zaslutil.

»Odprosti njim gospodine, ar neznaju 
kaj Ciniju!«

OdpraíCajmo i mi dutnikom nádim, 
koji neCeju znati, gda nas bantujeju i tak 
se bude nada pobotna popévka po trakih 
nebeske sjajnosti podigla do najvekde ljubavi 
nadega ZveliCitelja, koj nam je preskrbel 
diku nebesku i koj nas s lubavjum Ceka 
vu vekoveCno blatenstvo.

Vu ovom smislu telimo nadem dragem 
i podtuvanem Citaleljem ljubeznu, mirnu, 
zadovoljnu i sreCnu Alleluju!

Pataki V iktor.

Kaj sve more znati jeden urednik?
Jeden nad vredni Citatelj je napisal kaj 

sve inora znati jeden urednik. Islinu ima vu 
svern nad g. Citatelj, ali to jód mu moremo 
reCi, da ako urednik mora sve znati, onda 
stoga proizhadja, da mu ljudi sve javiju kaj 
se gde vu selu pripeti, da mu svoje nevolje 
i tuge piöeju, da tak more i on najti vraC
lvo, ako je moguCe. Clanka nite damo na 
svetlo vu célosti:

M oje m i síi.

Kaj da je sve urednik (iliti novinar)? 
On je univerzalno bitje da toliko znade, i 
mora znati. Urednik pide sve ono, kaj znade 
i kaj neznade, on je junak na célom polju 
CloveCje znanosti. Ón je Doktor ako ravno 
ga nije, akademiCki senat sveCano, promovi- 
ran. Ón je sudac, koj mora da sudi, ali za
jedno i fiökaliuö v jedni osobi, kakti Doktor 
vraCi rane za sebne i narodne —  kao navu- 
Citelj naroda, как dober dnajder nuca svoje 
dkarnje, как tidlar nuca svoj hoblié, da dela 
glatko. Knigovezar, kője sve lepő smoli skup. 
Kakti lovec za dnevnimi novosti. Dosta krat 
treba, da postane ribiC, koj ribari vkalnom. 
On je dober slikar koj mora svako stvar 
dobro i lépő naslikati svojim Citaleljem. íz-



vraten poljodelavec, govornik, i prédikátor, 
koj séja dobro séme. Kak kritik, koj skrbi, 
da se koji ne preneae. Kak kovaC, tak on 
buhle po zloéestih stvarih doklam se zlo 
nepopravi. Kak dober domorodec ponuja 
svojim gostom Cisto vino v kupicah.

Uredniki su Pioneri napretka, как ha- 
cari vuigeju obCinstvo od njihovoga dela 
se osvetliju vnoge glave; oni su umetniki, 
pesniki, pisatelji, étamicari, koji okreSeju 
vnoge neumnosli; как turski barberi, koji 
ne ostavlaju nijednoga lasa na glavi svojemu 
protivniku. Kak vuliCni pometaöi, moraju 
svet oCistiti od smeli; как vodonosci moraju 
grabiti iz mórja Zivlenja. Oni su Politiöni 
brodari, koji moraju paziti da so brod ne 
zasede. Kak straÉari, se mora|U brigati za 
narod i Domovinu i odmah javiti, kada se 
bli2a neprijatelj Urednik je sve svemu i pos- 
vud, zato nje pozdravlja:

Veéöicki km et

P e s e ta  p ro tu lje tn a .

Hladna mi Je nocka, lépi пат je  dén, 
Hódi к meni Drága, nek&j ti povém, 
Stani mi ae gori, veóku mi govori,
Ja aam vu ialoati, veselo govori,

Naj mi tuguvati, Qolobek ljubljeni, 
Golobek ljubljeni, tulipán éerljeni,
Rasla bu nam ruta, vu malim veróaku, 
Vu malim veróaku, éipek vu obiok и.

Tulipán éerljeni, Golobek ljubljeni,
Naj ae povebnuti klincec razvijeni, 
Sadila aam evét i kitu rulmarina,
Raala vu obloku, da ne ikodi zima.

Poveó meni Draga, kője tvoje ime,
Koje tvoje ime, za kém arcé giné 
vu due i vu nőéi tutno ai zdihavam 
Tut no ai zdihavam, zate ae zmiálavam

Meni ti je  íme Maróéi Marira,
Maroai Marie a, módra fíolica,
Maróéi Marica lépő ime tvoje,
Dqj mi aapopivaj mile peame mqje.

Neje razmel zapoved.
Siklai oberleidinand к soldatu : »Franci 

sem pazi! denes ob poldvanajsli vuri moram 
iti к gosponu majoru vu vizité Nego predi 
imam posla. vu mena2 kancelariji, odnesimi 
tam kapu i nőve cipóié, — za frtal vure bőm 
i ja tam. Si razmel?«

Franc : »Razmel sem, Gospon oberleidi
nand !«

Za doset minut je Franc bil vu kasarni 
i poktica po vrati majorovoga slana. Vrata 
je majorova kői Ella odprla.

