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S TR A U S Z SÁNDOR.

Tanév elején.
A két hónapi iskolai szabadságnak vége 

van. Újra az a gyötrő gond tolakodik a szü-} 
lök leikébe: mit csináljanak a fiaikból ? Minde
gyik lelkében az a vágyakozás él, vajha az 
életben dús kamatait hozná meg az az ál-j 
dozat, melyet a szülők oly sok küzdéssel, 
gyermekeikre költenek.

Az élet nehéz. Napról-napra drágul a 
kenyér. Megszerzése egész embert kíván. 
Erővel,akt nem fárad el azélel küzdelmeiben, 
ügyeset, aki e harcban nem marad alul, 
hanem aki az életét széppé, gondtalanná 
hídja varázsolni, a pénzszerzés örömeiben. 
A gyermekeket szerető szülők lohászos só
hajaiban ott vergődik az a gondolat: vájjon 
milyen pályára adják szivük magzatát, hiszen 
a pálya jól megválasztásától irányítódik job
bára a szerencse is.

Az elhatározás pedig nem könnyű. Itt 
is. ott is a panasz, hogy ez meg amaz a 
pálya túlzsúfolt. A tülekedés, a protekció- 
hajsza nagy mérve, a hasztalan kilinC3elés 
sikerteleusége színit: memeutóképen figyel
meztetik a szülőket: ne apd a fiadat |Ogasz- 
nak, mert okleveles ügyvédek mennek el 
napidijasoknak, ne add tanárnak, mert ez
rével vaunak állás nélkül, ne add hivatal
noknak, mert egész éleién át a gyötrő gond 
lesz a része.

Nagyon haláilan munkát végez az a 
szülő, aki a gyermek sorsát a véletlenre 
bízza, a gyermekek hajlama ellenére vala
mely pályára erőszakolja. Ezekből lesznek

a tucatemberek, akikel az egyre súlyosabbá 
leendő élet m< gőröl, mert rajtuk az erősek, 
a lehetségesek kérésztől gázolnak. A gyér: 
mekhez lehel okos. meggyőző szót intézői
dé görcsösen ragaszkodni a magunk akara
tához — a gyermek hajlama ellenére, vég- 
zetszerü

Az a régi rendszer, mely csak a hi
vatalnokot tudta és látta urnák, ma már 
múlófélben van, mert annyi hivatalnok nyo
morúsága igazolja: hogy a titulus miatt nem 
szabad és oktatlanság lenézni a kenyérszerző 
mesterember szerszámát Nem különösen 
akkor, mikor a produktiv munka érléke 
egyre növekedőben van.

Mindenütt keresik és megfizetik a kép
zett iparost. Ennek a tere az egész világ, a 
hivatalnokénak pedig rendszerint csak a hazai 
hatóságok szobái, ahol a diplomás emberek 
kálváriát járnak, csakhogy egy darabka ke
nyérhez jussanak.

Oktatlanság a titulusért egy egész életen 
át nyomorogni. Olyan titulusért, amely ma 
már okos emberek előtt nem is imponál, 
mert a dolgozó munkásban éppen olyan 
hasznos polgárát látja a hazának,, mint aki 
szellemi képességeivel szolgálja a köz javát.

Aki tehát erőszakolja a gyermeket az 
'iskolába a diploma után s nem törődik azzal, 
hogy a vergődő, a bukdácsoló gyermek mint 
válik tucatemberré diplomával a kezében, az 
a szülő pénzét az ablakon dobta ki és egy 

S ben keserű sorsát ásta meg annak, akit 
szeret

Ma. mikor a technikai pálya nagy jö
vővel kecsegtet, még a mi agrár államunkban

is, szeretnők a szülők figyelmét odairányítani,
I hogy fiaiknak technikai pályát válasszanak: 
feltéve, hogy fiaiknak err«* kedvük, hajlamuk 
van. Pénzzel járó kereseti ág a vegyészeti 
ipar is, ahol a munkást igen jól fizetik. A 
technológiának bármely ága, a gépipar foko
zatos fejlődése, az ötvös művészei, az építő
ipar mind-mind aranybánya.

Látjuk, tapasztaljak, hogy a kis hiva
talnok sorsa pedig valósággal kétségbeeilő. 
A kor megköveteli tőle az igényes életet, 
fizetéséből nem bír haladni az áramlattal, 
amit aztán a nyomasztó adóság követ. Egy 

'egész élet vergődése vált ki szomorú panasz
kodásokat a jobb sorsra méltó emberek 
leikéből, amelynek eredménye, sokszor az 
élettel meghasonlás.

Nem rnoudiuk, hogy valamennyi iparos 
'sorsa maga az eldorádó. De az bizonyos, 
hogy inkább nyílik alkalom a pénzszerzéshez 
az ipar terén, főleg nálunk, ahol az ipar 
kezdetleges s így a jó munkást keresik, mint 
hivatalnoki téren, ahol az államnál éppen 
agy, mint a megyénél, városnál, igazán nagy 
küzdéssel jut az ember kenyérhez. Ha meg 
is van az a protekció, amely gyermekeinket 
hiválaliia juttathatja, meg kell gondolni’ hogy 
az iparosnak, a kereskedőnek nem kell pro
tekció, őt a pályáján, munkájának értéke 
viszi előre, amely öntudatnak is becsesebb, 
mint az, hogy kilincseié*, protekcióból lel
tünk valaki.

Ám ne higyjük, hogy az iparos képzett
ség nélkül is emberré lesz. Igen: végezzen 
az a fiú iskolákat, mert ma az iparos is csak 
úgy tud existenciát teremteni, ha értelme

Mezőkövesdi hangulat.
Irta: B érezik  Á rpád .

Beszélgetve a mezőkövesdi matyókkal, meg
állapítom, hogy a nagy tömeget a kényszerűség 
hajtja ki Amerikába.

— Nem szívesen megyünk mi oda, hiszen 
szeretjük a hazánkat és itthon hagyjuk a csalá
dunkat . . .  De ki kell menni kénytelenségből. Már 
én is azon gondolkozom, hogy kimenjek, mert nem 
lehet itt se boldogulni, se megélni! — unndotla 
egyikük.

Aki ezeket elpanaszolta, az egy igen é* lelmes 
kisgazda voll, kinek nyolc holdja van és nyolc 
gyermeke Legnagyobb baj, hogy lélen nines munka. 
Ott állnak olyankor a fogadó előtt hosszú sorban 
a »heverő legények«.

— Ha azok az urak Pestről lejönnének és 
benéznének hozzánk, sokat mondhatnánk el nekik...

— Kenyér! . . . Kenyér! . .lobban mondva 
munka! . . . munka! . . Ez hallatszik alulról végig 
az országon — végiga magyarságon. Igen okosan, 
higgadtan, emberségesen beszélnek ők: csak úgy 
érzik a bajokat, a közállapotokat, mint az értel
miség . . .  Az alaphang bús oiiggedés -  i< mon
dás . . . Ismerik a bajokat, de nem tudnak magukon 
segiieni, rajtok pedig nem segítenek »odafenn«. 
Mit esmál hát a szegénység? Hallgat é< — ki
vándorol.

S épen a magyarság! Milyen Magyarorszag 
lesz az magyar nép nélkül? S milyen lapja ,l 
magyar történetnek, hogy a magyar uralom alatt 
hagyta ott hazáját a magyarság!

— Csak gyár volna itt, mint Miskolcon van!; 
!— vélekedik az egyik.

— Elvégezünk mi már akármilyen muukát, 
j nem válogat löhbé a magyar ember — ümrnög
a másik.

Besötétült m ár. mikor a kövesdi állomáson' 
la vonatomra várakoztam. Egy csomó asszony, 
meg gyerek ünnep'őben várta az urát, az édes j 
apját, akik éjjel euy órakor fognak megérkezni. 
Dehogv maradt volna otthon Matyika: megígérte, 

lel sem alszik, csak vigye ki anya apa elé a vo- 
I na thoz; nem is alszik, százráneu bő gatyájában 
if mert a kövesül gyerek is azt visel, ha tin, hön- 
Idörgőt, ha leány; ott fulkos és hancurozik a többi 
1 gyerekkel .. .

Ők még sokáig fognak várakozni, mikor én 
rnág régen Budapesten leszek, mert az én vona
tom csakhamar megérkezett. Egy csomó ismerőssel 

! találkoztam az egyik fülkében, akik alsóztak. Vig 
hangulat a kocsiban végesvégig, hangos vitatko
zások, a kiilömböző szakaszokban. Nem csoda! 
Csupa értelmiség volt együtt, tisztviselők, nagyipa 

, rosok, honatyák, egy-egy építész, egy-egy művész.
I Amilyen csöndesek, szűkszavúak voltak a paraszt
jaim, oly zajosak, köveielők az urak.

Mert Ők sincsenek megelégedve semmivel, 
kivált a jövedelmükkel. Az kevés, igen kevés. Senki 
sincs megfizetve érdeme szerint, az állam dehogy 
is méltányol.

A tisztviselő, aki tizenegykor jár he. hogy 
egv órakor ismét haza mehessen s a közbeeső 
időt kartársi tercierével tö ti, bosszús, hogy már 
három éve nem lépett elő.

- -  Megzápolunk ! Sajnálják azt a pár ron
gyos forintot. Alihtha az a költségvetés nem bírna 
el még egy pár segédtitkárságot.

