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M ú z e u m o t  L é g r ü d o n ! vele, amelYet a Város múltján lelkesedő E hivatásuknak csak akkor felelhetnek
irta Haller Jenő közönségnek meg kell mutatnunk. meg, ha szakszerű kiképzésben részesülnek,

n „ ' .. . I . Most még csak két dolgot akarunk ki- E szakszerű kiképzést kívánják szolgálni
«iá áhn» „ » Âir rn? n»?" emelni. Elsőben azt, mely kéziratok számít- azok a munkák, melyek Laky Imrének, az

fo k o z o t t  Hyen szaporádén tücskörésző és hat" ak érdeklödés felkeltésére s másodszor állami rendőrség őrszemélyzete taoosztály 
B I S S  Г Г  azl’ van‘e 82Ükség véghelyen’ nemzetiség- parancsnokának, tollából szakavatottsággal 
f f  aá t £ « l ! Ä  r f f a f f ^ y  lak,a VldélT '  H°rVá“ g perife" 4Í4"  ilyen ősszeálii.va megjelenlek. 
ez a munka milyen fölforgatással jár. Ál- mu“ “mra? t ,* ,л . . t E  m“nkákból kiviláglik, hogyha a kor-
böngészvén Légrád királvibc kiváltságos A a á 1 korlórlémitl me8 pragmatikus mány komolyan foglalkozik a vidéki rendőr- 
város leveles-ládáját a lomtár nivóiára sü- história' érlékü iratok a kövelkezök : Andrássy aég államosításával, akkor a rendőrőrsze-

S .  S ,  Г " , « . » ' ‘ s r s s ü  Tű• mí" -  « n » " « ,  <• “ « « г
leletre bukkantam amelvel eev vasailós 1706‘bó1’ ате|УЬеп ? leikelés támogatósára kiképzésére oly iskolai rendszert talál, mely

tudomány elől se nem tapintatos, se nem |лУ»бП1пгПЬи»я11яп bavábySttekl ^ eg éS magání°e
hasznos szándék. Sőt egyenesen kulturális ™  ó ^Italánus^iríerete.uek kéz.kőnyve.
vétek. beli vitézektől. Felettébb ertéke^-jHHválts^g- Hog^T* hazafiságot, honszeretetet, haza-

A kiváncsi utókorban élő nemzedék fiüi hűségel m‘ mÓd°n lanílja U k y ’ elég’
ugyan nem szeret sem a szürke könyvmoly, p ,. ц ■ Pr /  k „  1дк7.ьл1 va?x rámutalunk a hirtelenében kiragadott 
sem a turkáló-turkáló szú szerepében tét- . . v  7yf’ . ?  .. . J* чяШке*п|ро szelvényekre:
szelegni magának Részben okosan is teszi eve e‘ ^ an Zrínyi Ádámnak egy sajátkezuleg д közjogi tankönyv előszavából (VI.

Régi ̂ diák-oklevelek hátborzongató stílusának fontos^L^t^msaiemii16̂ ^  oldal): ’A közblzl0n9á«' közegek kiképzé-
kibogozgatásával vesződni, kuruc-korbeli ma- . . ?. ,. . .. ’ .. „AUánv^hónannal kplt 9ére sz°l84*0 tananyag ilyetén teldolgozásá-
cvar levelek értelmét kihüvelvezni vén he yé ‘ Ez a ,evél a,18 Réh* ny hónappal kelt ná, is ama |egföbb szempont vezetett, hogy

.J S S L S tS S S M  í. r
m ir. IB M , №möD-font príkMláju lU iw k  ,,, ,1Ь ^ o 'r . Ü
álokoskodásain vég,grágódnis végül szemünk fájjon ne... lenne-e kár mindezeket el- |fr4,T V f f  szeretet nem“  érzelmei ápob 
világának épségét és egészségét odavetni |ünletnj,J elreteszelui a tanul,,,vágyók ^  Ynak . nemes érzelme, ápol
könnyelműen a cikcakkos, homályos és , ki , , plft,9 lassanak *
semmitmondó abrakadabrák üres értelméért: g vaiion |enne-e szükség itl Légrádon u Л. Bunl®löJ.°*
olyan kevés haszonnal és silány örömmel mn-plimrjA  ’ ’ ben P** kólel) az á ,a|n .ej  е? ,скЕ!̂hálásokhoz
kecsegtető s amellett erősen lankasztó fára- Hft V8,aho, ép a határmegvén kellene ma8VarázalkéPen ,r kólel 65 oldal): 
dozás, amelynél még a tollfoszlás is kedve- .obbaf) т|П1’ akármi más Ez a muzeum *Akl a т а 8Уаг ál,am laö a’ kel1 ho8J
sebb és hálásabbb foglalkozás. íL re lné  gondolatamkat Légfád fergeteges annak zä9z,aiü*’ 8lineil 68 címerét va,,ja a

De, ha már akad olyan bolond fantaszta, £  d7ceöeé ^ ^  Felébresztené a !u- ma8áénak 8 azokal t,8ZlelJe és 9zere88e- 
aki mindezen fáradságokon és nehézségeken dá8Váaval a kitörölhetetlen emlékű légrádi Ide8en zászlóval, idegen jelvénnyel, idegen 
átbukdácsol : legyen belőle legalább haszna íökaDÍlánY ZrínYÍ György Miklós Péter és címerrel lünlel hazáJ8 e,,en’ amelyben sÄi- 
a nemzeti közművelődésnek és az ideges, AdAmtrAnL Fö keltené f w “ kben az öntu- ,e,e,t' amelynek po,g4ra 8 amely t4Pl4l' a öt 
csüggeteg természetű közérdeklődésnek. emlékezést arra a időre aimkor Lehet a haz4ban b4rkinek b4rmely anya'

A kéziratmoly kutató munkájában nem ^ d7 f f eze ö.n magyar volt к vezény- "Velve, de azért tagja az oszthatatlan éa 
válogat, mert rostával is dolgozik Az érdek- „ /  magyarT o rtd iM c iö  magvar a közi egységes magyar nemzetnek b mellett nem- 
lődőnek pedig nagyon elég, ha csupán oly ’ fá magvar a katonai szellem Hadd zelisé8* nyelvét, szokásait használhatja, ápol-
. d „ o l„  U.Jtt »  . » . „ . 1  r ,. ; a , 5 " l  . .  Ш »  Й s  *  № ,“ e ‘ ««  —
tekintésre érdemesek és áttanulmányozásra .. гя;пп»л ья»яч7ргр!й»#» Ui4óriPtkénpn a t'ltjak.
eléggé fontosak. Ezeket kipécézve, megszi b4n. е,гПи^^e le rtdó  oelvhüdt íeíküfetét s . S ? 1 и«УапС8ак enVhén bünteti t  kihá- 
Iáivá és közszemlére kitéve föl lehetne kel- ér|e|ne benne nemes eszméket értékes gon- gási büntetőtörvény alapján a hazafiúi hű- 
leni közömbös és laikus lelkekben is az do|almagv#kat s ör)Ze,ien elhatározást min- 8ég és kötelessé8 ellen szemérmetlenül Ilin- 
érdeklődést a mull elfeledett vagy eltemetett den jf4*  amj magyar amj 9zép a(nj Ment. letöltet
emlékei s hagyományai iráni. * F . éIt 920|Cálná az a lécrádi Pedig minden más állam sokkal erő-

Lésrádnak van hatalmas tanácsterme, *ges bzl a £e 1 sz ga na , , g. 1 sebben védi a maga címerét, nemzeti színeit,begraanaa van " eia " ,a* ■ TTiT . muzeum s nem hiszem, hogy akadna ember- |лКляА.4|
amely ily múzeumnak hajlékul szolgá ha na. ^  ellenvetést vagy eilenargumentumot Vnnplr nóiHAí» közt я n«av VAmni
Van érdeklődő s történeti múlton szívvel- iaiAiiiafna p mHaaaztos és tiszta cél mec- Ennek példája többek közt a nagy Német-
lélekkel csüngő elöljárósága. Van anyag, e,|enébgen iS S ^ m S i
ereje, hogy a muzeum megteremtésére való ------------  sági elnöke által 1891. évi ápril. 15-én ki-
szekrény! megvásárolhassa s var kegyeletre l ь  J Irt ..„rt., / va(TVfinhÍ7ÍAftSÍff adott rendelete- п,е|У 8 poroaz-lengyel Uf- 
méltó s nemzeti kullúránkat előmozdítani A KUZIlllli, d 1Л1С, d ШШ] Uö VdgVUllllIZlUllóag. tományban még azt is kihágásnak minősíti, 
hivatott több olyan emléktárgya (ágyúcső, Ennek a megoldására lennének hiva- ha valaki saját szélmalmának lapátkerekeit 
golyó, régi fegyver, kaloda, alabárd) s több toltak a csendőrök, az állami s a községi febér-veies lengyel nemzeti színre mázolja 
oly érdekes és értékes kézirata, meg okle- rendőrök! be. Ez intézkedést azzal indokolják, hogy a
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lengyel fehér-veres szín tüntető használata könyvecske ez, melyben minden közbizton- város a költségvetés hiányait pótolja s az
által az állami közrend, a közbiztonság, az sági közeg megtalálja pillanat alatt a legké- óvodatelkeknek méretezett helyszinrajzát a
államhoz való hozzátartozási érzése vészé- nyesebb helyzetben is a helyes és törvényes kir. államépítészeti hivatallal elkészítteti, az
lyeztelik. A szélmalom kerék-lapátjának az intézkedés módját. óvoda épületek építése megkezdődhetik. így
eltemetett Lengyelország színeire való be- A könyvek megrendelhetők a* állam- az új óvodák 1911. szept. elsejére okvet- 
festése a nagy Németbirodalommal szemben rendőrség tanosztály-parancsnokságánál (VIII., lenül megnyithatók lesznek, 
tüntetés a lengyel állameszme mellett. Vá- Moeonyi-utca 5. szám alatt.) —  Személyi hír. Dr. Wolf Béla nyári
gyakat ébreszt, melyek á'lamellenesek ! Ha - — *-------  üdülőútjáráról visszatérve, orvosi működését
a hatalmas német császárság az ily vágyak K f T Í  Л  P  T? T ft К megkezdte.
elnyomását legfőbb állami érdekből elsőrangú n. U -b VJ 1л с ли • —  д néptanítók Lapja. Gróf Zichy Já-
kötelességének tartja, mennyivel inkább ne __ TanfelUnvelni látoaatás Dr Ru nos kultuszminiszter elrendelte, hogy a ta- 
tartsák a mi csendőreink és rendőreink Mjcaka Kilminkir.tanácsos, tanfelügyelő "Hóknak ez a hetilapja a jövő héltöl kezdve 
kötelességeiknek az oly tettesek fe jelentését, e h(J 20.ál) Cíáktornyára érkezeU s 2 l-én 'smét megjelenjék. Ezt a pedagógiai lapot vagy
kik oláh, szerb, tót, a magyar államiságot Oravecz Gvőző kir mérnökkel egy éven ál 8 költségvetésen kívüli állapot
sértő zászlók és jelvényekkel tüntetnek, vagy а з1г,^"ГгГе10№ 0з4й goTd“ g akadályozta meg a megjelenésben. A Népla-
akik a hazafisagot arculvágó internacionális э8У1ап1еаШ|е1 együttes ülésében Arról van " f k LaP 'a két részből fog állani. A híva- 
vörös zászlókká! hazat, társadalmat fajokat. szö „ h , vaMás. és közoktatás. talos rész a miniszteri rendeleteken kívül 
családot, házasságot vallás gyalázó jelsza- mlnlszter 1912.re irányozta elő a ha- 82 °332e3 ee,ml ,зко|а1 Р^'У^аЮка! fogja
vakkal ajkukon az utcát elvitázhalallan jogos ,árszé|j s(nd(jván áM, e, Í3koiának egy, a m8«4ban M a im ,  8 ne»' hivatalos rész
tulajdonuknak tekintik nevelés- és oktatásügy minden követeimé- Ped|8- m,n‘ a Tan“6k. hmácsadója a taniló-