»Lepő njih daju pozdraviti gospon ober- 
leidinand« — véli Franc i nudi frajlici gaz- 
dovu kapu i Solce, veleő »kapa i Solei su 
tu, a gospon oberlajdinand odmah dojdeju.«

Urednikovi odgovori.
Naéim poétuvanim óitateljom dajemo na znanje 

da budemo svaku nedelju na ovim mestu odgovor dali 
avakomu, koj ae к nam obrne sa kakvim gud pita- 
njem. Zato ai svaki naj avoje ime lépő podpiée da 
budemo mogli znati tko j e  to, koj pita kaj od naa 
N ekcji budu morebiti éekati morali na odgovor, ali to 
jim  naj nezeme volju, j e r  morebiti pitanje, kője mo- 
ramo razavetliti j e  tetkeée, pák zato nam viée posla 
da, dók ili po zakónakih knjigah ili od vuéenih za to 
ljudih dobimo odgovor. Za atrea j e  doata ako ae piáé : 
„ 6osp. Urednik „Medjimurja“  Csáktornya.“'

N’ aSi odgovori budu takvi, da budn ae svaki mogel 
nekaj navőiti iz njih. Zato je naj svaki navők dobro preőita.

Vescidki Pozdrav kojega ste vu deneänjim
broju pisali uredniko vám jako zahvalujemo. Vidite da josu 
medjimurci, koji prerazraeju, da je teiko delo urednik biti. | 
Jer urednik mora svakomu po volji delati, a ipák uavek mora j 
iatinu govorili. Samo voő tő je  teiko. Ali urednik avoje delo | 
samo tak naore vu redu svrSavati, ako Inn dosta ponrwő- | 
nikov i ako ima doata dobrib ljudih, koji njegovoga lista i j 
njf'gove misli Siriju med narod NaS list se za narod bori, 
naroda poduőtva, zato bi dobro bilo ako bi svaki koji je  j 
samo moguőcn predplatil na na§ list vu drugih mestah je 
navada da jih viäe skup stane i tak si priStelaju novine. 1 
VaSoj ljubavi i dobroj telji se zahvalujemo i ielim o vám 
sreőne svetke.

Novak M. Dobili smo je glas i pesmu. Sve dojde vu 
rovine. Pozdrav i sreőne svetke! Svlm n a iim  dopianikom  
Zeljimo sreőne svetke.

Zapopévaj Maro, da te gora óuje 
Date gora óuje, i to Medjimurje 
Jasam ti ruiica, я imenom Marica 
Qoloba ai zovem, ml mu ime neznam.

Ljepu bi ga svala, daj mu ime znala,
^  Daj mu ime znala, kaj mu гики dala,

Meni tlje ime, ruémarin kitica 
ruimarin kitica Maróéi Marica

Maróéi Marica, moja búé gerlica,
Tutnoga veóera, veaela zorica 
Kad mi torja vaehne tak mi Maró zdehne 
Vu ialoati arcé za gerlicu vaehne.

Niti ga je  bilo, niti ga je  bude 
Takove ljubavi, как j и Ijudi vode 
aiila je  zorica vialoatl Marica 
Jesenaka ruiica, aluibena Marica

Pisai: N o v á k  M á t y á s  Bottornya

Nekaj za kratek баз.

Istina pleSivoga Cloveka.
Jen pledivi gazda je ne imel vekSu sr- 

ditost, как ako je las nadel vu juhi Jenpot 
se takaj tak pripelilo i on srdito vudn po 
stolu, tak da su tanjeri i kupice lauen le.

2ena (na veliko ruftenje dobefci v hi2u) 
»Kaj ti je dragi moj atari?«

Pleflivi gospon : Sem gledi! Как se naj 
tlovek srdil Denes sem opet las naSel v 
juhi! Dabi ja bil sakaéica, to se sigurno nebi 
pripelilo.

Ambrus JstVán pcMiucstrn
u S tridováru

jeden uöenik
se odmah goriprime.

TARTÓS! :: ELEGÁNS!
:: KIADÓS I
! HASZNÁLATBAN A LEGOLCSÓBB!
Tudományos lapokban az egészségügyi 
szabályoknak megfelelő összeállításánál 

fogva dicséröleg felemlítve.
78»

Kapható Csáktornyán: 6RANER TESTVÉREKNÉL.
........................... ......................................................................... -

i HIRDETÉSEKET!
FELVESZ 

: E LAP :
KIADÓHIVATALA.

Ambrus JStVán pftynestcrufl
S tridóváron

egy tanoncz
azonnal felvétetik.