Ahogy a költségvetés szót kiejtette, mind
egyiknek akadt kívánsága, jobban mondva köz- 

I szükséglete, amit bele kell vtnni a költségvetésbe.
— Azt mondják: nincs pénz !
»Az nem ok, hát hadd legyen! Kell lenni!«
Ebben az egész szakasz egyetért. Az iparos, 

aki nagyobb megrendelést sürget gyára számára 
js kit azzal biztatnak: »Majd ha pénz lesz!« a 
képfar.igó, aki fel van háborodva, hogy még olyan 
kevés a szobrunk; az építész, akinek egy előirány
zatát le kellett szállítani . . . mind . . . mind elége

detlen! Mindegyik azt tai tja, hogy »ebben az egy
ben nem szabad fukarkodni, takarékoskodjanak 
másban«.

— Ez aztán kormány !
— Ez aztán rendszer !
— Ilyen ország !
Vártam, hogy itt hagyják ezt az országot; 

[de nem teszik. Senki sem szándékozik kivándorolni; 
az nem értelmiségnek való mulatság !

— Szervezni kell állásokat . .. kreálni . . .
szisztemizálni ! . ..

Akárhogy dühörgött a vonat, túl harsogták 
ezek az örökké visszatérő szavak: kreálni . . .  fe- 

! dezet . . . költségvetés . . . rendszeresítés . . .  szer-
' vezés . .

S én lassnnkint elálmosódván, elaludtam és 
álmodtam . . .0  ! álmodtam gyönyörül . . .  A jövö 

' Magyarországot álmodtam meg. Ahol minden fog-



képzettsége van, amellyel üzlete szellemi éle-1 
tét irányíthatja. Nem a rossz, a hanyag ta
nulókból lesz jó iparos, hanem a tanuló, a 
pályáját kedvelő ifjúból, akiben van értelmi 
fejlettség ahhoz, hogy mesterségét művészivé 
fejlessze.

Ha eddig a fokig jutott, kétségkívül a 
mesebeli aranyeső hűlt a zsákjába, amit lép
ten nyomon látunk, különösen így tanév 
elején, mikor éles körvonalát az a gondo
latkör mutogatja, amely ma már nem isme
retlen, nem népszerűtlen.

A pályaválasztó szülők és gyermekek 
gondolatvilági szeretnők megtölteni a pro
duktiv pálya megszerettetésével.

Ez a pályát válaszló ifjúság szerencséje, 
mindnyájunknak ölömé volna.

A főjegyző.
Mivel a »Zala« lapunknak, a Csáktornyái 

jegyző védelmére megírt egy pár soráért 
múlt vasárnap, fenti cím alatt, miután már 
mindenkin végig gázolt, nekünk ront, leki
csinyel s lesajnál — a magunk reputációja 
érdekében kénytelenek vagyunk rámutatni 
a »galíciai vigéc« esetére s megállapítani, 
vájjon egyáltalában volt-e ok a »Zala« ré
széről a vigéc érdekében való ennyi tenger
tinta elfogyasztására !

H<*ld Izsákról van szó, aki mint szem
bajos foglalkozásnélküli csavargó, hatósági 
tilalom ellenére, Morvái Lajos nevű társával, 
a város területén koldult, amiért februárban 
letartóztatták s a szolgabiróságnál 20 napi 
elzárásra Ítélték. Morvái Lajos büntetésének 
kiállása után, aki időközben bevallotta, hogy 
Mandl Lipótnak hívják, mint törvénytelenül 
távollevő védköteles Beregszászra szállíttatott, 
Held azonban, bizonytalan illetőségének meg
állapításáig, a törvény értelmében a községi 
tolonchelyiségben őrizet alá helyeztetett. Hogy 
a Drohobycz várossal folytatott tárgyalás ille
tőségi helyének megállapítása végett oly 
hosszú ideig tartott, erről sem az itteni elöl
járóság, sem a hatóság nem tehetett. Három
szori sürgönyzésr1 és ennek eredménytelen
sége után alispáni intervencióra volt szükség, 
hogy Held Izsáknak drohobiczy illetősége 
megállapítható legyen Held Izsák utoljára 
is, alispáni rendeletre, Magyarország terüje- * S

lulkozás és szakma számára lesz rendszeresített 
állás, a szegénység részére is.

Elsőosztáhú kisgazda évi 800 korona fize
téssel, 200 korona lakbérrel.

Másodosztályú kisgazda évi GüO korona fize
téssel, 100 korona lakbérrel.

Elsőosztályú napszámos évi 400 korona fize
téssel és 200 korona útiátalánnyal.

És igy tovább.
És Magyarországon nem csupán a nép fog 

fizetni a vasúton mint most, hanem annak is lesz 
igazolványa.

És korpótléka, ha nem halad előre elég gyor
san a lajtorján.

És drágasági pótléka.
A kereskedő, az iparos, mind . . . rendszere

sítve volt és nyugdíjigénnyel kinevezve . . .
S hogy ki fedezte mindezt?
Milyen kérdés!-Hát a nagyvjlág, a világha

talmak, melyeknek érdekében volt, hogy Magyar- 
ország s a derék jóravaló nemzet meg legyen 
elégedve. Mi egyszerűen beállítottuk az egyes té
teleket a költségvetésbe, a fedezettel nem törőd
tünk. azt egy Hágában székelő nemzetközi bizottság 
végezte el, mely havi részletekben szállította be 
az összegeket a m. kir. pénzügyminiszternek.

. . Minek is érkeztem Budapestre ? Minek is 
kellett felébrednem ebből az édes álomból ?

téről kiutasíttatolt, illetőleg az ország hatá
rára eltoloncoltatotl.

Hogy Held Izsákkal Csáktornyán való 
tartózkodása alatt dolgoztattak volna, nem 
áll; mert utánjárásurikkal személyesen meg
győződtünk, hogy naponta, kellő felügyelet 
mellett, a városháza udvarán és előtte sétált 
és saját kérésére a városháza gyalogjáróját 
több toloncozásra ítélt társával öntözte. 
Amiért is jobb élelmezésben részesült

Hogy H*ld Izsák Csáktornyán tömlöcben 
sínylődött volna, melyről a Zala épületes 
dolgokat hallott s itt megvakult volna, szin
tén merész állítás. Mert a Csáktornyái köz- 
igazgatási fogda és4lolonchelyisége más vi
dékek hasonló helyiségeihez mérten nagyon 
is megállják a helyöket s semmi néven töm
lőének nem mondhatók. Annál kevésbé já
rulhatta ahoz, hogy. Held Izsák szemevilága 
megromoljék. Ellenkezőleg a helyiségek tisz
ták, ablakaik nagyok s igy a szobák is vi
lágosak, szárazak, egészségesek, hiszen a régi 
községi iskola helyiségeiből alakíttatlak át. 
Ezek ellen tehát panaszkodni nem lehet, 
annál kevésbé, mert naponként orvosilag 
megvizsgáltatnak is. Held Izsáknak azonban 
veleszületett szembaja volt, amiért saját ál
lítása szerint mindig gyógyítás alatt állott. 
Hiszen letartóztatása« után is 8 napig a va- 
rasdi kórház betege' volt, sőt mire a kiuta
sítására vonatkozó alispáni rendelet leérke
zett s illetősége Julius 18-án megállapíttalott, 
ismét a nagykanizsai kórházban találkozunk 
vele, ahová Csáktornyáról orvosi vélemény 
alapján elküldték.

Hogy a fentiek alapján lapunknak igaza 
volt, amikor a megindított hajszával szemben 
Dénes Béla Csáktornyái jegyzői védelmünkbe 
vettük, a fentiekből kiviláglik. Mert az egész 
ügyhöz Dénes jegyzőnek semmi köze nem 
volt. Dénes személye a dologba igazságtalanul 
kevertetett bele. S ha lett volna is gán
csolni való az egész vigéc — ügyben, mint 
ahogy nem volt, akkor Dénes jegyző legke
vésbé szolgáltatott okol arra, hogy neve 
ismételten ineghurcoltassék.

Hogy a magunk részéről csak most 
foglalkoztunk az üggyel, ennek is Dénes 
jegyző szerénysége az oka. így tehát nem a 
jegyzőtől való félelem késztetett hallgatásra, 
vagy mintha vakok lettünk volna s a do
logról csak most szereztünk volna tudomást; 
hanem igenis az, hogy minden lében kanál 
lenni nem akarunk, Mert nem találtuk ér
demesnek fejfujni olyan dolgot, mely a maga 
törvényes utján haladt s melyben mindenki 
teljesen a törvény szerint járt el.

Viszont azonban tiltakozunk az ellen, 
hogy a védelmet megrendelésre irtuk volna 
s hogy azért nem védelmeztük meg a ga
líciai vigécet a hatóságokkal szemben; mert, 
miután »a hírlapírás nem nyújt nekünk 
független megélhetést« a jegyzővel nem mer- 
lűnk kikezdeni. Az igaz, hogy nem ülünk 
oly magas lovon — mint a »Zala« t. szer
kesztője, talán meg se ülhetnők azt úgy, ahogy 
ő megüli, de azért dacára annak, hogy nem 
vagyunk »hivatásos« hírlapírók, mégis tudjuk, 
mi a hírlapírói tisztesség. Megmondjuk a 
véleményünket, ha kell. De nem gorombás- 
kodunk ott. ahol simán intézkedhetünk; nem 
gáncsoskodunk ott, ahol nem is kell beavat
kozás; nem keressük a harcot ott, ahol békés 
megoldás is segít. S ha kímélünk valakit, 
nem félelemből tesszük; s ha valakit dicsé
rünk, sem pajláskodásból, sem megrendelésre 
nem csináljuk azt.