Ugyancsak a büntetőjog tankönyvében liyeinek megfe!e1ö nyolc tanlermet, kél tanítói s48 ugyes-bajos dolgaival fog foglalkozni s
a fegyverhasználat jogosultságát következő Kna kÖ2,yolthon[ s a iobbi szük. ismertein, fogja a tanítókat érdeklő újabb
magyarázattal kisen : séges helyiségeket magában foglalandó mo- irodalmi termékekkel s ezenkívül közi, a

,A rendőr a közbiztonság es közrend numentá|is Í3ko,aépU|ei felépítését. Az érte- fű" l(m bb Janugyi híreket. A miniszter a lap
katonája. Fegyvere dísz. Ám a fegyverrel kez|e( mos, az J  l9kolahHáz e,he,yezé3ét ^ 2e,ésél P* lróC2V f 3, Mo'nar Lajos
való visszaélés büntetendő cselekmény! El- ы 4|la e, д műs2aki okraányok a minisz. dr. központ, kir. tanfelügyelőkre bízta 
lenben büntetendő gyávaság a fegyver, nem teriumba|) ké3ZÜlnek. Kir. tanfelügyelő 21-én -  A keszthelyi dalOSUnnep. A készt-
használni ott, ahol arra joggal szükség van.. _  föszo|gabiróva| egyiitt több köZség is- helyi dalosünnep —  ahogy már megírtuk —  

A második kötet a Büntetendő törvé- kolázásának rendezése ügyében tárgyalt az íányes keretben folyt le. Körülbelül 2000 volt 
nyék tankönyve szerény címét viseli. érdekeltségekkel. a vendégek száma, akik részint mint dalosok,

Legbővebb és legkimerítőbb a Kihágások __ д2 ^yodák felépítése. Hosszas hall- részint mint azok hozzátartozói, vagy hall
és rendőri büntető bíráskodás című III. kö- ga^ s u^ n óvodáink építési ügye végre- gatók a három napos ünnepen részt vettek, 
tét, mely az előbbi tankönyvrendszerü alak- va|ah£ra a megvalósulás stádiumába jutott. A hangverseny-ünnep a leközölt programúi 
tói eltérőleg kis zsebkönyvalakban jelent meg. g^dig a minisztérium gördített nehézségeket szerint folyt le. A legelső díjat a győri ének- 

Eltérőleg az összes hasonló munkáktól az építés elé, amennyiben nem volt meg- és zene-egylet nyerte el 8 da'árdával szem- 
e majdnem 600 oldalas, de mégis könnyen elégedve a beküldött tervekkel. Azt akarta ben, Révfy Géza »Ismerek egy szép orszá- 
zsebben hordható munkában nemcsak a ugyanis, hogy itt a határszélen, nemzetiségi goi« cimü műdalával Hatalmas pontja volt 
rendőri (közigazgatási) büntető bíráskodás vidéken az óvodák külsejükkel’ is imponál- az ünnepnek Révfy Riadója is, melyet az 
szabályai vannak ismertetve, hanem célszerű janak. A város áljai elkészített terv azon- összes dalárdák énekeltek, Révfy személyes 
csoportosításban eddig be nem mulatott mód- ban nem volt á minisztérium felfogása sze- vezetése mellett. A vendégeket fogadó »Üd- 
szer szerint vannak az összes kihágások rjnt eléggé körültekintő, nem volt a város vözlő dal« is Révfy szerzeménye volt, aki 
csoportosítva. fejlődési és szépitészeti szempontjainak eléggé eszerint erősen dominált a keszthelyi

Valószínűleg e könyv lesz a legkedvel- megfelelő. A város azonban csakis a meg- dalosünnepen. Ezt annyival is szívesebben 
tebb, mert nemcsak csendőrök és rendőrök- engedett keretek között akart mozogni s így örökítjük itt meg, mert Révfy Géza évekkel 
nek pótolhatlan zsebkönyve, hanem a ható- ismételve is felirt az eredeti tervezet hely- ezelőtt a Csáktornyái tanítóképző-intézet zene- 
ságok és a nagyközönségnek is célszerű út- benhagyása érdekében. E-re most jött le a tanára volt s már akkor is fényes sikereket 
mutatója leend a kihágások tömkelegében. rendelet, mely végre is az eredeti tervet ért ei az intézeil ifjúsági ének- és zenekar 

А IV könyv, illetve fűzet szinte zseb- akceptálja. A minisztériumnak nincs ellene szereplésével, 
könyv alakban jeleni meg. Erre azt a célzó kifogása, hogy az óvodai épületek a szab- —  Berlitz iskola Csáktornyán és Nagy- 
kritikát írta a közbiztonság című rendőri vány-tervek szerint építtessenek fel, mert kanizoán. Rose Miksa nyelvmester, aki a 
szaklap, hogy remek »puska«. Azaz oly se- mindkét helyen szép nagy telek áll rendel- tavasz óla Csáktornyán tartózkodik s direkt 
gédkönyvecske, amiben az érettségire készülő kezésre, melyeken a terv szerinti épületek s módszerével rendezett tanfolyamán az idegen 
diák a legkényesebb kérdésben is megtalálja melléképületek is akadály nélkül célszerűen nyelvek tanítása körül szép eredményt mu- 
a helyes feleletei. Egy zsebbevaló notesz- elhelyezhetők lesznek. Eszerint tehát, ha a tat fel, a jövő tanév során is Csáktornyán

A víz partján rejtelmes eusogással húzódnak fénylik. Első pillanatra elkápráztatja az ember 
К б § £ б 1  a  B a l a t o n n á l .  meg a nádasok, csak itt-ott hallatszik egy-egy bölöm- szemét, hogy azután annál jobban, annál szebben

bika, vagy nádiveréb hangja. Hátunk megett a lássuk. A két oldalt húzódó hegyek hangos vissz- 
(Fürdőlevól.) park lombjai kösött meghúzódó madárkák öröm- hanggal verik vissza a vonatok robogását. Vonatok

Sűrű ködpárák szállonganak a Balaton moz- гае* Üdvözlik a felkelő Napot —  az életet. mennek, vonatok jönnek. Hozzák egyre-másra a
dulatlan vize felett. A hajnali szélcsendben elül a Az előbb még élettelenünk látszó hely mind- fürdővendégek megszámlálhatatlan seregét. Távol
viz csobogó hullámzása, a partról nem hallatszik egyre élénkebb lesz s eleven, mozgó élet lüktet vidékekről, idegen országokból jönnek élvezni a 
semmi-semmi. ott, hol előbb még síri csend honolt. Az üde bal- természet pazar gyönyörűségeit.

