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Március 15.
Vénül az idő! Barátságtalan, fergeteges 

széllel bélelt. A langy tavaszi fuvalmak mintha 
elültek volna s nincs semmi forradalmi 
szándékuk immár. Nem lelkesítik az ifjú 
sziveket a tavasz örök szimbólumai. Nem 
érzik kebelükben gyorsabban lüktetni a 
vért Öregszik az idő, öregszenek hazafias 
érzelmeink!

Ezelőtt halvanhárom esztendővel tüzes 
lávafolyam száguldott karesztül a világon. 
Északról jött, mint minden, melyben erőszak, 
tehát erő nyilvánul. Északról jölt s mire 
délre ért, lobogó lángban állott a világ. Ifjak, 
vének egyaránt valami megtoghatatlan lázas 
érzéstől elkapatva, fel akarták szabadítani a 
világot az évszázadok patinájával bevont 
láncoktól. Le akarták verni testükről a ra
bigákat, miket a múlt szokásai, emberi ész
szel kigondolt törvényei bilincseltek reá. S 
e törekvésükben lemondtak egy pillanat alatt 
mindarról a kényelemről, javakról, melyeket 
egy békés élet kínált nekik. Harcba, hábo
rúba szállottak a hatalmasok bérelt zsoldo
saival, nem a jelen élvezeteiért, hanem egy 
szebb jövő, egy rózsásabb hajnal pirkadásá- 
nak halvány reménységéért.

Puszlitott a vihar. Hatalmas terebélyfák 
estek áldozatul s csak a kicsiny meglapuló 
páfrányok s kuszómászó növények maradlak 
épen. Meglapuiva gyáván az erős, a hatal
mas tölgyek védelmező árnyékában. Még 
azt is, mi a harc előtt lelkeitette őket: a 
reményt — egy szebb jövő eljövetelében !

Halvanhárom esztendő előtt történt! 
Egész emberöltő telt el azóta. Kevesen ma
radtak meg a legendás idők hősei közül. 
Azok is nagyrészt nélkülözések, nyomor kö
zött. Elfelejtve félreáliottak ők, a hősök, hogy 
helyet adjanak az uj korszak immár nem 
névtelen hőseinek, hadd intézzék azok a Haza 
sorsát. Talán nagyobb szerencsével, mint a 
minő tehetség adatott nékik.

Hol lobog ma már a lelkesedés hatal
mas lángja a keblekben? Kiket hat meg 
nemzeti küzdelmünk mithoszi alakjainak 
küzdelme? Kinek szive dobog hevesebben, 
kinek keble feszül erősebben, ha eljő már
cius szent napja, az igazi tavasz ébredése, 
a magyar nemzet hus^étja, március idusa?! 
Az ifjúság az csupán, mely lelkesedni tud. 
A megleltek, az élen tettebbek már nem 
érzik át ennek a nap.tak rettenetesen nagy 
jelentőségét. Nem tudj'Ak már megérteni az 
elbukott hősök küzdelmének óriási hordere- 
jél. Az élet ezer meg 4zer gondja, a létért 
való küzdelem hevessége kiölte a szivekből 
azt a szent érzelmet, melynek kihunyta egy 
szebb jövő etjö vetetettek minden remény* 
ségét eleve kizárja.

Vagy talán tévedünk? Az utcáról fel
harsanó himnusz szava (alán a társadalom 
előkelőinek ajkáról hangzik el? Egy kórus
ban zengik az előkelők, a kevésbé előkelők
kel a »Hazádnak rendületlenül« szívre haló 
dáliáinál?! Mi tévedünk? Mi nem mondunk 
igazai, mert hazafiasság nemcsak az ifjúság, 
hanem az egész magyar nemzetnek nemcsak 
a szive mélyén elrejtve, hanem ott ég min

den ténykedésében, minden szavában, min
den mozdulatában?!

Bár így lenne! Sajnos azonban, hogy 
még mindig csak ott tartunk, hogy igazi 
hazafias érzelmeivel csupán s elsősorban az 
tüntet, kinek iészben nincs veszteni valója 
vagy ifjúkorának mentő argumetumait ránt
hatjuk elő.

Mikor jő el az a várva várt korszak, 
mikor magyar a magyar keblén ujjonghat, 
örvendhet e szent nap éfvoldulóján. Mikor 
fékezheletlenül, teljes odaadással, hazafias 
lelkesedéssel vesz részt ez ünnepélyeken, 
melyeket nem a megszokás, az üres kon
venció, hanem az igazán átérzett keblek ren
deznek, a Haza s a nagyvilág szabadságának 
eme felejthetetlen napjának évfordulóján!

Künn a tavaszi veröfény fáradtan süt 
az üreshangu hazafias melódiákat zengő so
kaságra. Fáradtan tűz alá a2 öreg Nap. Nem 
képes felmelegileni a sziveket. Nem tudja 
felolvasztani a közöny hideg jégburkát, mely 
az ünueplők lelkületére oly fárasztóan reá
nehezedik.

Ti hősök, ti télistenek odafönt: tekint
setek szánakozóan le reánk. Megvénültünk 
ifjan, megöregedtünk idő előtt. A mi szi
vünkben nem virul már ifjú tavasz. Kérjetek, 
könyörögjetek a Magyarok Istenének, ne te
gye többé olyan próbára nemzetét, mint a 
minőre ezelőtt halvanhárom esztendővel, 
meri a mostani nemzedék még csak bele 
se kezd bilincseinek, béklyóinak leverésébe, 
hanem újakért könyörög: cifrákért, fényese
kért, hogy azokban tündőkelhessen! Vd.

Fiatal lányok levelei.
Irta: Sz. D .-né.

Én kis Lolóm!
Milyen mesejó dolog egy ablakóra, a mikor 

az emberfia — akarom mondani: képzős választ
hat »Az organikus vegyületek« és a levélírás kö
zölt. Bár Vájná Nagysága érthetetlen módon felette 
érdekesnek találja e vegyületeket, én mégis az 
utóbbit választom, mert szerintem mégis sokkaj 
érdekesebb a levélírás, mint a methán, bután, 
pentán . . . brrr ..

T eh á t:
Pezsgökedvű bálibeszámolódon a lányokkal 

együtt nagyszerűen mulattunk. Mert egyedül nagy
szerűen mulattunk. Mert egyedül kezdtem olvasni 
s mig úgy beleié halkan nevetgéltem, csak egy két 
lány kíváncsiskodott a vállamon át. De mikor 
már hárman kapkodtuk a szót s aza gyöngeter- 
mészetű Hadas alig egy minutáig tudla nyeldesni 
a kacagását, azután akárhogy szájára szorílotta 
tenyerét, mégis sikoltozott az élvezettől: a lányok 
egy pillanat alatt mind a hátamon dühöngtek a 
kacagástól s gyakorolták a gyors és »rohamlépést« 
sót a szertomázás leegnehezebb figuráit is.

Mire pedig a szupé-csárdás 1 0 -ik ujráját 
olvastam, némi könnyebbülést éreztem ugyan a 
tarkóra táján, de annál gyanusabb rezgést a tal
pam alatt. Valahogy hátra tekintek: hát az egész 
III-ad év csárdást táncol.

Még pedig olyan tempóba, hogy semmi két
ségem nem lehetett, hogy egyenesen a 1 0 -ik uj 
ránál kezdték.

A károgó holló csakúgy zengett a tintape
csétes dolgozóban s csupán az volt a kár, hogy 
egyszerre többféle csárdást is énekeltek.

Hát ahogy így ártatlanúi farsangolunk, egy
szerre csak elhülószemmel látom, hogy körülöttem 
nehány levegőben pattogtató kéz erőtlenül lehull, 
a kipirult arcokon meg mintha hirtelen valami 
látatlan kéz lisztesruhát húzott volna végig.

Fordulok: az ajtóban Désy nevelónó.
Nincs képzős, a ki szeretné, ha az ajtóban 

megjelenik Désy nevelőnő. Csak a tavaly végzett 
s már kész Sherlock Holmes. Iszonyú beképzelt, 
affektáló egy teremtés. A »diszprepa« (a szép 
Fűzy!) úgy hivja, hogy vipiszemű. A jobbszivüek 
csak Borziő-nek nevezik.

A farsang semmi neki.
Ellenben metszőhangon kilátásba helyezte, 

hogy mivel annyira (de mennyire!) szeretünk tán
colni, lesz majd bőven alkalmunk rá egy szép jú 
niusi napon. Sőt ezzel kapcsolatosan a személyes- 

1 kedés undorító mezejére lépett. Miután még ádáz 
előszeretettel fejtegette a dolgozó és a bálterem 
közti külömbséget, párhuzamosan az Igazgatónő 
Nagysága sürü emlegetésével, mi kissé penészizüen 
a könyveinkhez kullogtunk.

Dísztelen ábrázattal s mondom kissé kelle
metlen penészizzel ugyan a nyelvünk alatt, de 
lelkűnkben a Te édes levélkédnek és egy dicső 
csárdásnak nevető emlékével.

Ezek után lassan nekicsendesedlünk a »Ma
rione törvénye« és alkalmazásának.

Mert igazad van Lolóm, mi kegyetlenül sokat 
tanulunk. Mi szegény úgynevezett: »Nói-szörnye- 
tegek «.

Rém nehéz ez a III-ad év I
Különösen a természettudományi tárgyak. 

P ihá! És kérdem tőled, ugyan mi az ördögnek 
kell nekünk »Cliémia és mineralógia«, Fizika stb.