De dolgozunk tisztán közérdekből s 
b gfőkép hazaíiaságból. Dolgozunk díjtalanul 
s mindenféle feltűnési vágy nélkül

S ezen terhes 9 amellett háladatlan mun
kánk mellett eddig csak egy vigasztalásunk 
volt, hogy önzetlen szereplésünkkel a köz
ügyét szolgáltuk s hogy szerény tehetségünk
kel annak némi hasznára is voltunk

Sajnáljuk tehát a »Zala* lekicsinnylését, 
mert arra okot nem szolgáltattunk s első 
sorban azért, mert a Zalát mindig nagyra- 
becsültük 9 annak nem egy esetben kifeje
zést is adtunk.

Ami végül azt illeti, hogy a Zalától 
itt-ott híreket átvettünk, azt lelkifurdalás nél
kül leheltük. Mert ez a vármegyei lapok 
között kölcsönösen szokásban vau s mert a 
Zala is csak így cselekszik, melynek h a s i 
jain nemcsak a Muraközből, de más megy i 
lapokból is kiollózott közlemények úgy s/.-- 
repelnek, mint a »saját tudósító« hírei. 8 
hogy ebben a tekintetben igazunk van, egy
szerűen rámutatunk a keddi szám kőiért 
rovatára, melyet majdnem egész terjedelmében 
a Muraköz vasárnapi számából vett át a 
»Zala«.

K Ü L Ö N F É L É K .

— Áthelyezés, a «». kir. vallás- és köz 
oktatásügyi miniszter Bittner Gizella felső- 
stubnyai áll. el. isk. tanítónőt a muracsán,i 
áll. el. népiskolához helyezte át.

— Házasság. Fridrich Karolin kisas
szonyai, Fridrich Zsigmond helybeli polgár 
leányával, házasságot kötött Szűcs Nándor, 
a szombathelyi Mezőgazdasági Takarék es 
Hitelbank főpénztárnokával. Az egyházi szer
tartás a beteg anyára való tekintetből a 
szülői házban folyt le, e hó 27-én délután 
Az áll. anyakönyvvezető előtt délelőtt voltak.

— Közgyűlés. Csáktornya város képvi
selőtestülete m. hó 81-én, Petries Ignác 
városbiró elnöklete alatt képviselőtestületi 
gyűlést tarlóit. A gyűlés során néhai Horváth 
József és kiskorú gyermekeinek illetőségét t 
képviselőtestület megtagadta. A községi vá
lasztók névjegyzékének összeállítására bízott 
ságot küldöli ki, melynek tagjai Benedikt Bél... 
Fejér Jenő, Gráner Miksa, id. Premec Miklós 
és Kümmert János adóügyi jegyző; az iga
zoló választmányba pedig dr. László Bélát es 
Heinrich Miksát választották be. — A város 
utcáinak rendezésére vonatkozó és Ziegb*r 
Béla mérnök által készített műszaki véb 
menyi a képviselőkel fogadták. Végül a poig. 
isk. lányinlernátusi alapítványokat kiosztotta 
s a járvány kórház ügyében intézkedett 
képviselőtestület.

— Mulatság. A perlaki ifjúságnak a 
kecskeméti károsultak javára e hó 27-én 
rendezett hangversenye minden tekintetben 
jól sikerült A szép számban megjelent kö
zönséget a nagyszerűen előadott zenedarab >k 
igazán meglepték. A hangversenyt reggel.g 
tarló tánc követte. Felülfizettek: Kuhár János 
5 kor; dr. Mesterits Mátyás (Muracsányi 3 
kor; Ebenspanger Miksa, dr. Zakál Laios, 
Spitzer Aranka (Pusztafa), Fischl Szida, dr 
Noszlopy Gáspár, Heideníeld Ignác, Tóth 
Sándor. Tamás János 2—2 kor; Magics 
Ferenc (Kanizsa) 120 kor; Piatsek István, 
Sipos Elek, Banelly László, Nagy Elemér, 
Lisziák Ernő, ILrschl Hermann, dr. Szabó 
Zsigmond, Fejér Károly, Szabó Benő, Soliár 
Gyula. Hódi Ignác, Waligurszky Antal, Svas-

I tits Ödön, dr. Gazdag Béla, Kavran Mátyás, 
Skt.blils Gálwrné, Petries Mihály, Sámson 
László, özv. Platthy Tivadarné, Novak Mátyás, 
Ha bus János ifj Zala Józsel. dr. Kemény 
Fülöp, Blazsiucsics György 1 — 1 koronát.
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Miivészestély. P i и l é r Im re  egyet- mán a létesítendő kórház alapja. A kis ősz- (»Moson vármegye, könyvnyomdája Magyaró várott.) 

len művészestélye iránt a legnagyobb ér- szeg egy gyermekzenekar vasárnapi elöadá- öt előfizetőt gyűjtők tiszteletpéldányt kapnak, 
deklödés nyilvánul s ha az előjelek nem sából került ki, mely mull vasárnap, a ~  Feloldott vetztegzár. Már múltkor 
csalnak, zsúfolásig meg fog telni kedden a Komár-féle kertihelyiségben szép számú kö- íe,ezlüki hogy Cdáklornyának az állati vesz- 
Zrínyi szálló díszterme. Több oldalról jövő zönséget hozott össze. A zenekarban Fejér le#zár a,ól történt feloldásával egyidejűleg 
telefon és levélbeli kérdezősködésre ezúton György, Meider Jenő, Nádasi Henrik. Sirközy löbb község érdekében töitént felterjesztés, 
is kijelentjük, hogy a műsor teljesen fehér, Sándor, Elemér és Vilmos, Sipos Laci, Szí- hogy azok is a zár alól feloldassanak. A 
hiszen épen ez biztosította Pintér Imrének lágyi Elemér és Zrínyi Pali játszottak Ezen- felterjesztésok kapcsán Drávanagyfalu s Drá- 
Miskolc, Eger, Kassa, Nagybecskerek, Nyitra, kívül Monolog is volt, melyet Fejér György vaóhid időközben megszabadultak a veszteg- 
Zombor stb. városokban elért erkölcsi és adott elő. Antonovics Ignác, ifj. Fejér Jenő, zárl01 Miután Drávaszentmihályban, Szent
anyagi sikeréi, mert mindenütt, ahol a kis Fischer Imre, Cvelkov.ics Sándor, Szilágyi i,onAíb Nyírvölgyön is már hosszabb idő óta 
művészgárda megfordult, úgy a sajtó, mint Elemér és Polesinszky Géza játékával kétfel- nem fordult elő újabb megbetegedési eset, 
a nagyközség a legnagyobb szeretettel élvezte vonásos színdarab is került szinre. A leendő ezekre vonatkozólag is újabban a járási fő- 
a decens, mindvégig mulattató programot, honpolgárok szép törekvéssel, ügyesen sze- sz°lRabiró kérte, hogy a vesztegzárra vonat- 
Egy mindenképen irigy, vérig való elsőrangú repeltek s a tapsokat kiérdemelték. kozólag tett intézkedések hatályon kívül
énekesnővel ismerkedünk me« Parlagi Kor- _  járványkórház. Miután Csáklornyá- h i t e s s e n e k .
.léhában, a budapésti János vitéz verseny- nak rendes kórháza nincsen, legalább járvány- ,л,„к T«n '“ l4í. Wnc“ - s/ ebb"é!-szW>b elbeszé-

T T "  kórhtortl Ы | ..................... ' » h o « W tprimadonnájával, aki szebbnél szebb számo- járványok esetében biztos helyen elhelyez- számában. Valóságos díszkénje irodalmunknak
kai fog énekelni, valamint ő játssza a Ki- hesse. Ez az ügy különösen most vált ak- művészi kincse minden család sza'onjának. A
m é le te s  f é r j  és a Mai cselédek két női tuálissá, amikor a kolera réme látogatásával Kulturál a haladás, a fejlődés jellemzi. Szerkesz-
iöszerepét is. P in  lé r  Im re  parasztkosz- fenyeget. Erre vonatkozólag a vármegye }?J!* ieg! f ™ ĉ *ebb müizléssel válogatja össze
tűmben előadott magánszámai is nagysikerre alispánja intézkedett is. Rendelet érkezett a АМ̂ е™ mind?n * “ éb!n éaJ nomv I / A ,u  pdnj iniezKeaeu is, nentieiei eraezeu a minden izében. A Kultúra egész munkálkodása a
számíthatnak, nemkülönben Fe b é r  A r th u r  vármegyétől, hogy a város az u. n. szegény- szűztiszta irodalom ás tökéletes művészet gondos,
a Népopera elsőrangú tagjának, konferálása házat alakítsa át |árványkórházzá és a mai szerető ápolása. A 9 szám tartalma:
és magánszámai. A művészestre szóló je- kor követelményeinek megíelelőleg szerelje Consul: Béke és kultúra. Büky György: őre* falu.
gyeket S t r a u s z  S á n d o r  papirkereskedé- fel. A rendelettel a csütörtöki képviselőd- |$ Г
>ében árusítják a jelzett árakon, a részletes tűle ti gyűlés íoglalkozotl. Elhatározta, hogy пУа' Károly: Gyermekkori bűnök. Boros Ferenc: Két asszony, 
gazdag programme! falragaszok közük. az alispánt rendeletnek eleget tesz a Így a