S i i l H t t f l i y  I
s s ő l ö v s s s z ő r ö l  é s  b o r r ó l  NAGY K É P E S ä r j e g v - 
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I N G Y E N  - ö l
é>  b é r m s n t v e  k ü ld ö m  m o g , a  k i e lm é t  t u d a t ja .  
E s e n  k ö n y v e t  m é g  a s  la  k é r je ,  a  k i r e n d e ln i  
n e m  a k a r ,  m a r t  e b b ő l  m e g t a n u l h a t ja  a  e s ő ló -  
t e le p í t é s t  a  e m e l l e t t  a o k  s s ő l ö k é p  v a n  b e n n e . 
S s ó fő  o lt v á n y o k b ó l  é s  m á s  e g y é b  e u r ó p a i  é s  
a m e r ik a i  s im a  é s  g y ö k e r e s  v e s s z ő k b ő l ,  a  világ
h í r ű  D e l a w a r ó - b ő l  á l l a n d ó a n  t ö b b  m illió  
k é s s i e t  e la d ó ,  o l c s ó  á r  m e l le t t .  T ö b b  e z e r  e l i s 
m e r ő  l e v é l '  k ö s t e  t ö b b  h e r c e g i  é s  g r ó f i  u r a d a 

lo m t ó l .

Cím :

Szűcs Sándor Fia, szülötelepe
BIHA R D IÓ SZEG . 652 22-24

é̂ £b

Pionica községben
(verőczei járás)

18 bold termőföld
(6 hold kaszálót, két házhe

lyet, szőlőt, gyüm ölcsöst, szántó
földet foglal m agában)

=  e l a d ó . --------------

Bővebbet az Eszék-rétfalui ref. tanítónál
782 2 -5  vagy a jegyzőnél.
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Aki bútort
BUDAPESTEN A K A R  VÁ SÁR O LN I,

saját érdekében cselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti а

„BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET1-
védnöksége alatt állő

BÚTORCSARNOK és 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 emuk 
3  ©  felügyelete alatt áll. ф

Vásárlási kényszer teljesen kizárva. Stíiszerü, modern lakberendezések.

© ©  Jutányos árak! © ©  Szavatosság az áru minőségéért. © ©
Az árucsarnokba kizárólag első  rangú buda

pesti asztalosok  és kárpitosok dolgoznak.
668 9—16 W Щ
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1 1 ÁRLEJTÉS! HIRDETÉS. ©
л I A bántornyai róm. katholikus Ль

I  J is  A o /я  é p íté s i  m unkának b izto sítá sá ra  J |
(?) az iskolaszék 1910. április hó 4-én d. и. 3 órára a bántornyai I i  
£ I iskolaépületben versenytárgyalást hirdet. { i
0 ) N evezett ép ítk ezés  kömives, ács , bádogos, asztalos munkái a ( í
$ ) költségjegyzékben 30662 korona 50 fillérben vannak feltüntetve. I í
d ) Az összes munkálatra (tehát nem külön a köm ives , külön а ( i
^  bádogos stb. munkára) teendő meg e 10% biztosítékkal ellátott zárt <| 
f í  ajánlat nálam , ahol a terv , a költségvetés és az árlejtési egyéb  j fi 
í  I feltételek  bármikor m egtekinthetők. \ fi
£ . Bánttotnya, 1910. március hó 22-én. J ?
Й  786 1— 1 Smm/лу tm tván9 plébános , iskolaszéki elnök . ( fi! !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ <1

:: Használjon Nagysád FÚLDES-féle ::

MAR6IT-CRÉHET,
И Г  arca tiszta, üde és bájos legyen!!

A F ö ld e s - fé le  M a r g it - C r é m *  a főrangú hölgyeknek
is kedvenc szépítő szere, az egész világon el van
terjedve

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, я 
bőr azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra 
alatt észlelhető.

Mivel a F ö ld e s - f é le  M a r g it - C r im s t  utánozzák és
hamisítják, tessék eredeti védjegvgyel lezárt dobozt 
elfogadni, mert csak ilyen készítményért vállal a 
készítő mindemiemU felelősséget.

A F ö ld e s - fé le  M a r g it- C r é m e  ártalmatlan, zsirtal n,
vegytiszta készítmény.

A bőr mindennemű t i s z t á t a l a n s á g á t ,  s z e p l ö t ,  p a t 
t a n á s t ,  m i t e a z a r t ,  m á jfo lt o t ,  r á n c o k a t  s t b .  
g y o r s a n  é s  b i z t o s a n  e l t á v o l í t .  Nemcsak az arc
bor, hanem a n y a k , v á ll  é s  k é z  f e h é r ít é s é r e  é s  
s z é p í t é s é '-  is legalkalmasabb. Nagy tégely a kor., 
kicsi I sor. minden gyógytárban és drogériában.

Készíti é s  p os  án küldi:

FÖLDES KELEMEN s y o s v s z e r é s z  ARADON.

tiphatl Csahtornrán: p e t h ő  j e h ö  gyúgytártban.
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m o d e l l ü n k  

újításai:
Intenzív lángzó, mely gyor
san forral éa kévé* szeszt fo

gyaszt.
Erői alkatrészek, melyek ki- 

cserélbetők és tisztitbatók. 
Művészi kivitel (modem stilus). 
Galvanizált bronz színezés. — 
Hozzáadva a »Rops« bizton
sági gyorsfűző eddigi elő

nyeit, a

„Rops“ 1910
a jelenkor legszebb, legtartó
sabb, legbiztosabb és legtaka
rékosabb asztali tűzhelye. Ha 
feldűl, átalszik. A szesz ki nem 

folyhat 1

Ára Budapesten: 
4 —korona.