Hiszen én úgy érzem, hogy én majd mást, 
oh valami egészen mást tanítok az én apró pu
fókjaimnak.

Na de azért ne képzelj sápadtképü mártí
roknak. Gyászpántlikát se hordunk titkon a ka
runkon sőt sötét szobákban sem zokogunk. Ellen
ben minden d. u. 6 —7-ig mesésen mulatunk. 
Mulatunk, hancurozunk s beszélgetünk a rózsa- 
fátvlú titokról: az Életről. Az igazi életről, mely 
ott künn ránk vár. Melybe menet átlépünk a fizi
kán, kémián, Borziőn, de még gombócot szürke- 
szósszal sem eszünk ott soha.

Jaj de szép is lesz ott kinn Lolóm! Képzeld 
csak el azt a szivárványszínű ünnepi órát, a mikor 
majd én ott állok egy terem közepén, melybe 3 
nagy ablakon át ömlik a világosság. Az ablak 
alatt almafák és szőlőindák hallgalódznak. Előttem 
egy félszázad frissen mosdatott harmatképü gyer
mek ül: áhitatos meredten, elnyiltszemüen ..

S mind engem néz.
Hajamat, számat, makulátlan sima, fehér 

vászonruhámat.
És a fák almáján, a szőlővesszők fürtjén, a 

gyermekek vízzel lesimított aranybarnahaján s az 
én izgalomtól kalapáló ifjú szivemben: mind, min
denütt a boldogság szeptemberi bíbora fénylik



— Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága részéröl közhírré tétetik, hogy 
a községnek múlt 1910. évi összes száma
dásai az 1886. évi XXII. t  c. 142 §-a ér
telmében folyó hó 6. napjától — 20 nap- 
jáig terjedő 15 napon át a községháza 1. 
számú hivatalos helyiségében közszemlére 
helyeztetnek azon célból, hogy azokat az 
érdekelt adófizetők a hivatalos órák alatt 
betekinthessék és netáni észrevételeiket meg
tehessék

—  Felhívás. A járás főszolgabírójának 
1339/1911. számú rendelete folytán a nagy
község elöljárósága Csáktornya nagyközség 
mindazon lakosait, akik arra hivatva vannak, 
hogy a hernyók, vértetük és cserebogarak 
kiirtása és pusztítására nézve intézkedjenek, 
felhívja, hogy ezen munkálatokat folyó hó
25-ik okvetlen befejezzék. Az elrendelt irlás 
március 25—28 közötti napokban a legszi
gorúbban felül fog vizsgáltatni, a tapaszta
landó mulasztások megtorlás végett a ható
ságnak feljelentetnek, ezenkívül az irtások 
az illető mulasztók terhére felfogadandó 
napszámosok állal lesznek foganatosítva.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Március idusa. A nemzeti ünnepet 

a helybeli tanintézetek az idén is megünnep- 
lik. így a helybeli tanítóképző-intézet szintén 
ünnepel a szabadság évfordulóján ünnepi 
keretben. A tanulóifiuság 9 órai együttes ün- 
nepies istentisztelete után a nyilvános ünne
pély az intézetben 1 1 órakor kezdődik. Az 
ünnepi beszéd-t Bódizs Béla negyedéves nö
vendék mondja. Az ifiuság énekel és szaval. 
A polgári iskolában 10 órakor kezdődik az 
ünnepély.

— Kinevezés. A íöldmivelésügyi mi
niszter Lanx János helybeli községi és ura
dalmi állatorvost állatorvos gyakornokká 
nevezte ki s szolgálattételre Nagyszebenre 
osztotta be.

— Halálozás. A helybeli áll. tanítókép
ző intézetnek halottja van. Torna Ferenc, az 
intézetnek negyedéves növendéke, rövid ideig 
tarló betegsége után e hó 5-én d. u. 5 órakor 
meghalt. Torna Feranc az intézet legkiválóbb 
növendékeinek egyike volt, aki úgy komoly

viseleténél, mint szorgalmánál s a tanítói 
pályára való rátermettségénél fogva az inté
zet dísze volt s igy korai elhalálozása a ta
nítóképző intézet érzékeny veszteségét jelenti. 
Az elhunyt növendék temetése e hó 7-én 
d. u. volt Alsólendván, melyen Zrínyi Károly 
igazgató vezetése alatt a tanári testület és 
az intézeti III. és IV. éves növendékek tes 
tületileg, a többi osztályok képviseletileg- 
v< ttek részt. A növendékek meghatóan pa- 
rentállák el szeretett tanulótársuKat. Két ko
szorút helyeztek el koporsójára, énekkel és 
beszéddel búcsúztak el a kedves halottól. A 
beszédet az elhuny osztálytársa Bódizs Béla 
növendék mondta. Nyugodjék békében!

—  Marczius 15. A Csáktornyái Iparos Da
lárda I. hó 15-én este a Zrínyi szálló nagylermé 
ben hazafias ünnepélyt rendez. Az ünnepi 
szónoklatot Dr Schwarz Lajos ügyvéd tartja. 
Kezdete 8 órakor. Belépti-dij nincs.

— Tanulmány kirándulás. A Csáktornyái 
áll. tanítóképző-intezet III. IV éves növen
dékei rnult kedden Alsólendván való tar
tózkodásuk alkalmával megtekintették az 
ernyőgyárat, ahol nemcsak szíves és előzé
keny fogadtatásban részesültek, de a leg
készségesebben útbaigazítást nyertek az ernyő 
előállítására nézve is. Az ernyőgyár megszem
lélése nagyon tanulságos volt, mert a leendő 
tanítóknak egy hazai gyárat volt alkalmuk 
látni, mely habár a kezdet nehézségeivel 
küzd, mégis büszkén rámutathat azokra a 
fényes Sikerekre, melyekkel ízlésesen kiada
tott cikkei révén a magyar ipar jóhirének 
gyarapításához bel- és külföldön egyaránt 
hozzá|árul. A növendékek a BáníTy vár 
megtékintese után este hazatértek.

. — Gyászhír. Kopják Károly a csáktor 
tornyai áll. tanítóképző-intézet II éves nö
vendéke rövid szenvedés után e hó 7-én 
este 18 éves korában Csáktornyán elhunyt. 
Kopják Károly rövid időn belül az intézet 
második halottja, aki szintén szülői körében 
lehelte ki ifjú lelkét. Az intézet növendékei 
a legnagyobb részvéttel rótták le kegyeletü
ket korán elhunyt iskolatársuk iránt Az 
intézet tanulóifjúsága a tanári testülettel 
együtt testületileg vett részt 9-én délután a 
temetésen A kórus énekelt s Pozsár József, 
az elhunyt osztálytársa, búcsúbeszédet mon-

Idott az elsíratotl halott sirgödrénél. Béke 
hamvaira !

—  Kinevezés. Kornfeind Jenőt, a nem
rég kinevezett szenlszéki jegyzőt, újabb ki
tüntetés érte. — A zágrábi érsek kinevezte 
ceremoniáriussá (szertarlásmester). Az újabb 
kitüntetéshez a legnagyobb örömmel gratu
lálunk !

— Köszönetnyilvánítás. Á Muraközi 
Takarékpénztár R.-T. 20 koronát, Kögel N. 
szabó 11 drb. könyvet volt szives az Ipa
rosok Olvasókörének ajándékozni, melyért 
ez úton is hálás köszönetét nyilvánítja az 
Elöljáróság

—  Színészet. Fehér Vilmos színtársu
lata tegnap este megkezdte itteni szereplését 
»A muzsikus« lány operett előadásával. Mától 
fogva ui erőkkel frissül fel a társulat; igy 
Kovács Sándor (lellernszmész), Szabó Dani 
(komikus),, és Varga Jolán (énekes naiva) 
tagokkal, kiket Fehér Vilmos a Csáktornyái 
műértő közönség magasabb fokú igényeinek 
kielégítésére szerződtetett. Az uj színészek 
az újpesti állandó színház elsőrendű tagjai 
voltak.

— Alispani rendelet. A közegészség- 
ügyre való tekintetből a vármegye alispánja 
rendelelet bocsátott ki, hogy minden község 
fertőzéstől óvott egészséges ivóvízről gondos
kodjék. Ennek alapján minden irányban a 
községek ulasíttatlak, hogy a vízzel való el
látásra szolgáló kutak, források, vízvezeték 
jókarban tartásáról: a régi kutak tisztításá
ról mélyíléséről, uj kulak létesítéséről gon
doskodónak

— Köszönetnyilvánítás. A Perlakon szé
kelő Alsómuraközi Takarékpénztár 400, s a 
Perlaki Takarékpénzlár 100 К volt szíves 
adományozni a dunántúli községi jegyzők 
győri fia nevelőintézetének, miért .hálás 
köszönetét mond: Harmat Nándor ligetvári 
körjegyző, az intézet igazgatósági tagja.

—  Hadgyakorlatok a Dráva mentén. 
Vett értesülésünk szerint az idei nyári had
gyakorlatok valószínűleg a Dráva folyó 
menten lesznek: Horvátország északi, So
mogy és Zalarnegyék déli részén. Mint érte
sülünk, e hadműveletek középpontja Barcs lesz.

— A népszámlálás eredménye Dráva- 
vásárhelyen. Drávavásárhelyen — Puszlafa

Aztán tanítom őket a legszebb, legnagyobb 
legigazabb tudományra: a hazaszeretetre. Törté
nelmünkre. A mi muzsikaszónál is édesebb anya
nyelvűnkre. Hogy lobogólelkű igaz magyar legyen 
az mind — mind ..