— Alapítványok adományozása. A hely- szegényházból az Ott elhelyezett szegényeket tanulmányok. Itj. Remetey dezsó: Nyári dal. Falk Richard: 
heh polg. lányiskolát tudvalevőleg mterná- a lemelő felé vezető Ölön épüli községházba
tussal egészítették ki, mely már annyira telepíti ki, S a járványkórház berendezéséről öngyilkos gondolat. Ilangay Sándor: Dacos ének. KöTMkuty 
kifejlődött hogy már külön épületről kellet. s annak kellő felszereléséről azonnal gon- ЙЙ
gondoskodni, ahol az 50 leány elhelyezhető doskodlk. Lukác»y Lajos: Magdolna. Késő bánat. Első támadás. Îső
legyen. Az internátus költségeit legnagyobb- — Nincs jobb és olcsóbb fémtisztító, minta к.^к^ь81>11ЬРй :м ” кр2 Jenö "  Kbrlee’ КЛиут<11в1Л: 
részt az állam fedezi, de azért privát alapit- Glubus-fémtisztí tó-kivonat, amely már esztendők _ Mintázáai tanmenet A nénisknlai
ványokal is létesítettek, melyeket évről-évre óta kitűnően bevált és milliónyi háztartásban hasz- ^  |  ̂ oktatás _ agvagmintázás _si-’ . .... 3 . , « Л1 . nálatos. E kitűnő készítményt az ifjabb Fntz KezimuiiKa OKiaias — agyagmintazas — si-
-izorgalmas lánykáknak ítélnekoda. Csáktor- SchuJz beiéli társaság Aussig a/E gyártja. \  GLO- keret biztosító nagyszabású munkát: »Min-
nya városának is két ily 200—200 К-s ala- BUS-fémtisziító-kivonat minden arany,ezüst, nickel, tázási Tanmenett-et állított össze és adott 
pílványa Van/ thély helyek betöltése a sárga- és vörös rézből készült tárgynak gyorsan fcj Hargitai Nándor székelyudvarhelyi áll. kő- 
íegutóbbi városi képviselőtestületi gyűlésen és fáradtság nélkül pompás, tartós fényt kölcsönöz, é4 aay!,gipari szakiskolai igazgató, szobrász, 
történt A kél alapítványt a folyamodók közül S«,r»ö..»k ez«,., . .  . gT.g...iuUzá. minden
ez évre is Szirk Anna és Szalay Irén fii. 8(Jha tisztí,ó erejét el nem veszíti, nem piszkíi, részletét felölelő érlékes munkája két részből
osztályú tanulók kapták meg, akik azt már mjnl a tisztító pomádé és sokkal jobb és kiadó- áll: a mintázás tanítására vonatkozó összes
eddig is élvezték. sabb, mint a legtöbb forgalomban lévő folyékony I tudnivalókat magában foglaló V e z é rfo n a l*

— КЫбГа. Lapunk volt az első, aki fém tisztító. Száz szónak egy a vége: a Globus- p, ̂  | és a gyakorlati kivitelhez mintákat adó
hírt adott a horválországi koleráról a fősről- 84 drb «TP« minta és 14 drb. fal, rajzlap-
gabiróhoz erkezett hivatalos távirati értesítés |Jgulóbb a gt louísí kiHiütáson 1904-ben a nagy ból. A Mmtázási Tanmenetet a minisztérium 
alapján s ugyancsak mi adtunk hírt arról, díjjal. Ezért csak ezt használjuk, de ügyeljünk arra, engedélyezte és я taneszközök jegyzékébe fel- 
hogy privatim s nem hivatalosan vett érte- nehogy valami éltéktelen utánzatot sózzanak a vette. Az egész munka ára 75 korona, melyet 
sülés szerint hat a kolerában megbetegedettek nyakunkba, mert sok ilyen van. Mindig a valódi jg^j^k részére, a helyi kívánságok szerinti 
száma Azóta, mialatt hírünk a szomszéd fö lk e re s* részletfizetés mellett is szállt, a szerző
hírlapokat s az országot bejárta, lényegesen kedésbe,* droguériában s t». stb. — Kiütötte a hordot. Vugnnecz János
megváltozott a helyzet. Hivatalos értesítés _ Betiltott vásárok. A Varasdon fel- muraszerdahelyi kisbiró hivatalos funkció-
alapján ugyanis jelenthetjük, hogy a faliniói |épell raga(jós száj- és’ körömfájás miatt a jában bizonyára nagyon megszomjuzhatolt, 
kolerás betegek — hárman voltak — már varascjj disznó- és marhavásárokat további! mert nagyon megkívánta az italt Pénze 
meggyógyullak, fertőteleníttettek s így a te- intézkedésig betiltották. fazonban nem lévén, gondolt egyel. Minek
rület, miután azóta löbb megbetegedés nem — Bosnyákföldön Eö t te vé n у i N a g у Öli-! van másnak bora, ha ő abból nem ihalik. 
történt, koleramentesnek látszik lenni, amit vér dr kassai kir. jogakadémiai tanár, kinek jó|Tehát iszik özv. Robb Jánosné borából, mert 
nemsokára hivatalosan is publikálni fognak, ismert neve van a tudományos irodalomban és a iannak van Hivataloseszü elhatározását csak- 
Az immens veszély tehál megszűnt, az óvó- publicistában, tanulmányai és a helyszínén szer‘ hamar tetl követte. Bemászott az asszony 
intézkedések azonban ennek dacár» sem ” ‘‘enn £ t“ ^  лг \ kamrájába s az ott elhelyezett boros hordóból
feleslegesek. S emiatt nagyon sok a dolog а intHligene magyar közönséggel Bosznia és Herce- J 2 pmtes üvegei borral megtöltött De nem 
vasúti állomáson. Tucatszámra érkeznek na- g0vinH történetét és közjogi helyzetét, valamint elégedett meg ezzel, hanem a boros hordóból 
poriként oly utasok, kiket tartózkodásuk he- közgazdasági, néprajzi, társadalmi és kulturális a csapot kiülötle, miáltal az ellopott borral 
lyén felügyelet alá keli helyezni, amire vo- állapotát könnyed modorban, rendkívül sikerült/ од К kárt okozott az asszonynak,
na,kozó intézkedések a te,ügyelő orvosokra Fe,jelen,ették az ügyészségnél.
»áramlanak. Szalmay József tőszolgabiró kjvb| fontos és ép azért az író a legnagyobb gonddal и <t
egyebekben a drávameuti határ védelmét is tárgyalja Bosznia összes viszonyait, hogy rámu- K Ö SZ Ö netnyilválllítálS .
megszigorította. Az újabb intézkedésre a hor- lásson arra, hogy nekünk e tartományokat tulaj- krttelíWoet ipiiMfipk amidőn
vátországi bolgár kertészek szolgáltattak okol, donképen még csak ezentúl kell meghódítanunk, Csak kötelességet lef esítek amidőn
. ь ír u л a. u rh  upi pillén veik el minthogy ezek ma még közgazdasági, tehát mező- Hirsch-er Samu urnák н »Nemzeti« temet- 
aKik a natarzar aacara кег у gazdasági, kereskedelmi és ipari szempontból reánk kezesi segélyhiztosíló társaság Csáktornyái
mégis álcsempészték a Muraközbe, fiogy ez nézve n,ajdnem teljesen ismeretlenek. — Egyenes képviselőjének hálás köszönetéinél nyilvání- 
továbbra is meg ne történhessék a lószol- felhívás ez a mfi annak » parlagon heverő és ki ,, abb6| az a |kalombó| ho„y megboldogult
gabiró polgári örökét állíttatott lel községén- aknáratlanul hagyott vagyonnak a megszerzésére,. ,hu , alkalmával darára a rövid|.л,.| n-áxr. ivariíáи hnüv •• holirár kertészek amely a magyarság számara Bosznia és Hereego-1 'érjem elnunyta aikdimavdl aacara a io\ia 
Kent a Drava partján, hogy a b g vina hegyeiben, legelőin, erdőiben, bányáiban és idő előtt történt biztosításnak és a csekély
csónakjainak kikötését megakana у fejlődő iparában s kereskedelmében kínálkozik. A j befizetett össszegnek a temetkezési járulékot

— A kórházalap javara. A kórhazalaP(ulunkH 2(Н) oldal terjedelemben, mintegy 20—82 j gyor5ían és megillető nagyságában folyósította, 
gyarapítására a kisgyermekek is törekednek „nllappal illusztrál vh , szeptember hóban fog meg- j
Legújabban is 20 K-val gyarapodott ilyfor- jelenni. Előfizetési ára 3, bolti ára 4 korona.« eB1 Ozv. Schneeber{?er Józsefné-
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XXVIII. Csáktornya, 1911. S e p te m b e r  3-jra.
Src poäinke, kaj se tiöezadr- 
iaj i novinah, se iraaju pos- 
la ti na ime urednika vu 

Csáktornya.

Izd a te ljs tv o :
knjiáara S tra u s z S a n d o ra  
kam eepredplate i obznane 

poáiljaju.

MEDJIMORIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druztveni, znanstveni i povucljivi list za puk 

Izlazi svaki t jed en  j e d e n k r a t  i to :  sv ak u  nedelju.

PretfplatM ein* je:

Na celo l e to ............8 kor.
Na pol leta ............\  kor.
Na öetvert let д . . .  2 kor. 

Pojedini brcji koátaju20íil.

Obznane se pcieg pegodbe i Га) 
raöunajii.

OdKovorni ureduik :

ZRÍNYI KÁROLY.
Saradnik:

PATAKI VIKTOR.
Isdatalj i vlaatnik

STRAUSZ SÁNDOR.

Zakoni, kője svaki polodelavec mora znatt.
(Dalje.)

l)a se nikornu v polju hotonce kvar 
ni déla, obéme rnoraju pazitelje (polare, átu- 
karé) pogoditi i iijim plaéu dali. Öve pazi
telje 8\i skupa plaCaju. Tko ober sto me- 
kotih zemlje ima, dopuSCeno inu je, da sam 
svojega pazitelja ima. Táj takodjer mora 
prisegu poloíiti.

