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ZRÍNYI KAROLY. [ MARGITAI JÓZSEF._________S T R A U SZ SÁN DOR.

Várakozások között. egyelőre nyugvópontra jutott közéletünk alelnök 120  K. A védnökök közül: dr.
Körülbelül befejezettnek mondható a kép- ^al4n me8 fogják látni sokan, akiknek a Burányi Gergely prépost, br. Hornig Károly

viselőválasztás. Ami még hátra van, az a nemzel irányítása jutott feladatul, hogy ezen megyés püspök, Kránicz Kálmán püepöfc, 
mérleget nem dönti. Most sem foglalkozunk a té,rei! ®ür8Ö9 teendő vár ránk. Valóban gróf Zichy Géza 100— 100 K*t, gróf Baty- 
a lezajlott napok politikai részével. Csak közélelunk vagy zsibbadtan, vagy egy pontra thyány Ernő, Bosnyák Géza, Csertán Károly, 
annak a hangulatnak, érzésnek vagyunk szo8ezve érzéketlennek mutatkozik evek óta Ujnépi Elek Lipót, Koller István földbirtokos, 
megszólal tatói, mely mindenki lelkében helyet t  ? el? ze! ,nagy exi9tenc*élis érdekei iráni. Kroller Miksa apát, Nedeczky Jenő, Gltay 
foglalt .tulajdonítható ez annak a zavarnak és Guidó, dr. Szentes Anzelm 60— 50 K-t,

Ez az érzés pedig az, hogy nyugvó ®9zmek®rnek> mely nagyjaink figyelmét el- Darányi Ignác vbtt. 40 К-t, Szentmihályi
pontra —  akarjuk mondani —  oly hely- fogla Aés ,ek^tötte . Dezső 30 К-t, Gyömörey Vince, Malatinszky
zetbe akarunk jutni, hogy mindenki,* aki Az embernek olyéd es égi ajándéka *  Ferenc, Halbik Ciprián apát 2 0 -2 0  K-t, 
dolgozni akar, csakis dolgozni szeret -  ezt reménY- Ta'á"  k*“ lebb iu unk ahhoz, hogy Ódor Géza pénzügyigazgató 10 К-t. Ezen- 
megcselekedhesse. A beteg embernek is meg- a munka évtizedébe szökkentünk nemzeti kívül versenydíjakat adnak a közoktatásügyi 
árt az idegek állandó, feszültsége s egy " agY9*g™ k> 4e' ? nk le,,es k,íeujl1096 érdekében kormány, Zalavármegye, Keszthely városa, 
nemzet sem lehet el oly állandó túlfeszített ^  f z vállvetett, bármi sorsban s mindenki a keszthelyi hölgyek és iparos hölgyek, 
temperaturával, melyben jóformán már egy  ̂ t®l ernyedetlenul végzendő munka kifejtése keszthelyi iparosok dalköre, a keszthelyi 
évtized óta szenvedünk. nélkül nem várható. ének és zenekedvelők egyesülete stb.

Minden társadalmi jelenség amellett Jöjjön el ennek az országa! A szövetség 2000 К költséggel a hű-
szói, hogy a tömegvágynak és íömegszen- szárlaktanya téli lovardáját alakíttatta át
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denie s hogy hányán vérzettek el a zűr- Keszthely városa, mely a minr.p ren- aku9zlik*iáró1 a Goldmark-hangversenyen 
zavarban, hányán szenvedtek érzékeny ká- dezte nagyszabású Goldmark ünnepélyét, jeJen vo 1 zeneakademi*i tanárok és a fó
rokat, ki mondhatná azt meg. De lépten- legközelebb ismét nagy zenei események v, 14)91 9a|Jó a legnagyobb elieme-
nyomon súlyos jelenségek mutatnak arra, színhelye lesz Ez év julius 9 10. 11. nap- Jr, nyilatkoztak. A dalcsarnokban 1000
hogy ha az óhajtott békésebb napok el ján tartja Keszthelyen a Dunántúli Dalos- a ° 8 van Pódium s majdnem
nem következnek, a katasztrófák és károk szövetség IV. dalosünnepét, melyen több mint “ u oneiy.** A* naiJjjjjlfuÜI *  Wövétség 
szaporodni fognak. 1000 dalos vesz részi. kedvezményes vasút, jegyeket nyújt, azoft-

A polgárt a béke élteti, mert csak a Eddig a következő dalegyesületek je- . ,vu az Aon*P idejére^díjtalan elszállásolást 
béke a munka levegője és első kelléke. És lentkeztek: Győri Ének és Zenekedvelők b'Z!°S.V‘ . Az unr!ep m**°®1* napján a H- 
a munka polgári erényeire oly szükségünk egyesülete, Egyetérlés Budapesti Férfi Dal- v 00 é8 ,• VÄr08a a* Ö*a*®a ealo-
van nekünk. Es annyiaknak kell —  a saját egylet, Budapesti Lyra Dalkör, az I csoport- 80 a m®8vend« 8el1*
jól felfogott érdekükben —  a munka pörö- ban. Budapesti Czukrász Dalkör, Körmendi . dap,g na verseny az ünnep
iéhez járulni, új és egész veszedelem az, Dalosegyesület, Pécsi Polgári Daloskör, Székes- 8 ge e g ..z s<™  taglalja magában. A 
hogy az elmúlt hejehujás napokban sokak- fehérvári Polgári Dalkör, Székesfehérvári daof °  ünnep íves fogadtatása, zászlóik
nak e néma polgári erénye és kötelessége Déli vasúti Műhely Dalárdája, Szombalhelyi oszoruzása, szerenádok, ismerkedési
meghalványodott. Dalosegyesület, Szombathelyi Máv Műhely ®8 ’ LÁj nj f Y.^*n^ ? f 8enIl..a <*allc®t f®okbaö,

A munkának tiszteletét kell mielőbb Haladás Dalárdája, Tabáni Daloskor, Vesz- 18Ze ’ 9Z nzgyűlés, népünnepély, velencei 
visszaállítanunk s bizony-bizony mondjuk, e prémi Dalárda а II. csoportban, Komáromi 68 ла * *  ***
részben a legmagasabb helyen is várjuk a Róm. Kath. Egyházi Énekkar, Pápai Kath. nepségekbö1 fog állam a keszthelyi dalos 
tündöklő példát. Nevelnünk kell a mi tár- Kör. Énekkara, Sárvári Dalegyesület, Tata- vers™Y . . . .  ..
sadalmunkat a munka becsülésének egész tóvárosi Polgári Daloskör а III. csoportban, . 8Z0 ê. 8 8 az ünnepély előkészítésére
tiszteletére, hiszen az elmúlt hejehujás napok I. Ruszti Férfi Dalegyesület, Budapesti III. a ŝz e YJ v жа épületében irodát 
alatt is sokfelé tapasztaltuk, hányán fogják Dalíűzér а IV. csoportban; Versenyen kívül e ,e8 е , ,й1П?У a., j,*2 , ^ * Пвк kósztég-
meg szívesebben az életnek derűsebb »heverd a Keszthelyi Iparosok Dalköre, képviseletiig g szo g e vi agosi ássál.
el« oldalát, különösen ha azt megteslhetik pedig számos vidéki dalkör és zeneegyesület. ---------------
egyébként szent, magasztos érzelmek szi- Az ünnepély fővédnöke gróf Festetits Tassiló К П Г  A  \T P É  T ‘t i ' I T’
neivel. főudvarmester volt A védnöki tisztet a u  _____ J3i L< А  Л..

Alig van előbbre való teendőnk, hogy dunánlúl nolabililásai fogadták el. A vá- 
szülöi ház és iskola nevelje л jövő nem- lasztmány, élén dr. Dezsényi Árpád szövet- D r á g a  é le t .
üdékét munkára, mert a kavargó élet erre aégi elnök és Lányi Viklor szövetségi titkár- Szinte banális már emlegetni ol, meaasokott 
több jelenségével szolgál annak, hogy a ral, hónapok óla buzgólkodik a dalos verseny dolog ann .k tudata, hogy a m«>g<4heiét ma azáz- 
munkaszeretet érzése, kötelessége, tisztelete sikere érdekében. Versenydíjakra eddig ч szórta nehezebb, mint régenle volt. A lakás, az 
hanyatlik. Bizonyos dolog pedig az, hogy következők adományozik : gróf Fosletils élelmiszerek, a fűtőanyag, a bútor, a ruha mind 
egy nemzet sem fog előre menni, sőt el fog Tassiló fővédnök 400 К-t, Keszthelyi Taka- <*r*j***’ az !Í,olák *• trai **Y gver-
puszlulni, melynek fiaiból a munka szeretete rékpénzlái 300 K, Keszlhelyvidéki Takarék- embert, kivéveT iiső  t iw e r t^ u it^ ^ ^  
kiveszett pénzlár 160 K, dr Dezsényi Árpád szöv a „ólában az, hogy nem nyomja a fiamat a bú

Azért örülünk annak, hogy legalább elnök 150 K, Nagy István városbíró szöv. mert a fejeket ugyancsak nyomja а Ьб, a gond a
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a* a kétségbeejtő kérdés, hogy ha ma igy van, 
hogyan less ho|nap? Mi történik, ha az idei termés 
a kedvező előjelek után Ítélve is rossz lenne, vagy 
ha háborús világ jönne?

E nagy kérdésekre ugyan hiába várjuk a 
választ, nincs aki felelni tudna rá. Mindenki tanács
talan 8 valóban ma bármely nagy művésznél 
nagyobb művész és jótevő volna az az ember, aki 
csak a közélelmezési cikkek árait vissza tudná 
apasztani a húsz év előttire.

