
A jegyzők.
A közigazgatás épüleiét a jegyzők tartják 

vállaikon. Hasonlítanak ahhoz a mithologiai 
alakhoz, aki a csapongó képzelet szeiint a 
Gibraltár szorosnál Európát larlja vállán. 
Sőt azt kell mondanunk, hogy Verbőczy 
Corpus jurisa óta a nemzet képviselete, de 
még inkább az alkotmányos kor egyenesen 
arra dolgozol!, hogy a legyzök munkáját 
szaporítsa. Valahány törvényünk van, annak 
végrehajtása a jegyzőé. S a hivatalos napi- 
teendők taposó malmában még azt is várjuk 
a  jegyzőtől, hogy egy kis községei irányítson
— a haladás zónája felé tereljen: küzdjön a 
rnaradis-ággal s még népszerűsége árán is 
egyedül a közjó s az vezesse, hogy a község 
sociális boldogulását munkálni hivatása s
— kötelessége.

Ha valaki, úgy a községi jegyző melló 
ra. hogy munkája értékeltessék s mikor a 
jegyző emeli íöl szavát kari érdekei mellett
— hallgassuk meg.

Az országos jegyzőegyesület nagyon szép 
szándékkal van ellelve. Mintegy 200—300 
olyan elárvult jegyzőgyermek van. aki ak
kor vesztette el apját, anyját, mikor az édes 
apa még nem szerzett nyugdíjra igényt. Mi 
vár rá az ilyen százszoros un proletár-cse
metére? Ezt nem akarjuk érinteni se. Ké
mesen beszél róla a napi élet, a tapasztalás, 
'-öl olykor a kriminológia is. Elképzelni, mit 
szenvedhet az a |egyzö, aki haláltusáját vívja, 
ha tudja, hogy gyermekei ki vannak dobva az 
élet viharának, nevelőkéz nélkül. Ezeknek a 
^zerencsétien embereknek, akiknek nem volt

módjuk annyi évi szolgálatot szerezni, mely 
alalt gyermekeiknek neveltetési segélyt biz
tosíthattak volna — mennyire megkönnyíte- 
Ilök halálos vergődéséi, ha az illetők tudnák, 
hogy gyermekeik nincsen k kidobva a zül
lésnek, h gy az ilyen elár U, gondviselőkéz 
nélkül maradt jegyzőárvának — nevelőhaza 
van. Az országos jegyzőegyesülel, melynek 
elnöke nagystílű férfin — maga is csak nem
rég Mezőtúr város főjegyzőié, azt akarja, hogy 
mihamarább ez a nemes célú nevelöház lé
tesüljön. Erzsébet királynéról nevezik el az 
mlernálust s építésre van is kétszázezer ko
rona Az építkezést rövidesen meg is kez
denék, ha az emberszer» tő társadalom ebben 
a nemes törekvésükben segítené a jegyzőket. 
Sorsjátékot rendeznek s ennek során 65000*1 
koronái sorsolnak ki A sorsjáték jövedelme' 
van hivatva a még hátralévő alapot pótolni. 
S hoiiy ezúttal nem a sorsjegyzés szédelgé
sével állunk szemben, de szolid, szép szán
dékkal — jelzi az a messzemenő támogatás, 
mellyel a belügyminiszter a jegyzők segítsé
gére sietell. Fölhívja a községi képviselőlés- 
tülelekel, járulianak4 a sorsjegyek bizonyos 
számának vételével a célhoz

Nem hisszük, hogy akadjon képviselő- 
testület, mely elé. ha a jegyző azzal fordul, 
hogy most szerencsétlen kartársai gyerme
keiről van szó. hogy viszonyai szerint rie 
hozza meg jelentős áldozatát a célra. De söl 
azt hisszük, hogy ha a jegyző ; zokhoz fordul, 
a kiknek naponta tesz szivességekel, hogy 
a j» gyzök egyeteme* ügyét támogassák — 
nem fog akadni ember, a ki az Erzsébet 
árvaházért ne nvuljon a zsebébe.

Ennek a*z ügynek sikere azon múlik.

hogy a cselekvésre, a kedvezményezésre hi
vatott és erre erkölcsileg kötelezett jegyző 
mint gondolkozik, hogyan érez? A minden 
neveltetési járulék nélkül úgyszólván a szél
nek eresztett jegyző-árvák ügye minden kar- 
társat cselekvésre kell, hogy szólítson s a 
társadalom, melyei igaz. ezer felé vesz igénybe 
a szervezetlen közjótókonykodás megható 
kérelme — ne hagyja el a községi jegyzők
nek ^zt az igaz, emberbaráti ügyét.

A muraközt plébániák történeti fejlődése.
(A Povjest Medjimurje adatai alapján.)

Irta: H aller Jen ő .