Hogy úgy égjen a hazáért, mint égtek a 
Hunyadiak, Zrínyiek, egriek, Kossuth Lajos, Petőfi 
Sándor . . .

Tudom, más lesz az a kis falu, ahova én 
kerülők! És a hova Téged Lolóm már előre is 
ezennel ünnepélyesen meghívlak.

Mert gyönyörű kis lakásom lesz ám. Temp 
loma a szépnek.

Euyütt lakunk majd Anyácskámmal.
Mert ez az én legszebb, legragyogóbb imád- 

ságos álmom, vágyam.
Ezért szedem be még a legképtelenebb kép

leteket is, pedig őszintén mondhatom neked, ki nem 
állhatom őket.

De olyankor csak Anyácskám rámboruló 
meleg tekintetére gondolok, aztán vígan magolok 
tovább.

Mert tudod Lolóm, mindenkinek kedves a 
Mamája. De olyan, olyan édes Anyja a világon 
senkinek sincsen, mint az én Anyácskám.

О yan az, mint a Vasárnap!
Mmt egy búsuló angyal !
Mint mikor az égen úszó felhő mögül fény

szálak Lull mák a zöld mezőre.
Mint egy májusi alkonyaiban felénk szálló 

édes bús ének. Mosolygó szomorúság. Szomorú 
melegség !

Ha puha kezét gyöngédeden fejemre teszi s 
szelíd elmosolyodással int, hogy vigyázzak, nehogy 
megártson a »sok« tanulás: oh, abban a pillanat
ban még a kémiára, de még a vipiszemű Désyre 
is gyönge szeretettel gondolok (de csak abban a 
pillanatban!)

És sírok és nevetek, mig aztán egyszer azon 
veszem észre, hogy csöndesen velem nevet Ő is.

Ha pedig majd mindig együtt leszünk, mindig 
velünk lesz a vidámság is. A mi fehér szobáink
ban. Ragyogó fehér szobák, melyből az otthon 
meleg illata árad.

Az ablakokban virágok bimbóznak. Habszínű 
csipkék fályolozzák el az utca elől a tündéri vi
lágot. Zongora felett a festményeim. Kályha előtt 
Wiegand-tervezte bőrszék, melyben Anyácskám 
űl, mig én az ebédet is megfőzöm. (Már tudok 
paradicsom levest és búr —|  tortát.)

Karcsú könyvszekrény, melyben a régi na
gyokhoz a legelső havi fizetésemből megvesszük 
Farkas Imre összes munkáját is. (á 20 kor.)

Egy szép símalapu arany órácskát, mert egy 
tanítónő percig sem lehet anélkül. És még sok 
könyvet, kottát, virágot . .

Mert gazdag leszek ám Loló! Azt hiszem, 
lesz 1 0 0 0  korona fizetésem is. Ezer korona! Szent 
Isten, mennyi pénz, mennyi tenger pénz . . .  S az 
Anyácskám nyugdíja is. Na nem baj. Legalább 
jut a szegényeknek is. Mert az éti számomra ugyan 
nem kell gyűjteni

Én sohse megyek férjhez. Nem é n ! Nem 
adom én Anyácskámat még a mesebeli hercegért

sem. Mégha kékszemű lenne sem. Pedig szép a 
kékszem! Szent igaz, hogy szép! Kékszem, sötét haj!

A milyen a Cukié. Szegény kis Cuki! Emlék
szel rá? Fess gyerek, remekül táncolt. Azért tán
colni lehet! Jóbarátok is lehetünk. Az igazi barát
ság szent. Hanem a szerelem, arról örökre lemond
tam. Szívemre szorított kézzel szavalom:

Szerelem, Isten veled!
Étjen a jókedv!
Elmúlhat az ifjúságom. Megkophatik egyszer 

a fehér szoba: de a telkemről a vidámság nem 
kopik le soha. Soha !

Na de nagyon elábrándoztam, pedig ez az 
»élet megronlója«.

Nagyon örvendek, hogy olyan jól mulattál a 
farsangon. Mi is sokat korcsolyáztunk itt benn, 
nemsokára már tenniszezünk is. Hosszú folyosók 
homálya és síma lapja meg különösen alkalmas 
bosztonozásra.

Varga a bosztonrendező. Mire Sherlock Hol
mes v. i. a vipiszemű — akarom mondani: Borziő 
az egyik oldalon megjelenik, mi a másikon úgy 
eltűnünk, mint a pinty.

Jé, csengetnek !
Isién veled kis bálozóm !
Melegen csókos a nevetős szemeden is sze

retettel :
Margitod.

Ui. A tubarózsa párfüm nem az enyém. 
GrünvaId csempészte be. Neki van valódi páris 
Hougantja is.

P á!



és Dúshellyef együtt — 2956 lélek találtatott. 
Ebből Drávavásárhelyre e9ik 2188, Puszta
fára 421 és Dúshelyre 346. — A szaporo
dás mindössze 293 A távollevők száma 200 
Ezeknek 90*/o-a Fiúméban és a stájeror
szági gyárakban tartózkodik. — Sokkal ked
vezőbb volt az eredmény 1900-ban. — 
Akkor összeiratotl 2662 lélek. — Akkor a 
szaporodás 452-t lett ki. — 1890-ben 183-t,
— 18-f;0-bai> 227-t. — A fenti adatokból 
világosan kivehető, hogy itten határozott 
visszaesésről van szó. S a hiba szociális 
bajokban van. — Legnagyobb része nem 
tud kenyérkereseti forráshoz jutni, s azért 
megy, vándorol, oda, ahol könnyebb megél
hetést talál. — A jobbmódu gazdák birtoka 
lassankint szétdarabodódik az örökösök kö 
zött, s földet meg nem vehetnek, mert nincs
— s a mi van eladó, az meg méreg drága.
— Míg egy magyar hold értéke ezelőtt 10 
évvel 600—800 К volt, most 1800—2000 
K. — Innét vau az is, hogy a fiatalság igen 
nagyrésze nem mer házasságra lépni, mert 
attól fél, hogy előbb-utóbb náluk 19 érvénye
sül a régi, de a mai életviszonyok közt na
gyon is elfogadható közmondás, hogy »sok 
az eszkimó, kevés a fókát.

— A »Vasárnapi Újság« március 12-iki száma, 
Gerhardt Gusztáv költőidre került magyar mű- 
gyüjteményét mutatja be. Egy másik képsorozat 
Pásztor Árpád eredeti felvételei világkörüli útjáról. 
Képek Kézdi Kovács László kiállításáról, aktuális 
arcképek stb. adják a többi képanyagot. Szépiro
dalmi olvasmányok: Rákosi Viktor regénye, Móricz 
Pál novellája és Marcalié franciából fordított re
génye. Egyébb közlemények s a rendes heti ro
vatok. — A »Vasárnapi Újság« előfizetési ára 
negyedévre ö t  k o r o n a .  (Budapest, IV. kér. 
Egyetem-utca 4. szám).

— Vizitolvajok. Nagy Mihály mura- 
szerdahelyi lakos jelentést tett a csendőr
ségnek, hogy a Murán lévő malmában e hó 
első éjjelén rozs és tengeri zsákjait isme
retlen tettesek megdézsmálták. A csendőrség 
a nyomozást megindította, de még eddig — 
eredménytelenül.

— Halálos vigyázatlanság a puskával.
Vucskó Iván muranyirádi legény a szántó
földön egy kukoricaszárhalmazból ki akarta 
huzni töltött puskáját, de ez elsült és a go
lyó álfurta a legény bal combját. Vucskó 
Iván egy óra lefolyása alatt elvérzett.

— Köszönetnyilvánítás. A Szent Ferenc 
rendű zárda a Csáktornyái kórházalapnak 
40 koronát volt szives adományozni, melyért 
az elöljáróság nyilvánosan hálás köszönetéi 
lejezi ki. Hasonlóképen köszönelet mond a 
magát megnevezni nem akaró ismeretlen 
adakozónak, ki 30 К-t Küldött azzal, hogy 
az 5—6 K-jával a város leglszegényebb 6 
lakosa közt kiosztassék.

— Verekedő hitvestársak. Alig múlik 
el hét, hogy ily természetű ügy>k vidéki 
lakosságunk .körében elő nem fordulnának, 
most is tudósítónk jelenti, hogy Szelcsák- 
hegyen is összeverekedett egy házaspár, még 
pedig családi viszálykodásból kifolyólag. Az 
eset szomorú hŐ9e Zsibek Ferenc, aki múlt 
hó 21-én feleségét kapával egynéhányszor 
fejbevágla, mitől az asszony ágynak esett. 
Zsibek Ferencné súlyos sérüléseket szen
vedett.

— Elítélt jegyzősegéd. Még emlékezünk 
Ziska Imre volt murakirályi segédjegyzö 
viselt dolgaira, aki 1909. november 22-én 
adószedés alkalmával egy db százkoronáe 
bankót lopott ki az Íróasztal fiókjából, amiért 
állását ott kellett hagynia, másnap meg 
Csáktornyán Pollák Gyula kereskedőt akarta 
becsapni főnökének, Neusiedler Jenő, hami
sítóit levelével, amellyel 60—60 К hitel 
keretébe ruhát akart a kereskedőtől kicsikarni.