Igfiz ugyan, hogy. a közönség sem nagyon 
hajlandó letenni fényüzési hajlamairól és sutba 
van már régen vetve az a mondás, h >gy addig 
nyújtózkodjál csak, ameddig a takaró ér. Azért 
csak mulat a magyar ma is úgy, mint régen, meg
tölti a színházakat, mulatókat, korcsmákat s 
minden olyan helyet, ahol pénzt lehet költeni.

Hogy ennek a csillogó életnek árnyoldalai 
is vannak, az magától értetődik. Elég a sok pénz
intézet nyereségszámláira tekinteni, hogy lássuk a 
megdöbbentő sötét képeket, melyeket nem tudnak 
eloszlatni a jövő szép reményei sem.

Csak a jelen sivárságát látjuk, annak terhét 
érezzük s érezni fogjuk még jó termés esetén is 
.mindaddig, amíg népünk le nem mond rossz szo
kásáról —  a fényűzésről.

—  Kinevezés. A földművelésügyi m. 
kir. miniszter a kir. erdőfelügyelőségek sze
mélyzeti létszámában Földváry Miksa Csák
tornyái segéd erdőmérnököt II. osztályú al- 
erdőfelügyelővé nevezte ki.

—  A  képviselőválasztás Csáktornyán. 
A Csáktornyái választókerületben a képvi
selőválasztás f. hó elsején ment végbe. A 
választási aktus reggeli 8 órakor vette kez
detét, amikor is Zakál Henrik elnök a válasz
tókat a jelöltek megnevezésére felszólította. 
Két jelöltet neveztek m eg: Tamás János dr.-t 
a függetlenségi 48-as párt s dr. Hajós Fe
rencet a munkapárt részéröl. Mint bizalmi 
férfiak az első párt részéről dr. Kovács 
Lipót, Tóth Sándor, Hídvégi Miksa dr. és 
dr. Kemény Fülöp ; a másik részről Tóth Ist
ván, Samuelly Ottó, Woflák Rezső és Sárosi 
István szerepeltek. A szavazás 9 órakor 
indult meg: az egyik bizottság előtt Csák
tornya, a másik előtt Drávavásárhely vá
lasztói jelentek meg az urna előtt. A sza
vazás nagy mérkőzés és izgatottság között 
csak éjfél után ért véget. Leadatott összesen 
3242 szavazat; és pedig Hajós Ferencre 
1903, Tamás Jánosra 1339 s igy hajnali 
(él 2 órakor Zakál Henrik elnök dr. Hajós 
Ferencet jelentette ki a Csáktornyái választó- 
kerület megválasztott képviselőjének. —  Az 
aleólendvai kerületben Fuss Nándor, a lete-

A  csók.
E g y érdekes Ítélet.

A bíró: Acfja elő panaszát, kisasszony!
A panaszos: (Nem nagyon fiatal, de nem is 

nagyon szép.) A múlt hó elsején unokanővérem 
kézfogóján Toltam. Ott ismerkedtem meg Gorogár 
Titusz úrral. Fényképésznek mondta magát, pedig 
ő háziszolga, aztán a papa előtt úgy nyilatkozott, 
hogy nőtlen ember, pedig három gyermeke van . .  .

A bitó: hiszen azért még lehet, hogy nőtlen.
A panaszos:(Szemérmes mosolygással.) Ugyan, 

már hogy volna az lehetséges?
▲ bíró: Csak maradjunk a tárgynál.
A  panaszos: Mivel hogy szép szoprán han

gom van, a vendégek felkértek, hogy énekeljek 
valamit Énekeltem is egy áriát a »Boccacció-ból. 
Megtapsolták, Gorogár or hozzám jött, meghatoltan 
kezet szorított velem; majd hirteleu magához ölelt 
és megcsókolt Ez az oka annak, hogy becsület
sértés miatt bepanaszoltam.

A bíró: (a vádlóihoz) Nos mit szól a kisasz- 
azon у előadásihoz ?

A vádlott: (meglehetősen kövér és meglehe
tősen kopasz): Először is kijelentem, hogy a kér
déses időben egy kis *epicc«-em volt; mór pedig 
mikor én nekem spiccem van, akkor egészen ki
vetkőzöm a természetemből. Olyan szilaj, jökedvü 
vagyok, hogy a feleségem is alig ismer rám. 
Másodszor megjegyzem, hogy én a kérdéses időben

nyeiben dr. Zalán Gyula nyerte el a több
séget.

—  A  katonaság köréből, ő  Felsége a 
király pétertalvi Molnár Elek honvédszáza
dost Pozsonyba áthelyezte s az ottani hon
védezrednél a zászlóalj parancsnoki teendők 
ellátásával megbízta.

—  Eljegyzés. Marton Miksa zalaeger
szegi kereskedő eljegyezte Neumann Szidónia 
kisasszonyt, Neumann Mór viziszentgyörgyi 
kereskedő leányát.

—  A  tanítók vasúti jegye. A nem ál
lami tanítók jogos kívánsága teljesedésbe 
ment. Mint értesülünk, a kereskedelmi mi
niszter a hitvallásos iskolák tanítói számára 
is megadta a féláru vasúti jegyet, bár nem 
oly mértékben, ahogy óhajtolták és kérték. 
Mert 4 К jegykiállítási díjat kell az évi 
jogért fizetni s csak a tanítóra érvényes. A 
családtagok csak egész jeggyel utazhatnak.

—  Református istentisztelet. Kádár 
Lajos nagykanizsai ref lelkész f. hó 12-én, 
vasárnap délelőtt 10 órakor Csáktornyán, 
az állami polgári iskola emeleti nagytermé
ben az úri szent vacsora kiosztásával egy
bekötött retormátus istentiszteletet tart, a 
melyre a református egyháztagok és a szíves 
érdeklődők ez úton is tisztelettel meghi
vatnak.

—  Harmadosztályú utasok az étkező
kocsikon. Hosszabb idő óta sok panasz hang* 
zott fel amiatt, hogy a déli vaspályatársaság 
gyorsvonatain utazó az a közönség, amelyik
nek jegye a III. osztályra szólott, nem hasz
nálhatta az étkézőkocsikat. Ezen visszásság 
megszüntetése céljából a déli vaspályatár
saság vezérigazgatósága elrendelte, hogy a 
harmadosztályú gyorsvonati utasok minden 
ráfizetés nélkül használhatják az étkező- 
kocsikat és pedig a Budapest— Prágerhofi 
vonalon az odautazás alatt Balatonszent- 
györgy állomástól Csáktornyáig, visszautazás 
alatt pedig Siótoktól Kápolnásnyékig.

—  A  kéneseső Muraközben. Múltkor meg
írtuk, hogy Csáktornya környékén május hó 
23-án nagy zivatar kíséretében eső esett, 
melynek csapadékában ként véltek feltalálni. 
Ennek következtében ez esőről, mint kénes 
esőről emlékeztünk meg, mely általános fel
tűnést keltett, annál is inkább, mert a Halley 
üstökössel látszott összefüggésben lenni. 
Miután a farkashegyi állami szölőlelepen a 
csapadékból az esőmérövel egy bizonyos

akkora pofont kaptam a kedves kisasszonytól, 
hogy a szemeim szikráztak bele. Es ez a csattanó 
felelet kevéssé esett jól, mint a kisasszonynak az 
én csókom, tehát kvittek volnánk. Harmadszor: 
ki hallotta már azt, hogy valaki becsületsértést 
találjon egy csókban ? Föltéve, hogy a csók be
csületsértő is lehel, és most viszonvádal emelhetnék 
a mélyen tisztelt kisasszony ellen, ha esetleg visz- 
szacsókolt volna. Tekintetes biró ur! Vagy vágyott 
a kisasszony az én csókomra, vagy nem. Ha igen, 
ügy örüljön, hogy megkapta azt, s ha nem, úgy 
inkább én panaszkodhatom. Miért panaszkodik hát 
a kisasszony, akinek inég az az elégtétele is meg
van, hogy arcul ütött?

A biró: Figyelmeztetem, hogy a büntetőtör
vénykönyv 261. szakasza szerint becsületsértésért 
büntetendő, *aki mással szemben meggy alázó 
cselekményt követ el.*

A vádlott: Különös! Hát hol van az megírva, 
hogy a csók meggyalázó cselekmény ? Megengedem, 
hogy az a férfi, ki egy idegen nőt megcsókol, véthet 
az illem és tisztesség ellen, de neiu vél a törvény 
ellen. Megérdemli, hogy arcul üssék, amint hogy 
én is megkaptam a pofont, de a bíróság által 
nem büntethető. Kérem alázatosan bíró ur, a csók 
nem egyéb mint hízelgés. Aki csókol, elismeri, 
hogy tetszik neki az, akit megcsókolt. A hizelgés 
fogalma pedig már magában véve is kizárja a 
becsületsértést. Különben kijelentem, ha a biró ur

mennyiséget felfogtak, Budapestről az állami 
szölőtelepen megjelentek Krámszky Lajos kir 
íővegyész, Treila Péter kir. főgeologus és 
Ballenegger Róbert kir. geológus, hogy ott hely
színi vizsgálatot tartsanak. A vizsgálat ered- 
ményekép az az egybehangzó vélemény 
szűrődött le, hogy az említett napon Mura
közben nem kéntartalmú eső esett, hanem 
az esővíz abnormitását azok a porodák 
okozták, melyekkel a levegő a most folyó 
rozsvirágzás alkalmával telítve van és melyek 
a kénporhoz nagyon hasonlítanak.