A horvátországi egyházak Szent László 
elöli a knini püspökség alá tartoztak. László 
és Álmos — amikor elfoglalták Horvátor
szágot — el akarták Dél-Horválországot szi
getelni az északi résztől egyházi tekintetben 
is: ezért alapít László püspökséget 1 0 9 2 —ben 
Zágrábban. Némelyek szerint Muraközt legott 
ide kapcsolták (Ez azonban egyelőre, komoly 
érvekkel meg nem bizonyítható még)

Mindeneseire homályosabbá teszi a kér
dési a? a körülmény is. hogy miért vo4t a 
veszprémi pü-pöknek a tulajdona a Mura« 
közben elterülő halaim s Vizmet nevű birtok, 
amely egyenesen a veszprémi diöcézis tulaj
donába ment át.

Egy 1 3 3 4 .  évi püsköki kézirat szerint 
ebben az évben 1 1  plébánia áll fenn Mu
raközben. amelyek alapításának éve azonban 
teljesen ismeretlen még. Ezek a következők: 
л slridói, k issza bad kai. perlaki, a nedőcu 
(drávavásárhelyi), a szelence«. Csáktornyái, 
lüskeszentgyörgyi és 4, Szent Mártonról el-

Rábczay ezredorvos úr.
Humoros rajz —

Irta C site Károly.
Rábczay Zsolt eziedorvosnak két nag. szen

vedélye volt: a vadászás és a kártyázás. Tudva
levő dolog, mind a két szenvedély sok pénzt föl
emészt. Így nem csoda, hogy Rábczay is nagy 
halrstent mondott, amint végre-valahára ezer ko
rona összekerült tálcájában. Ez is csak annyiban 
gyülekezett össze, mert évek óta sóvárgott egy uj 
fajta, tinóm vadászpuskáért. Megírta a megrendelő 
levelet, be is pecsételte. S bezárla Íróasztala 
fiókjába, azzal az elhatározással, hogy a következő 
naj. délelőttjén feladja a póstán, pénzzel együtt 
Derült arccal ment aztán a kaszirióba, hol ;» 
mindennapos délutáni kártyakompániák javában 
nyelték már mintegy húsz féle égő-szivar és < iga- 
retta tengernyi füstvegvülékét.

fis Rábczayt elragadta ismét a kártyaszen
vedély Haj, a kártyaművészeknek nagy szimatjuk 
van! Megérezték a vadászpuska árát s egyszercsak 
azt vette észre Rábcz.iy, Imgy elgurult az ölven 
darab húsz koronás aranya a kaszinói bűvös 
asztalon S csak akkor jutott eszébe a vadasz- 
puska. Felugrott nagy elkeseredéssel a kártyaasz
taltól s rohant át a ruhatárba köpenyéért Mar 
indult kifelé onnét is. amikor elébe állt peckesen 
az uj adóhivatali gyakornok - -  egy tizennyolc 
éves vézna legényke -  meglehetős kurtán hemu
tatkozva :

Csintalan vagyok.

— Én meg goromba vagyok.
— De kérem, Csintalan vagyok !
— Mondom, hogv én goromba vagyok ! — 

szólt Rábczay s rohant lakására.
Előszobájában Pista a cipőit pucoválta. Pis

tával ugvauis az az történt, Imgy huszonegy 
éves korában osztrák pénzen készült bugyogóba s 
a magyarok pé»izén készült kabátba bujtatták, így 
azon szerencsés helyzetbe jutott, hogy nemcsak 
királya, cie császára is lett neki. Ezen állapotban 
vette magához Rábczay tisztiszolgának.

Már mint mondám, Pista cipőt pucovált, 
még pedig bősz danárözással:

Mogyoróidon nagy a csalién,
Ott terein a derék kis lány.
Mennél nagyobb ott a csalán 
Annál derékebb a kis lány.

Rábczay az ajtón kívül hallgatta végig 
ezen költői strófát s aztán rettenetes haraggal 
berontott :

— Te marha ! hát még az is nóta ? ! . . . 
I Csabán, meg a kis lány! . . .  Oh te ökör, hát te
is modernistának csaptál fel ! . ..

Ennyi hosszúság után bevette magát a dol
gozószobájába. Megevett bárom darab füstölt túrót. 

! (Szülővárosából küldözgette neki az ügyvéd bátyja.) 
jS megivott egy pohár jó piros bort.

Megneezelte ezt a Pista is, besompolygott 
utána о kitisztogatott cipőkkel. Hálha-netán meg
szállja, mint inár egy párszor, a jó lélek a nagy
ságos urat: juttat neki Í9 egy pohárral.

— Mutasd a cipőket! — förmedt reá Rábczay.

Pista reinegó kézzel nyújtotta át a lábbelieket.
— Mit csináltál velük, te pernehajder ? !
— Bekentem és kifényesítettem.
— Azt látom. De nem kefélt* d le előzőleg 

a sál t. Mit mondtam a mull héten ? . Ha még 
egyszer megtörténik, pálcával csaplak meg . 
Nohát, én nem hazudok hiába: feküdj rögtön ide 
a divánra.