Vu tiloáu nadjenu marhu sloboduo je 
vlovifi I odtirati.

Mladino, ako ju nije moéi prijeti ili 
vekSo zvér, как je medvéd, vük, divjasvinja, 
lisica, jazbec, divjainaCka, Ihorec i. t. d. na 
svojim imétku svaki slobodno sfonda. Onoga 
kvara, kaj öve zvére napravlaju niSCe né- 
mora platiti Koj vadasiju ima narendo зато 
za srne, sernjake i za jelene je odgovoren, 
ako kvara napraviju.

Tu se opoménamu, kaj zakón govori 
od vadasije?

Ako bi svaki slobodno vadasil za par 
lét vu ovim lépim Magjarskim orsagu nili 
jedne ptice niti jeduoga zajca nebi bilo. To 
se je moralo pnpréCiti. Zakón je izgovoril, 
da koj na svojim imétku oée vadasiti on 
uajmenje 200 mekotih mora imati vu jed- 
nom tabli. Ali pák viSe gazdov skup imaju 
vu jedni tabli 200 mekotih ovi skup slo
bodno vadasiju Gde tiiga toga, tam obéina 
vadasiju na rendu da|e na Seat lét.

Od vadasije renda se vu obéinsku kasu 
plaéa. Od vadasae Uarte se nébudemo spo- 
minavali jerbo i tak svaki zna, da prezloga 
nije smeli vadasiti.

Kaj nije naSe onomu mir moraino dali.

Zakón pripovéda lucko drevje, silje, sada 
bantuvati. IndZenőrske mere, stupe potrti ili 
odnesti; bez juSa záloga zeti, na luckim 
polju skolami voziti ili pásti, prék hoditi, 
marhu líra ti, puta kvariti, vrata ili rampe 
odpirali, crkjeuu marSe ostavdi ili vun sko- 
pati je jako zabrajenu. Koj proli ovomu za- 
konu gréSi stroga je kaStigan.

Koj populu tira uavék se na lévu mora 
vugnoti, ako pák nekoga ostaviti oée, na 
désnu mora tirali. Po mosta tirati nije smeti.

Ako marha véordi ide populu kora kom 
tin то.

Kola naputu nije smeti ostaviti, takod
jer druga kola odzadi privezati je zabrajeno. 
Za kola viSe как dvoje marSe privezati 
nije smeli.

SmrdeCe mlake se /agrnuti moraju,
I jerbo to nije dobro za zdravje

Koj vu zdenec smrdeée stvari bili ili 
pusti, reSta je vréden.

Pri gospodarstvom ниш je vaZna stvar, 
'da zdravo marho imamo Zakón se i zato 
sve brim.

Ako Sto marSe IrZi, rnora pasuSa imati. 
Pasuáa ona obéina da, odkud se marha lira.

PasuS svedoCi, da je marSe zdravo i 
da nije fudje blago.

Prez pasuSa prodati, na sejam ili ili vu 
tudje orsag tirati nije dopuSéeno.

Na protuletje nije smeti smarhom na 
paSu ili, doklam su né sluZbenu privizitérana

OdsnutraSnjoga betega ili crkjeuu marSe 
nesmemo zatajili, lo odmah pred obcinskom 
poglavarstvom prijaviti moiamo.

BeleZno marSe odstranili se mora, na 
paSu nesme ili. lz takvoga dvora, gde je 
marSeCki beleg, nikaj takvoga nije smeti

I vun pelati, skim bi se beteg razSiriti mog. I. 
Crkjenu marSe samo na marSeékim cinlcu 
se slobodno zakopa.

Za odsnutraSnji beteg, za odsnutraStijO 
falingo je prodav^c odgovoren. To nije smeli 
zatajili, jerbo kupec svedoébom navék dobi 
suda i velike stroáke more napraviti.

Svako lakSno marSe, kője je sekend- 
livo ili steklo odmah se sfondali mora. Od  

beteZne krave mleko prodati je proti zakói u.
Marbo vraCiti samo orsaéki Zivanr 

ima juSa. Ako sc drugi neSéi votu pu ii 
prijaviti ga treba, da ga zakón kaStigati топ*’ 

(Drugiput dalje.)

K A J  J E  iN O V O G A ?

— Uciteljzbiranje. К dravafüredskoj 
obémski Skoli za ucitelja je Bona Ernő dip- 
lomérani uCilelj zebrán. Bona Ernő je u 
csaklornyaiski preparandiji dobil svoju dip- 
lomu.

— Zbiranje. Pri csaklornjaiskoj obtV- 
jnito obrtdruZtvi je za predsjednika Safran
Karolj, a za nótáriusa Premec Imre zebrán.

— Zaklal ga je piesak. Velika nes- 
reCa se je pnpelila augustuS mesec 21-ga 
dana u Bak obóini. On dan poslie podne

i rned 4 — 5 ure je piesak pod sebe zakopal 
Kayser VilmoS, tamoSnjemu grofovskom'i 
listtartovó 9 lét staroga Gjula zvanoga sina. 
Kayser tisttartó je jednoga kordéloSa posl I 
u halar po péska. S kordéloSom i maii 
deéko je oliSel. Med djelanje je deéko n i 
takvo mesto doSel, gde je zemlja jako slab i 

; bila, i tak je pések na deéaka se sriiSii 
Malomu deéku su véé né mogli pomoi 

j Dók su ga íz pieska oslobodili, veő je mrt

Baj ka i istina.
BaS je srdaCna sliedeCa pripoviest. Ja 

sam godine 1866, kad je bit on straSni rat 
sa prusi, bil rigorozanl, pak sam se za vn- 
eme rata zavrbuval za podCinjenog lieC- 
nika kod ranjenikah. Bavarci su se s aust- 
rijanci zajedno borili proti prusom, pak sam 
ja na nieko vrieme bil dodieljen Spitalu 
ranjenih u Münchenu. Onarno je doSel iz 
Berlina professor Jakob Grimm, koj vrlo 
liepe niemaCke bajke piSe, pak sam jedne 
veCeri u resteuraeiji »Meistersänger« u Hans 
Sachs ulici od njega samoga Cut pripovie- 
dati, kaj mu se je jednoé dogodilo, sliedeée:

»Ja jednog dana« — véli on — »se- 
dim u mojem« filudircimeru, kad na jedan 
krat nelko na vratih éedno pokuca. Na moj 
»herein« stupi u sobu mala dievojcica od 
kojih pet-Sest godinah te se onak po reguli 
nakloni, как se to po plesaéih Skolah uéi.

»Jelisi ti gospodinGrimm?« — zapitaona.
»Jesam ja«, — odgovorim ja.
»Jeli si ti on gospodin Grimm, koj je 

one liepe bajke pisai, kője sam ja dobila к 
boZiéu za kristkindl ?« — opet ona.

»Je, moje diele« — odgovorim ja smi 
eSeői se — »ja sam isle dobroj dieci, ka- 
kova si i ti, pisai«.

»Onda si ti p sal i onu bajku od mud- 
|roga Snajdera?« — pita dalje mala.

»Dakako da jesam«.
»Onda sam ti ja jedan talirduZna«,— 

jveli dievojCica — »jer pod onom bajkom 
stoji: »Tko nevieruje, plati jedan talir!« 
(pruski novae, как naS petkurunaS) »a ja 

jonu pripoviest nevierujem. Ali danas ti 
j morém dali зато éetiri groäa, jer viSe пе
т и т  u mojem Sparavcu; ved li za nekoj 

, dan vide donesem !«
Dakako da se je Grimm na to srdaCno 

nasmejal, prijel ta detiri groSa i odpustil 
dievojCicu Poslie je po svojern slugi postal 
dieteöoj materi deliri groSa natrag i jedan 
fahr za dievojdißin Sparavec.

„To si poáteno zasluzil!“
Kada je jednod Svedski kralj Karol XV 

iz glavne resideneije u svoj grad Bakaskog, 
koj je bil vani na ladanju, doSel, dal je 

|dvorskoga obeda, na koj je i veleposiednika

Swen Niisona pozval. Redeui Nilson je b i 
iz OesterlöiTa i v ?dja seljadke stranke, как 
je n. pr. bil u Magjarskoj pokojni Achim, 
ktomu je bil najbolji govornik svoje stranke 
u saboru. Kralj ga je pako pozval na obed 
jer ga je hotel predobiti z \  poveCanje artil- 
lerije I za utvrdu Karlskronasa, koj grid 
do onda joS nije bil tvrd|ava.

Nieki visokorodjeni officir artillerije koj 
je u osobitoj milosti kralja stal, bil je med 
ostalemi lakodjer pozvan na laj obed, pak 
mu se je pohtielo, da se iz priprostoga Nii
sona jedno malo norca napravi. Sloga ga 
anda posmehee popita, jel» je to istina, da 
je on prije SoStar bil.

»Dakako da je istina !« — odgovori
Nilson — »ali vi gospodine grole niste to 
nikada bili, jeli ?«

»Ne — nisam ! — Ali kako vi Ю 
mislile, Nilson?« — zapita ga officir.

»Jer bi onda joS i danas to bili, gos
podine grole!« — Bil je Nilsonov odgovor.

Grof si je na to grizel ustnice.
»To si poSteno zasluÄil !« — krikne 

kralj te se grohotom smije, da se |c slolec 
pod njim slepal.



bil. Nesretnoga deéaka su augustuS 24-ga 
na Csaktornja donesli, i ovdi s velikom su- 
éutom na vekiveéuo mesto spravilt. Nek po
civá u miru Boíjem !