—  Tavaszi mulatság. A helybeli Iparos
ítják Egyesülete ma d. u. az alsópuoztafai 
Anfonovics-féle vendéglő kerthelyiségében 
tavaszi mulatságot rendez. A mulatság lánc
cal, konfettivel, tűzijátékkal s egyéb mulat
tató és szórakoztató dolgokkal lesz össze
kötve. Belépti díj személyenkint 60 f., csa
ládjegy 120 K. A tiszta jövedelem az egye
sület fenntartására fordíltatik. Ebből a cél
ból felülfizetéseket is elfogadnak, melyek 
hírlapilag nyugtáztatnak. A mulatság egyik 
érdekes része művészestély is lesz, melynek 
során Camberland Alos és Slandey előadá
sokat tartanak a fizika, kémia, szalonbűvé
szet köréből. Spiritisztikai része is lesz en
nek a mutatványos előadásnak, amikor a 
gondolatolvasás köréből is szenzációs rész
letek kerülnek előadásra. Kedvezőtlen idő 
esetében a mulatságot a jövő vasárnapon 
tartják meg.

—  Gáspárics Márk. Ily címin érdekes 
kis füzet jelent meg Neusiedler Jenő mura
királyi körjegyző tollából, aki érdekes meg
figyeléssel, igaz hazafias érzéssel és lelke
sedéssel megírta a drávaegyházi szülöttnek, 
Gáspárics Márk Kiüt szerzetesnek, tragikus 
életrajzát. Gáspárics Márk tudvalevőleg vér
tanúhalált szenvedeti azért, mert a 48-as 
időkben a muraközi horvátajku népet a 
nemzeti ügynek megszerezni törekedett. S 
hogy Muraköz a magyarság ügye mellett 
kitartott, részben a tüzes barát érdeme, aki 
fáradhatatlanul, lankadatlan kitartással tü
zelte atyafiait, hogy a függetlenségi harcban 
ők is részt vegyenek. Gáspáricsnak ezért 
meg kellett halnia. Gyalázatos halált szen
vedett a szent szerzetes: bitófán lehelte ki 
életét, meit magyarnak vallotta magát s 
mert annak szabadságáért és függetlenségéért 
életét is kész volt feláldozni. A halált, me
lyet annyiszor keresett, a csatatéren nem

elitéi, soha többé nem csókolódzom . . . .  Kérem 
a fölmentésemet!

A biró: ó  Felsége a király nevében! Gorogár 
Titusz háziszolga vétkes a btkv. 261. szakarába 
ütköző becsületsértés vétségében 8 e miatt a 92 ik 
szakasz alkalmazásával 10 К pénz bü ni etésre 
Ítéltetik.

Indokok: Gorogár Titusz beismeri, hogy Tumm 
Cecíliát több« к jelenlétében megcsókolta. Anta 
kérdés eldöntésénél, vájjon tekintessék-e a csók 
meggyalázó cselekménynek vagy sem, a panaszra 
jogositott nő személyiségére és erkölcsi érzületére 
kell tekintettel lennünk. Tamm Cecilia, mint ti'*" 
tességesleány önmagára nézve méltán megalázónak 
tarthatja, ha egy teljesen idegen férfiú által többek 
jelenlétében megcsókoltatik, s a bíróság nem he- 
lyezkedhetik arra az álláspontra, hogy a vádlott 
cselekményével csakis az illem és a tisztesség 
követelményeit sértette meg. A btkv. 261. szakasza 
értelmében becsületsértés miatt büntetendő, aki 
más ellen meggyalá/.ó kifejezést használ vagy 
megayalázó cselekményt követ el. Minthogy P**dig 
e kritériumok egyike, a meggyalázó cselekmény 
jelen esetbén fenforóg, a vádlott büntetendő volt. 
A 92. szakasz alkalmazását a vádlott beismerése 
és az a körül inén у teszi megokolná, hogy Gorogár 
Titusz a vádbeli cselekmény elkövetése idejéblo 
egy kissé ittas volt.
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találta meg, de utolérte a hóhér kezei közt, mait s akkor, amikor leszavazott s a vá- angol gyarmatokon ugyanis igen soк a há- 
hogy igy a nemzet vértanújává legyen s lasztás érett gyümölcséből élvezhetett is zasságra vágyó férfi, de kevés a leány, 
forrása annak a hazafias érzésnek, mely a volna, elköltözött ebből az árnyékvilágból. Európai uraságoktól elhanyagolt lányok tehát 
muraközi idegenajku nép szivét most is be* Halva találták az Antonovics-téle vendéglő az óceánon áthajózhatnak a házasság révébe, 
tölti. Neusidler mindezt vonzón írja meg s udvarán. Alighanem szivszélhüdés érte, me- —  BÚCSÚSZÓ. Minthogy gyors távozásom 
fáradhatatlan kutatásai alapján nem egy lyet valószínűleg a nagy meleg, izgatottság miatt sok kedves barátomtól és ismerősöm - 
eddigi téves adatot igazít helyre s helyez s hozzá a pálinka is okozhatott. tői személyesen el nem bucsuzhatttam, ez-
helyes megvilágításba. Neusidler füzetére — Az idegesség korszakát éljük és ma, midőn úton mondok »Isten Hozzád«-ot. Dr. Kiss 
még visszatérünk, addig is mindenkinek a a gyors cselekvés főrogója a haladásnak, mindenki- Elemér.
legmelegebben ajánljuk. Nemcsak érdemes nek futnia keH, gyors tempóban kell célja felé ira- _  д Házisyultenyésztök Országos 8zéwt- 
az elolvasása, de szükséges is elolvasnunk- inodnia; Idegesen szaladunk, elfáradunk és gyak- $ége, Budapest (Csillaghegy) e héten tartotta kői
mért Gáspárics Márk magyarsága ekklatáns ГаП J10?* * g/,ors «^edásnak mily gyűiését a Köztelek gyűlóstermében. Évi ieleutóaé-

.... . " egyszerű módon tudnánk gátat vetni. Tudjuk, hogy kai meffismertük a Szövetség rendkívül sazdas
bizonyítéka a magyar géniusz és kultúra a szilárd, kemény anyagú tárgyon való menetelés közgazdasági tevékenrségét, amelyből саакЧ kői 
erejének, mely a horválajku muraköziekből rázkódást okoz és az idegeket támadja. Amikor vetkezőket kívánjuk kiemelni: 1. A »Hásinyul- 
is lelkes hazafiakat teremt. kocsin megyünk, azért keressük a gummikereküt tenyésztő« c. könyvecskéjét* 50,000 példányban

—  TŰZOltÓ Szaktanfolyam. A Magyar és szerencsére itt van már az az idő, a mikor l kinyomatta s minden érdeklődőnek ingyen -küldte
Országos Tűzoltó Szövetséc a folvó év nva- gyalogjáró is élvezheti a guramianyag kiváló roeg 8 ezentúl is megküldi, főleg amivel S gazda-

y iy  rtMíin »л ma . У I ,  ̂ tulajdonságának, a rugalmasságnak óriási előnyeit, közönséget és kisembereket kívánja a nyultenyéez-
ran а XIX. országos tűzoltó szaktanfolyamot Ezt azonban csak olymódon érhetjük el, ha nem téssel megismertetni. 2. ötszáz ketreces nyulUlepet 
tartja meg julius 4-től julius 21-ig bezárólag járunk el felületesen, mert miként mindenben, állított fel Csillaghegyen, ahol állandó nyulkiálli- 
Budapesten. Tanfolyamhallgató lehet minden ebben is megteremtette kifejlődött forgalmunk a tást és vásárt tart fenn a Szövetség és tagjai 
18—42 éves feddhetetlen előéletű férfi Te- ,álszóla8osan azonos, de ténylegesek hiányosan kifogástalan, egészséges állataiból, amivel a tenyée- 
kintettel arra hocv a tanfolvam ekrtrendii PÍl1.6 0,csóbb anyagokat. A cipősarok csak akkor anyag beszerzését ée értékesítését könnyíti meg 

я у hno'v Я I ЛтлПл I, állá« KnfniiA fe * hel me8 hivatásának, ha alapanyaga a valódi és mintaszerű berendezést és állatokat matat be.célja az, hogy a tűzoltó tiszti állás betólté nyers kaucsuk, a mely szívóssága következtében 3. д székesfőváros Központi vásárcsarnokában
sére mindenben alkalmas erőket neveljen, szinte korlátlan tartóssága biztosit, bámulatos rugal- állandóan friss házinyulhust árusít kg.-ként* 1.20 
kívánatos az, hogy a tanfolyamra általános mássága állal pedig igazán nyújtja is a várt elő R-ért Érvel a főváros élelmi piacát támogatja*és 
műveltséggel, lehetőleg érettségi bizonyít* пЦ^еУ Nem szabad b?rui hangzaí°® пе*й’ kdlfö,dl a nyultermelvények értékesítését megoldotta. 4.

r r ä i s ;  s , “ s , . o“ r "  nkellő társadalmi állást betöltő, kalonaviselt és követeljük lábbeliszállitónktól, hogy csakis ezen nyésztőknek. 6. A fővárosban és 1  vidéken 12 
egyének küldessenek ki. A felvehető hallgatók főlirással ellátott valódi kaucsuk cipősarkot adjon, előadást tartott a házinyultenyéeztésről. 7. ASzö-
száma 60-ban van megállapítva. A részvé- — TŰZ. Zalaujváron csütörtök d. u. vétség irodája bárkinek felvilágosítással ssolgál
telben való írásbeli jelentkezés ideje junius három és négy óra között kigyulladt Liszják oyultenyésztéei ügyekben. 8. A Kelet ée a Balkán

12  ike .Ké̂ bb ie,en‘ í eẑ .  k.e/ vezményre L“ ”  é3,JÓZ3? ‘ leégett & ä Ä r o Änem számíthatnak. Elszállásolás ingyenes, A tűz elpusztított még két lakóházat és több vagyontalanoknak pedig teljesen ingyen, tehát 
tandijat nem követelnek Jelentkezni a melléképületet. Elégett Liszják Mátyás mindenkinek módot nyújt arm, hogy emel a 
»Magyar Országos Tűzoltó Szövetségt-nél lakóháza, özv. Szabó Jánosné szalmával hasznos gazdasági ággal nagyobb áldozat nélkül 
Budapest, VII., Rákóczy-út 30. szám alatt fedett háza s Varga Pál szalmával fedett foglalkozzék 1 szép mellékjövedelemrf tegyen szert.