Pista megrémülve tette le magát a kimuta
tott helyre.

—- Nem úgy, fickó, nem úgy. Megfordítva 
feküdj !

Rábczay reá suhintott a Pistára s a szégyen 
ide. szégyen oda, sírva fakadt.

— Oh, te pipogya, birka szivü fráter! még 
ezért is sírsz ?! Restellnem kell, hogy magyar 
vagy . . Nesze » z a pálca, üss reám vele, mek
korát csak tudsz. Meglásd, még csak fel sem szi
szének! — szólt méltatlankodva Rábczay s meg
felelően helyezi el testét a divánon.

— Nohát 1 . . .
— Isten neki! — gondolá Pista, **— ha úgy 

tetszik, legyen meg az akaratja a nagyságos urnák. 
— Neki huz.tkodva akkorát csapolt reá. hogy 
majd a nadrágja elrepedt belé.

— A leremburádat. fickó, két akkorát ütöttél 
reám. mint én le reád. No lásd, méfi sem bőgök 
én, mint te !

Nem 'is ült le Rábczay még másnap sem a 
kaszinóban a kártyaasztalhoz s az olvasóterem
ben is állva lapozta át az újságokat.



щ Ч А

uevozeft plébánia. amelyek helyét a régi 16U3 ban ^rínyi egyik íiát. Györgyöt, tí«kóc címeken. Mint örvendetes lényt *meli ki a
kézirat m*w őrizte meg. De 1 bő iben  voltak jJáuo* pálosrcmii prior áltéríti a kai vallásra, jelentés, hogy a mull évi állami költségvetés
n»ég: (Murjiszerdahely?) SzredisCaén. Bottor- Mig az atyja a kát. papokat üldözte, h ányában nem engedélyeztél államsegélyek
nyári. Pomorjén és Szentmártonban is plé- addig az «tiú György meg viszont a protes- az nj bmítöi állások javadalmazására jövö
bálnák. láns prédikátorukra vetette ki a hálóját hó elsőiétől fogva az egész vonalon utalva*

Az 1501-ben kelt püspöki leirat már Egyben Domilrovics Peter zágrábi püspöktől nyozlatm fognak A minisztérium hat állaim 
14 plébániát említ. Ezek az alábbiak: 1) megfelelő számú papot kér Muraköz szá- iskola renoválási munkálatára adta meg jó- 
Szabadka, amelynek plébánosa Bálint pap; mára Muraközt pedig ellepi 12 pálos-pap, váhagyását. A k'r. tanfelügyelő az üresedés 
2). Nedőce (Drávavásárhely), plébánosa Be- hogy népét visszaterelje a kát hitre. A ka- ben levő igazgatói állások betöltésére es a 
nedek. akinek 2 káplánja van: 8) Lopahnec tohkus üldözés 1570 — 1613-ig tartott, még címzetes igazgatói előléptetésekre javaslatát 
(Viziazentgyörgy) György nevű papjával; 4), a protestáns irtás 1613 —1720 ig a minisztériumhoz felterjesztette.
Slridó, Mátyás nevű lelkésszel és 3 káplán- A magyaroknak, akiknek nagyobb része Л törvényhatósági m. kir. főállatorvos 
mii; Pomorjén (Szí Márton) a plébános: Luther híve lett. igen Kínosan érintette ez a jelentése szerint a haszonállatok egészség; 
Illés; 6) Szelence (Szelnie*) papja Márton változás Követelik tehát 1625-ben. hogy viszonyai kedvezőknek mondhatók A raga- 
nevü; 7). Szrediscsén Ambrózius a pap neve. Muraközt **gyházilag szakítsák el a zágrábi dós száj- és körömfájás vissza fejlődésben 
a segédlelkész: György: 8) Boltornyán a püspökségtől. Vinkovics prépost azonban ál- van és jelenleg még 167 község fertőzőit 
plébános Ambrus, van 2 káplánja is: 9). lást loglalt a pozsonyi diétán 1625-ben a Szarvasmarha felhajtással kevés állalvásar 
Belicán István a plébános; 10). Csáktornya javaslat ellen ö noha megtépázták is kemény tartatott meg s ezek forgalma is aránylag 
papja Tamás, a káplán neve: Mihály: 11) szavaiért: mégis megbukott az indítvány, csekélynek mondható. A vasúti állatszállítás 
Turn inec (némelyek szerint Légrád) papja1 1637-ben Vinkovics Benedek zágrábi j is kisebb volt a zárlatok miatt. A csáktor- 
Mihály, káplánja György; 12). Muravid, plé- püspök lett s mint ilyen felszólítja Zrínyi nyai határszéli egészségügyi megfigyelő állo- 
bánosa János, akinek 3 káplánja van: 13). j Miklóst, a költőt, hogy a furniscsei kaivá- másra járási állatorvosi teendőkkel Békési 
Perlak, papja Márton nevet visel; 14). Pod- nista papot némítsa el. Ármin magy. kir. állatorvos küldetett к
breszt (Drávaszilas) ; Ugyanekkor pedig Légiádra küld egy -  ■■■ ^-^-=—-■-===■■ - ■ ■