Azután hallgatott róla a fáma. Csík 1910. 
szept. 10-én tűnt lel újból különféle ügy
nökségi szédelgései folytán, amelyek kapcsán 
a Szent István társulat és a Könyves Kálmán 
részvénytársaságot rántotta be egyneh&ny 
100 К erejéig Ez utóbbi szédelgések azon- 
ban a bűn lejtőjére jutót 31 éves fiatal em
bert magánokirat hamisítás, három sikkasz
tás és három csalás címén a nagykanizsai 
kir. törvényszék ilélőszéke elé juttatták, ahol 
viselt dolgait a múlt héten tárgyalták. A kir. 
törvényszék Ziska Imre büntetését 1 és fél 
évi börtönbüntetésben állapította meg. Az 
etiléit megkezdte büntetését.

A Magyar Figyelő 5- számában Mezei Ernő, 
az új állam-építők címén ismerteti és bírálja a 
magyar szabadkőmivesség azon áramlatai, ame
lyek nemzetellenes tendenciákat képviselnek. Gróf 
Tisza István »Andrássy Gyula a művészetről« cí
men írt tanulmányt, amelyben szembe áll az új 
irány szertelenségeivel. A leány kereskedés ellen 
özvegy Báthory Nándorné ír és jelöli meg azokat 
az eszközöket, amelyek a szégyenletes állapoton 
változtatni tudnának Lövik Károly novellát 9 Lósy 
József természettudományi tanulmányt irt. »Le
velek Magyarországból« címen a szerkesztőség új 
rovatot nyitott. Az első ilyfajta levél Debrecenből 
van keltezve. Igen gazdag a szám színházi része. 
Ambrus Zoltán pedig a pornográfia burkolt fajtáit 
veszi bonckés alá. Majd befejezi a színházi krónika 
és gazdag feljegyzések rovata a Magyar Figyelő 
5 . számát, melynek előfizetési ára negyedévre 6  
korona. Kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-út 10.

— Polgárbál Drávavásárhelyen. A drá- 
vavásárhelyi polgárság sikerült táncmulat
ságot rendezett farsanghétfőn a Drávavásár- 
helyi Tűzoltó Egyesület javára. — Az alap 
javára a következők voltak szívesek felülfi
zetni: Deutsch Adolf 5 kor; Prelozsnyak Antal 
4 kor; Filipich Lajos, Marinovics Ferenc, 
Löwensohn Miksa, Frász Tamás 2 60—2 60 
kor; Ivacsics György &10 kor; Keleti Samu
2—2 kor; Loparics György, Kovaceics Ferenc, 
Zsnidarics István, Fischer András 1.60— 1.60 
Srey József, Treibar Antal 1.20—1.20 kor; 
Vreszk Vince, Kornlemd Nándor, Zsnidarics 
György, Ivanics Károly, Deutsch Adolfné, 
Poszavecz Imre, Kukolics István, Marczius 
István, Goriczaj Péter, Magdalenics József, 
Panacz János, Cserncsec Józsel 1 — l kor; 
Baczinger Ferenc, Rhosóczy Elek, Fekonya 
József 60—60 fill; Prelozsnyak Ferenc 50 
fill; Cserncsecz Vince, Spiránec János 40—40, 
Blazinarics Ferenc, Pintarics Lőrinc, Posza
vecz Antal, Vertes Ferenc, Jalusics István 
ifj. Oreski Vince, Komanczki Kalman, Novak 
Márton, Hrescs György, Kukolics Józseí 
20—20 fill. A felülfizetöknek ez úton mond 
köszönetét a rendezőség

— A hadseregbeli altisztek. A legalább 
6 évig szolgált jó magavisetetü altiszteknek, 
a 48-ik hadkiegészítő parancsnokság terüle
tén, ha valamely polgári állásba lépni akar
nak, ezentúl, a hadügyminisztérium rendel
kezésére, a cs. és kir. 5 sz. hadtestparancs
nokságtól igazolványt fognak kapni, mely 
megbízhatóságukról feltétlen hiteles tanúsít
ványát eltogadhaló. Ebből kifolyólag a had
testparancsnokság lépéseket fog tenni, hogy 
az ily állások betöllésénél elsősorban is oly 
pályázókat vegyenek figyelembe, akik ily 
tanúsítvány birtokában vannak — s ez ok
ból mintalapokat bocsát a hatóságok rendel
kezésére, melyek alapján a parancsnokságnak 
egyszerűen bejelenthetik, hogy mely állásra 
s mily minőségben kívánnak altisztet. A 
hadtestparancsnokság ennek alapján reméli, 
hogy úgy a nyilvános, mint magánegyletek, 
iparvállalatok, földmivelési intézetek és jó
szágkezelő hivatalok a megüresedett álláso
kat ily megbízható altisztekkel fogják betöl
teni, mely tekintetben a parancsnokság az 
illető hatóságnak a legkészségesebben a ke

zére jár, amennyiben a beküldött pályázatot 
a 48. kiég. parancsnoksággal közölni fogja 
az altisztekkel való közlés céljából. Ha így 
a hadügyminisztérium által a tovább szol
gáló altisztek alkalmaztatása érdekében ki
adott utasítások az érdekelt társadalmi kö
rökben támogatásra találunk, ez hatalmas 
haladást jelentene az altiszti kérdés megol
dásában. Ami nemcsak a lakosságra lenne 
előnyös kinek fiai alkalmazást kapnának, ha
nem a hivatalok is nyernének, mert az állá
sok elsősorban megbízható altisztekkel töl
tetnének be.

— A ktilföld magyarsága. Hogy a bel
földi németség sok esetben csakis a mi él
hetetlenségünknek a gyümölcse, kitűnik egyes 
külföldi cégek levelezéséből, kik itteni üzleti 
ügyfeleikkel magyar nyelven keresik az ősz* 
szekötetést. Az igaz, hogy üzleti szempontból 
teszik ezt, de mégis örvendetes, hogy érde
mesnek találják ez érdemben magyar leve
lezőket alkalmazni gyáraikban. S ebből mit 
sem von le a nyelvben való járatlanságuk, 
amint azt a következő példa mutatja: Be
cses nekünk postatakaréktárai fizetet . . . 
К és 2°/o lehúzással . . . megírtuk becses 
számlához javára, de mert a számla . . .  К 
csinálja, kérjük minket értesíteni, minél di- 
ferenciát . . .  К lehúzta. Tisztelettel Prága stb.

N y i It té r .* )

Figyelmeztetés.
A Deák-utcza sarkán levő volt Adamecz 

féle péküzletet, kötélgyártó mesterséget ta
nult bátyám Petries Ágoston megvette és 
azt ezen név alatt vezetni fogja. Miután az 
egyforma vezetéknév, vevőimet megtéveszt
heti, bátorkodom már most tudomásul adni, 
hogy nekem ezen vállalattal semmi össze
köttetésem nincs, kérem a Rákóczy-utczában 
már 7 év óta fennálló jóhirű üzletemet 
további b. pártfogásukkal megtisztelni.

Csáktornya, 1911. márczius 10.
Petries Viktor

1—1 568 pékmester.

*) E rovat alatt Közlőitekért nem vállal felelősséget 
a szerkesztő.

Értesítés.
Van szerencsém az igen tisztelt hölgy- 

közönség becses tudomására hozni, hogy a 
tavaszi és nyári idényre valódi 
párisi modelljeim

női- ős gyermekkalap újdonságokban
már megérkeztek.

Gyász- és alkalm i kalapok  
nagy választékban kaphatók. — 
Átalakításokat és díszítéseket 
igen j u t á n y o s á n  eszközlök. — 
Nagy raktár külön kalapvirágok
ban és egyéb kalapkellékekben. 

Я kobrák cipők egyedüli elárusítója. 
#  Kézimunkák nagy választékban.

: : Vidéki aifriadalésak postifordiltávil tiljaslttitiak : :  
Teljes tisztelettel: 

Kelemen Béla
női- és férfi divatáruh&ia Csáktornyán.



XXVIIÍ. Csáktornya, 1911. márciuá 12-ga. Broj 11.
Sve poöiljke, kaj se tióe zadr- 
faja novinah, se im.tju pos- 
lati na íme urednika vu 

Csáktornya.

Izdateljetvo:
knjifara S tra u sz  S a n d o ra  
kam sepredplate i obznane 

poáiljaju.

M E D J I M U R J E
i horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstveni i povucljiví list za púk

Izlazi svaki tjed en  je d e n k ra t i to : svaku nedelju.

PrsdplatM o ím  Ja:

Na celo l e t o ............8 kor.
Na pol leta ............4 kor.
Na Cetvert leb  . . .  2 kor. 

Pojedini brcji koStaju 20fii.

Obznane se poleg pogodbe 1 fal 
raöunajn.

O dxovorni u red n ik : Suradnik  •. Iidatelj i vlaetnik
Z R ÍN Y I K Á R O LY. P A T A K I V IK TO R . S T R A U S Z  S Á N D O R .

Navuk od socijalizma.
VII

Zaglavak.