A szürke égen csak itt-ott vibrál fáradtan zsamos reggeli levegőt, a Nap felkelését, az isteni Vidám, kedves ének üti meg fülünket; szép,
egy ott felejtett csillag sápadt fényével. természet pótolhatlan gyönyörűségeit élvezők egyre- szívből fakadó magyar népdal ez. Napi munká-

Keleten a viz felett a felkelő Nap előrevetett másra bukkannak fel. jukra indulnak a halászok. Jókedvűen, dalolva
fénye biborszinbe vonja az ott borongó bárány- Most már hamarosan mozgalmas lesz a park- »húzzák« a nehéz halászbárkát. Mennek be a 
felhőket. ban az élet. Találkozunk itt ifjúval, öreggel, úri »vízre«, hol hosszabb ideig, néha napokig is ha-

Oszladozik a ködpára i9. Laseankint kezd dámákkal, szegény munkás emberekkel. Mindnek lásznak. 
tisztulni előttünk a kép, mint mikor a festő ecsetje az arcán ott ül az a derült hangulat, mit a friss Messze a vízben füst emelkedik, majd egy-
nyomán lassankint bontakoznak ki az odavetett j hajnali levegő, a vidám madárdal, az aranyos szerre gőzhajó üti fel fejét. Gyors tempóban kö- 
vonalakból az alakok. | napsugár vált ki lelkűnkből. zeledik, két oldalán forgó lapátokkal óriási zajt

Távol egyre vörösebb, egyre világosabb lesz Imádom a szabad természetet. Láttam már csapva fenékig kavarja fel a vizet; nyomán sokáig
a biborfelhő s a felkelő Nap nyomán mintegy sok szép vidéket, de én nem tudom miért, ha a gyűrűzik a viz.
varázsütésre változik át az egész vidék képe. A Balaton partján egy ily harmatos, napsugaras reg- Közeledve a kikötőhöz, hosszú kürtöléssel
viz felett párolgó ködgomolyok láthatatlanokká gélén sétálok, oly kimondhatatlan gyönyörűség fog adja tudtul érkezését, majd haladásában ineglas- 
válnak, az ég szürke színe világos-kékre változik, el, mit le nem irhatoki s«dva, egész csendben, érkezik be a kikötő mellé,
az áthatlan ködtől alig látható homályos szinü viz A Nap mindegyre feljebb és feljebb megy, j A harsány vezényszavak nyomán utolsó hitézke-
csillogó tükörré alakul át. sugara mindig melegebb és melegebb lesz. A viz déseket végzik a matrózok és kiteszik az átjáró

A Balaton két oldalán ég felé emelkedő he- tükörsiuiaságu felületén leheletszerű hullámok je - i hidat s átlépnek rajta a látogatók, kik hajón jön- 
gyek búja növényzetének üde harmattól csillogó lentkeznek, melyeken csü.ogva törnek meg a Nap nt*  Keszthelyre.
zöld színe oly szép keretet szolgáltat az előttünk mindent átható sugarai. A Balaton e percben úgy K o z m a  Im re.
elterülő tájnak, minőt csak a szabad természet látszik, mintha egy nagy megolvasztott lágy arany
ölén, csak a Balatonnál találhatunk föl. i lap volna, melynek minden részé csillog, ragyog,, __________



szándékozik maradni. Miután azonban a már meg van a monopoliumn ik ez a neme. kővetőjük ellen szigora büntetést állapított meg. 
Csáktornyái hallgatók száma nem akkora, mely Franciaországban 80 m. trank jövedelmet Egyúttal meghatározta annak a lehetőségét is, 
őt egész hétre nálunk leköthetné, Rose Miksa húz az állam évenként a monopólium bér- bog* azok e‘len’ ak*k a szelvényűét továbbadják

a |övö ev tanítási keretébe^ Ezért múlt héten lemre számítanak. tehető folyamatba, mely 600 koronáig, behajtha-
ISI agya anizsan járt, ahol biztató kilátásokat —  A magyar posta azon célból, hogy a tatlanság esetén pedig 30 napig terjedhető elzá- 
szerzett terve megvalósítása tekintetében. Ez fürdő, gyógy és nyaraló helyeken tartózkodók és rással járhat, mert aki másoknak áldozatokba 
alapon kilátás van rá, hogy Rose Miksa a turisták minél kényelmesebb úton és módon való beugratása révén mások által kifizetendő 
nyelvmester a jövő tanév során is Csáktor re,1delkezhessenek postai küldeményeik és távirataik olcsó portékát kíván beszerezni, bizonyos tuérték- 
nván marad £ч fnlviaini i™;« kézbesítése, valamint azok utánküldése iránt, úgy- ben rosszhiszeműen jár el s jogosulatlan hasznot
I  iw tonfiAi лл! а»Ш °8 a eredménYes nevezett círabejelentőlapokat hozott forgalomba, keres, mely megtorlást érdemel. Elsősorban tehát 

nyeiv-tanuoi mukoaeset. melyeket a szállodáknak és turista házaknak, a közönség érdekében, másodszor pedig a magyar
—  Elmaradnak az ellenőrzési szemlék, nemkülönben lakást adó magánosoknak, díjmen- ipart és kereskedelmet lelkiismeretienül károsító 

A belügyminiszter az illetékes miniszterek- lesen bocsát rendelkezésre, hogy azokat az ide- külföldi cégek üzelmeinek meggátiása érdekében 
kel történt megállapodások alapján körren- 8eneknek> úgy megérkezésük alkalmával, mint el- figyelmeztetjük a közönséget, hogy a szóbanlevö, 
deleket intézett az озчгеч tftrvénvhaiAeáonlr utazásuk •*<№ rendelkezésére bocsássanak, kiknek bárhonnan, bármily cím alatt érkező szelvényeket 

l  f  törvényhatóságok- a r.J0mtalv4ny roíatai megfeleli kitöltése után ne vegye meg és ne terjessze, mert a külföldi
noz az iáéi ellenőrzési szemlék lárgyában. oeak az képezi kizárólag saját érdekükben álló cégek ily irányú szédelgései a közönség károsítását 
E szerint az idén úgy a közös hadsereg, feladatát, hogy azokat közvetlenül vagy közvetve célozzák és mert a szelvények továbbadása tiltott 
valamint a honvédség nem tényleges álló- (kézhezadójuk útján, illetve levélgyűjtöszekrénybe cselekmény, melyet a kamara a tudomására jutó 
mányu legénységnek ellenőrzési szemléje el- val6 bedobasa által) a posta- (és táv.) hivatalhoz esetekben kénytelen az illetékes hatóságoknak fel-

S rendesei)’ jUlla-  A peronoezpora terjedé.e. A ked-
__ д Csánv-szobor nálvázata A 7ala- vezöllen időjárás: köd, napos eső stb. a Adorjánná Mayersberg Frida előnyösen ismert

egerszegen felállítandó Csánv-szobor tárévá PomPásnak Ígérkezett idei szőlőtermelésün- Mnctanítónő szeptember havában Csáktor-

í " ' ü  “ f T í ° r r  : r  S T “  , 1 “ :
Doniból a leesikeriiltphh ч Ipoiohh Ач » ki terület, melyet ez я veszedelmes betegség dnnal népesebb lesz az idei tanfolyam, melyponiDoi a legsikerültebb s legjobb és a ki- ’ • * elé várakozással tekint a város közönsége.
vitelre a legalkalmasabb. A bizottság Bosnyák Z ™oid l  is Ezek e ,en L T s  a ~  BÚCSÚI». A polgári éleibe történi
Géza, nagykanizsai orsz. gyűlési képviselő, k0r 18 * az 0,d,um ,s- bzeu elten csakis a . . . p0VlHpil;.Pff r SAktornvá-
elnöklete alatt Ifién fiélplrtit tartnii avíiiaat permetezés segít s ezért a lombozat gyors ai,éPésem és ezzel egyidejűleg Csáktornya 
elnöklete alatt lb-án délelőtt tartott gyűlést r q M lürtök réz- ró1 val0 eltávozásom alkalmából 8 évi itt-
s utoljára is a pályázat meddőségét állapi- f8 szor8dlmab permetezése s a túrtok réz szerzett sok ió barátom és is-
totta mec amennyiben nem tudóit meoál kénporral való porozása még egyre sürgős lélem a,dl\  zer ,l 80k Jó , ai°” esxtolta meg amennyiben nem tudott megái- r r kél hai terjedőben ̂ erősömtől ez úton veszek fájó szívvel

S n í ő n  E lvégreT  abban’ Д о !| 1 а Г т е д  A védekezés sikeréhez az időjárás is Rls‘en velü^ h^ ákl°rr' ya’ 1910| * *
hogy ha, művészt egy S b  zárl pilyázTra alkalmasnak Ígérkezik, amennyiben remél- 15-én. Balogovics Mihály ulánus őrmester.
hívtak fel A bizottság határozata alapján a az eddigi változékony esőre, I R O D A L O M
pályadijakat sem osztották ki. A döntés nagy ned,ves1 k,v4IA80kra haílú ldfíJárás 'е*а! ^ Ь u| . . ,
mérvű intrikának a következménye s ezért a,alt s L f t f r í  c^en tn .ir lon ^ ir j i l
a pályázat eredménytelensége miatt nagy az [ne|eggé és szárazzá fog változni. A vede Ыгй könyvel adotl ki> mely munk4nak a többi 
elégedetlenség a megye székvárosában. kezés ugyan a megtámadt s ennek követ- mfivek feletti kiemelkedő haszna abban van, hogy

__ ду Fhrl ich-féle nrenaratum Sok szól keztében megfeketedett és beszáradt bogyókon nemcsak az elméleti kiképzés célját szolgálja,
folvik mostanában arról a hires orvossácról már nem *e*{{' de előmozdítja az egészsé- hanem és főleg a gyakorlati életnek követeimé