A kolori egyházközség 1789-ben alakult, katolikus lelkészt Vinkovics András szemé- — Hirdetés. Csáktornya község elöl|á- 
A sztmáriai pedig 1790-ben. A 18. század-' lyében. akinek védelmére gyámolítást kér rósága közhírré teszi, hogy az 1911. évi III 
ban a vidoveci (illetőleg bisztricai) önállóIZrínyi részéről a protestánsokkal szemben,joszt. valamint a nyilvános számadásra kó- 
plébáuia négy külön községre hasadt. Ebből akik túlsúlyban voltak itt ekkortájt. telezett vállalatok, úgy a löld- és házadók
az egyből támadt Muravid, Alsódomboru, Maga a püspök nem átallja fölkeresni | uláu kivetett általános jövedelmi pótadó k.- 
Kotor és Szí. Mária. 1502-ben a podbreszti i  Mallekóczy Miklós bárót, hogy hitehagyásra j vetési lajstromok 1911 évi szept. 10-löt 
fára megszűnik I kényszerítse, de fáradozása nem jár sikerrel, i szeptember 18 óig 8 napi közszemlére Csák-

Muraközben a protestáns vallás Zrínyii !“>"*»» к0г^ «  МгАШ  kféletnek
Miklósnak, a szigeti hősnek idejében kezd w т n  n  n
benyomakodni 1560 körül, akinek neje: Ro- A  k ö z ig a z g a tá s i  b iz o t ts á g  k ö ré b ő l .  ^  L b  0  l \  Г E  L E Ív.
zenberg Éva maga is protestáns volt

r, „ . n .. , Zalavármegye közigazgatási bizottsága j  « « /« a « «
Fia. Zrínyi György ak. loM-ben■ ,artütlil gyűlését. Л

lelett csak meg tűr,-sebben karol,а 1Ы az д v4rmegyc jelenlése szerinl * *
“J " t ,  l „ .  ... . .  . . . , , a csendörség a mull hóban 218 bűnesetben Míg шит embert * ко

15b7 ben elaészul Légra.t vara. amelyet n, omol48, Kzekból kiderüli •>«« I m  sa tu i,, ,a la k .
György nagy szeretettel istápol. Egyben le- У . - " atomomnak szép Halálon Iája, ' .... .v.r u* -|. ... ., I9b lel|elenlell teltesse!. A kir. lárasbiróságokfordiltatja Werbőcsy Tripartitumat is mura- , . . . . .  . n 1 .. , ? „ Meg sonse ..maiak, „ , . 1 hatáskörébe tartozó kihágás 9 esetben fordult
közi horvat nyelvre elö s valamennyi kinyonioztalotl A közigaz- H'““ **? * r°e‘ 3,é"

Zrínyi György ak. egész életét Mura- gat49Í „»irta*«,* ügykörében 334 kihágásból
közben morzsolja le: ín/O-ben nyíltan lép klf0|yólag Г.30 egyén feijelentetetl. Orvos- Nem vonz már ? sem hegyek a zalai partok
föl mint *z uj vallás hirdetője. lo71-ben rendőri hullaszemle 12 esetben teljesíttetett Azur szinpompája ? ..
Mallekóczy M.klós báró barátja tanácsára д hlll4l oka 5 „selben «.«belülit*. 2-ben
elkezd, uldozm Muraközben a kától, kueukal.. vil,4lncMp4e< 2.b„ Mé!hüdés. 3ba„ baleset л 
Papia.kat elűz,, templomaikat pedig részben | voU Tűzes„, u  ford(||| elö Az okozo„ kar
vagy egészben teldúlja. Ekkor szenvedett 154.^5 koronát lesz ki, melyből biztosítás Fénylő sima egét ladikon bejárni
kárt a m.hovljani (drávaszentm.hály.) Szl.iulj4„ 9774 K lé,ui m„g. д  uiz oka 5 eset- 
Mihaly-teinplom. továbbá a légrádi. perlaki,; ben «.llámcsapis, 3 b 11 gyermekek játéka.
slridói és szeillgyörgyi is. 1 egybei, gondatlanság, 5-ben kideríthetlen volt. Modern gondolkozás futott át A népen,

Légrádra. Pertukra protestáns lelkésze- Amerikába szóló útlevél 7 drb. adatott ki. á fwezis helyén üzlet, érdek győztek, 
két, küld. Elkergeti a szentilonai pálosokat a kivándorlás nem emelkedik. 'votakodl ntmek hlv*,g° 9ok siílnílk'
is, akikre rászabadítja a rajongó kálvinis-, д tiszti főorvos jelentette, hogy az idő- o< о „>pne
tákat A légii tózatosabb dúlás 1580-bau folyt, járás száraz meleg voll, a hónap második rnajd izza sztóvá  hévül a N ap szála,
amikor Simon priort is elfogták és börtönbe felében rendkívüli forróság emelkedett, a fel- ^ induI ^ » tü n k r ő l kö sz  vény meg л  zsáha., .. . O akinek ott nem jó , itt keresi fészkét,

.. , n .. nőttek es a gyermekek közegészségi állapota; s  a szép magyar tenger a sok bűnnek, szennynek.
Az uj vallás megszilarditasara György jő volt. Fertőző betegség 110 esetben lépett Ha rag vő modorral végzi temetését.