Régi használt példányokat a 
gyár 2. К 5 0 .f. ráfizetéssel 

1910-es modellre cserél át.
Kapható minden szakmába vágó üzletben.

,Rops‘ Fénárfigyár Rbzfdaytirjisái
Budapest, V. Váczi-út 74/9.

Helybeli elárusítók :
R osenberg R ezső, W eisz Sándor, Mráz T e st- 
601 31—50 vérek , Bernyák Károly utóda. 

Képviselik vidéken kerestetnek.

896/ik. 9010 Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

leszi, hogy Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Sztojkó Imre végrehajtatnak 
lapányi lakosnak, özv. Szternád Józsetné szül. 
Pos/edi Ágotha lapányi lakos gyám által 
képviselt kisk. Szternád Mária, Iván, István, 
Jófcsef, lapányi lakos végrehajtást szenvedet
tek'elleni 61 kor. 40 fill, hátralékos tőkés 
jár. iránti végrehatási ügyéhen az árverést 
az 1881. LX. t. c. 144. és 146 §§-ai alapján 
elrendelte minek fulylán végrehajtatnak 51 
kor. 40 fill, hátralékos tőke, ennek 1909 
évi január hó 13 tói járó &•/» kamatai, 19 
kor. árverés kérelmi, 11 kor. ujab árverés 
kérelmi, továbbá 11 kor. jelen árverés ké
relmi és a meg felmerülendő költségekből 
álló követelése kielégítése végeit a nagyka
nizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. 
járáshiróság területéhez tartozó és a lapányi 
231 sz. tkvben 4 hrz. sz. ingatlannak a kisk. 
végrehajtást szenvedetteket illető */• öd része 
1450 kor. hecsáron

1910. évi április hé 13 napjéiik 1 1. 10 érikor

Lapány község házánál Wollák Rezső ügyvéd 
vagy helyetesse közbejöttével megtartandó 
nyivános bírói árverésen eladatni fog.

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

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
146 kor.

Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő 
részben mégpedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
a másodikat ugyanattól 45 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 60 nap alatt minden 
egyes vélelári részlet után az árverési nap
tól számítandó 5 %  kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni.

Csáktornya, 1910. február hó 27. 784

Országos Gazdasági Dank Részvénytársaság
ZALAEGERSZEGI FIÓK

*

Arúosztálya
vásárol és elad mindennemű gabonákat, gyapjút, gazdasági

terményeket.

Kizárólagos képviselet Masszey-Harris canadai

arató, fűkaszáló ée marokrakógcpckben.
Magyar királyi államvasútak gépgyára kerületi képviselete. 

Előnyős árak és jutányos feltételek mellett szállít:

kartelenkívűlt műtrágyákat, 
korpát, mesterséges takarmányokat, 

rézgálícot.
Előleget nyújt nyersterményekre és váltóra.

Tőzsdemegbízásokat elfogad.

Ügynökök felvétetnek.
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Első wieni férfi- női es gyermekruha raktár

I .  ROSENBERGER (ezelült Alois Kürschner) I
VARAIÉIN, Dráva-útca 3.

értesítés. Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy különben 1 
is dúsan felszerelt raktáramat, válogatott újdonságokkal u. m . : női paletók, 
kabátok, kosztümök, aljak, átvetők és kim onó gallérok, továbbá férfiöltönyök, felöltők, 
mindennemű gyermekruhák nagy m ennyiségével láttam el, úgy hogy azon kellemes 
helyzetben v a g y o k :

szolid jutányos árért, igen jeles érül adhatni.
Szíves m egrendeléseiket kérve, maradok

kiváló tisztelettel 783 2—3

R. ROSENBERGER (ezelőtt Alois Kürschner).

-  л  I
legtartalmasabb I

legelőkelőbb j
legjobb {

napilap !

• •  A Z  Ú J S Á G  -
Budapesten. 1
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Egy évre 28 korona, félévre 14 korona, negyedévre 7 korona, 
egy hónapra 2 korona 40 fillér.

Egyes példány ára 10 fillér. - Vasárnapi szám ára 20 fillér.