ül m f lanaDan a r̂ö1 a híres orvosságról, maradi éD bocvók kileilődésél mert nTeit is kielégíti úgy, hogy abból a gyakorlat terén
mellyel Ehrlich frankfurti orvostanár a vér- lönkremenl bogyókat lezúgva minden te- do,8ozó birák> ь8Уу̂ ек, közjegyzők, forgalmi sze-
bajt sikerrel gyógyítja. Ez idő szerint —  a lönkre*nenl bogyókat lezugva, minden je mélyzet, jegyzők, gyakornokok és jelöltek minden 
eltekintve attól, hogy még nem tudják, vaj- vékenys^8él az épségben maradt bogyók egyes a birtoktan s nagyobrészt a dologi jog kö- 
jón a szer használata nyomán radikálisan leJlődésére fogja fordítani. réten előforduló e^tre is példát találhMnak és
beálló iavnlás tarlós lesz-e— eovik hálránva -  Visszaélések a hólabda-rendszerü árusi- a bírói gyakorlattal kimerítően megismerkedhetnek,beálló javulás tartós lesz-e-egyik hátránya U(tg| U|6bbi idÄb<,n jsmé( ,ábra kapolt aI a A gyakorlatban a birlokpereknél és a tulajdoni
az volt a szérumnak, hogy befecskeodezese törvénybe й,к0г0 hólabda (lavina) rendszerű, úgy- (birtokbaadási) pereknél nem fordulhat elő egyet- 
nyomán nagy fájdalom gyötörte a beteget, nevezett *Bon«-okkal és szelvényekkel való áru-1 len eset sem, melynek tárgyalására és a vonat- 
Ezen azonban már segítettek. Üjabb híradások sílás, mely szerint cipőt, illetve órát vagy más ^ozó bírói gyakorlat ismertetésáre e munka ki 
szerint egy Wechselmann nevű berlini orvos- tárgyat ígérnek annak, aki egy-egy szelvényt 3, ne terjedne. A könyv ára portóval együtt 9 ко- 
tanárnak sikerült sz Ehrlich-féle preparátu- ~ * * * 1 és * J  /".tve i  egyén rons 30 fill. Megrendelhető egyelőre a szerzőn«.
__. . \ újabb 3— 3, illetve 4— 4 szelvényt vesz a cégtől
. °l anny^a megjavítania hogy az injekciós ulánvéteneb A c$g uy módon akkor küld csak S z e rk e s z tő i üzenetek.
láidalmak már nem kísérik. c.zt a szert eb- árut, ha 12, illetve 20 szelvényt ad el, viszont a
ben a formájában eddig 50 betegnél alkal- vevő abban az esetben, h. n szelvényeket mások- okir>lor, ”Ä b Ltezi“  Tov“ " i^ r t
mazlák sikerrel. nak eladja, 1-50-2.50 K-érl jut egy ezen össze- _  {cerovec kereskedő, tekoldett koilemény«-

__ Vaftárnani munkaezUnet át a tvuká- 8el állítólag hét-nyolcszorosán meghaladó értékű nek, félig-mHdig felhívásának intencióit felfogjuk, de a
. , . , У . . . J,. ... holmihoz, melynek árát mások fizetik ki, tudniillik körülményekkel nem vagyunk tisztában. Keressen fel tehát

•ZOk, A tyukaszok eddig megszakítás nélkül, azok akik h a so n ,ó  e|6nyÖ8 árubeszerzésen biza- »Ikalmilag, hadd beszéljük meg azokat. Az ügy megérdemli,
tehát vasárnapokon is folytatták megszokott kodva, szelvények vételébe fektetik pénzüket. Az ceaíogányról. Nagyon hosszú rera.
mesterségüket. Akárhányszor megtörtént, árusításnak ez a módja elnevezéséhez híven, lavina- így csak akkor közölhetjük, ha lapunk terjedelme ezt meg- 
hogy vasárnapokon istentisztelet alatt kia- szerűen szaporítja a vevőkört, mert mindenegyes engedi. Várjuk be tehát ezt a kínálkozó alkalmat. Addig csak 
bálták végig a falut és a hívőket ájtatossá- megrendelő más újabb 3, illetve 4 egyént ugrat c,Ätt^ ö M 0 8 ^ z d a . Y А és* oidium eüen
fliikhan 7 M varié к А у я ч я г п я т  miinkasziinet- 82е*уепУ vételre, akikkel a maga portékáját meg- Vfk]5 védekezés tekintetében igen hasznos és tájékoztató út- gukban ZdV«rtak A  vasárnapi munkaszunel mpgfizelteli és akik hogy pénzU kért értéket kap- mutatással a budapesti amjeologiai intézet (11. Debröi-út 
ről szóló 1891. évi Xlí. te. végrehajtása tár- jnnak, mindig nagyobb körben terjesztik a szelvé- 16-) szolgál. Az intézet díjtalan útmutatást küld mindenki- 
gyében kiadóit 37892/1891. és 1Ш7/1892. nyékét, nem törődve azzal, hogy amikor teljesen n«k, aki TmletőlaiK» címét bejelenti.
M. keresk. min. rendelet 11. A) g) pontja el van árasatva a közönség bizonyos köre a szel-
csak a baromfiak szállítását engedi meg e »«nyekkel, szézan éa százan károsulnak azáltal, E r t e S l t O S .
____ . __ Ä u * hogy befektetéseikért értéket nem kapnak, mert a

.P , ’ 1 *  . , í, - * szelvényeiket tovább adni nem tudják, a cég pedig Női kalap raktáramba sikerült egy
vételt nem állapit meg, arra tehát a törvény cgak akkor küld árut, ha egyenkint mindenki e l s ő r e n d ű  m u n k a e r ő t  megszereznem 
1. §-ának redelkezései irányadók, melynek újabb 9, illetve 12 szelvényre szerez vevőt. A miérl jg a kellemes helyzetben vagyok’ 
megsértése kihágást képez, a vármegye al- lavina-ren-’ezerü árusítást folytató cégek tehát , , ,, , , \
ispánja 11234/910. sz. a. kiadott rendeleté- nemcsak azon nyerekednek, hogy a szelvények ára ho8Y a ,ege,egf " aal)b ka,aPokal a legJUU- 
vel a tyukászok vasárnapi működésének ^ é..behn befoiyt öreggel arányban nem álló ér- nyosabban szállíthatom.

. T . .. j и 1 lékü holmit adnak el a közönség ingyenesés lelki- .
szigorú ellenőrzését rendelte el. ismeretesnek nem mondható ügynököeködése mel- Нй|о1||йол1 Л o|l q|mi tnlnnnl

—  Gyufamonopol 1 um. Nemcsak hogy lett, hanem abból is mérhetetlen hasznot húznak, AMUflAIUtóUl, gjdóZ Сй dlkdlltll Kdld[lül
sokat Írnak a gyufa monopolizásáról, de azt hogy amikor már a lavina megszakadt s a szel- . . . . . . . .  ,
tényleg meg is valósítják. Az egyedáruság *«пУ®к legjobban el vannak terjedve, ezren és ízléses kiviteléért szavatosságot vállalok,
előkészítő munkálatai serényen folynak, ami emelvényekben bzlves pártfogást kér:

egyelőre a statisztikai adatok gyűjtésében I áPU8|tásnak ezt a módját ezért a kereskedelemügyi K e le m e n  Bó lft
nyilatkozik meg. Európa legtöbb államábau | miniszter a leghatározottabban megtiltotta és el- férfi- é* nói dívatiruház* Cu&kumyán.

Ф

 ̂J '



XXVII. Csáktornya, 1910. juliuáa 24-ga. Broj 30.
Sve poäiljke, к aj se tiée zadr- 
iaja novinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiZara Strausz Sandora 
kam sepredplate i obznune 

poáiljaju.

MEOJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druitveni, znanstvení i povuöljivi list za púk 

Izlazi s v a k i tjeden je d e n k ra t  í to: s v a k u  nedelju.

PredplatM ein« je:

Na celo le to ...........8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetvert leti . . .  2 kor. 
Pojedini brcji ko§taju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

U dgovom i urednik:

z r ín y i  k á r o l y .
Sar&dnik: Isdatelj i vlastnik

PATAKI VIKTOR. STRAUSZ SÁNDOR.

Ognjogastvo.
Cudim se da mi nije predi doSlo na 

pamet, da piSem nekaj od ognjogastva. Jer 
to je jedoo takvo pitanje pri nas, kője 
Bogme jako zanemari narod i kője bi se 
moraio pod jednom vu reéi drZati, da tak 
svaki spazi one velike falinge pri ognjogastvu 
kője spazili mora. Jer vnogo i vnogo je za- 
Demarjeno, vnogo i vnogo bude treba joS 
nagovarjati, Spotati, prositi, svaditi se, dók 
bude ognjogastvo vu redu, dók budu se med- 
jimurci i za to brinuli.

Ognjogastvo je pri nas zanemarjeno. 
latina, da se samo onda brigaju sa ognjo- 
gastvom vu nekojim selu, kada je ogenj, i 
pet-sest hi2ah, vnogoput céla vulica zgori, 
onda spoéitava §tef Jandraáu, da tak nije 
dobro postavil Spncalku, ovak su cevi zahrd- 
javene, ónak je masina razSuSena s jednom 
reéjom dobro se posvadiju, ali da bi ognjo- 
gastvom se i malo brmuli, kad jedenput 
véé mine pogibelj. NaS narod je vu tém 
jako nemaren i vnogo i vnogo kvara je 
imel zbog svoje nemarnosti.

Vu Magjarskim orsagu je vei skorom 
▼ u svakim selu ognjogasno druStvo, samo 
vu Medjimurju ga néma zvun Csáktornya, 
Perlaka i nekojih drugih mestah. Vnogo ve- 
lika sela su je vu Medjimurju, koja nemaju 
ognjogasno druStvo. Jer su ljudi nemarni, 
saoslavljeni a néma tko bi je vodil, jer 
budimo praviéni na svojih mestah su i

vodje nemarni, kartaái, pijanci, koji se malo, 
briniju sa potrebami naroda. Jesu vu Medji
murju velika sela, koja nemaju ognjogasno 
druStvo a né da bi imale poStene Spricalke. 
Так onda, kada je gde ogenj, potegneju Spri
calke vun i joS bolje je pokvariju, med 
tém véé éetiri pet hiz zgori, dók nekak cevi 
sloZiju i poéneju gasiti. Zaistina ako nebi 
bila Zalostna, tak je jako smeSna óva stvar!

Kaj dakle da éinimo?

Zaprosimo gospodu vu selu, da si naj 
zemeju vu trud, pák nam naj napraviju 
ognjogasno druStvo. Dénes je véé vnogo 
nnvuéifeljov poloZilo ispit iz ognjogastva, i 
eto glasovitomu csáktornyaiskomu ognjogas- 
nomudruStvi je jeden varaSki navuéitelj 
gospodin Polesinszky Emil zapovednik i 
vodja. Ovo druStvo pod njegovim vodienjem 
glasovito razme svoj posel. Так bi to trebalo 
svigde vu Medjimurju, trebale bi se svigdi 
napraviti druZtva, kojim bi zapovedniki bili 
zvuéeni ljudi. MuZ se mu2a neboji, zabadav 
bi kojega mu2a deli za zapovednika, nebi 
ga nitko posluhnul.