Nedőcére (Drávavásárhely) sajtót hoz S most ff |. Ebből a roncsoló toroklobra 29, kanya- z  h Г  /
már sajtótermékek osztogatásával, személyes róra 60 esik. Orvosrendőri boncolás 1. külső ° Ш °* У У"
beavatkozással és főleg igehirdetéssel tér hullaszemle 20, súlyos lest. sértés 14, ön- Áthelyezés. Л valla- és közoklalásügy 
jeszti Luther elveit gyilkosság 3 esetben fordult elő Véletlen | miniszter Baán Margit drávaegyházi állam

A leghíresebb horvát prol. szónok a cserencséllenség általi halálnak 16 egyén óvónőt a zsaruócai állami Óvodához jelei. 
Muraközben BuCié Mihály, bebeai plébános, eseti áldozatul, szerencsétlen szülés 2 eset-! minőségében, Szölössy írén mezölaborci ab 
aki lelkes híve lön Luthernak. BuCié három ben, elmekór 4 esetben adott orvosi beavat- óvónői a drávaegyházi allami óvodához 
könyvet adott ki Nedőcén: a Növi Zakon-t kozásra okot. Hét évnél fiatalabb gyermekek jelen minőségben áthelyezte 
(Uj törvényt); a KerStjanski navuk (Kérész- gyógyítása 31 esetben lett elmulasztva, emiatt — Törvényhatósági közgyűlés. A vár- 
tény tanítás) és a Contra realem praeseu- a megfelelő eljárásokat megtették. megye törvényhatósága holnap közgyűlést
tiam corporis Christi in Euchaiisliae sacra- A vármegye tiszti főorvosa a mull hó tart A közgyűlésnek vidékünket érintő 
mentő (Krisztus testének az olláriszentségben lolyamán több nyilvános jellegű gyógyszer-1 tárgyai lesznek: Matkovfics La|os volt jegyző
való igazi jelenléte ellen) cimüeket. tárai, lürdötelepel. kórházat, körjegyzői irodát nyugdíjjárulékamak visszafizetése Novák Pé-
1574-ben megsokallja Draskovics György felülvizsgált közegészségügyi szempontból s tér dékánfalvai utkaparó nyugdíjazása: a 
zágrábi püspök egyik ereti.ekhive működéséi a kolera elleni védekezés tárgyában kiadott perlaki főszolgabírói hivatal hivatalos óráinak 
és a tavaszi zsinaton kiközösíti Bucsicsot a rendeletek végrehajtását ellenőrizte és a szűk- megállapítása; a Csáktornyái Rákóczi-ulca 
kai. egyházból séges utasításokat megadta. : csatornázása jDrava vásárhely helypénz díjsza-

1574-ben jelen meg Nedőcén horvát Kir. tanfelügyelő jelentése szerint az bályzata; Kotor szervezési szabályreiuHelé- 
fordftásban Werbőczy Hármaskönyve. utóbbi két hó alatt 73 különféle iskola ré- nek módosítása; Kalmár János lü^ke^zent-

Zrinyi György m nt protestáns múlt ki szére utaltatott ki államsegély különböző györgyi segédjegyző lakbérének megál'apí ása



Drávafüred ingatlan adás vétele és kölcsöne; 
Mnracsány plébánost kaezgabona járandósá
gának megváltása; Füzessy Gusztáv mura- 
szentmártoni körjegyző íelebbezése ingatlan 
átengedése ellenében; Horvát Pál mnraszer- 
dahelyi utkaparó segély iránti kérvénye; 
Szenthe Ferenc Csáktornyái közs. állatorvos 
oklevelének kihirdetése; Ligetvár ingatlan 
vásárlása és kölcsöne; Alsódomború közs. 
faiskolájának kezelése; Perlak felebbezése: a 
lüskeszentgyörgyi és alsódomborui körjegy
zőségek községeinek bor és husfogyaszlási 
adóinak kezelése; a kisszabadkai körjegyzö- 
ségbeli községek anyakönyvi dijainak hová- 
fordítása.

— Uj helyettes jegyző címen lapunk
27-ik számában hoztuk, hogy Légrád nagy
község helyettes jegyzőjévé Starzsinszky 
László Csáktornya; segédjegyző lendeltetett 
ki. Hiba csúszott azonban hírünkbe, mert a 
végén úgy tűnik fel a kirendelés, mintha 
Starzsinszky László választás utján került 
volna Légrádra. Hírünknek ez az értelmezése 
azonban téves, mert Starzsinszky csak arra 
az időre rendeltetett ki Légrádra. míg az 
ottani segédjegyző. Seregélyes Károly, lel nem 
épül, aki betegsége miatt 3 havi szabadsá
gol kapott.