Első magyar általános biztositó társaság, Budapesten.
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1 korona Iflll.i boron» tűni X. Tünblntosltéa. II korona flll. i йогой» ЩИ.KlÜMtett károk й költségek.................. 10.166,84100------------- — ,------------ ------  А* 1908. évrél áthozott késspéuz díjtartalék N —•Isvnva vlazontbiitosltott károk éa kéltségek 4.863.715.24 | 6.701,146 85 I a viszontbiztosított rész lavonkse után 4»Függőben maradt к Árok tartaléka — —  | mtndrn megterhelés nélkül ...................... 6.700,000 —bscr/tai költségek a visiontblst. rtu'náa'l h»iui i'.wiin* 1 wnsi м ! Tűz bisu*h .is sok utÁn bovett készpénriljaK ii JГвунД'тГмв Kbé J^l^VékÍ • 74á . í. évben lei*« diikötalesv. és díj vél lók 80.850,828-17H IPo..*i*é.sk . . . . ...............................  íaí 4ia U3 iBvaava: töri виг unt dijak . . 8.4/3,081-87Ad/«кuiÂok kÖEhaasoa célokra * * * * * * * * * * *  iq’noo _ » fluoutblst'̂ itiii (UJik 'A ,Ü»XS..uui Ötletet SíhlSle lettet kőAvégSk • • 1.в7вЖ 88 *• díjrészletek ТЖМ Ч 9.13в.8;5"Ь 11.218,962 1»

BehsjtbaiUn követelések lalréaa.............................* 15,966' 30 ! Az 1908 évben (Uggoheo maradt kérő* tan »léke . . . __ 623,693 67 [ 18.667,646 86A következő evek kéempénk-dijtartaléka a vissontbistosttott i ц. SmáUltmánybistositás.réas UvonÁaa utÁn és minden megterhelés nélkül . . . _8700,0Ю| — 16.822,021 67 Аж («г» évről áthozott KAszpéuz diita.-ulók j
XX. SsállltmányblatoaltAs. | » v.s/r mi biztosi tolt rész levonása utÁn és IKlflsetett károk éa költségek...................... 8 5 793 12 min len mogterbslés nélkül...............................  ICO,000 —levonva visniitbistositott károk éa külteégnk 156 882 71 119.401 41 I Bzálliihiányoiztositások után bevett készpénz- I

Függőben maradt károk tartaléka . . .“ “T T “7^“7 69510 61 dijak............................... 507,164-77]tíkMv-Sai ée igazgatna! költségek a vlaaontbixtoaitott réas ' -levonva: törlesztett dijak . . . 31,961-53utáni bevétel levonásával.................. ... 2277529 - Tlasontblztositáal dUah . 863,7*5-70 895,757.23 111,407 54
A következő évek kéazpéux-dijtartaléks a viszontbiztosított ’ . Az 1908. évben függőben maradi károk „».uiloua . . . 97,853 6 1 801,200 17

réa. levonÁak után ó*mind«> •»•£'•*461 nélkül . . . |__ 100,000 -  I 811,696 8l XXX. Jégblntositás. i.------- -------j----  ,
Rlflaeteit károk Á. kSeAaeF 9 м п  яоч-íw I Az 1908. 6тгв1 Áthozott díjtartalék ......................... ; 302,972 77 |

I. 106.801 7. i . r r a Ä * ' l“ Ä  *.в'е,«9в 79'
Füge .ben maradt károk tartaléka ......................... 6.667 85 . vtasontbutosita-d díjak 1.4(5 257 46 2.292.901-45 1.661,997 84 l
Г>* Ъ 'lölUéí*k *rU,0nU> ^ aUűi b*Tél̂ 1втип- M,J43 84 At 1908. évben függőben mara.lt Лг„* tartaléka" . 4,342 64 1.969,8:2 7
ital-hálátlan követelések’leírása' * * .* .' * .* * * ' ". 4’вй 74 ^  . XV. BntérésbUtosltás.A foivó évben lejárt több éves jégbiztosítások esedékes tart. 196 43 . 63 A* 1в08* éTr61 4tho,tm áészoöu* díjtartalékA követkézé évek díjtartaléké..................................  800.537 09 1.667.064 87 * ▼ ‘«°ntbi»toaitott rész levonása uUu és _ jXV. Betftrésblstosltáa. — ■ --------  minden mesterből As hAIkiíI ............................  280,000 —Kifizetett károk éa költségek ...................... 47,794 72 Betörésblztosiiás ,k után evett készüénzlevonva vismontbiztositott károk és költségek 24,984-48 22.810 24 dijak éa le á*t dijré*/. lek . . . .  404.061-71,
Függőben maradt károk tartaléka . . . .  ................ 89 277 80 lavonva í törl t̂ettj мак. . . .  »V'; / •• r 1tjzersési éa igazgatási költségek a vlazontbiitozitott réaa ’ * riaaontblztosittsi di -k ■ - "*■ ■1 168.48*. -utáni bevétel levonásával . ...............................  »7.295 20 A* 1908. évben függőben mara.ii . . ír. no*. . . . 19 529 '»5 468,017 9
A következe évek készpénz-díjtartalék* » viszontbiztosított ’ V. Ê yéb beve tótokrém levonás* után és mindon megterhelés nélkül . . t 640,000 — 459,383 24 Síelvén/-, .akarékp ne váltó- -- е̂уА». ч.» n itou.va а :V. 1909 évi nyereségaxámla. * ------------- j----  mintárfolyamuyeieeétj í.Ihklmi poazneme.. uián . . .  066.13 . 41▲  folyé évi ünletbOl fenmaradt nyaraaégért ................ | ^ T á r a a a á g i  báaak tiszta jövedelme.........................  Г-7.?цп 1 - 1 123 895 *1
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VAGTOII. Mérlegszamla 1909. december 31-én.____________ ____________________ t e h e r .