Iehel R .t . » k *  » 1« u i f i i  » mellékép“ le,ekkel; ^ ül‘ ;— Beteg volt képviselő. Mint őszinte továbbá Liszják József pajtája, végül Zad- meg legközelebb László Vilmoe vasgyári főkön* -
részvéttel értesülünk, a kerület volt ország- ravec Imre istállója, pajtája és özv Magda* velőtől. — Az remerik&i kettőz könyvviteli mód«- 
gyűlési képviselője, Filipich Lajos plébános, lenics Józsefné melléképületei. A tűz óllá- ról magyar szakkönyv alig van ée idegen nyelvű 
súlyos betegen fekszik Drávavásárhely**n. sában és lokalizálása körül nagyban közre* szakkönyvekre voltak utalva azok, akik epei meg- 
Kínzó izületi csúz lámadta meg szervezetét, működlek a körnőékbeli tüzullóságok Így ínn” »  Ü t h f f i u , ' ”о*,
mely már hetek óta az ágyhoz szegzi. Baja dicséretes munkát fejtettek ki a jánosfalui, Mükséges minden könyvvezetőnek, kereskedőnek, 
azonban aggodalomra nem ad okot, mert drávaszentmibályi, belicai, Csáktornyái uro- vállalkozónak megismerkedni ezzel. E könyv Ur- 
F111 pich Lajos volt képviselő már javulóban dalmi tűzoltóságok, kikhez Polesinszky Emil Ulmazni fogja kél havi üzletmenetnek tejjee ki
van s így alapos a kilátás, hogy egészségéi vezetése alatt 33 Csáktornyái tűzoltó is csat- dolgozását szemléltető módon a gyakorlatban 
mindenki örömére mihamarább visszanyeri, lakozott, kik részint támadó, részint védő "kî éretéber? úgy^ogv^az ^IdeklSóneV a*l-

—  Kisdedóvói kiállítás Kisdedóvá*- lüzollói eljárás melleit a 8 fecskendő segít- Ы та , njojl k6n^M i „  »mwikai mód
ügyünk örvendetes lellendülésének bemilla- ségével a tüzet lovateriedésében megakada- |ецАах lényegével megismerkedni. Ssaktekintélyek e
tására junius 14—julius 6 lg országos kiál- *yoziák. A mentés körül külöiiöS'Mi kilün* műről a legnagyobb elismeréssel unatkoztak. A 
lílás lesz Lőcsén, melyre országszerte na- lelte magát a választási napokra Csáktor- kjjnp _a .Zala nyomda részvénytársaságit Nagy- 
gyón készülnek. A Csáktornyái ovoda is nyára vezényelt szombathelyi 83 gyalog* _  gyermejltItetégvereeiiyit rendez júliusi
részi vesz azon. A kél óvónő fáradhatatlanul ezred zászlósa, Gebauer Vilmos, aki zubonyát számában a Budapesti Illusztrált Sasion Lapok 
ál Illőit» össze és készítteti a kis gyermekek- ás kardját levetve hatolt be az égő épüle- szeikesziősége. tOOAucska és 100 leguebb leányka 
kel azokat a kézimunkákat, melyeket a ki- lekbe s szolgálatvezető őrmesterével együtt arckepét közli remek reprodukcióban a kiváló
állításra küldenek. Kisdedovodánk méltó- Д  a^náf M
képen lesz a kiállításon képviselve. A kiál- btHul 7000 koronára rúg, ami annál sajná- 4|w aivátasztoti legszebb gyermekeknek. A pályáé 
Ittasra készülő tárgyak óvodánk jó hírének latosabb, mert biztosítás utján alig térül meg 2aljjan mindenki résztvehet Az eredeti arcképek 
megfeleiőleg fényesen fogják igazolni azt a belőle valami. Mindössze Varga Pál bizto* hátára írandó a gyermek neve és életkora, asMHB 
nevelői missziói melyet az óvónők óvodánk- eltolta házát 900 К összegre. A szerencsét* neve, foglalkozása ée lakhelye. Lehetőleg jó képek 
b ili oly dicséretes buzgósággal teljesítenek, lenség gyújtogatásból eredt. Ugyanis Zadravecz a áöveUezó cimro kflldsndók: A Budapaaü Д1ам- 
Ovodánkról hárnm fényképfelvétel is megy Imre 6 éves Antal nevű fla és az 6 éves a ornak Bû , ee| v ,a  Aggteleki-utca” 4  
a kiállításra. Gombár Feri Lisz|ák Imre pajtája mögött „ " ; y - r  w  ........

— »Savoy« nagyszálloda Budapest, Vili. Jó- gyufával játszottak és egy égő gyújtót a b Z erk eS Z tő l Ü zen ete it.
zsef körút 16. a Nemzeti Színház közvetlen köze- pajta deszkái közé dugtak. Ebből keletkezett — P. E. Со. A hirt a legnagyobb sajnálatunkra
lében. A Főváros legszebb és legmodernebb szál- „ tűz lsmél C9ak a gondatlan szülői felü- >*•*-.
ímája- J20 ,8Iol:a , é3„ 8í alon/ К®гР°"‘!. gyeid az oka, hogy egy pár polgár koldus- ki^e-UMuek, 1Ы |
á rü sz o b á k  3 k o r o Ä  feljebb. Elsőrangú ét- botra jutott. így boszulja meg magát a köz- É r t e s í t é s
terem. ségek közömbössége a hasznos intézmények- Ы  i c a i i c o «

— A gőzgépkezelők ét kazánfűtők leg- kel szemben. Ha Újváron ovoda, vagy Női kalap raktáramba sikerüli eg y
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban junius legalább menedékház lenije, nem lennének e l s ő r e n d ű  m u n k a e r ő t  megsserezoefi), 
bó 5. napján délelőtt 9 órakor a Sopron annyira magukra hagyatva a gyermekek miért is >*on kellemes helyseiben vagyok, 
városi villanytelepeu fognak megtartatni. A sem. Kellő felügyelet mellett mégis csak hogy a legelegánsabb kalapokat a legjuti- 
kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. ritkábban történhetnek az oly esetek, aminö nyosabban szállíthatom, 
kir. kerületi iparfelügyelőséghez küldendők, csütörtökön Zalaujváron is ismétlődött. italai fikái’ ffVÍW к аУш! hlsTUlfr
Deáktér 36. -  Házasulandó lányok kivándorláta. A IM IIM , M l  ,

— A választás halottja. Szegény Mikácz Londonban előkelő államíórfiak védnöksége ízléses kiviteléért ssavatosságot vállalok.
József tótfalusi lakos nem igen örvendhetett alatt egylet alakult, melynek célja férjhez Szíves pártfogást kór: 
a választás sikerének. Szerencsésen átszen- menendő leányoknak megkönnyebtteni az K e l e m e n  B é l*
vedte a választási küzdelmek összes izgal- angol gyarmatokra való kivándorlást. Az( férfi- é* női diratiruháia Csáktornyán
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> Sre poéiljke, ka) ee táée *adr- 
ikii ooTinah, ae imája pos
tai na íme urednika vu 

Dráva vásárhely.

ladateljatvo:
knjii&ra Stransz Sandora 
kam se predpíate i obznane 

poiiljaju.
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstveni i povuöljivi list za púk 

lzlazi svaki t jed en  Jedenkrat i t o :  svak u  n edelju .

PredplatM cin* ]•;

Na ceio l e t o .............8 kor
Na poi leta . . .  4 kor
Na Cetvert leta . . .  2 kor. 

Pojedini brcji koStaja20fil.

Obznane te pole« pogodbe i ft | 
raimaja.

Isdatelj i vlaatnik

ZRÍNYI KAROLY. P A T A K I V IK TO R . S TR A U S Z  S Á N D O R .

Spornen Széchényi Istvánu.
VeC je pol véka torna, как je gróf 

Széchenyi István, kojega je njegov savre- 
menik Kossuth Lajos narva najveCim magja- 
rom, —  íalosteéi se nad sudbinom svoje 
domovine, svojom rukom napravit kraj svo- 
jemu Zivotu. Po célim orsagu su velike 
sveCanosti bile, a osobito vu Budapesti. Pred 
Széchenyievim spomenikom je go vor drZal 
Rákosi Jené Clan magnadke hide.