— Népesedési statisztika. H á z a s s á 
got k ö tö t t e k :  Bencerics Antal é& Tkalcsecz 
Mária; Szklepics Antal és Szlrbát Rozália: 
Szűcs Nándor és Fridrich Karolni: Horváth 
Lajos és Gazsi Regina. S zü le t tek :  Szersan 
Jakab, Huszár Károly. Spolarics Klára. Ver
tanes Anna, Keinczel Ella, Kercsmárek Hona, 
Horváth István, Leitmann Mária, Megla Fe- 
lenc, Segovics Mária, Köbb Teréz. M eghal
lak: Miholcsek Ignác (2 é), Horváth Maliid 
5 h). Molnár Elek (89 é), Schne^berger 

Józset (50 é), Szabó Ferenc (5 h). Králl 
István (23 é), özv. Podgorcsák Jánosné (73 é).

— Uj iskola. Drávalüred község uj is- 
koláiát 1911. szept. 24-én d. e. 10 órakor 
lógja felszenlelletni. A íelszentelésre az ér
lelődő közönség ez úton is meghivatik. A 
ki a 3 К-s ebédből részt kér. 15-ig tudassa 
a község elöljáróságával.

— Utóállítás. A tolyó évi utóáilitást 
Nagykanizsán f. hó 20-án tartják meg.

— Cigánykaraván. Szentiionán e hó
5-én 15 cigányt tartóztatlak le. A cigányok 
túlnyomó részé Ausztriából való, de Horvát
országból löltek. Nemcsak csavargás miatt 
leltek a közigazgatási hatóság ioglyai, hanem 
azért is, mert Horvátországból jöttek, mely 
terület a kolera miatt zár alatt van A ci
gányokat horvátországi molnárok csempész
lek ál a Dráván csónakjaikon s olyan helyen 
számítolták őket partra, ahol őrség nem ál 
iott. A cigányokat a kolera miatt megfigyelés 
alá helyezték s azután eltoloncolják ókel, 
ami nagy munkát vesz igénybe, mert majd
nem annyifelé keli őket elloloncolni, aha- 
nyan vaunak.

— Feloldott vesztegzar. A Csáktornyái 
hetivásár mull szerdán megnyílt. Serlésekből 
tekintélyes felhajtás volt, úgy hogy a sertés
piac tejesen meglelt Szarvasmarhából azon
ban körülbelül csak 80— 100 drbot hajtot
tak fel, nyilván azért, mert a környéknek 
még nem voll tudomása a hetivásár megnyi
tásáról A vásár megnyílását Szentilona,! 
Felsővidafalva, Zalaujvár, Felsöpuszlafa. Drá- 
vavásárhely es Drávaszentiván községeknek 
a zár alól történt feloldása tette khefövé 
Drávaszeutmihály és Nyirvölgy már koráb

ban oldattak fel). Legközelebb Lapáuy. Ormós. 
.Muraszentmárton, Viziszenlgyörgy, Slridóvár.

és Ligetfalva községekre kerül a sor, ahol a 
sertésvéezés marhabetegség szintén megszűnt.

— Megengedett vásár. A Csáktornya 
környékén uralkodott száj- és körömfájás 
miatti zárlat megszüntesse következtében a 
marhavásárok egymásután megnyitnak. így 
a f. havi szenlilonai vásárra is a hasított 

ikörmü állatok felhajtását a vármegyei нЬь- 
ípán megengedte.

Aliatdíjajás. Légrádon m. hó 7-én a 
zalavármegyei gazdasági egyesület a nagyka 
nizsai gazdakör közreműködésével lenyész- 
állatdijazást tartott. A díjazás után társas
ebéd voll.

— Müvóozestély. A lapunkban reklami- 
rozolt Pintér-féle estély a hirdetett időben, 
5-én este megtartatott. Jól esik az estélyről a 
legkedvezőbben, megemlékeznünk. ügy Pintér 
Imre szerepei, mint éneke igazolták a vára
kozást, melyet művészetéhez fűztűnk Parlag^ 
Kornélia is megfelelt hírnevének Nemcsak 
a magáuszámokat adta elő a két művész a 
tőlük várható bravúrral, hanem a Kíméletes

, férjben és a Mai cselédekben is igazi mű
vészettel játszottak. Hozzájuk csatlakozott s 
velük az érdemekben osztozkodott Fehér 
Arthur a Népopera tagja, aki a szellemes 
konferáláson kívül nem egy magánszámmal 
gyönyörködtelle a közönséget Az estélynek 
teljes volt a sikere, mert a közönség zsúfo

lásig töllölte meg a nagytermet
— A világ minden zugából ozónlik az elis

merő levél a Phosphatine Falberes tápszer gyá
rosaihoz azért, mert hálásak az anyák e kiváló 
tápszerért a gyárosnak. Az elválasztás pillanatától 
kezdve sohase gondoljon egyetlen anya se más

; tápszerre, mint az ezerszeresen kitűnőnek bizonyult 
Phosphatine Falieres-ra. miáltal gyermekeik erőssé 
és egészségessé váltak.