I] korona flll. Soron,, I Щ1.
Klbeiyaaatt t6kapénzek takarékpénztárak» ée bankoknál...................... Ц 5 812 211 78 Kéeevényalaptöke : teljesen neflzeieti 20JJ оцеп részvény -» 100.J lorint t-s3 34 .СО kor. n é Mstry. fflldhlt intés. 4"/ ,-Ов korona zálotrlevél 492-50 . .Й 2.8JH.95 i — teljesen bettzetett JOtXj fél részvény a 5i>J forint.........................  6 (УЮ м 0 —•.936, 00 . „ . M«irv. leszámítoló- és pénzváltói) 4 ,-oe záloglev. á 93 — . 2.730 48 i — Táreasáifi tartaléktöke.............................................................  в.Оии.ъоО —1.740.. 00 . . . K.sbirtnkosoa orsz. ro.Jrt.telint. 4«/,-oa zálogl -vél a 93.50 . 1.609.500 — Külön tartalék •........................................................................ j 4.016,81̂  1499 ,U00 . . .  Макуа. jelzáloK hitelbank 4'/*°/»-oeközsétfl kötvény A 98 50. 980,075 — Jégblztosi Avi külön tartalék ............................ I I.0J0.UJ0 —954.000 . . . Peali m.<gv. kere-k . t.nk 4'/гХ-oa köze gi kötv á 99 — . | 944.460 — Tüzbistositáai díjtartalék készpénzben a viazoutbizt. rész levonásával és450.1Ю0 . . .  Aradi poljfárl takarék pen/tár .i"/„ oa /.вол .-vél á 97 — I 416,5 0 — minden megtertieléa nélkül**.....................  6.700,000 —400.000 . . . Kiabirtolaoaokoraz. földhitelint.5"/.-aa záloglev. z 100,— . 400,00) — Ssállitmány-bizt. dijtart. készpénzben a viezontbizt. réez levonásával és •230,100 , . . Temeavári elsőtakarékp nzttr 4'/Л.-ов záloglevél á 97 25 2-'8,675 — minden megterheli* nélkül....................................................  100,000 —11974 drb Magyar íraaoia bUtositö részvénvUrsasági részvény » 200-— . 2.394,8 0 — Jégbiztositáai készpénz-díjtartalék a viszontbiztosított rész levonásával és!ЧЮ drb Béoai é eV- és járalékbietositö intézeti réazvény . . . á 740,— . »66,000 — minden megU rbelée nélkül..........................................  800,507 09530 drb .Si-cui- tas" vikzoni bistositö t>ra. részvény............ álló.— . 5JS, 00 — Betöréeblzioaitási készpénz-.li) tartalék a viszontbiztosított rész levon, és569 drb Béoel biztosító táré. réezvény........................... á 470— . 281.5.0 -  minden megterhelés nélkül........................ * ........................  840 000 —997 drb Hasai általános biztosító r.-táreasági elsőbbségi részvény é 20Ü-— . I 199.405 — Tüzbiztoeitási filggő k ire* tart dóka ............ ............................... I 585,<'50 9A lenti értékpapírok etb. után az év végéig esedékes kamatok . . .  2*4 430 10 Kaálliimány-bistositáai függő károk tart deka......................................I 69. K)' 61risst viselők és szolgák nyugdíjalapjának értékei: Jégbizt. függő károk tartaléka..................................................  e.Oo.j 8>З.ИЮ.ООО Kor. n. é. Kisbiriokosok oras. föld hitel int. 5'’ „-OS zálogl á 100.— . 2.100.C00 — Bstörésbizt. függő károk tartaléka................................................  24,277 90 vKzen értékpapírok után ns ev v gé.g esedékes kamatok.................... 17,500 — Különféle hitelezők.................................................................1 94 .07*1 23.Ormódi Ormod/ Amélie alapítványa* értékei - Előbbi évekről addig fal uem vett o<ztalekok................................... . 7,07 >1 —50,60» Kor. n é. Ktsi.lrioltosok orsz földhiielink 4*/,*/, о» zálogl. á 97*50 49,835 — Tisstvieelök és szolgák nyugdíjalap)»*** ......................................  2.126 4‘ 79Az ev végéig esedékes kamatok........................................ 879 80 Az *-le6 inagj-ar áitaláaos bi/iesitő társaság f.ds Uadm alapja . . • . . . 500,u» —Első magyar általános biztosító társaság „Tűzoltók segélyalapja“ érté- Első magyar általános biztosító lá-sasáz „Lé/»y iUp“ ......................  20 ,(00 —kői, letétben a m kir. állampénztárban.....................  . . .  73645 37 Kleő magyar általános biztos.tó társasa' „Ezre téves a.apitváuy* . . . .  10о.«0 —Leesámltolt és vteezlessám:tolt váltok........................................... 9 935 811 72 Ormod/ Vilmos alap . .......................................................... ] !«.,<> _Társasági házak.................................................................... 3,i5t,4 4i' 67 Ormódi Ormod у Amélie alapítványa............... .............................. I 53,01t 4)Kuirtniaie aslóank f в) Pénzkészlet és maradványok a képviselő*« 'esnél 2 2320 21 17 El*ó magyar általános Diztositó társaság „Tűzoltók segély alapja“ . . .  .1 7i,6»5 3/I b) Maradványok Idegsn Uistosiló iuiezeteku.-i . . . Bi«,i.'6i 6П Kletblxtoeitáai oaatály folyó számlán................................................. 7 58.».' 14Jég biztosítási osztály folyó számlán.............................................. H 856 *72 77 1909. évi nyereség...............  ........................................  3.417 4>?| 2Küspenü pénzkészlet.............................................................. 110 8/7 85 * As idei hozsAiá'uiásokkal 5.4; . W. *oi (ti dtlarre - nolked:*ji 1 •• Az Idői hozzájárul/-** ti 7 5»0'>»| kor — h len i n • k. i ...*** A nisthv Iiatiasi atérlogbeu s-o pó tii. ". alappal, vn.auilnt az Idt'i s m m m *IflMMssHShozzá,árul íse d 2.1.41,428 KOI. 55 ll. ú.re eunlkódi*.