Ognjogasno druStvo mora imati svoja 
pravila, tojest svoje paragrafe, kője ministe- 
rium potvrdi i kője svaki koji je élan tak 
mora obdrZavati, как svelo pismo. Koj nije 
zadovoljen naj islupi van iz druSlva, ali 
doklam je vu njem, zatoga mora se poko- 
ravali vodjam. Так ako éuje na stran pu- 
hati ili zvoniti, naj du2e neéeka, nego naj 
be2i odmah к postaji ognjogasnog druStva

„Kér Student na rajáu gre . .  . *
Kér Student na raj2u gre
Penez néma nié kraj se ... .
Так poéimlje jedna slovenskih dijakah 

piestna, kojoj je izvor putovanje dijaka kroz 
velike praznike. Oni otidu iz doma bez novae, 
proputuju veliki diel zemlje, dobivaju po fa- 
rofih i kod druge gospode stan i hranu i gde 
koj sekser te za dva mieseca se vrate domov, 
ne riedko sa 20— 30 forinti u 2epu, koji 
njim onda pri nastupu u Skolu baS dobro 
роь1и2е.

To je bilo u ono staro liepo vrieme, 
kada joS nisu kadeéi se parovozi med Va- 
ra2dinom i Cakovcom se natiecali véé se 
je na dele2ancu éul poStarski rog, a pred 
delcZancom Stropot trijuh, sa omaSnemi 
hamoti, pri pre2enih konjah u jednom redu. 
Táj dele2anc ili Stellwagen ili как su se 
véé te foringe nazivale, znali su pri skoro 
svakoj Staciji uz put napajati konje i sebe, 
i to je tak véé po navadi iSlo.

Anda! —  U BiSkupcu kraj Vara2dina 
je slu2il nieki novo zaredjeni sveStenik svoju 
prvu svetu meSu iliti primicije, te je bila 
u cirkvi velika parada, a oSterijskom vrtu 
Cepancovem joS vekSa. I oni glasoviti pie- 
vaéi mariborZki (marpurZki) gimnazialci su 
doSli na te primicije, как je to véé dijaéka

navada. Ovi pievaéi su bili posvuda rado 
vidjeni i doéekani, jer su baS liepo i skladno 
znali pievati, a bilo ih je dvanajst na broju, 
koji su se na svojih putovanjih kroz ferije 
samo svojimi dijaék.mi nadrümeni nazivali. 
Так se je on debeli zval Bachus, on sa bie- 
limi lasi, Phőbus, on dugi, Bas, on Sprljavi, 
Ulix, a on bliedi, Flautus i t d.

Dijaki su cieli popoldan pri stolu gos- 
tili se i na izmience piesme pievali te svo- 
jemi finemi grli i izvrstnimi glasi prisutne 
goste rázveseljivali: ali oni su i Cepaucevim 
flaSam svu éast izkazivali i как je duga za 
dugom na lagvu u podrumu presahnivala, 
baS je tak i njihovo veselje raslo. Ali okolo 
Seste ure popoldan su se dijaki spremali na 
put Oni su rekli, da moraju jód danas oditi 
pieSke u Cakovac, jer sutra je onde u Pe- 
éornikovoj oSteriji nieki »Dinum-danum.» Ali 
primicijantovi gosti pri Cepancu nisu pod 
nikoju cienu hoteli te zabavne dijaké od- 
pustiti, véé su je svi nagovarali, da nikamo 
neidu, véé Snjimi neka ostanu: konaéno 
dojde i sam oSterjaá Cepanec, te im véli:

»Dijaki, ako vi jóé dvie ure ovde os- 
tanete, tak vas dam u mojem omnibusu u 
Cakovac odpeljati, Flórján ée vas voziti«

To njim nije bilo potrebno dva kral 
reéi i oni su u tóm veselom dFuZtvu radi

ili ako je ogenj vu bli2ini, naj zéme doma 
svoj celg, koj ima i koj mu je pri gaSenju 
treba i naj be2i na lice mesta. Pri oguju 
svaki svoje mesto mora drZati i mora pos- 
luhnuti zapovednika te sve zapovedniku 
javiti.

Ognjogasno druStvo mora imati dosta 
Spricalkih, éakanjov, sekirah tojest svakoga 
celga. kaj je pri zaduSenju ognja potrebno.

Sigurno, da je na|bolje ako obéine 
svoje Spricalke nedrZiju zabadav pod krovom, 
nego da se trsiju da se vu selu napravi 
druStvo za ognjogastvo pák naj Spricalke i 
celga vu ruke ovoga daju. Так bude barem 
vu sigurnih rukah, vu kojih se nebude kva- 
rilo, niti razsuSilo.

Ognjogasno druStvo najbolje, da ima 
navék pri rukah vu velikoj kadi vodu. íz 
öve kadi se Spricalka odmah more napuniti 
i nemora prazna iti na mesto ognja. Stém 
se niti tuliko nekvari, jer ako je Spricalka 
puna se tak nekvari, da se pelja, как da 
je prazna.

Zvun toga ognjogasno druStvo mora 
barem svaki mesec jedenput drZati probe 
Так su ognjogasci (tűzoltó) dobro izve2bani, 
рак zato, ako je gdé nesreéa, nemoraju je
den drugoga pitati ki bi, рак как bi, nego 
svak stane na evője mesto i hitro pogasiju 
ognja.

Opetovno vám velim, da napravite og- 
njogasna druStva.

ostali joS dvie ure, te pievanjem i liepimi 
Salami zabavljali druZtvo.

Toéno u osam sati je veliki »omnibus« 
stal pred vrati oSterije, a slari Flórján svo- 
jem kufrastim noeom je stal kraj omnibusa 
i éekal.

»Ah Flórján, danas budeS moral évrsto 
i glasno pucáin —  pozdravili su ga dijaki 
—  »ali ne, da bi nas prehitil«.

»Kaj? —  Prehitil?!« véli Flórján 
zaéudjeno —  »S-ovimi dvemi ridjani éu 
vas preko cirkvenoga túrna peljati!«

*A  pri Grgi u PuSéinah bude prva Sta- 
cija«, —  vikne debeli Bachus glasno —  « 
»tamo éemo se na svaki naéin na éaSu 
pravoga »medjimurca« navrnuti, —  da ne- 
zaboraviS Flórján!«

No, toga se nije bilo treba bojati, da 
bi Flórján zaboravil, pák za lo je oSterjaS 
smijué dijakom doviknul :»toga vám se nije 
treba bojati 1«

Та kola pako, iliti omnibus, je bil tak 
sagradjen, da su se u njegovoj Skatuli, u- 
nutra nahadjala dva sedala, sa svaké slrane, 
kakti duga klup, od kuéisevog sedala pov- 
duz dole do vratah, kroz koja se je iSlo 
nutar u omnibus. Na svakom sedalu s jedne 
i druge strane, bilo je miesta za Seat osobah, 
anda baS najliepSe za tu dvanajstoricu. Kad 
su anda isti od straga uniSli u kola te se



Navuk deci i roditeljem.
Puno i vnogo je vu Medjimurju smetja 

medju decom i doata rodileljih, gde ima 
takovih roditelje, koji svoju deca ne poSilaju 
vu skolu пек зато reCeju: »Zato bu moje 
déle 2ivelo fii nebu vu Skolu hodilo, зат  ja 
veC 48 lel star рак kaj mi fali, kaj neznam 
Citati, zato morém kiveti, tak bu i moje 
déte.« Так tak roditeljb зато vi za svoju 
decu zlo skrbite, kad ga vu Skolu ne date, 
uek ga doma svega raztrganoga dr2ite, niti 
mu oprave ne kupite, koj hódi po selu, как 
potepuh. A kad ostane 16 —  17 let star, onda 
pák niti nezna Cloveku poStenu réC povedati. 
Kad ga s takovim navukom od mlada vuői, 
onda niti ne more se kad dojde v leta o2e- 
niti, kad газе как gliva vu Sumi.

Dragi roditelji, zemite si moje reCi vu 
glavu, pák síje zadr2ite. Kad dele doraste 
6 Ijet onda ga treba dati vu Skolu do 12- 
ga leta onda pák 2 leta ga doma poStenja 
vuCite, a da mine 14 Ijet star te рак ga 
treba dati vu meStriju, koj néma vise как 
3 mekute grunta. A koj ima vise za svoje 
dece grunta, nek ga ostavi doma pák mu 
naj reda da skakovom Vivienjein more Viveti. 
Jemu je treba za mlada opravu kupiti 
takovu kakvu deCki nosiju, ne« da veliju 
stariSi svojoj deci: »Ja sam mogel nosili da 
sem bil 24 leta star, рак sam takovu opravu 
mogel nősíti, tak more i moj sin nősíti!«

Moji dragi roditelji^tak je né, deca mo
rajul takovu opravu nositi kakova je noSja 
vezda Vi bi jim stareSi kupili lakvu opravu 
как ste vi negda nosili. Denes je drugi svét 
i drugi zakoni, как su negda bili. Vidite 
dragi roditelji, negda ste vi nosili lasi как 
Venske, a denes nosite kratke onda morale 
se takovom noSjom nősíti, kakSa je né da 
nekoji oci sami svoju decu kvariju как tak 
veli)u, kad je 18 letstar: »Hódi sin, idemo 
na sejam, kaj ti kupim nekSe hlaCke,« onda 
mu kupi za 129 krejcarov hlaCke. Onda 
deCku ide к rneSi, tarn vidi druge decke, 
kaj imaju tépe hlaCe i célú opravu onda 
sin doma reCe svojemu ocu: »Zakaj pa on 
lepő opravu ima kaj mu japa kupiju, vi pa 
meni né.« Так niti mu sin néma volju do-

ponamiestili, Culo se je nekoliko »Sbogom« 
od njihove, a glasni »Hi!« od Florjanove 
strane i omnibus se gene, a dijaki u njem 
zapievaju: »Kér Student na rajVu gre . . . . «

1 sad táj omnibus ru2i iz BiSkupca 
van proti VaraVdinu, a tu kroz dravsku 
ulicu prama dravskom mostu, kad na jedan 
к rat dugi Bas progovori:

»Ah, ala smo mi oni pravi kravski osli, 
. . .  tu sad po noCi se u Cakovac vozili... 
a sutra se tmurnemi lubanjami ustati,. .. .  
tam u BiSkupcu nam je tak liepo bitó, a iz 
Cepancovoga Crlenoga zdenca lii joS i do 
zorje bilo teklo . . .  a PeCornik nam iz 
Cakovca nebi vuSel, em bi knjemu mogli 
na »dinum-danum« kada goder drugda 
dojti .. . . «

»No je .... em je istina!« primetne 
Flautus —  »bez nas nebude, . . . kad mi 
s naSerni grli i piesmami onamo dojdemo, 
onda bude »dinum-danum«

»Hajd —  obrnemo —  idemo natrag !» 
—  predloVe ttekoji. t sad priCme med njimi 
dogovor, dók za kralko vrieme zakljuőe, nat
rag u BiSkupec iti.