HoCemo denes dovráiti naáe razgovore 
о soci|alnЭ111 pi anju U prijánjim i spornenki 
otkrili stno rane, rád kojih krvari i giné 
demái|H druátvo, osebujno pák seljaCki, 
obrtmrki i radniCki staliá Opisali smo pogi- 
belin«» puntanje socijalislov, a орИ obraz- 
loZili smo, kako Z*limo mi kráóanski soci- 
jali deiati vu politiki i javnom Zivolu, ako 
hoCetno sreCniju, lepáu si buduCnost pri- 
Ьяvili Sada joá hoCemo naá pogled obratiti 
na jeduii glavnu sivár, od kője sve odvisi. 
A to je vera. Vera mora biti koren od 
stebla ?>ivCe i zadovoljstva tak za pojedince, 
как zi celo ljudstvo. A onaj Zivotni sok, 
koji íz korena ízbaja i celo steblo podr- 
Zavlje, lo je kráCanska praviCnost.:

Ljudi su se izneverili veri, zaboravili 
su po lom i glavnu versku krepost, a to 
je praviCnost. I to je jedini razlog socijal- 
nih nevoljah i kriviCnoga stanja svéta deneá- 
njega.

Pák i néma druge pomoCi, nego po- 
vraCati ljudstvo nazaj к verskom Zivotu i 
к kráCanskoj pravednosti.

Nek po veri Zivi svaki staleZ, osebujno 
pák onaj, koji je vu preimuCtvu, koji je bo
gát. Po verskimi principi mora se voditi 
orsaCka vlada, narodno blago. Prema veri 
moraju se odgajali ljudi vu svemi ákolami. 
PraviCnost, ljubav, milosrdnost, ustrpljenje,

poZrtvovnost, vernost, i sve ostale kreposti 
neka se vcepiju vu buduCa pokolenja. A 
najbolje je jód potrebna med narodi prava 
sloga, dobra organizacija. Zlatna je ona reC:

»Slogorn raslu male stvari 
A nesloga sve pokvari.«

Budimo dakle sloáni vu obrani svojih 
pravicah, svojega vlastniCtva, sloZni vu Iju- 
bavi bratskoj i medsebojnom pomaganju, 
pák budemo svi joá doZiveli liepi dán, kad 
budemo svi mogli reCi: Socijalno je teZko 
pitanje reáeno, svi smo zadovoljni! Bog daj, 
da bude tako.

Napokon mi treba spornenuti, da sam 
öve razgovore sastavio prema Paulyjevoj 
dobroj knigi: Socijalno Pitanje.

P. L.

KAJ JE NUVOGA?
— Slobodabal i zalaiski mladici.

Néga lepSega na svielu pri mladeZi i néma 
sviét draZeáega kinCa od slobosCine. MladiCi 
su napravili i marciuáa 15-ga. Onoga dana, 
koj je né зато  u magjarskoj priooviestu, 
nego i na cielom sviétu, pri svakom narodu 
veliki dán od CloveCje duáevnosti. Zala- 
egersegski mladeZi budu sada na marciuá 
15-ga dana tvojku sveéanosl odredili: jedno 
spomeniksveCanost i jednoga sloboda bala. 
SpomeniksveCanost bude za marciuá 15-gt 
spornen, a bal bude se zato obderZaval, da 
na temelj Cauyiev-spomenik jednu malu 
nagradu donese. Как Cujemo, óva sveCa-

nost bude jako liépa, u ciéli varmegjiji se 
spravljaju mladici na ovo sveCanost.

— Spitalbal. Ona plesna zabava, koja 
se je u proálim miesecu 25-ga dana u Csák
tornya obdrZavala, je na ápitaltemelj jako 
lépő svotu donesla. Sve skup 1 jezero 3 
sto i cetiri kurune su nular vzeli. Od öve 
peneze je izdatak bil 4 sto 55 korun i 80 
fillére. Za ápitalj-temelj je doálo 728 korun 
i 20 fillér, a na Canj-spomenik pako 120 
korun. Sam gospodm KraliC Valent selence- 
iski plébános je 100 kor. alduval na Spital
temelj. Óva svota njegvo dobro srce svedoCi 
prama takvomu cilu. Nebeski Bog nek ga 
poZivi!

— S ib ica. Kulike nesreCe su se veC 
pripetile s Sibicami, to niti né moguCe pové- 
dati, izpisivati. One vraZe ftibice skorom 
svakomu Smrkljavcu u ruke dojdu, i veC- 
krat né na hasén, nego na neizmerni kvar. 
Dobro bi bilo, ako bi se ciéna od Sibice 
povekSala, mozbit onda ljudi bi vekSu pasku 
imali na ovo stvar, i nebi svaki nju mogel 
u ruke vzeti. U proálim miesecu je u Banya- 
varu ogenj nastal, koju je Soldat Bálint 15 
godiánji deCko zrokuval. Soldat je oa jed
noga cigaretlina vuZgal — mesto maCkinoga 
répa, i goreCu áibicu je odhitil. Od öve Si
bice se je njegvomu odhranitelju pojata 
vuZgala, i tamo skupaspravljeno séno zgo- 
relo. Kvar je 260 korun. — To se je pri- 
petilo i tebruar 25-ga na HatarőrSu, gde je 
od Novak Antala 4 godme stari MatjaS 
deCko s jednom goreéom Síbicom vekáo

„Ciril Vladimiroviö“.
(Konec.)

— Ko sem isajo i beZal tako na dale 
le naravnost. — Так je nadaljuval Vladi- 
miroviC Ciril.

— Sem doáao na nekakovo tratona 
nekakov vrt. Izpazin du je nedaleko od toga 
ла sjenokoái Uljak poiurim se knjemu bil 
je to za istinu jedan veliki z veC deset ko- 
Sova u kojih se je Culo nutri brkanje Cme- 
lov, nazadnju slran sam video jedan veliki 
kos idem knjemu zdignem ga bio je pra- 
zan, na to vicém: »Oh ti prekrasno haraáó« 
tu kaj imam prekrasno streho- In ulezau 
sam u njega notri je bilo dosti mesto зато 
nog si ni sem mogao djati i sprva do kraja 
nutri potegnuti. Na to sam tako uCinio 
torbo i puSko sam deo kre тепе a palicu 
sam si djal pod noge da su mi visele van 
iz koáa. — HaraSó tó vám je bilo prekrasno 
samo malo me buli sada tu érez kriáu a 
drugaC pák je bilo krasno. I lakó suhu pák 
toplu.

Tako sam sedeo nutri in mislio sem 
na vaj in na tó in na ono — in posluSal 
sam kako je padala kiSa na moj koá negda 
negda za vikal pes i ftica je u Sumi tan 
Cudnu fuCkala i sova je jedanput zahuSkala

onda pák je bilo sve tiho. — Nato sam 
zaspal neznam, как dugó sam spal. Kad 
se obudim Cujem CovieCke glase i mrmlanje, 
posluáam i zaistinu tu su ljudi Cul sam как 
je negdo koáe pozdigaval i Cul sam kako 
so po blatu noge pokale. A jeden debeli 
glas рак kaáe:

— Da znaá Petrek najteájeáuga pazi. — 
I nato je pozdigaval koáe.

Nalom je i doáel do mojoga velikoga 
poCeo ga je uzdigniti pák ga je ni mogeo 
jer dobro sam ga tiáCal nutri dőli.

Nato za vice potihoma:
— Ps. ps. péti hódi sem tuti je teáak 

simo simo áuri se. — Nato je opet drugi 
glas odvrnul pravi gosji glas:

AI je te2ak.
— TeZak ovoga uzmema daj simo

drog.
ln poCelo je ákripati u pleteni slami i 

glih pred nusom mi ga je zavrtal v drugo 
stran. Nato je rekao debeli glas:

— Sad рак se Zurima odnut — I- 
zazibal sam se u zraku, a za maii Cas je 
opet leZao na zemli a tenki glas рак zaCne:

— Ne ide straáno je teZak joj . . . . 
Morama áe dobiti jedan drog.

— Pák skoCi ponjega sma dva do
nesla.

Mlajái skoCi po drog i za malo Casa i 
drugoga za vrtajo kroz koá. Ja pák sem 
sedeo u koáu tiho как miáka zgotovijo sam 
da se ne izdam.

— Ti Ti sí Cirile malo preveő povedal 
ti si se né ufal od straha genuti u koáu 
как na pol mrtev si leZao. Как uevoljam 
rak u svoji luknji tako si mislim da bi te 
se iz kléáCami nebi mogli van potegnuti . . . 
Tako se je smejal uCitelj a Ciril pák mu 
odvrati natrag:

— Ja niá sam se né bojal niá pák 
zaáto bi se i koga bojal zaáto ha . . .

— Zaáto mu kvariá veselje . . — Sem 
rekao prijatelju.

— No samo kaZi Cirile na dalko óva 
stvar je za istinu imenitna. — I Vladimiro- 
vió pák je nadaljuval.

— No onda pák posluáaj ta poprimeta 
me i odnesla sta т е  . . . za malo vré- 
mena rne opet deneta na zemlju i Cul sam 
как je tanek glas, dihao . . i viko:

— PoCinila bi si oh kako je teáko ja 
veC ne morém veC.

— Ti ti péti ti si pa vre za nikaj ni 
si ti nikaj si ne opomoreá.
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nesreéo zrokuval. Ovdje je jedna hiza, 2 
pojate, 2 Stale, 1 Skedenj, 4 kotcov ygorelo 
Kvar je 2 jezero i 500 korun. Zidanice su 
bile osjeguravane.