I I .  É lt'tliiz lo sítáe i üzlet.
KIADÁSOK.__________________Negyvenhetedik évi zárszámla 1909, január l-töt december 31-ig._____________ b e v é t e l e k .
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z .i.'i.s I HU. kurou* üli. ii ,r..ua I Ud | .uroüa , Üli. s
Г о ,МН 4 j' I • ir i *

i & í *  S í ; S *.rt SrtSI SMosM* SIJMftalSN*............................j * * « *  “
8 7 .4,216 18 • „ . „ « ' „<55,314 47 Befolyt dijak : ez évben kiállított kötvények után . 2.028,718 06

74»..9. 12 j3 6,528 ' 04 az előbbi években kiálUtou kötvények után . . . .  19.545,540 82507,6V» j 71 í U
I ™ a biztosított töke emelésére fordított nyeremények . __ 9*544 95 |

1.255̂*430 j 77 j j 21.668,818 82
“izltíl i 94 Illetékek..................................................... 466,570 -  22.195,418 82
90 j  ,4 23 iiBeér/éai és dijbehajtási költségek..................... ] 1 1.494,НИ I 27 ! Ksmatiövedelem..............................................'[ 6.610,899 57btd'MjUiatlsn tartozAaok leírása ............................  50 9 -2 I 78

Kisorsol) biztosítások tartalék* ...........................  8.1Ю0 ! -  18.408.695 60 Múlt évi lüggSü.n volt károk és dij visszatérések tsrUléka 791 441 80Liijtartalék ex év régén........................................ i 128 8 >4.5 3 r.l
190». Ari nyareaeg .....................................  !'_< / '• ■ *:« Múlt évi tuggöben volt klbáaaaiUUi tőkék tartaléka . . 270548 74 ^^6К9^_^^

I 144К1».,»*1 -u j 14“.8»8 9Hi) Я4
VAGYOK. Mérlegszâ nia Í339. december 31-én. TEHER.

Ki espapin.K...............................; " llt "w.t an.t- • ! Tor.,,.» »щ| || sörön. I 6IL
2.764. 00 kor. n. é. magyar Mr. 4 V-O» коюп р..нч к t«| .... na 15 -ív' j, 2.519,56' JO ni,. _ .. о ao* n*t u .. M1 \>------------- i----•190.00 . . .  ni'gi. fóldbitellnt. »• t j,. o- l-.gl.-v I к Я kor 50 :l -ol 1 -.-.44.01.5 DOtanalA.................................................182.536,065 kor. 6114.8 2,(00 щ , »  пи у. löldhit. 4'n-or i* ajjsv zAlovlevelek 9 kor. 50 f.-sl I W,53J6*i| —I *.'1,800 . . .  I »k>. iid. lu elint 4*-, -oe. ser. zálogl tó kor. 5(1 fill. I 13.690,5,0' — leven vs a viezonihlztoeitégl díjtartalékot . . . .  3.711,541 . 92 fii. 128.824.628 | 61 j11.(12,400 . . .  p»-r ijuagv. kn .g. Inu k 4 js -koroóia-zál gl. g * n- 10.241512,—10 9,4.600 . . . KisbtrC öreg. 'rtdn И " 4‘/*X "" rálogi.97 kor. QOfiH. 10..W>.2361 -  ____ _ ^  „6.713 100 . . . D.ngy. огни közi. itikp. 4n/e-o* zitlugl. ApHi.. »8 -or. 0«43,1 КЗ . -  Hieio*»4iri alap .................................................................. 92 »,8.2 07493,100 . . .  luajy. oraz. közp. lakp 4| vám-I. guni) 96 korunivsl 4йн.5ч| I _1.91,00 . . .  mag., cisz közp takarék.. 4'!'/,oa*án>gl.9fe4or. 50П11. 97t,H5 -  ,AWA1............... B6.K5140) . . .  eg.\ esti 1 1 I rali Гбт taka p. 4 , -,м «álogi 9i koronává l 0.üT > (i-J | — *4“ áaaaitáal I6kék nyereményt.................................................  752,341 '8
8 8 000 . . .  «‘gye-üli bppHti főv. tarékp. 4,/*,/„-ои zálogl. 9 kor. 394 "20 [ — #