— Vkradjenje. Novak Gjörgj gabor- 
völgjskoga stanovnika su Pandan pri jedni 
íJravamoslni krömi rano onda prijeli, kada 
je od Hliáé Benedek tamuSnjega krcmara iz 
ledvenice svakojaéke siváré vkral. Kvar je 
93 kurun. Krivca su Zandari к sudu 
odegnali.

— Folisni penezi. Lovrec János hél- 
vezérski slanovnik je joS u minuőem mesec 
dvé komád foliSne banjke dobit. Jeden éas 
je öve foliáne peneze pri sebi drZal, ah 
potlam je nje vundal, barem je dobro znal, 
da baojki ne imaju nikakvn cénu. Za radi 
toga su Lovreca pri sudu gorijavili. Rano 
lak je hodil i Novak Péter gaborvölgjski 
stanovmk, koj je foliánoga forinla u promet 
(ionesel.

— íepnitolvaj. Mrazovié Maria zala- 
ujvarska ciganica je né najnespretna tolva
jába bila, ah pri letoánji proáCenju je ipák 
na budi out doála. Od viSe Zenah iz kikle, 
sveskupa 23 kurun 60 fillére je vkrala s 
bugjelarorn skupa. Ciganicu su Zandari vlovili

nju na hlad deli.
— Tolvaj. Bergen Antal meátni faga- 

bund je na Dorner Sándor mestnoga klau- 
tara kvar 12 kurune vkral i slém skoéil 
Bergena sada Pandan svigdi iSCeju.

— Imenovanje. Kr. ug. ministar od 
skolske posle )e Deák DeZŐ mjeslnoga po- 
inoőuéitelja к drZavni gradjanski ákoli za 
redovitoga uéitelja imenova!

— Smrtna sala. Némelh Gjörgj mli- 
nar ima med Kotor i Molnári oböiue jed* 
noga melina na Muri. Augustus mesec 20 
ga dana su vise deéki iz sela na breZuljk 
iSli se igrat. S deékemi se je Salil i mlinar, 
KOga je Skofal Rókus zvani 15 lét star 
decko s menjáemi norijami sekéral, na kaj 
>e mlinar na pol z norije, na pol iz srdi- 
lo9ti pograbil deéka i njega u Muru hitil, 
gde je voda poleg meline viSe meterah gli- 
boka. Skofal je vlunul u vodu. Niegvo 
inrtvo tiélo je na Légradn voda vanhitila 
iztragu su podigli.

— Dolibuöjeni írepar. Dervaric Gjula 
kestheljski CreparmeSler, ko) je u Kesthelju 
od gimnazie zidanice na krovu delal, je u

minuéem mesecu. kada je véé svoji deli 
nakraj doSel, iz tri Stokov visine s obrazom na 
dvor opal. Nesretnj élovek je odmab 
umrl. Dovicu i dvé sirote je nazájustavil.

— Kobno tgranje s oruzjem. Ü 
Kiákomaromu Vég Janoá gazdi 14 lét star 
látván zvani sin je nekak к svojega olca 
revolvera zet, lak dugó je gledal i krétai 
revolvera, dók se je revolver sproSil i kug- 
Ija deéku u Jiévu pleée se zavrtelo. Na teZ- 
koma oranjenogu deéka su u nagjkauiZaíski 
Spital odnesli.

— Umorstvo. U alSolendvaiskim ko- 
taru, vu Cup obémi se je umorstvo pripe- 
tilo. Hermaiv István tamoánji stanovnik je 
svojega tasta, Pongrác Imre cupinskoga sta- 
novnika vmorit, njeinu poZeraka s jednim 
nozom prékodrezal. Stari élovek je za neSteru 
uru umrl. Krvnika su á m dar i pri jeli i proti 
njega iztragu podigli.

— Premjestenje. Kr. ug. ministar 
od Skolske poalov je Bittner Gizella felső- 
átubnjaisku orsaéku uéiteljicu к muraéanj- 
ski orsaéki Skoli premjeSlil.

— Ogenj. U Szentgjörgjvölgju na Sv. 
Iálvana dán Bertalan, Karolj tamoSnjemu 
gazdi Zilnica se je iz nepoznatoga zroka 
vuZgala, i dók bi mogli \atrogasci i stanov- 
niki ognia lokalizérali, Zilnica je na éistoma 
zgorela. U Zilnici je Bertalan petsto kriZ Zito 
imái, kaj je zgorelo Kvar je veliki.

— Kolera u Budapestu. Né samo 
u Taljansknn orsagu, nego vezda véé i u 
naSim orsagu se je kolera, óva huda kuga 
poka/ala. U minnéein tjeduu su u UjpeStu 
dvé, a u BudapeStu jedna perSona u koleri 
zbeteZali i umrli. Doklorska vizita je usta- 
novila, da je kolera u Magjarskiin orsagu 
naslupila. Pazimo anda, da ne bade se joS 
bolje rezSirila óva huda kuga.

— Grozna bura i poplava. Na 
FelSőmuZlja i Nagjsalanc okolici je augus- 
tuS 28-ga dana grozna bura bila, i ve- 
likoga kvara zrokuvala. Munja je na polji 
éetiri vole, a u jedoi obéini jednoga oaem 
godiSnjoga deéaka zaklala.

— Jedna obéina u plamnu. U Cé
gűid (Szatmarvarrnegjiji) obéini je augustuá 
29-ga dana okoli poldne ogenj naslal. C'éla 
obcina je zgorela. Íz Szatmar varasa su vat- 
rogasci s paroSpricalkom se Zurili na lice 
mesto.

— Explodéranje. Vu Scntpétervaru
(Ruskiorsag) u Subbatsky-zvani liekarni se 
je strahovito bénzinexplodéranje pripetilo 
Pét pcrsoni je umrlo, a osertf ^ako na tef- 
koma oranill.

— Sreőni sluga. Jeden Suster Gábor 
zvani banksluga, koj u Nagjvaradu slozi je 
né zdavnja polmiltjáVkurube ^vrnul na 
sreéki. Sreéku je pred pelnajál léim! Khfd.

— Katastrofa. Ü Kdkófalva (Temeá- 
varmegjija) obéini med zdefiec kopanjem se 
jq smrtna nesreéa pripetila. Pri Nedelkti 
Jova, kakófalvaiskomu gazdu na dvótü jed
noga 30 meter glibokoga zdenca su kopali 
Magurian Jova, Bodu Péter i Popa Jcfca 
nagjtikvanjski teZaki Véé su hsfj'idi gliboko 
doSli s delom, kada se je u minuéem Cet- 
vrtek zemlja s velifcotf» Stropotbm sruSilrt, i 
gornje tri teZake pod se zakopftla. Samo za 
in darte su mogli zid.reki pomoéniki od 
nesreéne teZake mrtvo félő vanskopati.

— Samoubojni sóidét. U TemeS- 
varu vu Ferenc JoZef-kasarni se je Augus
tu s  28-ga Balta Antal prosti soldat svojem 
oruZjem ha smrt strebt i odmah umrl. Sa- 
moubojstvi zrok je nepoznato.

— Radi svadjenje. Szabó JanoS 50 
godiönji kisbérski fonngaá je uvék u svadji 
Zivel svojom suprugom. Augustus 28-ga 
dana je opet svadja bila med njili. na kuj 
je zlosrdiloeti muz vun iSel na Stáción  ̂ > 
tamo se je pred vlaka hitil, koj ga je na 
falaté razstrgnul.

— átrajk u Gjőru. Gjőrski zidarski 
pomoéniki najveé slran su u átrajk 9tupih 
Vise как sto teZaki su ostavili varaáa Za 
radi toga pri novim zidanju je sve delo za- 
ostato.

— Strela u zinagogi. U Ceviebov 
ruski obéim je stréla nularvudrila u Zidov- 
sku cirkvu, koja je puna bila s viörnikoni 
Dvé peráoui su umrli a osem pako omedleli.

— Zgoreti cloveki. Za radi nepaz- 
Ijivosti su u minuéem dneve u Budapestu 
dva éloveke teZke goreée rane irpeti. Jeden 
je Grilla Gjörgj 64 godiSnji klobuéarpotnoé- 
nik, koj je ü Madach-ulica broj 16. hiZi 
na svojiti. stanu jednoga goreéega petro- 
leumlampaSa dőli hitil, od éesa se mu je 
oprava vuZgala. Grilla je pogibeljne goreée 
rane Irpel. Druga je GaSpar Mihalja sup- 
ruga Na MihalkovitS-ulica broj 14. stanu je

Dobar gost.
U niekom veéein varnSu dojde jednog 

popoldana uieki pristojno obleéeni gospodm 
sa éelvero dieéeci u jednu poveéu oAteriju 
te naruéi jedan veliki krigl i éetiri male 
pive i deset parov virStlov. Gospodin zatim 
pod leli svakomu deéecu jednu éaSu pive i 
virStle, a i sam se kriepi virStli i pivom. 
PoSto pák je apelit i Zedja joS uviek neu- 
gaánjena ostala, naruéil je joS p.ve i virSt- 
lov i isto lak как i prije, med se i diecu 
razdielil te se je baS veselil, da |e svim 
iSlo u tek.

Poelte juZine pozove gospodin oSleri- 
jaSa te ga zamoli, da mu |«’dno rnalo na 
diecu pripazi dók se on vrali; on samo ima 
rnalo posla pri fiSkalu Zakálu, te ée se od
mah vralili. OSterijaS mu obeéa pripaziti i 
on otide.