— A Csáktornya Vidéki Takarékpénztár
részére építendő uj palotára beadott pálya
tervek közzül Özv. Salon Péterné Csáktornyái 
építőmester nyerte el az első és harmadik 
díjat.

— Elmaradt repülés. Lányi Antal hon- 
védlőhaduagy Nagykanizsán ma délutánra 
tervezett r pülése motorlörés következtében 
elmarad A szerelő. Lányi Antal tudta és be
leegyezése nélkül próbáltgalla a motort, a 
mely helytelen kezelés folytán teljesen hasz
navehetetlenné vált

— Dohányzás Olcsóbb! Képtelen valamennyi 
elismerési írásra, melveket a kész szivarkák meg
drágulása óta kaptunk, egyenként felelni, kérjük 

ja számtalan dohányzói, kik Julius 1 -töl »Abadie«
hüvely és »Abadie« papírra áttértek, legmelegebb 

' löszön etünket barátságos jóakaratukért ezen utón 
fogadni és érdeküket jegyünknek tovább is meg
tartani. Mi szüntelen fáradozni fogunk, a papírnak 
minősége állal részesített bizalmat igazolni.

— TŰZ. Megint egy szomorú hírről kell; 
beszámolunk а I olvasóközönségnek. Szo
morúnak kell mondanunk azért, meri egy 
és ugyanazon községről van szó, ahol az

jelemi csapás immár harmadszor szedi az 
áldozatait, és ez Drávavásárhely. — Alig egy 
hónapon belül ez a harmadik tűzeset ebben 
a községben. — Múlt szerdán, 6-án, d. u. 4 
óra 10 perckor kigyuladl a Dugáu György 
pa|lája. — Alig lelt bele pár másodpert}, ée I 
égéit az egész pajta, csűr, szekérszm és a| 
sertésól — A nagy hőségtől tüzel fogott 
egy földhözragadt szegény özvegy asszony,* 1 
Cserjávics Péterné viskója. — Az egész va
gyona egy viskóból és kamrából áll. — A 
mint elhangzott a vészhír, hogy lűz vau, 
szaladt a nép ■ község minden részéből a 
hely színére, igen nagy részé pedig a lakos
ságnak otthon maradt, hogy megmentse a 
maga jószágát, marhát, g.izdasági épületeket 
stb. — Mintha megszoktuk volna már. hogy

az idei száraz év úgy hozza ezt megával, 
napról-napra el vagyunk rá készülve az or
szágos veszedelemre. — A veszedelmet ez
úttal is. mint a két előző tűzesetben, csak
hamar elhárították a helybeli tűzoltók, akik 
a legnagyobb veszély idején vonultak ki 
három fecskendővel — itöHd időn belül 
megérkeztek a környékbeli községek is a 
maguk fecskendőjével, még pedig Drávanagy- 
talu 2, Drávaóhid 1, Csáktornyái Tűzoltó 
Egyesület 1, Drávacsány 1, és a Csáktornyái 
uradalom 1 fecskendővel. A nagy szélcsend 
és a tűz körüli gyümölcsfák azonban meg
gátolták a bajt, a tűz egy helyben maradt.
— Növelte azonban a veszélyt a víz hiánya.
— A kutak sekélyek, alig voltak képesek 2 
fecskendőt ellátni elegendő vízzel, a többibe 
úgy kellett hordani a vizel a szomszédos 
ulcákból. — Valóban csodálatos és némi 
könnyelműségre vall, hogy a ialusi nép most, 
mikor az idő éppen arra való, vajmi gondot 
fordít a kutak tisztántartására és mélyítésére. 
Hiába a legkitűnőbb fecskendő, ha nincs 
hozzávaló víz. — Ezt azért hozzuk föl, 
hogy a hatóság is, a mennyire hatásköre 
engedi, megtegye a magáét, hogy rászorítsak 
a népet a kutak nagyobb gondozására — 
Mellesleg pedig meg kell említenünk a drága 
útadóból fenntartott országutat is, ahol egy 
arasznyi porban kell gázolnia az embernek 
Csáktornyától Drávavásárhetyig vagy vissza, 
s négy lovat kell befogni egy alig 5 mm, 
súlyú fecskendő elé, hoyy idejében olt le
hessenek a vész színhelyén. Sem a gyalog