»Znate kaj?« —  véli Phöbus —  »re- 
Cimo Florjanu, da пека obrne. Ali Ulix je 
polmajno poVmrkaval i rekel: »Za pravo bi 
bilo u redu, das Florjanom malu Salu na-|

т а  delati. Onda pak izda doma reCe otec 
svojemu sinn, vidiS как pa tarn more tak 
dober on deCku biti svojemu ocu? »Dober 
je bonnes japa, on d^bi svako leto dvoju 
opravu, pak fiino, vi mej ne patomi zbajate 
sve, kaj mi kupite как bi vam imal volju 
za delati!« Ako mu neCe kupiti opravu, 
onda deCki decke na rataju, nagovoriju, pak 
idu vu NemSau, te se tam huncvutarije 
navCiju te mu dimo dojde céli lopov.

Так vi roditelji dejte svojoj deci reda 
i bu njim Bog dal reda, kaj budu mogli 
zlehkim Vivotom Viveti, kaj dobro znate, kaj 
denes je sve bolje kunSneSe как je negda 
bilo. I joS vam nekoji par réCi геСет : Ja 
sam iSel 28. aprila mimo Miksavára Skole 
orsaCke, pak sem zaCul lépu pesmu i videl 
sam nad oblok gospodina navuCitela kaj su 
vu gosle igrali, a djeca za njimi su lepo 
popevali. Vidite dragi oci, zakaj vi nebi svoju 
decu vu Skolu dali, как lépő se tam navCi 
svakoíorme popevke i lépő Citati i pisati 
Kaj jim je potlam jaku povoli. Ako pak 
nezna Citati niti pisati, onda pak reCe, nes- 
reCni moj otec, zakaj me je ne vu Skolu 
dal, как bi mej Ie2i dénes bilo, dobiul pis* 
ma od prijatelja, kaj mi piSe ono kaj nebi 
drugi smel znati, kak ja moram ja siromak 
nesti k susedu, kaj mi proCita, anda susedi 
se znaiu, kaj mi prijatetj piSe. Zemi te si 
dragi medjimurci ovo moje reCi za példu, 
vuCite se vi navuka i vaSa deca kaj nebo- 
dete tak kak SuSleki.

Ko larics Antal
Vizí«ten tgyörgy.

KAJ JK NOVOGA?
— Prosimo nase postuvane predplatnike, 

naj nam vu novim fertalju predplatne zaos- 
tatke óim predi posleju i predplate ponoviju.

— Obiteljska drama. Vu Sopron- 
varmegjinski Beled obcini je Horvath Ferenc 
vlastelin s puSkom svoju 2e»u, svojega Só
gora, Karsay Imre lutheranski sveCenik iz 
szilsárkány, a na zadnje je sam sebe strelil. 
Zrok tomu je bil, da je Horvath na knvi put 
stupil, kaj je 2ena saznala i tak se je sud- 
benim putcm odnjega rezpitati holela. BuduC

Cinimo . . . Kak bi bilo, da mi svi iz te 
Skrinje poskaCemo, a Florjana pustimo sa- 
moga se dalje voziti ? To moremo tak po- 
tajno zvrSiti, da on neCe niti opazili.«

Ov predlog je odmah bil jednoglasno 
primljen. I jer su u to vrieme doSli baS do 
dravskog mosta, po kojem je te omnibuska 
Skatula malo bolje ruiila i polaganije se ko- 
turala, odpre jeden straga vrata omnibusa 
i jedan za drugim liho poskaCu van, a zad- 
nji opet potiho zatvori vrata. PoSto je vei 
se i priliCno zatmiCilo, nije Flórján nikaj 
opazil, dijaki pak su otiSli u krCmu Petrovu 
kraj mosta na medjimurskoj strani, koj je 
navaduo takodjer vrlo dobro medjimursko 
vino toCil. Konji pak, kad su doSli iz mosta 
na medjimursku remlju, su sada radi ma- 
loga trha, s praznim omnibusom tak veselo 
priCeli kasati, da se je Flórján tomu konj- 
skomu veselju ne mogel precuditi, a Cudil 
se je takaj, da su dijaki u toj Skatuli za 
njegovim hrbtom na jedan krat posve za- 
tihuuli. Medjutim je omnibus na jedan krat 
u PuSCinu i pred Grgovu krCmu doruZil.

Kad je krCmar Grga opazil, da se táj 
omnibus njegovoj krCmi pribli2ava, a na ta- 
köve posiele i odpoCivanja je bil nauCen, 
jer je uviek pravu i Cistu kapljicu toCil, ko- 
ju su putnici 2eljno srkali, dodel je s lám
pásom iz krCme van pred njega, na kojem

je gospo Sogor nagovarjal, da nek sve Senka, 
je Horváth* mr2nja obiSla i od vnogo potro- 
Senoga vina uzrujen, je to zloCinstvo naCinil.

—  Zemeljski gáz vu K issárm ásu .
Pred poldrugom godinom su vu kissarmas- 
kim hataru —  Kolozs varmegjija- jedno luk- 
nju vrtali vu zemlju do 302 m. gliboko iz 
kője C3vi ve vnogo gaz ide vun, svako vuro 
do 36.000 kubik metrov, i kojega gaza za 
delovanje mo£i pohasnuvali, ar svaki hip 
iz zije 10 kubik- tak zvaui metángáz, koj 
dók vu motorú zgori takvo jakost daje kak
120.000 konjov. О vaj gaz bude, kak profe- 
sori sveuCiliSta podvrdjuju do 15 lét navek 
vu takvoj mno2ini iz toga zdenca burkai.

—  Zgoreta devojéica. Vu Zagyva- 
apátfalvi je Bellak Stefan tiSlara 12 lét 
stara Mariska, na jednem kupu, kam leSa 
nameCeju, vuglenje pobirala, pak je ne opa- 
zila za sobom 2erjavku, od kője se njoj je 
vu vétru kiklica vu2gala i vjednem hipu 
vu ognju bila. Dok je pomoC doSla, je vu 
straSnih zgoretih ranah vumrla.

—  Herdjavi cavel. Íz Szegeda nam 
javiju, da je tam po célom varaSu vu obCe 
veliko 2alost preuzrokuvala nagla smrt Kre- 
macz László Cinovnika dr2avne 2eleznice. 
Kremacz je juniuSa 17-ga vu Abbazio putu- 
val na oporavljanje. Za tjeden dni je vu 
kupeli na jeden herdjavi Cavel stupil, od 
kője rane je dobil otrov krvi i tak je Sesti 
dán vu veliki muki vumerl.

—  Huda Sala. ProSlo nedelju, su ne
koji, do ve nepoznati lakrdiaSi, sa zelenemi 
plakati naroda na velku sednicu pozvali 
proti vezdaSnjoj dragoCi. Popoldan ob péti 
vuri su se vise jezero ljudi, na jednem véli- 
kom piacú ziSli, ali govornik ni se je javil. 
Redarslvo je opomenulo opCinstvo, da je 
deneSnja skupSCina ni javlena slu2beno, nego 
ako tko govoriti hoCe, slobodno je. Nitko se 
je né javil, i tan se je mno2ina ljudstvo s 
mrgotanjem reziSlo Redarslvo iSCe one koji 
su to preozrokuvali, ali dove bez uspjeha, 
ar niti vu tiskarni neznaju gdo je plakate 
bestelléral.

— Amerikanski kiérik u Buda- 
peitu. Huthinchou, mladi amerikanski sve-

je odmah prepoznal Florjana te mu dovik- 
nul: »Je, Flórján, koga to tak kesno voziS?»

»Dvostruki voz dijaCke partéke« —  od- 
govori Flórján i skoCi sa omnibusa, kriCeC: 
»PuSCina! —  Grga! He, van iz Skrinje! —  
Danas je tu extra na pipi!« Pak jer se u 
oinnibusu nije nikaj gibalo, nasmije se gro- 
hotom: »Gledaj, gledaj sada ti ta banda 
spava . . . hm, —  Cepaucovo vino u BiS
kupcu! . . . Hej!« — zakriCi otvorivSi om
nibusa vrata, —  »mi smo u PuSCini pri 
Grgi!« —  U kolih se sve jedno nitko r.e- 
giblje. Sad pristupi Grga s lámpásom bliSe 
i posvieti Snjim u omnibus —  Skatula je 
bila prazna. —  Flórján je sad lu stal, kak 
da je iz oblakov opal, neznajuCi si to sve 
raztolnaCiti.