DuZe vriemena je proSlo, da se gos
podin od Zakala inje povrnul; a kad pák 
je véé i odviSe dugó trajalo, jiostajal je oS- 
terijaS nemiran te véli died : »No, dieca. 
vaSega japcka dugó néma natrag od gospo- 
dina fiákaliSa.«

»NaSega japeka?« — zapitaju dieca — 
iem to Ríje naS japek !«

»Nego tko je onda ?« — znpita OSterijaS.
»Mi neznamo. niti ga nepoznamo«. — 

odgovore dieca — *M smo se vani na va- 
raSkoj sienokoSi loptaIr, kad táj gospodin 
pristupi к nam te nas zapita, jeli mi nebi 
holeli virStle jesli i pivo piti. То эе razme, 
da smo odmab privolili i Snjim iSli, a on 
nas je simo dopelpil«.

Öudnovato!
Nieki plebanuS, kad je jedne nedelje 

doSel na prodekalmcu, je rekel : »Kada ja 
u uedelju stojim na prodekalnici pák vidim 
na mojih larnikih skupociene oprave i raz- 
nemi pantleki i peri nakinéene Zenske skr- 
11 a ke, onda se pitam, gde su dan&s siro- 
maki ? — A kada poslie prodeétva pogle- 
dam u Skreblicu sa njcziuem, nekoliko fill- 
rab sadrZaiem, onda se pitam, a gde su 
da nas bili bogataSi ?«

(Jzajiirana pomoé.
»Ali gospodin slraZemeSlar. zár si vi 

inoZete privuSéiti lak finoga duhana puSili

polag vaSe slabe plaée ? Em od toga duhana 
kosta paklec tri krune !« — rekel je kom- 
panijski ánajder svojemu straZemeStru, dók 
mu je Waflfenrocka éislil.

»Je, znale« — odgovnri slraZemeSlar 
— »ja nepuSun t»k finoga duhana, ja 9i 
kupujem pakleca po sedam krajcari, ali 
praesident sudbenoga stóla puSi onakovoga, 
a od moje kéere, koja pri njcm sluZi dobi- 
vám prazne njegve paklece, le nje onda na- 
punini svojim jeftimm i prostim, to пм onda 
diáé moj ugled pri soldatib, kad vide tako- 
voga pakleca od finog duhana.«

»Ali gospodin praesident« — véli mu 
vice praesident — »как more éoviek od 
njihovog sfaliáa lakó zloéestog i prostog 
duhana puSiti ? Em od toga duhana kosta 
paklec sedam krajcari.«

»Je znate« — odgovori praesident — 
»ja puSim pakleca po íri krune, a ne uvoga 
prostoga, ali moja Zena je slraSno za penezi, 
pák da bi ona saznala, da ja pakleca po 
tri krune ptiSiin, mozbit bi se poScukala. 
Moja onda kuharica, kéi jednoga 9tra2em,eé(- 
ra, nu douaSa prazne paklece od duhana,



UH áuelötdoiu zajtreka lopila. Suelsider so nacker zvani 117 godiSuji starac, koj je 
je nekak prehitd i od йене oprava se je pod Napoleon francnzkoga cesara vojuval 
vuÉgala; kada su uju spazili, GaSparica veC proli Ruskoga orsaga. 
je pogibelno zgorela bila. ü  iátvan-Spital su 12 igraóe SC je  obesil. Poleg
nju spravili. BékéSCaba varasa na Hrabovsky Gjörgj

— O biteljk réen je  za  rad i neverne  tanji se je straSno dogodjaj pripetilo. Hra-
su p ru g e . Na Sig^lujfalu obcini Havlena bovsky Pál, 16 godiSnji biroSdeCko je vuni 
András poljodelavec u oni 2alosti, da je bil na tanji s gazdovotni diécami, ar je 
njega supruga neverno ostavila, zapral se gazda nekam u varad otisel. Za obedom je 
je u slan i s jednom sekirorn zatukel je biroSdeCko gazdovom deckom, 10 godiSnjim 
svoje dvoje dece, onda pák se je obesil. Kada Miska zvanim sinom od Salma Mvanovo 
su susedi u slan vdrlí, svi Iri su veC vjeöanje govoril, med tém je napré vzel 
mrtvi bili. jedno vu2u, gori je plazil na drévo, i sme-

— U m orstvo. Elek Jo2ef jakohalmiski juC je doli kriCal decam : — Na, vezda se
deCko je Мигйа Elemér le2ak cigana u budem obesil! Svezal je od vu2e jedno
jedni jasberénjski krCmi u srce vpiCil. Мигйа stran к drévi, a drlugo slran pák si jeokoli
je odmah umrl, momaka su vlovili. Sinjaka narnotal i spustil se je. Na jenkrat

— B ugarsk i kralj u n a iim  o rsagu . ie na drévi visel- Dpca su se jako smejala,
Ferdinand bugarski kralj je augusluä 28-ga kada su vtdli deCka simo-tarno rilali na 
dana na osobnivlaku u Poprad dolazil. Na drévi. Za kralkoma je deCko umrl, ar se je 
Stacionu ga je Glatz Gjula StaoonSet pozd- né möge! oslobodili od vu2e. Deca su ga
ravil s kojim se je kralj dugó spominal. *«nio ostavila, samo onda, kada je i mali
Ferdinand kralj je onda na automobilu na v?an doSla, onda su povedali, da se je Pali 
PüSpökhaza u svoj kaStelj vozil. obesil.

— G rabczno u m o rs tv o . ü  Sentgal “  Garj mber,ib Edet. 25
(Sornogj varmegjija) obéin, su Köveéeé tóivá,, f dlS"l' ^IjezmCk, Cmovnlk je jako zsljub- 
t Imre psstiri iz jedne ovCarnice jedou ovru ‘jen b.l Ljubil je od Kertés Imre dovicu 
vkrali. Horvath Janói ovéar je spaz,l ovo osem"a»8t godiinjn lépu devojku, ah mat, 
vkradjenje , za tolvajé je Mel. koji su na Io >° «emtb. prot, stala. Ganmberh, koj u F.um, 
s revolverem ovöara strelili. Horvath je od- 8V 9' svoje posle je auguslui 29-ga dana
mah umrl. Krvnike sada Zandari ÜCeju. "dvaCe'  u B'ldaPe9‘ do9el , u

— Ogenj n a  g rék lm  sv eu 6 ilié tu . R«»»-alica broi 92 slan, gde dov.ca .ta-
U grikim glHvnim varaiu, vu Alhénu je u »“va Рг0811 *enu’ ah » •  Iе aabadavo 
minuéem dneve na sveuCiliitu ogenj nastal. b"»: *8"a Je aadnJu rpe « « ' • » *  ка{ Je 
Med gasenjem su dvé vatrogasci umrli.ieat Ganmberh revolvere napré vzel, , u glavu 
pako teíko se oranili. 8e,.)e Neirefnoga Cloveka su bran,-

_ . . . ж „  . . .  telji u RokuS-Spital spravili.
— S am o u b o jn , te z a k . Na K>she- _  g u d a p e §t — K eékem étu. Mag-

gjeiu je slrahov,hm пае,nőm san.oubOinik lavoj vara8,  Budapest je keíkemél-
postal Dudái Péter ZeljezmCk. teZak. V ooé, skim oegretnikom eeterdesetjezer kurun dara 
je na hitroma gon skoCil íz postelie, к sebi |a)
s, je vzel oruzje, van je iiel u vrt, i tamo _  T rag iína  s m r t  m ed o ran jem . 
se je uI glavu streld. Dudái > odmah umrl., He КагоЦ poljodelavec je augusloS 29-ga 
bamoubojnik veC )e zdavnja boleslan b.l, , | ц  ZQrjtJ „ „ „  jS e | u D é d e s |a , u (A r a d v a r m e g .

to je zrok njegvomu C,nu. tjija) halar na svoja zemlju oral. Med o-
S |" r t  m ed kupan je . 1 ranjem su se konji splaiil, i ndbejZali. Her-

rdkerék jVaivarmegiija) obc.n, Keresténj, gft je Jako u |e jje| , b ы  Je za 
Pál notanui je s v,ie.b, pnateljem, u Pmka hoilj a|i vu jfdnl udi se je jcj, j 
r,éku lie se kupái. Med kupanjen, ,e u ,ak nesrelno je , pred p|uga, daodpluga
jednu vrtlog dosel, , za neitere п,шц1е oS|ro , e|jezQ ge mu'  je „ íe|udac zavr,elo
vtopi se. /.• Kada su tamo hodfcfi to spazili, Hercog je

— S to s e d e m n a js t  god ián ji v e te - ,veC mrlev 1>H
ran . U Staiersko navodno Zivi jeden Stei- j ________

' ... " ’ " ! N ek a i za  k r a te k  6as.
kojega njezin otac puSi, a to je duhan po ------
sedam krajcari, u ovoga ja onda mojega étefekov raéun.
finoga duhana strpam, a praznoga pakleca ,Stric nam je prepovedal ovu pripeéenje. 
od mojega finoga knhariea odnese .‘Znate, Vu onu vréme, kacbi je Síelek krémar bil 
lo je samo radi mira u kuéi.« vu Mártani sem iS$l na kupicu vina sa

____ jednim prijateljom k njemu. Da se oCemu
. razhajati, Stefek uije mogel stotinku razrne-

P r e l r ig a n e c .  niti, moral sam dva litre vina duten ostati,
IT n л 'kője si je laki skrajdom na stol zapisal.U novinah je slalo, ds ,e pás -F üri,« , ^ (ека ' ma|o drJ  , za ", je

zgmul I tko ga najde 1 natrag donese gon- 1 r r J
podinu notarijuSu Babiéu, dobi nagradu od i , (1 . , ,j . . * в se za kratko vréme prebudi pita
n о rima Ipunicu:

Njegov collega i prijatelj gospodin Larn- — Cujeju mamica, kuliku je Gjura
sack ga zaőudjeno pila,zakaj je tak visoku ostal?
öumu penez postavil za aagradu o n o tn u ,|^ ™ _  Dva litra — odgovori punica 
koj to slaro pseto nalrag dopelja. gtefek je brzo zapisal opet na stol dva

»To sam naóinil mojoj Zeni za volju, | i dale drémle. 
koja ga je tak rada irnala.« 1 Po vremenu se opet oZevi i pita Zenu:

»No, ali bi se ti éesal za vuhi, da ti ~  Cu;eé Cila, kuliku je Gjura du йен
ga Iko fin jedan kral donese I« I ostal r'

_ . . .  , i — Dva litra — véli йена.»To je nemogufp ! — Ja sam ga ol- , . . ■_. „ . . ,J hlelek, (ja nepozabi opet zapiSe na stol
rova * dva. Óéi ga vkaniju i opet je pokojni.