— Pogibelni rodjak. Jako éuda pogi- 
belnosti ima őlovek na ovom svietu. Na 
primer ako se netko napije s dobrim rizling 
vinom, ali pák se najé s Curkami, perecemi, 
glivami, to je véé bormeS pogibeloo. Negda 
na tak pogibelno, kaj i doktora treba zvati 
к hiZi. Pogibelno je i to, ako takvoga rod- 
jaka imamo, koj se uvjek svadi, i rád bi 
negda mesto pörkölta, ali pák mesto Sunke 
svojega priatelja pojesli. Sikak je pogibelni 
takvi élovek, takvi éiéa. U proSlim miesecu 
Heritz JoZef varaZdinski stanovnik je nekvo 
dielo imel na medjimurskih briegah, i na 
Keréehegju je bil; ali ovdje je tak skupa- 
do3el tamoSnjemi slanovmki, da brSéas pri 
sudu bude imái dielo. Naime med svadjenje 
grozil se Veznjak Vinciu i njegvi suprugi, 
da je zakóié, i hiZu vuZge, Kodba Béla ob 
Cinskoga birova je u prse druknul i bi ga 
s piétolom strelil, ako nebi to Veznjak pri- 
kratiI. Herit/a su к sudu prékdali.

— Kraljovo odputovanje. Ferenc 
JoZef magjarski kralj je március 4-ga 
dana poslie podne ob 2 úri odputoval iz 
BudapeSta. Kada je njegva sprega u Buda- 
peStu na Szent-György-trg doSla, jedna u 
crnini opravljena Éena je pred kuéiu sko- 
Cila, i jednu rnolbenicu je hotela u kraljevsku 
kuéiu hiliti. Ali je né mogla dostiéi stropo- 
éuéu spregu i je za kuéiu bejZala. Redari 
su njoj puta pretrgnuli, ali Zena se je od 
njih oslobodila i dalje bejíala za kuéiu. 
Kralj je to spazil, i zapovedal je kuéiSu, 
nek pomenje lira. Ali detektivi su Zenu 
okoli vzeli i né su nju puslili pred kralja. 
Potlam se je svedrilo, da je Zena Weiner 
Jozefa, jednoga éinovnika udovica. Spustili 
su nju. Na Vaci-okrugputu joS jedna Zena 
je hotela molbenicu hiliti u kuéiu. Detektivi 
su nju prekfatili. Kralj je jako truden bil, 
kada je gori stal u vaggon. Odveéer ob pol 
sedmi úri véé je u Béé doSel. Так se éuje, 
da u majuá miesecu opet dojde kralj u 
Budapest, na dugSe vriéme.

— Priestolonasljednik u Brioniu.

— Ko je tak jako teSko.
—  TeZko za to рак dobima neSlo to 

bu nama masten, jutraSnji dán kője ov kos 
pun meda.

—  I Sto misliS da je tu nutri tuliko 
meda da je tak grozno teZak.

Lahko koS je vélik lahko da Se 
iSöe je Sto drugo nutri.

—  Sto govoriS joj . . . .
—  Hm. ali neznadeS kaj govorijo ludi 

da gde ima Siärnan uskrile svoje zlale jedni 
velijo tak a drugi pak tak a niti jedan 
nezna za nje. Kad bi bili sada u torn koSu 
hej Peti éujeS . . .

— Toga ti neverujem djed.
—  Sto zaSlo pak svaku nué tak pazi 

na svoj ulnjak s puSkoj i psi.
—  Po takvom bi i danas ne iSel u 

etran.
— Danas je iSao jer onu héi umira . . 

i u takvom vremenu Sto bude pazijo na 
polju kaj koj, kad sma sada mi dva dobila 
njegove zlate to ti bo bogastva koS je te
Zak . . hm . . .

—  Ja ovo sve nevjerujem lahko da 
je SiSman kamenje deo nutri da bi preva- 
ral taté . . í sada sma uzela najteZkeSega.

Ovu vréme su se zaéuli psi nedaleko 
i lajali su u nué.

Ferenc Ferdinand priestolonasljednik svojum 
suprugom i svojom diécom je na osobni- 
vlakom u Pola dolazil i odonut dalje putu* 
val u Brioniu.

— Svadja med hrvati i taljane 
u Fiumi. Za kratko vriéme bude u Fiumi 
ablegat zbiranje, jer Maylämder Mihalj fiú- 
meiski zastupuik — как smo to véé pisali — 
je umrl. Vezda za radi zbiranje je med hr- 
vate i taljane uvjek svadja lamo dőli. Polag 
Fiume u Dreoova obéini je jeden Cernjel 
zvani hrvat március 4-ga dánná na Sarto 
uéitelja pucái rano onda, kada je ov 
uéitelj pri obedu sedel. Cernjel je petkrat 
strelil na uéitelja. Cetiri pucanji su né tre- 
fili, ali péti hitac je uéitelja na stegno ora-
nil. Sarto je taljanski uéitelj

— Zgoreta svilafabrika. U Santo- 
Thirso (Portugália) varaSu je u jedni svilo- 
fabriki ogenj naslal. Ogenj je ciélo fabriku 
uniStil, zidanica se sruSila i viSe teZake p )d 
se pokopala. Dvé teZake na mrtvo, a osem 
pak na teZko oranjene su spud ruSevine 
vanvlekli.

— Osemdesettri godine stari mla- 
dozenja. U Makón je jeden KiSS Mihalj 
zvani 83 godine stari makoiski gazda s 
Lazar Lidioin, koja |e dvajstiosem godine 
stara, Zemtbu svezal. — No, né zabadavo 
reéeju, da i stara koza liZe sol I

— Samoubojnifinancijalni tajnik.
Zajka JanoS alSokubinski fínancijalni tajnik 
se je március 4-ga pred poldan u srce stre
lil i odmah umrl. Crna je u svojim pamet- 
méSanju uéinil.

— Növi bi&kupi. U naSim orsagu 
biSkupske dotacije su sledeéi dobili: za kalo- 
éaiskoga nadbiskupa je Csemoch JanoS dr. 
éanadski biskup imenovan, ko|emu u miesto 
Glattfelder Gjula dr. sveuéiIiStni professor, 
od Szent Imrekollegium ravnatelj dojde. 
Nagjvaradsku dotaciju je Széchenji Miklós 
gróf, dosadaSnji gjőrski biskup dobil, njegov 
nasljednik u biSkupskim stolu Varady L. 
Árpád dr. zaéastni biskup bude.

— Iz krvnika zastupnik. U KonS- 
tantinapoljii (Turska) od strane Dardanelle 
su za ablegata Alef exporuénika zebrali.

— Joj to su SiSmanuvi psi bjeZimo joj:
Sta viknula tata i letela sta zmenom

na dale.
Pot i cesta je bila slaba i blato je 

bilo da se je sada jeden sada drugi tres- 
nul u kamen. KoS se je na sve strane zi- 
bal noge pak su mi visele iz koSa érez 
palico. Ti prekrasno haraSó drugaé kajpak 
bi se iz koSa padnul.

Med tóm je utihnilu lajanje i latova 
sta se opet ustavila. Tat s lankim glasom 
pak je se émiral:

— Joj kad bi naj dobila psa ah ja 
sam véé do kraja izmuéen, samo grmo mi 
po glavi kad bi naj dobili pak.

— Pasov bi se véé odhranila samo 
ovo niso bili SiSmanovi . .

— Joj, meni je tak hudo véé . . .  je 
opet zajaukal tat stenkun glasom . . .

— Sto ti je hudo? Mozbit te je strah 
ti mrSe, samo jeo bi, a kuraZi pak moéi 
nikaj nimaS.

— KuraZen sam véé samo sve je ovo 
nué tak éudno da se tak bojim.

— Kaj ti je pak éudno ti tak se mi 
vidi ka neSto oéeS Sto je éudno ti neuboljivo 
mrSe.

— Sve je éudno sve ah. Так se mi

Atel je on bil, koj je u Monastiru na smrt 
strelil Semzi paSu.

— Yelikí Ogríjl. U Mineapolisu (Turska)
je u nedelju v jutro ogenj nastal, koj je 
gorostasnoga kvara zrokuval. Kvar je po 
prihci 5 milliun dollar. — Polag Bologonjeva 
(Ruska) varasa u jedni seli se je jedqa 
kinemalografkazaliSta vuZgala i zgorela. U 
ognju su devetdeset diéce i dorastjeni zgo- 
reli, a celerdeset pako teZko oranili.

— Samoubojni dobrovoljac. Mol
nár István, kiSkomaromski jeden godiSnji 
dobrovoljac, koj je pri Sopronskim 48-mim 
pjeSiékim regementu od deset dane sluZil, 
se je március 6-ga dana u poldne, dók su 
njegvi pajdaSi obeduvali, svojum oruZjem 
na smrt stelil. Molnár se je iz Salzburgs 
premjeStiti dal u Sopron. Njegvo samo- 
ubojstvo je nepoznato.

— Striéla u jedni cirkvi. U Berlinu 
v nedelju pred poldne pod BoZje sluzbe je 
striéla nutri vudrila u ulmbahsku cirkvu. 
Na sreéu, nikakvi kvar je né nastel. Ljudi 
su se sbiésili i kada su iz cirkve van se 
rivali, med njih neSleri su se oranili.

— Mrtvac na brzovlaku. U Temes- 
varu, vu onim brzovlaku, koj je u nedelju 
odveéer dolazil u Budapest, je goristal jeden 
stareSi gospon, koga je njegva íamilia, za 
radi njegvoga vodenoga betega u ^udapeStu, 
vu jednim sanatoriumu hotela spraviti. Med

I putem, med Szeged i KiSujszallaS beteZni 
putovnik je na hitroma u vaggonu umrl. 
Mrtvoga éloveka su na KiSujszallaSu iz vag- 
gona van vzeli.