—  Gledajte, véli, veC je peldeset Ijet 
tomu, как je vumrl. Ali Cim se bolje odalju 
je vu meglu prodlosti, tim bude vekdi vu 
naftih oCih. Cím se nam bolje gubi iz vida 
njegovo telő, tim na vekdi raste njegov düh 
i ispunjuje drfavu gore, doli ne, varadé, sela, 
eve i eve se veCma pribliZuje njegov düh 

. vu toooj meri, vu kojoj se njegovo telő oda- 
Ijuje. —  Jer je njegov tivot diCna tragedija, 
njegov pojav je diCni; — tragiCni vojnik je 
bn ovoga naroda, koga je promisel donesla 
na oltár domovine, da mu oduzme krv.

Ali, vi koji svetkujete, kaj je domovina, 
koja ovakov aldov idée od naroda? Kaj je 
domovina, za koju rado prinosiju sini naroda 
takve aldove smejuC se? Domovina, gospoda 
moja, oije óva temlja koja stoji pod nadimi 
nogami i koja nas hrani. Nju Ciniju domo- 
vinom oni veliki Ijudi, koji su za nju vumrli. 
Domovina je iz dnde i tela, как svaka diva 
duda. Telő, domovinsko telő je zemlja, a 
duda ovoga tela su oni veliki Ijudi, koji su 
doetojno znali tiveti za nju, i oni na stolina 
jeaer jih, koji su vu smrt hitili svoje jedno 
blago svoj tivot —  Ovu zemlju zavrdi hid- 
torija domovinom, púk uarodom i hidtorija 
je oua duda vu kojoj se púk, koji tivi na

jednoj zemlji sakupi vu jednu veliCanstvenu 
idejű, vu idejű naroda I evő, kada je ma* 
gjarski narod se otrudio vu borbi Crez jezero 
Ijet, pod udarcima sudbine veC vec srudii 
se i da bude material za podiranje drugih 
narodov, vu tóm Casu nam je providnost 
Botja poslala njega, как proroka, koji nas 
je nanovo zdigel od mrtvih. I как svaki 
prorok na kraju svojega tivota, on se na 
krit razpne, on je sam prolejal svoju krv 
za nas za svoj narod i za domovinu.

Ovaj prosti spomenik, ni je dosta njemu 
podlovana gospoda! Ovaj spomenik nedieCi 
njega, nego potomke, koji su ga digli. Pogle- 
dajte ga, ali ne sa dimíanjem i ponitavanjem. 
Ovo delo je iz detinske dobé nade kiparije 
i svedoCi nam, da jc vnogo pred nami ti- 
vel naradlaj, koj je svoje srce i pamet otprl 
velikomu Széchenyi Mvánu Óva umjetnost 
iz njenog detinskog vrémena, koja didi jedne 
potomke i junake tih polomkov. Njegov spo
rnen stoji za nádim hrblom: Akadémia. Nje
gov spornen stoji tain pred nami: lanCeni 
most. Njegov spomenik stoji za lanCenim 
mostoni i to tűnél pod zemljom. Tam mu 
je spomenik vu srcu orsaga: to je ukroCenje 
Tisze. Spomenik mu je tarn na jutnoj strani 
domovine, to je teljezna lesa (Vaskapu) 
Njegov je spomenik svaka ladja, koja pliva 
po Dunavi, tarn je vu svakoj grudi nade 
zemlje, tarn je vu vodi, vu luftu i vu srcam 
nádim. I najvekdi mu je spomenik za nas: 
njegov tivot. Vu svim njegovim delu i ti- 
votu, imamo dva navuke, koji su ostali 
na de blago i daju se od vusta do vusta. 
To su dvé izreke, kője su nada biblija, kője 
su dogme nade vere. Prva je, da Magjarska 
nije jód bila, nego bude (velika) i drugu da 
nas je (ak malo, da se i ocoubojnikom mora

oprostiti. Prva dakle pokatuje nadu veru i 
mi verujemo, da nismo jód bili nego budemo 
a druga je dogma ljubavi, koju moramo 
ispovedati. Ljubimo se svim srcem, volimo 
bez iskanja hasna, ljubimo se bratski, volimo 
se sa potrtvovanjem, ljubimo se i ljubimo 
sve, da budemo dostojni njegovoga velikoga 
srca i da otivimo njegove reCi i nakane, 
kője nam je za herbiju ostavil, da nismo 
jód bili, nego budemo.«

♦
íz *Ny —  é« smo zeli ovaj lepi govor 

Rákosi Jenőja. Svi se moramo trsiti, od 
maloga do velikoga, da ovu domovinu veli- 
koin naCiuimo. Széchenyi István je groi 
velikad i bogatad bil, ali je céli dén delal i 
céli dén je za domovinu delal, dók se mu 
od prevelike talosti zbog revolucije pamet 
nije zmedala. 2al mu je bilo za one koji 
vumreju na bojnom polju i tak se zgubiju 
za narod Od te talosti je zgubil pamet. Ali 
Cini njegovi med nami stojiju i kateju nam 
da je veliki Clovek bil.

Politiöki pregled.
Ovaj tjeden je znameniti tjeden Njegovo 

VeliCanstvo kralj je ovaj tjeden putoval vu 
Bosniju, da prvi put vidi svoju na novo 
osvojenu zemlju. Prodloga meseca 29-ga je 
otidel kralj iz Budapedti i Crez Eszéka i 
Broda se peljal vu Bosniju, kam je 30-ga 
stigel. Taki na poCetka su ga vu Bosua 
Brodu lépő doCekali. Fut kraljev vu Bosni 
je bil put slave i dike. Svi bodnjaki kője 
gud vere su, lépő i radostno su primili 
kralja, kaj se je staromu vladaru jako Jo- 
palo. Osobilo —  kad je jeden túróin kralju 
ruku kudnul, onda je i staromu vladaru

Boái ja ruka.
V, Vu dvoru jedne starioske hite su na 
, bcitaciji nekoj komád pobittva trtili. —  Gra- 
betljivi licitanti su veC napré raCunali hasna 
téb stvarih, ako prém je toga malo b ilo : 
nekoj slamom obleCeni stolec, jeden sglo- 
dani-kotnati divan, jeden trinotni stolek za 
Sivati, pák jeden atarinski pisaóistol.

Vu jednem kolu, toga taloslnoga dvora, 
je jedna 13— 14 lét stara devojCica tubko 
plakala. Nekoje, okolo nje stojeCe, takaj si- 
romadke tene su milosrdno nanju gledale, 
ali pomoCi ni su njoj mogle.

JelCica, koju je ta talost dostigla, je 
bez otca i matere sirotica bila. Mater nje- 
zinu, koja njoj je sve na tem svétu bila, 
au pred nekojem mesecom vu vétni mir 
polotili. 2alost i prevelika dtrCija su tu —  
prvlje bogatu i zaisto »milostivnu« —  gospu 
v grob spravile; ar njoj je tovarod pred Ce- 
tiri lét u jednoj telezniCkoj katastrofi bez 
tedtamenta vumrl i lak su nju rodbina od 
svaké berbije is kluCiln; rekuCi: da d njivem 
snanju né je udata sa pokojnim műtőm.

balost i nesreCu öve siromadke tene 
je i to povekdavalo, da ono selo, vu kojem 
je svojemu tovarodu vjéCno ljubav i vámost 
presegla, je na prah i pepel zgorelo sa hi- 
tom Botjom i Karolom; isti stari plebanod 
je moral smert podnesti, kad je maticu i 
druge svete slvari mentuvati hotel.

JelkiCin otec je onda odmah skupil 
tenilbeni list, nego sam dragi Bog zna, kam 
ga je vteknul, a pokehdob je i matica zgo 
réla, ni se moglo dokazati zakonitost tenilbe.

Dovica je pravdu podigla proti rodbini 
svojeg pokojnog tovaroda, ali sve zabadava; 
nije mogla dokazati tedtamenta, niti drugo 
pismo, i tak je morala pravdo zgubiti.

Ve je siromadka JelCica do toga dodla, 
da njoj kuCe gospodar, za dug kvartéra, njenu 
siromadtvo trti.

—  Pét forinti! vikue dekutor — gdo 
daje veC?

—  Osem l.—  roCe kuCegospodar i na- 
tegne si svoj masten dkerl|ak na oói, ne 
nnlosrdno dodene klomu —  tuliko je dug, 
u íme toga zadrtim ja

Íz vulice gledi jeden starec táj tuíen 
dogodjaj.

—  Dvad^set forinti! KriZne vu dvor. 
Svako oko se na toga starca prilepi.

— Je-li se né dalite? —  zapita ga de
kutor.

—  Pri takvom talostnom dogodjaju se 
nije navada daliti —  odgovori starec.

—  Dvadeset forinti prviC . . . .  dru- 
goC . . . .  nidCe nikaj! . . . . i tretiC.

Starec zeme budjelarida, splati dekutoru 
8 frti duga i strodke, ostale peneze pako 
predaje plaCuCi devojCici.

—  Kaj se dogodi stom potrtlinom? — 
zapita kuCegazda luto.

— FisaCistol boc'u odnesti, a öve druge 
slvari predajem devojCici, Cije je — odgo* 
vori dobroduden starec.

Popoldan su s jednimi kolcann dva 
lidlerski inodi dodli po s t o l ,  kojega su na 
popravek vu Klorijanovu radiomcu odpelali- 
Ovdi su módi po navadi, stola pregledavali, 
kidlice jedno za drogom vun potezali, nebi 
b vu kojoj kakvo pozableno d r a g o c é n o s t  ili



jedna radoetna suza plavala na obrazi. Kral) 
je pohodil Doboja, Serajevu i Mostara svigdi 
su ga jako lépő poéekali. Tri dni je bil kralj 
vu Bosni, ali inoZe se reéi, da osemdesel 
Ijet star vladar je sa rédkom jakostjom pod- 
nesel ovaj put.