«■*nS :  ; ;  *“»«•“ » 1" t «i«— * * « * » ....................  т«,» »bgí* .000 . . .  msgy loir»"* - lut» tank 4* „ oa xá ngl. 93 Koronával. 4.87s,««7 ; _ I2 01 ooo . . .  Ilin \ |eU.-nitelb..ii 4W/„ os koro.is zá ogl 98 krr. 50 fill. 1.970000 v«„,sh.n i..* nihbtau.i minWJ.,000 . . . n.Hgvar jeiz.-hite!b Ulk I » i.ros kor. Zálogl, «8 kor...0 fül. 85« 6 ki Függőben levő kiháaaaUAai t6kék tartaléka.................................. , 04l.OUO.OUO , . „ mag.". I*.»'. Г» t.éu/v 1 ói ans 4«/e-os zálogl.«! knr. O.tuiOM-........c/rbánya-brezovsl és piskl tajd.»hon.,.d. vasiul rls. к .1 vény . . . L(05V'«9 í 20 ________ _ „2V ,0f« kor. n. é. nlsó hu. vát Ukarékp. Л^гве záloglevelei 98 kor. 78 fill. 246.-75 -  laifiósi oeoportek azámiÁja . . . .     162,110 89
44 '.lAW „ „ „ egyesit, államadós. 4*V,,*/„-on ezüstjár. (Apr.)97 kor. 25 üli. 427.90»' —7 -.0 001 . . .  iriest psrenzol b. é. v 4*/,rls bhs nöiv. 99 kor. 90 flll. 7.862 , 3 . ülőre fizetett dijak ..................................  a» a.n 161.460,60» . . .  „Hudolfsbahn- á lsmsdó á,' 4*/,ros kötv. 95 kor. 10 fill. 1.38*4, ............................... ’99-,(КО . . „ Wiene. Vrrkebr» Anlng n-Aii.elhe 4 /,,-ов kötv. 95 kor. ' 48 l «i „ . . ____..74 l.ooü Mre olasz 3 7.y„oe láradék ós Kamatai............................  728,413 1 Fal nem vett nyeremények 1908.6n6l........................................ 9890Túlid, ei rsojx.itok értékpapírjai:

lTfi.KW nr n. ó. magyar klr. é'/̂ -oe koronajáradék 91 kor. 16 1Ш. 1»4.15! 20 Ki.nrsalt biztosítások tartalék* __1901 év.-t I Irtó kamsink .  ...........................  . . : ............. 988,«Г7 59 Kleor*°“ tanaisaa............................................. t 8,000 —
I . nlog költ sönök . . .      24 >01 »2Kötvény söii sön6fe............................................................. . 18.812,6J9 Viszontblztoslto intésetek és mások követeiéért ............................. IMMi >tVI on hizt kötvény kölc-ó'iflk........................ ...........................  1.519 9 «»,04aA közpoui tarlor.áss lolyo számlán.................. ........................... 7,545 95$ 14Veaúi-éa lőUgynökségoz és ma-ok tanozisal............................... | 4.Ц ,,‘ggi I 51 *909' •T* *F  ........................... ..  1.665,761 78̂

Budapest. 1909 december Л ll-őn. |~ T»a .574,9 3 T  183.574,lÜl~ ТГ
Btelner Jenó éle«» 1 ,, ,. önyvvlvó. Frank Henrik, a küapock kflnyvssla főnöke.A.* ígangatóság : Báró Hzr't.iy Г> Igyea, Xsásalö Ssigmond. Ormod/ Vilmos fi sende HAroly. gróf Zichy Nándor. Beltbnn Adolf, Oergely Tódor nllgaagaték-A »anti tSiKzr.,1 ist. ' II, r.sgekei uivgvifs«aivau ssoasi s törvényben в as alapssanáiyokbeo megbatározott »íves szerint késsülteknsk és ások egyse tételeit a A* éa eggém* közgyekkel teljesen n.*-y, py**6k 1 » találtuk. Budapest, 1910. u-i.iuár hó 23-áa.A felügyelő bizottság: Bstrevirzy Alkart, Bnrobard-Bélaváry litonrad. Ha|ós József, Németh Tttnss. Béré leértamiv 6éaa
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