Em. Kollay. Drugi dán v julro, da se mu je glava
inalo razlullala sh je zmislil za moj dug.

. j i  l i j M ü O f * . -  4 з  , ■ <.

— Uh! vraga dal, Gjura je meni snocka 
duZen ostal i ide к stolu, da zraéuna

— H m ! véli vusebi, tu je зато seel 
litrov zapisano, ali on je zasegurno vise 
ostal duien i laki zapiée joS äest.

Doáel sam laki drugi dán plaéat — 
veliju stric — i pitam krCmara:

— Na Stefek, kaj sem duzen osta! у 
Cera?

— Ah, kaj se tak 2uriá im je ni uk 
Cuda. Svega skup je samo dvanajst litrov.

— Evo tu imaS peneze. Samo ve budi 
tak dobéi* pák mi poveó gde si hodil vu 
äkolu i gde si se к vragu tak dobro navóil 
raöunati?

— Vu PeteSovci — odgovori Stefek

Nótárius : Cujete birov, ako vi to mis- 
lite, da ste tak spameten, как ja, onda ste 
bormeá veliki osel.

Zena i mu2.
Pripetilo se, da jedna hmanja i jako 

jeziCna йепа od smrti pripovéda mu2u.
— Ti йепа, — véli mu2 — ti budeä 

na jeden veliki svetek vumrla.
— Kak ti to znaä?
— Так ti ja to znam, — véli тий — 

da budeá ti vumrla, to ti bude meni jako 
veliki svetek.

Od te dobi vise nigdar je йепа né ku- 
dila mu2a, jerbo т о  je i stém jalna bila, 
da nebi pravolé mu2u na skradnji vuri 
veselje napravila.

Vu hotélu.
Londiner : Prosim veliCastni da njih 

budem zbudil ?
Gost : Vre vám budem zvonil.

Kralj i baka.
NaS presvétli kralj je navaden se jako 

rano slati. Так se pripetilo, da su i dva 
baki se pred vurum stali. Kaprai si je ba- 
kanCe fcnéral, a prosti soldat pák je remena 
pucái. Obedva su bili bosi, gologlavi pák 
samo tak v gaCaj.

Kaprai spazi, da kralj proli logoru ide 
i hitro za kommendéra :

— Haptak !
Obedva postojiju jednako po torárifto, 

как svéCa.
Kralju su se dopali baki i laki zapita:
CujeS sinek, pák zakaj imaS ti nastbi 

domaíe gaőe, im svaki dobi tu komisne ?
— Prosim komisne bi rád preSpar d 

orsagu, odgovori baka.
Kralj bi se rád bil oovedoCil jeli zaiJ- 

Iídu ima baka komisne gaCe, zapoved mu 
da, пек odmah рокайе teleCaka.

Baka hitro donese vun teleCaka i a- 
korat dvojf* gaCe su bile nutri lépő spako- 
vane

Kaj pák je turned gaCami, pita smejuC 
kralj ?

— Pokorno javim, to je ver2inia cig;»ra, 
pripravljena za nedelu.

Za dvé vure potlarn zove ezredes bakó 
na raport i tam то  prék da jedno Skatulu 
punu znajlepSemi verfciniami. To mu je sam 
kralj poslal.



Ga b o n a  A ra k . — C ie n a  H ib a .  I
mmázea I l m.-rent, , kor. fill. 1

Ваха elsőrendű PSenica Íí 21 20 —
i ttoxs Hrfc 15 50— I

Árpa JeCrpen 15 20— j
I Zab Zob Ifi 60 —

Kukoricza : Kuruza suha 14.2 0 — |
Fehér bab aj Grah beli 26 20— |
Sárga bab j » 2uti 2 2 8 0  —
Vegyes bab ~ * zméSan 1 8 0 0 — |
Kendermag Konopljeno seine 22 00 —
Lenmag Len 2850 —

i Tökmag KoSCice 26 50 —
Bükköny [ Graborka 14.70 —

1908., 1909. és 1910. évi kitűnő 
minőségű

rizlingbor
Mí_, eladó.

Bővebbet:

Várady Sándor
földbirtokosnál : Fridau. 

_________

1908., 1909. i 1910. godiánjo 
izvrstno

rízlíngvíno
je 11a prodaju. Obiljneáe pri

Yárady Sándor
vlastelinu u Fridau.

'— --------1 m m m m m m m m m

SZÉP LENNI?
mT r g i t - c r é m e  rerlakon, —  átkoltozkodós

a T Ä : j S U .S Ä S : S ;  okiból, — egv teljes ebédlő be-
fo lto t, r á n c o k a t  stb. g y o rsa n  és b iz to s a n  é l-  
t iv o l it  és az a r c  Id e á lis , szé p  és üde le s z . Nem-оик.г .rcbőr.ь.пешa",.h .ín <. ké. (.к«, rendezés. egy teljes szalon be-
rité sé re  é s  s z é p íté s é r e  is legalkalmasabb Az ósz- ’ W  *

szes szépitöszerek között a

Földes-fele Margit-Cröme re,"lezés' Ы4ЬЬ4 к01бпй,в Wi-
örvend a legnagyobb kelendőségnek, mert te lje s e n  ■  képek és szőnyegek, teljesen jó-

á r ta lm a t la n  és zsirtalan. j
Nagy tégely 2, kicsi 1 korona, minden gyógy tárban I , ,
és drogériában. . . K iv á ló  t o l le t t -c ik k e k : Margit КЯГСШ И
hölgypor (3 színben) 1'20 kor., M a r g it -s z a p p a n  70 ! ч í

fillér, M a rg it-fo g p á p  1 korona, M a r g it -a rc v iz
1 korona. i  A  £  d

Tesék a záróvédjegyre ügyelni és csakis ere С  l  <1 Cl О  К  ♦
deti készítményt elfogadni, melynek ártalmat
lanságáért ét kitűnő hatásáért felelősséget

-s a u t földes kelemen arad. Cím a kiadób,vatalban-
Kapható Csá-ctornyán:

Pethő Jenő gyógyszertárában. 
к м м и я м м м м т я и

f FISCHEL FÜLÖP i

1 (STRAUSZ SÁNDOR) |
f KÖNYVNYOMDÁJA |

i CSÁKTORNYA
I

► Elvállal nyomdai munkákat ♦
í úgy egyszerű mint a $
► legdíszesebb kivitelig ♦
k í



'r ’S' ÍXesítés.
Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására adi i, 

hogy Csáktornyán a Gróf Pestetics-utcában levő saját házamban 
egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelően felszerelt

fényképészeti műtermet
rendeztem be.

Felvételeket bármely időjárás mellett eszközlök. Minden 
nagyságban készíthető képeim kiállják a versenyt minden más 

i műteremben készültekkel.
Szíves pártfogást kérve, maradok

teljes tisztelettel

685 2-2 R e r z íg o n ja  H U jo s .
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Clrce bordóit prazní lagví
» j ut ányos  árun k n p h n tó k \ se more/и tú l ciénu

Rosenberg Lajos i Rosenberg Lajos
s ze s z  és b o rk e r e s k e d é s é b e n  | v inu t rgovcu

C sáktornyán. j Csáktornya.

* Az iskolaidény alkalmára ajánlom dúsan felszerelt :
g y e rm e k fe h é rn e m ű ,

g y e rm e k  h a r is n y a ,
«, g y e r m e k k a la p ,

g y e r m e k c z ip ő
éá egyéb felszerelésekből állé raktáramat a bevásárló szülők szíves figyelmébe

S z o lid  k is z o lg á lá s ! : J u t á n y o s  s z a b o tt  á r a k !

Magamai a n é. kölsönség szíves i'ArlIogásábii ajánlva, maradok teljem tisztel« llel

finom férfi es női (iliös és cugos «  I f n l n m n n  D n | n  «  Finom ferf é s n i i fűzős es cugos 
BOX CIPÓ parja 8 50 К *  Ш б Ш В Н  D ő l d .  ♦  BOX CIPŐ párja 8 59 К

_____  J

Fix fize té s
és magas jutalék mellett alkalma
zunk vidéki ügynököket, sorsje
gyek részletfizetésre való eladásá
hoz. Havonkint elérhető jövedelem 

8 0 0 - 6 0 0  [ í .

Hechf Bankház Részvénytárs.
Budapest, Ferenciek-tere 6.

„SCulatéa*“
szobrász- és épitóu.üvészek állni lervezelt 

kész művészi síremlékek állandó  kiállítása

Budapest. Vili.. Köztemető út 4 szám.
Telefon 9 1 -7 6 . Iroda

B L U M  L A J O S  sírkőraktárában.

Nyonalott F'Scb I Félő » Sándor) knnvynvomdáiáhan ОнйИогпуйп
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