Sa к га I jóm je bil vu Bosniji i magjarski 
minialerpredsednik gróf Khuen Héderváry 
Károly, koj je 31-ga majuáa se nazad ohmul 
zbog zbiranja i vu srédu ob poldne je döftél 
vu Budapeátu.

Vu erédu su se poéela zbiranja ablega- 
tov vu Magyarskoj. Takov harc, как je ov 
bil pri zbiranji joft nije bil. Vifte ljudi je os- 
mréeni, koji ili su sa Zandarima se poéeli 
hrvati, ili su se ined sobom zatukli.

Prvi dőn je najviáe kotarov zbiralo.
337 mandatumov se je odluéilo prvi 

dén tojest vu srédu. Ovi su: Varofti: Abrud- 
bánya (1), Arad (1), Békés (1), Beszterce
bánya (í), Budapest (9), Cegléd (l), Csongrád 
(1), Debrecen (3), Eger (l), Esztergom (1), 
Félegyháza (1), Gyöngyös (1), Győr (1), Gyula 
(1), Hajdúböszörmény (1), Hódmezővásárhely
(1) , Jászberény (1), Kassa (1), Kecskemét
(2) , Kiskunhalas (1), Kolozsvár (2), Komárom 
(1), Körmöcbánya (1), Makó (1), Marosvá
sárhely (2), Miskolc (2), Nagyvárad (1), 
Nagybecskerek (1), Nagykikinda (1), Nagy
szeben (2), Pápa (1), Pécs (1), Pozsony (2), 
Selmec- i Bélebánya (1), Sepsiszentgyörgy 
(1), Szabadka (2), Szamosujvár (1), Szék 
(1), Székelyudvarhely (2), Versec (1), Zenta 
(1), Zombor (1).

Varmegjije: Abaujtorna (7), Alsóíehér 
(7), Arad (7), Bácsbodrog (11), Baranya (7), 
Bars (3), Bereg (4), Bihar (12), Borsod (6), 
Brassó (2), Esztergom (2), Hajdú (3), Há
romszék (4), Heves (5), Hont (3), Gömör
(6) , Győr (3), Jász-Nagykun-Szolnok (6). 
Kisküküllő (2), Komárom (4), Krassó-Szörény
(7) , Ma rostorda (6), Máramaros (6), Nagykü- 
k ül lő (4), Nógrád (6), Nyitra (11), Pest (11), 
Pozsony (8), Sáros (6), Sopron (6J, Szeben 
(4), Szepes (6), Szilágy (6), Szolnokdoboka 
(4), Temes (9), Tolna (6), Tordaaranyos (4), 
Toronlál (11), Trencsén (8), Turóc (7), Ud
varhely (1), Ung (4), Vas (9), Veszprém (4), 
Zala (8), Zemplém (8) i Beszterce-Naszód (2).

Dakle véé как polovica kotarov se bude 
po, nalo i dók öve novine svello vidiju vu 
célim orsagu bude se znalo tko ima veéinu. 
Dók mi to piftemo, do toga je 67 kotarov

poznati i vu ovih je kormanova stranka 44, 
Andrásyova stranka 9 Kosi-uthova stranka 
9, Juslhova stranka 2, Néppárt 1, narodnoslí 
3 mandate dpbda.

Vu éetvi lek se je vu 50 mestah drZalo 
zbiranje. Dakle vu srédu i vu éetvrtek je 
vu 387 kotarov bilo zbiranje iz ovoga se 
véé more videti, koj bude imel veéinu.

Slraáno mnogo soldaéije je odredjeno 
na dráanje reda. Ali ipák se dogodi i smrl. 
Napriliko vu Balassa-gyarmatü su prilikom 
zbiranja Varga Istvana vu zatiljak vpiéili i 
odmah je vurnrl. Vu Karansebesu su ru- 
mani svojega popa sa dinamitom vu luft 
pustili. Vuogo je i milenja iz jedne i iz 
druge strane Vu Baji su prijeli Traflkant 
Károlya, koj je 20 ljudi podmitil.

Ovoga meseca 10-ga bude se svrftilo 
zbiranje. Orsaéko spraviftée bude se 2l-ga 
ziálo skup, da zapoéne svoje delo. Как jedne 
novine piáeju, Njegovo Veliéanstvo kralj, 
bude opet döftél na ovo vreine vu Buda
pest, da orsaéko spraviftée otpre. То joft 
nije polvrdjeno, ali more biti da tak bude. 
Kralj ako dojde, bude sa dugftim govorom 
otprl orsaéko spraviftée.

Prvoga Juniuáa je bilo zbiranje i u Csák
tornya. Da bude mir, su к nam komandtrali 
bake i honvédé, koji su razftirili one, koji 
su votuma imali. Zbiranje je bilo na varaá- 
Kih hiZah. Prvi prezeft je Zakál Henrik fift- 
kaliuft, drugi Noszlopy Gáspár kr. nótárius 
bil iz Perlak. Zbiranje se je poéelo ob 8 
vuri a votiziranje toéno ob 9 vuri. Dva 
kandidali su bili: Tamás János od neozviftne 
48-me sírunké i Hajós Fereuc od vladne 
st ranke. Sve skupa su 3242 votuma dőli 
dali, od onih na Tamás Jánosa 1339 i na 
Hajós Ferenca 1903. Veéinu je Hajós Ferenc 
dobit i zato je on naft oblegat postai. — U 
Alsólendva su Fuss Nándora patikariufta, u 
Letenye Zalán Gyula fiftkaiiufta zbirali.

KAJ Jtí NüVOGA?
—  Put nasega kra lja  vu  B osn iju .

Prlljago naftega kralja i njegove pralnje ie 
ftnelcug érez Pécs vu Bosniju v tork nőé 
peljal. Medju viftc toga je Jak sedemnajst 
dvorske koéije, tri automobile, deset paripe, 
I dvadesetosem koujc za hmtove peljal. Na 
islom vlaku su dvanajst burgíandari lakaj 
putuvali vu Bosnu. Sam kralj sa svojom

pratnjom se denes bude génül sa poeeboim 
via kom iz ;zbodnoga kólód vora u Budapealu 
vu Bosniju. Vu Serajevi budu tri, a vu Mos
tam jeden dvorski obed. Jeden dét dvornié- 
koga ureda je vu srédu odpuiuval, d a , pol- 
rébne priprave naéiniti more.

—  S tra ien  o g e n j. Majuáa 18-ga o- 
poldan je vu Bars varinegjiji, Karvaly zva- 
uoj obéini ogenj buknul, koju je do iunda- 
menta skorom célo ponifttil. Staoovntki öve 
obéine su lak siromaki, da na Alföld hodiju 
Zet, a ve njih je táj straften ogenj vu ne- 
volju hitil. Karvalyski rimo katoliéki plébá
nos prosiju piemenito éulljivoga srdca ljude, 
da pomoguénosti nek podupiraju njegove —- 
bez krova i svega ostale siromaáke faraiké. 
Pripomoé se more spomenutomu goep. ple- 
banoftu poslati. Oguja je jedno áe$t lét staro . 
déle vuZgalo, kojo se je na najti s áibicami 
igralo. Kvar je do 200.000 Korun. Od eve 
stram javiju grozne ognje. Tomo se seson 
sad poéimlje. Ljudi! pazile na decu рек 
Síbice. Poéilajte je rajfti vu ákolu pák vu 
ovodu, как da bi se dornaj za slamona igrali.

—  Ta ifu n . Kinezko — japanezkomu 
morju je 9trah i jako pogibeljna pojav —  
naravska laifun, iliti, gruzna bura. Ov taifun 
oblada vu strahoti i sili sve najjakáe vihre; 
jer kuda on jaée, (am prestaneju áume bili, 
slanje spodere i ponifttí, spotrtih ladjah —  
od strmca —  daleko vu suhu zemlju hiéene 
prnje kaZeju njegovo etraáno delovanje. AU 
kaj je ve zadnjiput uaémil, to se do ve vu 
fttalisliki vihrov né nahadja. Vu luki Hong
kong varofta je naglo doplavala francukká 
korvetta Argus, da njoj se mornari ?u o- 
vom —- na svéto najlepftem prislanifttu 
poéineju i spufteju —  na morju vifle mesece 
trajajuéu premuéno putuvanje. Zapovednik 
je dobra znal, da oni vu orsagu taifuna 
oéeju vide vremena prebivati, zato je sve 
moguée priprave éinil i doli pustil, da avoju 
ladju oseguri. Ali kornaj su bili gotovi, kad 
su dubili viest: Taifun se pribliiava. Kapitan 
je nato joft tri pustili dal okolo Árgusa, i 
lak je mirno éekal to straftno pojav. Mije 
dal na sebe dugó éekati, ar drugi dén je 
véé iuékal, skeftéal, tulil, ruéal; tri i niátil 
sve, kaj je dé naftel. Za nekoje minute je 
zdigel Árgusa ober hi2e, dreve, turne visoko, 
pák ga je od mórja tri kilometrov daleko 
med riZ na zemlju posadil, bez da bi se 
ladji ili mornarom oajmenje pripetilo. Kéj

cigaretlina opazili, ali sigdi su bormeft зато 
zlamenje siromafttva naftli.

Pista inoft premiftljava о meri stola, 
reée svojemu pajdaftu:

—  Ti Rok, glej, óva kifttica je krajfta 
nek je té stol ftirok.