»Je, Flórján,« —  amije se Grga —  
»zár se ti vise krat u noCi ovak stvojim om
nibusom na Setnju voziS?«

»Do vraga!« —  kuné Flórján —  »u 
BiSkupcu sam ih dvanajstoricu natovaril, a 
u Vara2diuu sam je joS sve imái, za to do- 
bar stojim«.

»Onda neznam«, —  veli Grga —  »ili 
si ti, ili tvoja dvanajstorica, odviSe iz lagvi- 
Cs milosti i dobre volje potegnuli, jer ei cielu 
kramu putem zgubil«.

KuCiS je sad priCel straSno rogoboriti t 
kleti, Grga pak mu je smiejuC rekel: »Nikaj



Cenik, koj je theologiju u Budapeölu sveröil, grmu su jedno 3— 4 tjedno staru puciku Predi, dok bi ee na kola seli, Silberger je 
je öve dane prvo aveto meSo Gospodinu naéli. Cecatno diéte su u orsaCko diétebranstvo svojom nabitom puflku pred kole skakajuCega 
alduval u kath. cirkvi nutreánjega gradla. meato odneali, a maii pák redari iSCeju. Zdrebe vudril. Na to se pudka puknula i 
NovomeSnik, koj se je izvrstno navCil mag- —  Pogibelj jedneobéine. Ujhartyán kuglja u Silbergerovo Crevo zapilila, na smrt 
jarski je nazaj vu Ameriku odputuval i tarn peStvirmegjinski obCmi Lauser Matyadova oranila nesretnoga Cloveka. 
bude na magjarskojnaselbi, kakti sveCenik hiZa se je vuZgala, i za neStere minute 8*10 —  Vm oril je svo je  diéce. Polek
sluZboval. Amerikanska biékupija hoCe ovo IliZ su u plamnu stall Dok su alsódabaéski Budapest« u Kőbánya о bőim je Molnár 
jesen opet dva klerike vu Budapest poslati vatrogasci tarn doäli, veC 37 biz je u plamnu Jözeef 37 lét stari postartki sluga svoje pet 
da tarn Skole dovrdiju i magjarski se nav- stalo. Kvar je 200 jezer kurun. Jako Cudaj ma|e diece, i to : 9 lét slaroga LajoSa, 7 |e|
Ciju. S  ovemi budeju dovezda pet, magjars- domaCa Zivina i pokretnina su se zgorela. staroga Petra, 5 let staru Jolán, 4 lét staru
koga jezika perfekt govoreCi, amerikanski U CovjekuZivljenje je né bil kvar. MariSku i dvé i pol meseca staru Annu
sveCeviki, na magjarskih-naselbah evangeli- —  Raubari u cirkvi. U Fiumi sre- kada su spali vmoril. Otec je svojem délem 
urna tolmaCili. dina varaáa sfojeCu kapucinsko cirkvo su Sinjaka s jednim britvum rezal, onda pak

—  Sn ie gb u ra  u M ä ram arosu . Na raubari hodili. Raubari su otvorili krova i je on sam samoubojnik hotel biti, nego 
Pietrosz bregu, koj ober Felsővisó obCine na koruSu su se dolispustili u nutraSnju se né mogel skonCati od ovoga svieta. Deca
leZi, érez tri dane je velika sniegbura bila i cirkvu. Vkrali su jezera kurun vrédnosti su svi umrli, a otac sad u Spitalu leZi. Kada
opastni snieg jeden meter visine ima. Pod zlatu kurunu, koju su pred Sestdesetmi léti su ga doktori pitali, da zakaj je ovoga cina 
Pietrosz sobstven sve planinske marve su cirkvi daruvali, lourdsko Maria kipa, jednoga napravil, to je rekel, da : Nisam mogel Zivet;,
doli goale, ar radi velike zime nC moCi srebernoga angela i veC dragulje. mala mi je bila plaCa! —  I bormeS, ako
tarn ostati. —  S it iiv o ta  jednoga honvéda. si premislimo to, da ov nesretni Clovek,

—  2rtva indiani. Fric Adalbert aust- U ß flja varoáu Kohn Mór 94 lét stari, bivSi koj je imel Zenu i pet diéce, na jeden me-
rijanskoga premelaCa su u juZni Bolivii 48-mi honvédslraZameáter je u Dunaj skoCil sec samo 66 korune je imel plaCu, se né 
(JuZna-Amerika) indiani umorili. • vu vodu vtopil. Zroka samoubojnika niti Cudimo, da ga je ova SterCia na ov put

—  Eksplozija  bom be u Barceloni. né slutiju, ar starac je Cisto zdrav bil, joS donesla. Ktomu Molnár je moral 260 korun
U jednim Spanjolskim varaSu, u Barceloni * on dan poslie podne se je u kavani billi- kvartéra plaCati iz svoje male plaée i joS 
na ulici su jednu bombu naSli, koju je re- ardoval. Materijalne brige je ne imel, ar 400 korun duga je imel. Siromak clovek 
darstvo na koCiji hotela odspraviti. Ali pu- njegove diece su njega svim obskrbeli. Jedni veCkrat se tuZil, da nemre svojim de- 
tem se bomba eksplodérala. Cetiri redari su 9V°ji vnukici drugi dén bi bilo vjenöanje. cam kruheka dati, ar niema peneze, i veC- 
se jako oranili, jeden lamo hodeCi Clovek je —  Vlak ga  je odbil. Tari istvan krat je pred svojemi priatelji govoril, da je 
odmah umrl. gornjitanjaiskoga gazdu julius 14-ga v noCi ni vriedno Ziveti. —  Molnára su za poSte-

—  Strelanje na jednoga luftbal- je jeden, iz Budapesta proli Szegedu hodeCi noga i marljivoga Cloveka drZali, i jako se
Iona. U LipCi, na Lilienthai Ottó luftballona, vlak pri 29-im broju vahlarski hiZi odbil. Cudiju, как je mogel ov otec to krvoloCnost 
koj je u subotu tamo gori stupil, u polnoCi Tari je odmah urnrl. napraviti. Molnár je sad u Spitalu, gde ga
blizo Rakonic obCine (Ceska) su nepoznali —  S tod ve  let s ta r i sa m o u b o jn ik  vraCiju, ali njegve rane su né pogibeljni,
Cinaci trikrat strehli, kada je od zemlje sto Polek RoZnjo obCine. u strabzenoiski jaraCi bude zdrav ostal za vrémena, nego svoju 
meter visine hodil. Kuglje su na sreCu ni- se je öve dane ReSofsky Janóé 102 let stari kaStigu ne bude mogel izbjegavati. 
kakvoga kvara zrokuvali. ugljenar obesil. ReSofsky zalo je ovoga Cina —  Kraljovi gosti. Albrecht würtem-

—  U Duna] vtopleni ik o ls k i  deóko delal, ar oCi su mu veC jako pokvarieni bili, bergski i János György saski herceg su u
U nedelju pred poldne Báró Béla Cetirinajst • nije hotel svojemu 75 let staromu sinu na nedelju pred poldan u pol 12-i un íz Gmun-
lét stari purgarske Skole dijak je na Lágy terb biti. dena u Ischl doSli. da naSega kralja pogle-
mányoSu svojim bralorn na Cunu se vozil. —  Konj g a  jé vritnu l. U BudapeStu daju. Gosti su on dán pn kralju na obedu
Potlam je deöko u vodu skoCil, i okolo Cuna na jednim dvoru Molnár JoZef krCmara pel bili, i odveóer ob 7-mi vuri su se odputo-
plaval. Najedenkrat ga je poplava ugrabila let staroga sina je n|ihov konj u glavu vall iz lsehia.
i nesreöen deCko je potunul. Brat mu je na vritnul. DeCec za kratko vriemena je u Spi- __ K u liko  niieiu Fürön a narodi 7

“ vanie n Uri1, * ?  Vie ke9n° bil0’ 1 ,alU Um1  X . ... г. r. . Na' veC *est0Ka Й "  piieju -  как se v.dideCko se U Dunaj vtop,L -  N e sreéa  na  v a d a s ij i  ü  Domb- ... dani. и  Danji na ^  m  Wer pivu,
—  Nadjeno cecatno d i« e  íz Szent- egyházu Silberger Andor vhstelm je s jed- „eitero liter vino i 24 liter Zganicu piieju 

endreiskoga carma, na breZuljku Dunaja, u nim svojim prijateljom na vadasiju hotel iti. l][ldl svake godine VeC 5védi ,jublju lak

-----  -------- ----------  rado pitvinu, jer poprjeCni potroSak je ov-
se nesrdi Flórján, samo hódi nutar, pak pij Flórján pak na njihovo cusranje srdil, o- dje samo 56 liter pivo i 9 liter Zganic na 
jednu holbu, dijaki veó dojdu za tobom, na puhne je nekuliko kral biCom veled: »Vi glavu, u Norvégii pak samo 31 liter pivo i 
to se mores zanesti«. proklete mrhe, vi liene, nemate nikaj za vle- 3 liter Zganicu potroSi poprjeCni svaki pur-

Ali dijaki nisu doSli. Flórján je svoju C‘ izvan toga praznoga ferSloga, pak hoCete gar U Rusii púk svake godine na glavu
holbu popil, pak onda joS jednu i kad je 9«d tu na cesti prenoóiti!« samo 5 liter Zganicu i upravo pivu potroái.
videl, de te bande od nikud néma, obrnul Za pol ure su se dovlekli do BiSkupca Francuzki Clovek 32 liter pivo, 103 1. Zga-
je svojega ferSloga i hajde Snjim opet na Flórján nije biCom veselo pucái, ved je na n,cu ■ *• v'no P'je na godinu Engleski
put proli domu, dakako kunud i Spotajud. boku sedel namrgodjeno, как Zaiostni vitéz clovek Iе zadovoljen 6 I. Zganicom i 2 I. v.-