— Mlada zena. U BraSSou Klein 
Karolja, jednoga od Zeljezniéke fabrike po- 
moénika supruga se je ovoga mjeseca 6-ga 
dana u prse strelila i umrla. Mlada Zena je 
joS 20 godine stara bila. Zrok je nepoznal.

— Poőeni vélik! zvon. Od kaloéa- 
iskoga kaledrala se je veliki zvon poéil. 
Vezda ga nemreju hasnuvati, na novoma 
treba ga zlejali. Zvon je 114. godine.bil u 
hasnuvanju. JoS u 1773 Ijetu Batthyány 
JoZef nadhiskup ga je dal zlejati i 45 me- 
tcrcent je vagal.

— Zgoreti melin. U MiSkolcu már
cius 3*ga odveéer ob pol deseti úri se je

vidi da bi nama sivár nesreéo donjesla — 
kako da Ы nama óva nué bila na példo. 
Gledi danas u jutru sam video da sta isla 
preko pola dva Zandara, i gledi vidiS nikada 
je niedan Zandar ni doSao u öve kraje 
svigdar sta iSla po putu. Ali nije lo éudno 
ovu nué как jesta doSla knama óva gospu- 
dina i si éuo как nas je onaj mali gori 
poprijimao i rekao da je nekakvi Spektor. 
Óva velika éinovnika sta doSla i ravno 
knama u ovu samotu — i ravno nojcu 
kaj si misliS ali nije to éudnu. — 1 ovo 
pesjo lajanje sada i ovo niso bili psi, i как 
je utihnilu opet najedanput. — Ja mislim 
da so to niti ni bili pasi ja reéem da je 
sveto — vragova coprnija. Joj как se bo
jim. — Onda pa iSée ktomu ovaj koS tako 
grozno teZak ja sam uverjem da je éisto 
prazen a z nutra pak sidi sam vrag uh . . 
im . . . .«

— Sada pak mi je véé preveé. — Je 
zaruéal nad njim debeli glas. Takove reéi 
как ufaS doniesti n&pré; ко iSce gusned ti 
takvo posadim na glavo da najenput vidiS 
tri sunce, éi niti jedne je glih ni videti si 
véé izgubio pamet; napré hajdi primi dra- 
gova ovih sto korakov iSée prestupiS da 
ovo skrijema onda pak idi к vragu ti za 
niS valjano mrSe . . ti . . . .«



Engel-zvani rnelin vuZgal i ciéla zidanica s 
madinemi i s robom skupa se je unifttilo. 
Ogenj je do jutrnji pet ure trajal; kvar je 
po prilici stojezer kurun. Kak je ogenj nas- 
tat, to neznaju.

— Krvnik i samoubojnik m űi. U
Nagjbaraéku vu krémi se je zabavljal od 
prodlim nedelje do pondelka Barna Péter 
poljodelavec. Domaj pri hi2i se je njegva 
supruga za radi mu2evoga pijanstva 2njim 
posvadila, na to je ov brutal i mu2 svoju 
2enu s jednim no2om u srce vpiőil. Krvnik 
je na to gori idei na naj2e, i tamo se je obesil.

— Samoubojstvo na ulící. Vu Sze- 
gedu u prodlim subotu poslie podne Pintér 
Janód 19. godine stari, od tamodnje konople- 
fabrike te2ak, se je na London-okrug putu 
voglu s revolverom a prse strelil i omedleno 
je na trotoar opal. Nesretnoga te2aka su od- 
mah u dpital spravili. Rane su mu te2ke, 
ali né pogibelne.

— Konec strajka. U Szegedu vu ma- 
gjarsko konople- i lenobrt fabriki su te2aki 
do sada slrajkuvali. Strajku je vezda konec, 
ar drudtva je Ie2akim prodnju izpunila, jer 
veC plaéu dobivaju i dielovriéme su njim 
dolipustili.

— Gostba za stojezer diéce. U
Londonu budu tekuCeg Ijeta kurunili Gjörgj 
englezkoga kralja. К ovoj sveéanosti se veC 
pripravljaju englezi. Sam kralj je odredil, da 
na on dan nek bude velika gostba za lon- 
donske stojezer diéce. Diéca budu finoga 
obeda dobili, takvoga, da bude njim uvjek 
u pameti on dan, kada je bilo kraljovo 
kurunenje. Ova velika gostba se bude u 
kridtaljpalaéi obdr2avala.

— Samoubojni mladozenja. U 
Hodmezővadarhelju marciud 5-ga dana bi 
bilo Hódi Palovo, |ednornu mladomu gospo- 
darstvenomu. vjenéanje s Simon ZuZikom. 
Bad on dan bi obdr2aval Pavelov staredi 
brat, Imre svoju vjenéanje s Vizi Justikom. 
Za nedeljo jutro su Imria u dtali obesenoga 
nadli na gredi. To govoriju, da je Imre za- 
ljubljen bil u onu dievojku, koja je Pave- 
lova zaruCnica bila.

— Ljubav. Halasz Etelka sedemnajst 
godine stara kuéadievojka se je u Budapedtu,

Tatova jesla me u noviC naljo2ila i 
nesla sta me pak vlekla po zemli pak nesla. 
Ovo vam je bilo haradó nato je pak rekao 
debeli stari glas izpod dkriljaka.

— No sada sina dodla, sad pak me 
pusti. — I djela sta me na tla. Srce mi je 
glasno tuklo.

— No sada ga prehitima. — Je rekao 
debel glas. — Na tihoma petrek.

Kod se je prehitnul a van pak sam 
skoCil z divjim krikom ja.

Joj как sta se ostradila opala sta na 
zemlu a natom как sta odbje2ala obrnem 
se i зато  éujem idée treskanje pu dumi . . . 
I natom pak i vidva tu tak na sreéu. »Ali 
je né to haradó bilo prckrasno?

— Prekrasno da cirile ovo je zaistinu 
prekrasno. Ti si moral kaj takvoga u svo- 
jom stanu doZivjeti ti zlali neizrekjivi nad 
Cirile . . . .  Так se je smejal uöitelj koji 
se idée sada ni mogao dóéi к sebi od smeha 
nigdar ga niesam video ga se tak goristano 
smijati как sada.

Ciril Vladimirovié pak je imejo suzne 
óéi od véli ke sreée.

— Sad pak dkoda bi bilo da nada 
lopova tu gde se za hrbtom sludata i sada 
eve znata.

— Ah nije govora к tomu — mi reée

pri roditelji na stanu u tork v nőéi ogiftala. 
Dievojka je zaljubljena bila vu jednoga mla- 
denca, ali jer je né mogla njegva biti, se je 
na emrt obsudila. Dievojku sada u Rokud- 
dpitalu dvoriju.

—- Krvoloénost iz norie. Zelovité 
Gjörgj zomborski poljodelavec je iz norie s 
jednom batinom svojega kuma, Pekanovítd 
Ferenca tak u glavu vudril, da je kum na 
tretji dan umrl. Proli Zelovitda su iztragu 
podigli.

— Koj je na épanjolskoga kralja 
preial. Polag Madrids, na alcazar de san 
juanskim dtacionu su jednoga anarkidta u- 
hitili, koj je atentata hotel napraviti profi и 
Sevilla putujuéega Alfonz kralja. Ovoga po- 
gibelnoga éloveka, po ime Ventura Carbonel, 
su detektivi na dtacionu spoznali i njega u- 
bitili. Sumnja je bila to, da ima pri sebi 
bombu, ali samo jednoga bode2a su nadli 
pri njim и 2epu. U tamnici se je ov anar
kidta marciud 8-ga dana gori obesil.

— Samoubojni liéénik. Vu Beéu se 
je и prodlim sriedu vu poldne Kapsamer 
Gjörgj dr. s revolverom na smrt strelil. Kap
samer je jako glasoviti doktor bil, koj je и 
onem vriémenu i Lucgera vraéil.

— Dar. Pokrivaé Janód iz Dravaéanjaj 
je 5 kurune bil blagohotan dravavadarheljski 
vatrogasnomu druZtvi daruvati, za kaj preds- 
jednictvo ovdje svo|e zahvalnosti izjavi.

— Potres. U Orkomenosu i и Livadii 
(GrCka) je veliki potres pustodil i znamenitoga 
kvara zrokuval. Slanovniki и slobodnu sta- 
nujeju.

— Nesretni porucnik. U Szombat- 
helju se je smrtna nesreéa pripelila marciud
8-ga dana и husarregementskim jahaéi-dkoli. 
Spiesny bajod poruénik vu 9-im husarskim 
regemenlu, koj je ghsoviti konjanik bil, je 
on dan iz odzaj hotel na svojega konja sko- 
éiti. Konj se je spladil i и 2eludac je ritnul 
poruénika, koj je odmah skupa opal. U o- 
medlenom polo2aju su ga vu dpital spravili, 
gde je za nedtere ure umrl. Nesretni porué- 
nik je iz Praga (Ceska) varada bil

— Bugarski kralj и Budapestu.
Ferdinand bugarski kralj je tekuéeg mieseca
7-ga dana и Budapest dolazil. Na dtacionu

uéitelj óva da sta véé kroz brege i ravnine. 
Vadlam se za kaj ofied da sta preverjena 
da je sam pravcati a 2ivi vrak sedeo и 
kodu — kaj ne ciril pákái — tudi tulio i 
kriéao как sam vrag?