— latina je — odgovori Rok. Kajpak, 
ako je tu nutri jedna tajna kifttica? Zaba- 
dava pregledava, nikaj je né naftel. Ve sr- 
dito vudri Sakom po elolu i gl»*di éudu — 
jedna, do ve ne opaZena vratca se odpreju 
i pokarala se je skrila kifttica. Stol je bil 
odzgora sa zelenom suknom obleéeni, pod 
kojom je bil jeden ploéasli gomb za odpi- 
rati tajne kiftfice; na ov gomb je Rok neho- 
tomice vudril.

Bilo je ve veselja Rok |e pohlepno 
nuter segel i potegne s oftutenim panllekom 
svezana pisma vun. No, lő je  né j>uno vrédno, 
reée Zalostno, pák iftée dalt*. Ve potegne 
nekvu — mlincanjnsto vu papér zarnotanu — 
fcmehku stvar vun i kada odrnola 20 cekim 
se skuturaju po stolu.

— Éljen, bralec! — krikne veselo To 
je je nekaj. Hajdmo se delit.

— Stoga nika nebu — véli Ölelek —  
to Ы talbina bila, to morarno nazaj dali 
onomu éije je.

— Na, —  si videl! pokafte mu dugi 
nos s figom. On je зато stola kuptl, a né 
i ono kaj je vu njern. То ne patri njega.

—  ImaS prav! niti né pralri njega, 
nego onoga, od коца je to kupil.

—  Рак je-li mi znarno, gdo je to!
—  Ovi papiri nas budu na pravi put 

vpeljali i síéin razmala pisma. Bilo je nutri 
jeden krslnitist, Zemtbenilisl i jeden tefttamenl.

— H l» v ogenj bedak, tu su ti 10 ce- 
kini, pák műéi.

— To nehudem véinil, nego prék dam 
nafteniu majslru, on bude znal, ka| treba 
stem véiuiti.

—  Nőre! — vikne Kok i odbejái vun 
sa 20 cekini Mene nebudeft vifte videl, niti 
секте.

Té razgovor je v pondélek bil, kada su 
deliéi po stari navadi blaumontaga obdría- 
vali i lak su inofti sami bili vu inűhelju

Ötefek je sve verno povedal svojemu 
majslru, koj ga je pohvalil i odmah je za-

zvédjavai za Jelkiéin stan. Za dugiro iska- 
njem ju je naftel pri njeni teci, gdé si jb  s 
ftivanjem kruha sluÉiIa. Sim je postal ma li
ter Stefeka inofta sa pismom i évrstno mu 
je na srdce naloáil, da drugomu nikomu 
nesme dali, как samo Jeléici.

Iléica je pismu odnesla к jednomu vr- 
lomu liákaljuftu, koj jih je pregledal i veselo 
vikne:

—  Gospodiéna! ovdi nam je sam gosp. 
Bog napomoé döftél. Óva pisma vám dajo 
nazaj vaft irnetek, a vaftem pokojnem rodi- 
teljem uvredjeno poátenje. Fiftkaljuft je pravdu 
odmah ponovil. koiu je Jeléica za dva leta 
zadobila. Vnogo vrétne za jednu siromaáku 
devojéicu. Vu lom vrernenu se je Jeltica 
za lépu devojku razvila i fíftkaliuftova iena 
poslala.

Posle gostuvanja su svatbeno potuvanje 
poéeli, na kojem putu эи se izvan vekáih 
varoftov i lepftih mestah i vu Müricheou 
ökrén uh i pohodili abertnu izloZbu, na ко- 
lőj su sa zadovoljnostjum i veseljem pre- 
gledavali lepfte od lepftih stvarih. U tóm 
pregledavatiju, na jedenkrat zaéudjenu vikne



bode ve atom 130 jeser kilogram Zmehkom 
ladjom? Skopali so pod njom jedno jezero, 
odnod jednoga ftirokoga jarka do mórja, 
vu kojem su jo za osem dana a teZkom 
mukom vo morje spravili.

—  Y u m rl je. Josipovich Imre bivdi hrvatski 
minister i otec Josipovich Géza minislra je 
vu Béé putoval na spraviéCe DruZtva JuZne 
Zeljeznice, kojemu je i on bil ravnateljski 
Clan. Vu BeCu je najedenput hudo mu pos- 
talo i omedlel je. Dodii su doktori, ali íiisu 
ga mogli nazaj к sebi donesti, za kratko 
vréme je vumrl. Josipovich Imre je sada 
bil 76 Ijet star. Is stare turopoljske familije 
proizhadja, i navék se je Cutil dobrim me
gjárom, kakvim bi svaki dober horvat moral 
biti. Daj mu Bog duäi pokoj vekiveCni!

—  Letenje u zra ku . Vu Budapesti 
je sada dosta znamenitosti. Jedna zmed 
ovih je letenje vu zraku. Ne tak, da bi 
nekoga odzadi podiknuli i érez Stenge bi 
letel, nego pravo letenje sa krilami, как ptice. 
Blizu 70 madinah za leteti bude délnik 
ovomu kovanju, kője bude odluCilo, tko 
more lepde, bolje i dalje leteti. Koji bude 
gvinul premije on bude sreCen. íz céloga 
svéta letaCi budu leteli. Zmed ovih bude jih 
iz Magjarske 12, koji bude se hvali za ju- 
oaCtvo letenja. Ovoga meseca 5-ga bude se 
poColo hrvanje letenja. Ali veC vezda stradna 
mnotioa ljudi ide vu Budapesti gledat ma- 
diné za leteti, kője su tam izloZene vu ve- 
likimi hangari.

—  Tra g éd ia  jed n e  uCiteljice. Junek 
Jolef uCitelja Zena je iz Nagyszombata ho- 
tela к njezini roditelji putuvati u Árvavar- 
megjiju. Pri kralova dtacionu je ova nesretna 
Zena nekak pod cug dodla, kői je nju na 
talate zdrobil. Sedam male dece se plaCeju 
sa svoju mater.

K raljako d a ru va n je . Njegovo Vel;- 
Cinstvo, magjarski kralj je sada, u njegvim 
putuvanjem u Bosniji med siromakom i vide 
draétvon. é l  jezer 7 sto korun rezdelil.

—  F o liin i penezi. Da как je veC 
rafinéran svét, lo nam svedoCi i sledeCi slu- 
Caj: Redarstvo vu Budapesti je prijelo Félix 
РД1а, 62 Ijeta staroga dpolara, koj je veC 
videput kadtigan bil i koj je sa jednim cin
torom fabrikuval 6 korunare. Ravno je na 
jednoj Spiritus lampi talil olova i zleval ga 
je vu formu, kada su ga rendőri prijeli. 
Kada su ga rotili je rekel, da nije mogel

mlada gospa: Glej Béla! to je táj pisarni 
stol, vu koj je moj otec pisma skril. Kp.k 
je táj stol sím dodel?

Pasitelj njoj je hitro napomoC dodel i 
rekel: —  MoguCe da ov stol ima negdi para, 
ali ovoga je jeden magjarski slolar na lice 
mesta delal.

Mlada gospa se nato zaCudi i pita cénu 
toga remcka.

—  Dvésto Marka —  je bil odgovor. 
DrugCije moiim, danas je nedelja, majslor 
je navadan ovdi biti. Evő, rano tu ide, iz- 
voliju se dnjim spominati.

—  Oh как prigodna sreCa t gospon 
majstor, da vas lu najdemo —  vikne veselo 
mlada gospa. Evő moj suprug. Cudite se 
je-li, da sem vas spoznala? Ja sam mislila 
da ste vu Ameriki.

—  Samo tető dana sem bil prek mórja —  
milostivna gospa — zatem sem nazaj doSel, 
da bliZe moje mile domovine morém biti.

Evő i uvas se oCituje teZnja za domo- 
vinom. Nego niti nega viSe, как jedini Ma
gjarski orsag, neoajde mu se par vu célom 
svétu.

delo dobiti zato se je poCel toga posla. Pet- 
krunaéi su ietina falingasti kője je on na- 
pravil, ali za one, koji su né tak spametni 
su dobri bili za vkaniti. Félix je bil veóput 
veC kadtigan zbog délanja foliánih penezov. 
Vezda vu redlu sedi i premiálava si, da nije 
sve srebro, kaj je olov.

— S k o ls k o g  s lu g e  m e s to  je prazno 
vu Csáktornyi pri puCkoj ákoli. Sluga dobi 
na Ijeto 600 korun plaCe, slobodno kurenje 
i eloboden stan. Koji ovo mesto hoCeju pos 
tiéi moraju se do juniuäa 19-ga sa molbe- 
nicom obrnuti na ravnatelja iste Skole.

Veleátovani Gospodin Urednik!
Molim, da mojim sledeőim redom 

vu njivim vrédnim lista mesta daju.
Valujem, da sem bogabojeCi krSCenik 

katolik; Cutim, da sem stalen i Cvrst vu 
svojoj veri, ali né Cutim se na toliko za 
grednika, da me vu »Naäe Novine«, vu 
broju 29 ga majuda 1910-ga leta tak grdo 
sfotogratéraju i moralmo na nikaj deli 
hoCeju, как sem to vu sledeCih redih 
opisan.