Kad je opet do dravskog mosta dohad- na podrtini svog grada. A kad je zaokrenal nom» manjku popuni 152 I. pivom. Hollan- 
jal, Culi su dijaki pri mostu pri Petru u u dvoriSde krCmara Cepanca i stal, odpru dud Je Ja,í0 Cédán, on vino jednoobóe ne 
krCmi ved iz daleka ruZenje te omnibuske se straga vrata omoibusa i svi dvanajst di- P(Je’ 1 dostig mu je iz pive 38 1., iz Zganice 
Skatule, pak su se vani postrance za drv- jaki, jedan za drugim izadju iz njega. Pako 8 liter. Tim veC pije njegov sused,
Ijem posakrili, a kad je svojom Skatulom Flórján gleda, kriZa se i mrmra onu belga, koj na godinu 221 I. pivo i 9 I. Zga-
doSel na most, kud je moral polagano vo- navadnu formulu proti dühöm: »Svi dobri n‘cu P'le U Magjarskim orsagu i u Austrii 
ziti, skodili su iz svojih skroviStih, te je je- duhu poStuju Boga . . .« —  A onda: »Vi budi 16 I. vino i 11 I. Zganicu pijeju; iz 
dán skoCil odstraga na Stengu omnibusa, prokleti lumpi, vi ste coprnjaki, svi ste u Plve austnanec 80 I., a magjar naprotiv 111- 
odprl je tiho vrata i jedan za drugim se je dogovoru s vragotn!« potroée; dakle se vidi, da naS dragi sused
opet nutar zavlekel, a zadnji onda opet zat- и  krCmi je bilo joS mnogo gostovah ' SorÍak Je bolje pijanduran, как magjar. 
voril po tiho vrata, kaj njim je bilo tim primicijaSkih, koji su se od smieha za tr- Ta,íanski clovek pivo i Zganicu komaj pije, 
laglje uCiniti, poSto je Florijan na boku od buhe drZali A kad je jedan izmed dijakah a,i mesl° ove 8 98 *• vinom se odSteta. 
onih Grgovih dvieh holbah jedno malo za- nudjal za tu voZnju Florjanu cvancigu kakti NazadnjiC u NemSkimorsagu ljudi svake go- 
driemal i tako pri polaganoj voZnji, ruZenju povoljar (trinkgeld), odbil ga je ov rieCmi: d,ne na 8>avu 120 I. pivo potroéiju, iz Zga- 
omnibusa po mostu, svojem driemanju i veC »OdnaSajte se od mene timi cvancigami, nice 1 vine 8amo 7~ 7 *• potroái nemec. 
nastaluj tmini, nikako nije mogel opaziti, kaj kője su od vaSega pajdaSa vraga!« — I ftije NaÍ veő pivo u Münchenu pijeju ljudi, gde 
se za njim u omnibusu dogadja. hotel prijeti. Dijaki pak su se za tim s os- na jednoga poprieCno 570 I. pivo dojde na

Kad su preko mosta na hrvatsku stran talemi gosti pievajuC i pijuC zabavljali do ,el° Münchena vu ovim varaéih pijeju 
doSli, kotiji nisu hoteli onim velikim kasom jutra, a onda opet otidli —  ali pieéke —  u naíveC pivo: Frankturt (na glavu 432 liter), 
dalje beZati, veó su po svojoj navadi, как Cakovac. Nürnberg (325 liter), Berlin (200 liter) •
kada su kaj teZkoga vozili samo ónak ka- Em. Kollay. Wien (1&6 liter.)
aali, как mi ío navadno velimo: cusrali. ________  «• ________



ОяЬопш Arak. — Ciena Ш а.
mmázsa 1 m.-cent, || kor, fill.

Búza iltfririii PSenica j 17 00 —
Rozs Hrí I 12.50—
Árpa JeCinen 11 50—
Zab Zob 12.00—
Kukoricza Kuruza nova 1220—
Fehér bab uj Grah beli 16 00 —
Sárga bab » íuti 13 00 —  
Vegyes bab » zméSan 12.50 —  
Kendermag Konopljenoseme 15.00 —  
Lenmag Len 2400 —
Tökmag KoSéice 26 00 —
Bükköny Grahorka 12.0D —

S g y  pébmub
azonnal bérbe kapható

Novák Károlynál, Damásán.

...» Jtdm í pcharía
je odraah na arendu dobiti pri

Novák Károlyu, Damása.

Egy, a magyar éa horvát nyelvet bíró 
fűszer- és rőtösáru

kcreskcdóscgéd
augusztus 15-ére felvétetik.

Ajánlatok a fizetési igények megjelölé
sével alábbi címre intézendók.

M h ttersdorter N.f
vegyeskereskedése

875 2—2 P e r la k .

Schmidt E d e » zongoraterme
CSÁKTORNYA.

Ajánlja a legkitűnőbb minőségű 
zongoráit.

Olcsó á r a k !  zz Becserélés I
Részletfizetés ! zz Jó t  AH A s !

e*7 e—a*

Ä h ölgyé  tudjál; legjobban |
mily fontos а Щ

SZÉP, ÜDE A R C Z i
mily hatalom és kincs az, mily м
előnyökben részesül egy szép nő. Я

Szépnek lenni azonban nagy feladat, nem В 
elegendő, hogy valaki csinos, fess és kedves В 
legyen, hanem a legfontosabb, hogy az arc* В 
bőre tiszta legyen. Ш

A nők tudják ezt és ezért nagy gondol В  
fordítanak az arcbőr ápolására, a szépség В  
fen tartására és emelésére. В

A FÖLDES fele ■

)M a r g t t-C  r é m c |
az egyedüli szel- mely ö-G-szori használat után Щ 
eltávolít kiütéseket, pattanásokat, szeptőket, В 
májfollokat és az arcot fehéríti, üdíti s fiatalítja. В  

A Földes-fele Margit Créme teljesen áriái- В 
inatlan. Páratlan és csodás arc SZÓpitÖ és а В  
szépséget megőrző halasát pedig fényesen bízó- В  
nyitja, hogy a Wienben rendezett „Ausstellung В 
für Moderne Gesundheit« u. Schönheils pflege" В 
nagy aranyérmet és díszoklevelet nyert. jH|

К « p h a tó  a *  é gé»* v i lá g o n  T ége ly«  i k o r o n a  «  

K ész ít i é s  p ó s t in  kü ld i : Я
FÖLDES KELEMEN gyógyszeresz ARADON. Я

Kapható Csáktornyán: PETŐ JENŐ lajtárában. I

ö  f f  f f w f V f  v f  V fv f  v f w é m f t f w f w f v  v o t t o w w

j K0VALD  P É T E R  é s  FIA j
I  cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és gőzmoső-gyár I

& BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG UTCA 37. SZÁM. J
I  megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki vá- |
? rosban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy .
J cégét —  a csomagolás és postaköltségek mellőzésével —  közvetlenül felkereshesse

t Hirschsohii Testvérek Csáktornyán <
I  vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek- (
к Öltönyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke- 1

J és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztítását és festését.
I  Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását Is. \
I  A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor méltányos |
I  árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos megbízatást ,
f  kér a ,
j L,-u KOVALD PÉTER ÉS FIA CÉG. ]

é r t e s í t é s .
Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy helyben 

az Erzsébet-téren PERSZTECZ-féle házban a mai igényeknek megfelelőiek

bőr, felsőrész Valamint cipfszkettfk kereskedést
nyitottam.

Hivatkozva hosszú évek során folytatott működésemre, valamint sze
mélyes ismeretségemre, midőn előre is biztosítom. hogy b. rendeléseit, vala
mint bevásárlásait mindenkor a legnagyobb figyelembe részesíteni és olcsó  
Arak mellett. pontos kiszolgálásommal teljes megelégedését kiérdemelni 
igyekezni fogok.

Maradok jóindulatú pártfogását kérve
Csáktornya, 1910. julius hő 24-én. kiváló tisztelettel

nn 1—2 BAUMSTEiGER SAMU.

JVémet tanfolyamot
nyitottam kezdő és haladó gyer
mekek számára. Fölvétel minden 
időben. Cira a Kiadóban. 779



Ennélfogva mindenkit, a ki valódi Zacheriint akar venni, nyomatékosan 
figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesztően hasonló 
üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljék a 
»Zacherlin« névre.

A U-zu«aeges oeckuieles fcert-saedo eberen ügyel arra, hogy ha v. voje 
utolérhetetlen hatásánál fogva közismert »ZACHERLiNT« kér, ne akaszszon 
nyakába megtévesztő surrogatumot.

Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.

A

M U R A K Ö Z I  T A K A R É K P É N Z T Á R  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G
Csáktornyán

folyó évi julius hó 1-vel uj üzletágat honosított meg, amennyiben a már több intézetnél
közkedveltségnek örvendő

takarékb iz tos itást
nálunk is terjeszteni fogja.

Ezen intézmény lényege az, hogy a fél a takarékpénztárnál betí befizetési könyvecskére 
15 éven át hetenkint 1 koronát és a táblázatszerű fillér pótdíjat fizeti be, mikor is 15 év 
eltelte után a takarékpénztár a félnek —  kamatos-kamattal iooo  koronát fizet vissza. 

Amennyiben azonban a fél a 15 évi időtartam előtt, bármikor is netán elhalna, úgy 
azonnal ugyancsak iooo korona fizettetik ki örököseinek.

Belépni azonban nemcsak egy koronával, hanem 50 koronáig bármely egységgel is lehet, és 
ilyenkor természetszerűleg, annyiszor egy korona és annyiszor a megfelelő pótdíj fizetendő, 

ahány ezer koronát a fél magának biztosítani kíván.
11 ■ и .1. Belépni bármikor lehet. = = = = = =

Vidéki befizetőknek portómentes postatakarékpénztári befizetési lapokat ingyen bocsátunk 
rendelkezésükre. —  Felvilágosításokat szóban és Írásban bárkinek ád, ismertető füzeteket küld,

jelentkezéseket mindenkor elfogad a

Mnratfzi TaMplttztár №Vfoytár$a$lg Csáktornyán.

Nyomatott Fiáchel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.


	30