Da idée jód hujde sam tulil i skokal 
как nor da jesta ve tatova bolje ustradila. 
— nju je izjavil Vladimirovié Ciril.

— Meda óva dva segurnu nebudeta 
idla véé krast na ovo sam uverjem i to je 
i segumuje kazal uéitelj — Mozbit pak se 
i provlratila griedniko onaj s soldaékoj ka- 
poj onaj je gotovo

— Nato to je sad se liepo izvrdilo i 
kasno kaj si izvrdil ovu nué cirile ovo je 
éudo svih éudova

— Je rekao uéitelj i uzel je reco iz 
ognja i kazal.

— Ti si krasna duda cirile, svoje 2ive 
dni kada budem se spotil na to kaj si nam 
pripovedaval nojco svigdar bude moje srce 
onda veselo. Zato pa vidid cirile, sada dobid 
najveéi falat гесе.

*
*  ф

Nato smo spavali оно nué и kuéi mir- 
по do kasnoga jutra.

Kutnyák Márton,
Keszthely.

ga je automobil éekal, na kojim se je и 
nutradnjim varad petal, i ovdje и nedtere 
promete svakojaéke stvare kupuval. Ferdi
nand kralj je и civilni opravi bil, nego zato 
su ga ipák na véé mestah spoznali. Jód on 
dan se je odputoval iz Budapedta.

Nekaj za kratek бая.
Prodnja.

Na putu se je zidel kum svojem kumum, 
dobro jutro kum. Prvi kum: Bog dej, dobro 
kaj smo se zidli, dtel sem ktebi iti, kaj mi 
bil idei stvojemi teliékami po drva samo pol 
klaftra bi pelal. Drugi kum: ej kum kaj se 
dalid, ja nemrem steliékami pol klaftra drv 
pelati. Prvi kúm:ej kaj nebi, im denes su 
né tak klaftri kajbi morali 4 voli pelati pol 
klaftra. Kajti denes ide cena na véé, a drva 
klaftri pak na menje.

Zene, Zene to véé vidimo как si zgos- 
podarenjem netereju glave, véé samo 2enit- 
bom. Koji se je o2enil koji né, koja puca 
je odidla zamu2 ili né. I med spominkom 
pita jedna, éujed Róza da bude idla mara- 
mica zamu2 koji den bude gustuvanje. Róza 
tak sem éula slricova Orda je povedala, da 
pred melinom onu sredu ili pak forint lö-ga, 
onda bude Zívljenjiée

Pisanje.
Med pisanjem dóidé kmeni jen poznanec i 
véli: Kaj délad Der2anié? Der2amé: pidem 
vu medjimurske novine. Poznanec: a nebi 
ti bolje bilo, da bi idei tam Gaboru и krému, 
pak hi se tam zabavljal. Poznanec: No hódi 
Der2anié, idemo Gaboru, tu ilak nikaj ne- 
zaslu2id. Der2anié: Kaj bi naj, i tu se zas- 
Iu2i, poznanec: pak kuliko? Der2anié: Ite 
vi vu krému pak da pojdete dimo onda 
dojdite kmeni, budem vam povedal, kuliko 
se zasluZi. Poznanec dojde iz krémé. No 
ku iko si zaslu2il? Der2anié: vi meni prejdi 
poveéte kuliko ste zasluZili? Poznanec: ja 
nikaj ni sem zaslu2il, ja sem jód dva litre 
vina platil, svaki liter je kodlal 48 kr. Onda 
jód ktomu duhan i dibce, sve skupa mene 
kodta 100 kr. DerZanié: No vidile, a meni 
pak je ostalo 100 kr, ka|ti sam né dtel zvami 
iti, ve morete znati, kuliko se sluZi vu krémi.

Krémar keluaru: No imád óéi? Kelnar: 
imam fala bogu. No onda na litre gledi, kaj 
nebuded svakéin litro pol deci véé nosil, 
Vidid ako bi na stotine litrov znosil, киЬко 
bi se to pridparalo. Kelnar: No ako znosim 
na stotine litrov onda bude i delta.

Opom enal
U Deák-ulici na voglo, gde je »Adamecz« 

pekarijo imel; je moj brat Petries Guszti, 
koj se je vuZarske medtrije zvuéil, pekarijo 
prek uzel. i pod ovim imeno, ovo pekarijo 
voditi oée.

Zato, da se nej zaboravilo nado jednako 
prezime, dam vam na znanje, da ja, vu 
ovim poslo nikaj némám, i da moja, od 
mojih kupcov dobro poznana pekarija, koja 
véé 7 lét vu Rákóczi vulici gori stoji, i 
na du2e octane, i prosim moje drage pri- 
jatelje i kupce za daljedno podupiranje.

Csáktornya, 10-ga marciuda 1911.
Pozdravom

Petries Viktor
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f * C 3 C 7 3 и r r l Budapesten. N yári és téli 
V s b d b z a r i u r u o  gyógyhely, a m agyar Irgal- 
m asrend tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizü  gyógyfürdő; 
modern ber**ndezéeü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdő, iszap
borogatások, uszodák  külön hölgyek « я urak részére. 
Török-, kő- és márványfürdők; hőlég, szénsavas- és 
villam os-vizfürdők. A fürdők kitűnő  eredménnyel hasz
ná lta tnak főleg csuzos bántalm aknál és idegbajok el
len. Ivó -kura  a légzőszervek hurutoe eseteiben s alleeti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak. Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld

A Z  IGAZGATÓSÁG.

540 8Z 1911.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi L X . te. 1 0 2  §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbíró
ság 1910. évi Sp. II. 531/3 sz. végzése kö
vetkeztében Dr. László Béla ügyvéd által 
képviselt Ifj Premecz Miklós Csáktornyái la- 
kóe javára 84*9 kor. 02 fill, s jár. erejéig 
1910. október hó 22-én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 760 kor 
becsült 1 vasszekrény. 1 varrógép, 1 pohár- 
szék és szénából álló ingóságok nyilvános 
árverésen Hadainak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1910. V. 476/5 sz. végzése foly
tán 849 К 02 fill, tőkekövetelés s járulékai 
erejéig Nyirvölgyön leendő eszközlésére 

1911. évi március hé 17-lk napjának d. u. 3 érája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

Csáktornya, 1911. március 5. 567

nincs jobb a

------  RÉTHY-léle------

pemetefű czttKorkáníl!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és ha
tározottan RÉTHY-félét kérjünk mivel sok 

haszontalan utánzata van.
1 doboz I n  60 «1Ш .

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el 1

rekedtség, katarim, elnyálkásodáe görcsös- és 
szamárkőbögés ellen ne vegyünk semmi m ást, 

m int az igen Ízletes

w *  Kay>8cr-felc 
m e ll-k a r a m e l lá k a t

„a  bárom fenyővel"
M agánosoktól és orvosoktól érkezett közjegy
zőit eg hitelesített elismerő iratok és bizonyít

ványok mutatják a biztos sikert.
Csomagja 20 és 40 fillér. 1 doboz 

60 fillér.
Csáktornyán kaphatót

p e tb Ö  '"Jenő gpógytárában.

A jövő szőllője!
M indenki beismerte már, 

hogy a
D elaw are  SZÖIIÖ

csakugyan felülmúlhatatlan 
bortermő, erős édes bort ad, 
nem rothad, korán éró, sem  
oltani, sem perm etezni nem 
szükséges. A  leírását annak  
hogyan keli a gyökerezte- 
tést elősegíteni, minden ve
vőnek a szá llítm ánnyal el

küldöm, ezen eljárás mellett m ind m egfakadt 
Sim a vessző  százankén t в korona, ez*r darab 
30 koronáért elsőosztály . m ásodosztály 30 ko
ronáért kiváló tiszta  fajban tO*!0 előleggel meg
rendelhető. Készlet még 26 ezer.
J s d l ic s k a  Is tv á n  Z s n t a , s z ő llő te le p  t u la jd o n o s .

Fizessen elő
a Vasárnapi Újságra I

= = = = = = = = =

A

VASÁRNAPI
ÚJSÁG

a legrégibb, legkedveltebb 
illusztrált hetilap.

ÖTVENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.

Szerkeszti HOITSY PÁL.
Előfizetési ára: egész évre 20 korona, 
félévre 10 korona, negyedévre 6 korona.

Mutatványszám ingye i.
Előfizetéseket elfogad

a „Vasárnapi Újság“ kiadóhivatala
(FRANKLIN-TÁRSULAT) 

Budapest, IV., Egystsm-utcza 4. st.

80 hl. ~
kitűnő balatoni 

fehér bórám

Irégépkellékek
kiváló minőségben kaphatók:

StranszSándorlfSityVKeresKedeébcii

Csáktornyán.

W  Védjegy: „Horgonyt* -

Liniment. Capsici comp., 
a H o rg o n y -P a in -E xp e lle r

J pótleka
I egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
j sok év óta legjobb bedörzsölésnok bizonyult 

köszvénynel. osúznál es meghűléseknél.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony” vedjegygyel es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csórna- 

I golva. Ara üvegekben h —.НО, К 1.40 és
„  2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — höraktái" Török József 

gyógvszerószin^ Budapest.
I D[ Richter gyooysze tára az „Агаву oroszlaitoz",

Prágában, Klisabethstrusae 5 neu.

eladó.
Megtekinthető szőlőtelepemen a 

pincében.

Or. Szioethy Károly ш и м м .

Hirdetések
felvétetnek

e lap kiadóhivatalában.

Ж  Ж
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