*
Kaétiga B o ija .  NajveCi je körted vladni 

bio u Kotoribi Petrac Vincze. Svaki dán se 
skoro opijao . . . i ljude nagovarao za Zalána. 
A zadto? Jeli mozda on osvjedoCen da je 
vladina slranka najbolja? Ne, nego za no
vae i za pilo Pa dta mu se dogodi? Stigla 
ga kazna BoZja, bolestan je veC tretji tje- 
dan, te vide nikad prave pameti nije. Ovo 
je oCita kazna BoZja, jer je Covjek bogát, 
te mu je do sada, uviek sreCa posluZila, a 
on rnjesto da bude zahvalen Bogu, samo 
na pijaCu i na novee mislio. Ljudi budimo 
pametni i mislimo na Boga.«

Jedno je to, da je meni istina Bog po- 
mogel vu imanju. Imam hvala Bogu svega 
i nesem naslonjeni nit na kortedaeiju, nit 
na kortedke peneze i vino, ar i toga imam 
zadosta.

Drugo je to, da sem pri zdravlju né 
tak bogát, как pre imanju i radi toga ne 
grozim se proti Bogu, nego trpim, ar bi bil 
mogel ovak ili опак zbeledati, prémda nije 
kortedaeija. Opel hvala gospodinu Bogu — 
koj se ne ljuti na toliko na me, как gosp. 
BlaZ RaiC —  i gosponu doktoru dobrovs- 
komu. da sem se iz betega opet zvraCil.

S takvim odudevljenjem je mlada gospa 
govorila о svojoj domovini. —  Vidim, da 
vi ljubite nadu skupnu lépu domovinu, Ma- 
gjarsku zemlju. Molim vas, prenesite si vadu 
radionicu i stan vu Budapest, pak utemeljite 
tamo jednu trgovinul

Mladi stolar je hotel govoriti, ali za- 
miäljeno . . . .

— Nemojte jod govoriti, znam, kaj ho- 
Cete reCi — to — da némate obCim. No 
daklein dragi priatelj Stefan, gledite vi mene 
za vekoveCnoga duZnika, ar зато  vadé pod- 
tenje je mene za bogato naCinilo. Nemojte 
biti zbantuvani, moj tovarod vam odmah 
1000 frti kapura daje, da к ovomu stolu i 
drugo pohiZtvo naredile. Druge stvari pako 
doma vredimo. Evo moja imenovka; poho- 
dite nas za 14 dma vu Budapestu.

Stefek, sada glasoviti stolar, je poleg 
podtenja, znanosti pripoznat Clovek postal, i 
vu Budapestu lépu, cvetuCu radionicu irna.

Sada bi mogli nadu povestnicu zakluóiti, 
ali duZni smo jod nadem vrédnim Cilateljem 
Róka spomenuti, koj je sa 20 cekini pobégel

Tretjo je to, da tak debelo lagati vu 
jednim katolickim listu nije lépő, tak obda- 
niti jednoga beteZnoga otca je grdo, ali jod 
nepristojnede i najmenje vérski podstupak 
je odmah sve na srditoga Boga narivati, ar 
nije hotel néppárti biti, a uaj gorde je, da 
se svete stvari i sam Bog vu politiku ménj- 
daju od strani onih, koji nam od ovih pro- 
dekuju, da je podtuvati i moliti moramo. Ja 
tak znam, da je nad zvelicitelj Jezud Kristud 
né Zarkemi strelami stradil one, koji njega 
nesu hoteli nasledovati, dapaCe je za oprosl 
molil pri svojem Otcu za sve one, »ar 
neznaju, kaj délaju«. A zadto slugi katolicke 
cirkve s tak neplemenitom oruZjem voju- 
jeju, stradiju naroda i grdiju jedinice.

Grdiju nade novine »Medjimurje«, da 
sa Zidovski laZlivi list, nego za volju »Nade 
Novine« bude gospodin Bog sve zagutil, 
koj neCe iti na néppárt glasuvat Nek vu, 
tom nadalje sudiju svi podtuvani Citatelj- 
»Medjimurja« i »Nade Novine«.

Ceterto je to, da sem korake Cinil pu- 
tem fidkaljuda pri kriminalnim sudu radi 
uvredjenja podtenja i klevetanja, nek izzide 
tajni »vistnik« iz duplje, koj se tak jako 
boji za propast dude mirnog naroda, i koj, 
da bi Bog bil, ja segurno nebi Zivel.

P etracz Vincze

Urednikovi odgovori.
Naáim poätuvanirn 6 it mtelj от dajemo na znanje, 

d» budemo svmku nedelja na ovim m esta odgovor dali 
svakomu , koj se к nam obrne sa kakvim gud pita- 
njem. Zato si svaki naj svoje ime lépő podpiäe da 
budemo mogli snati tko j e  to, kqj pita kaj od naa 
N ekcji budu morebiti óekati morali na odgovor, ali to 
Jim naj neiem e volju, j e r  morebiti pitapje, kője mo
ramo rassvetliti j e  te ikeie , pak aato nam viáe posla 
da, dók ili po sakonskih knjigah ili od vuóenib га to 
ljudih dobimo odgovor. Za atres j e  dosta ako se piSe : 
„Gosp. Urednik „Medjimirja“ Csáktornya.“

Naii odgovori budu takvi, da bude se svaki mogel 
nekaj navötli iz njth. Zato je  naj svaki navék dobro preéita.

Miklós. Véé smo vnogoput pisali od vjeresijske 
udruge, как se то га  zspoéeti i kam se morale obrnuti Naj- 
boI,e da se к gosponu navuéitelju obrnete zbog toga, on 
bude vam véé navuka dal Samo se najte bojati, как gud 
buie vas tko plaáil.

Novak M. Onu knjigu sí morele nabaviti pri 
knjilari Strausz Sándor Csáktornya. Samo ili pilite, ili doj- 
dite sami.

István. Hvala vam da se brinite, da éim vile ljudi 
éita naáe novine. Pozdrav.

Jeden vruCi, létni dán stupi Rok, vu 
jednem s glodanim i podrapanim zimskim 
kaputu, koj mu je komaj golo télo pokril, 
vu radionicu Sléfa. étéi ga odmah spoznal 
i premda spomilovanjem, ipák se je Snjim 
priateljstveno rukuval.

—  Как si Rok? —  pita ga spimilu- 
vanjem.

— Как pes vu zdencu.
—  То vidim, Rok, nego znaS kaj. Tu 

ti je jeden forint i jedna oprava. Idi vu ku
péi, operi se Cisto, hiti to zdrapérje vkraj, 
pak stupi vu moju radionicu v posel.

— Pusti to brate! za takvoga prepad- 
jenoga Cloveka néma pornóéi. Prímám opravi 
i pnneze, pak z Bogom, blagoslovi te Bog

— I lebe dragi Rok, —  pak ialostno, 
suznatemi óéi gleaa za tóm zgubljenom ov- 
cum.

Drugu zimu su ga na Budinskoj strani 
vu jedni peCim zmrZjenoga naSli.

К tornu fcaloslnomu koncu reztepenoga 
íívljenja nije moöi drugo reCi: »Deca budite 
poötena.«



Legújabb migyír találiány: Fogkefe fölösleges

DENTON
egyesíti a fogkefét, fogport 
és szájvizet, igen kényelmes 
: és minden fertőzést kizár : 
ára 30 darabonként do
bozba csomagolva 70 f.

K é t fé le  n a g y s á g b a n  k a p h a t ó  h ö l g y e k  é s  
u r a k  r é s z é r e  P E T H Ő  J E N Ő  g y ó g y s z e r -  

t á r á b a n  é s  m in d e n  i l l a t s z e r ü z le t b e n ,

Használati- utasítás :
A  h ü v e ly  e z i n e s  o ld a lá v a l  a  t e n y é r  f e l é  
f o r d í t v a  a  m u t a t ó  ú jr a  h ú z a n d ó  é s  h a s z 
n á la t  e lő t t  r ö v id  id e ig  v i z b e  m á r t a n d ó .  
A  f o g a k a t  k i v ü l -b e iü l  l e h e t ő l e g  h o s s z 

i r á n y b a n  d ö r z s ö l jü k  le .
840 í —6

Két használt

fiakker kocsi is  lószerszám
azonnal eladó. Bővebbet:

HOLCZMANN MIHÁLY 
84a 1—1 Rákóczi-utca.

KOVALD PÉTER ÉS FIA í
\ cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és gőzmosó-gyár J J
I  BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM. { )

a  megbízói kényelmét piem elölt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki vá- j > 
rosban képviseletet létesil és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy . , 

£  cégét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse

I Hirschsohn Testvérek Csáktornyán J |
Щ vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az url , női- és gyermek- ( I ) 
ft öltönyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke- 11 | 
£  és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztítását és festését. . \ .
ft Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását le. , I |
^ A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor méltányos ( | )
ft árairól, szíves jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és ssáinos megbízatást ( | | 
£  kér a - 1 1

I  '  KOVALD PÉTER ÉS FIA CÉG. |l|
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Bolt pénzt takarít meg,
a ki ruházati szükségletét

Csáktornyán Nádasi József divatáruházában

-------  szerzi be.

Fehérnemüek, nyakkendők, keztyúk, nap- és esernyők stb. stb. 

nagy választékban és jutányos áron kaphatók.







Ennélfogva mindenkit, a ki való ii Zacherlnt akar venni, nyomatékosan A tisztességes becsületes kereskedő éberen Qgvel arra, hogy ha v« vője
fifyalmaatatünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesztően hasonló j utólérhetellen hatásánál fogva közismert »ZACHERLINT« kér, ne akaszszon 
üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljék a nyakába megtévesztő Surrogatumot.
>ZacherIin« névre. Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.
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