járó közönség, sem a kocsik nem juthatnak
el Drávavásárhelyig anélkül, hogy ujjuyi 
vastagságú porréteg ne fedje az utazók hátat. 
Tele van az embernek szeme, szája, piszkos 
porral, mire megteszi az alig pár kilométer
nyi utal. — Csodálatos, hogy ez a bacilus- 
iészek nem tűnik fel senkinek! Mély viz- 
leereszlő árkok és VH>tHg por — ez az el
lenértéké a pontosan behajtott útadónak. Épen 
a Csáktornyái közönségből vagy tí ember 
kénytelen volt a nagy kerülőt igénylő glo- 
betkai utón menni haza felé csak azért, hogy 
éjiséges tüdőt hozzon a családja körébe. — 
Se gyalog, se kerékpáron, se kocsin nem 
tehet meg az embér ezen az ulou még fél
órát se, hogy vastag porrétegei ne hozzon 
magával. — Hol az utmesterek és utkaparók, 
hogy ezt nem látják! ? És ha látják, miért 

I nem intézkednek, hogy attól a tűdől, mellet 
veszélyeztető bacilluslészektöl végre-valahára 
megszabaduljon az utazóközönség? — A két 
líízkárosullnál a kár megközelíti a két ezer 
koronát — Dugán Györgynél elégelt a sze- 
kérszm, pajta, csűr, istáló, sertésól, hat zsák 
gabona, egy zsák kukorica, borona, töltögető 
eke és kisebb szerszám -^Ezenkívül öt 
szekér takarmány és szalmakeszlet. — A 
szegény özvegynél a lakóház teteje, fakamra 
és istálló, — többje uem is volt. Tűzoltás 
közben a helybeli tűzoltó egyesület tevékeny 
parancsnoka, Marinovits Ferenc, közs. jegyző 
a fejen súlyos sérülést szenvedeti. Állatban 
nem esett kár. A tűz oka ismeretlen. — Az 
épületek egyiknél sem voltak biztosítva. — 
ügy a környékbeli községek, valamint egyéb 
segédkező emberbarátok tagadják a tűzkáro- 
sullak é< právavásárhely község hálás kö
szönetét !
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XXV11Í. Csáktornya, 1 я 1 1. S e p te m b e r  10 -ira . Broj 37.
SVe poäilike, kaj «e tiőezadr- 
iaja notinah, se iraaju pos- 
lati na iine urednika vu 

(Csáktornya.

I z d a te l j s t v o :
knjiiara Strausz Sandora 
kam sepredplate i obrnane 

pofiiljaju.

MEDIIMURIE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni. znanstveni i povucljivi list za puk 

Izlazi s v a k i t je d e n  je d e n k r a t  i to :  s v a k u  n e d e lju .

Predplttna ein« je:
Na celo le lő .......... S kor.
Na pol leta . . . . .  4 kor. 
Na óetvert let t . . .  2 kor. 
Pojedini brcji ko§taju20fii

Obznane se poleg pogodbe i fai 
raéunaju.

Odaovorai urednik
ZRÍNYI KÁROLY. PATAK I VIKTOR.

IsdaUlj i TlMtnik
S T R A U S Z  S Á N D O R

Zakoni, kője svaki polodelavec mora znati.
(Dalje

Ako gazda ni dopueti skunóati »teklo 
marát*. onda konj óeliri mesece, svinja. rugov- 
nata marha, koza ili pák birka tn mesece 
se ekstra hrani i med ovim vremenom Zi- 
vinom inkáin nesme iti. Stekli pes ili maóka 
odmaii se skonóati mora.

Ako )e pes óloveka vgrizel. odmah ga 
moramo zaprli i paziti nanjega, doklam Zivi- 
nar konStatéra éli je né stekli.

Ako se stekli pes dolepe vu selo, ob- 
óiusko poglavarstvo se mora pobriniti. da se 
táj pes skim predi skonca. Gde se to dogodi 
svi psi se vnoraiu 40 danov zaprti arZati i 
na lampe korpice pnvezati. Ko|e Smtar na 
vulici prime, one zaluói mora. Poglavarstvo 
ima juSa odrediti sve macke i pse síondali.

Kojega óloveka je stekii pes vgrizel, 
on se odmah mora prijaviti pri obcmskom 
poglavafstvom, da ga odpeljaju vu Budapest 
Spital. Tarn ga zabadav zvraciju Put i spi- 
tal riikaj" né' kosta, to orsag sam plati. Dak- 
lem nije smeti niti pák nije dobro to zata- 
jiti, jerbo koga stekli pes vgrizne pák se 
neda vraóiti. zgrozovitom smrtjum je presil- 
jen vumréli Poleg toga рак i druge lehko 
nesreóne napravi То nije nikakva Sala. Svaki 
naj pazi. da se to mgdar nezgodi Znjim.

Na lampe i na paZle beleZna marha 
samo Zivinarskom dopustjum se slobodno 
proda; rnléko pák na pikakvi naóin nije 
smeti troSiti.

Gde se táj beleg nahadja, dvori i ob- 
ótne samo kotarskoga sudca sodlogom se 
srnéjn odprli i to samo onda. aku su ljudi 
sve z.ipovédane naredbe podpunoina zvrSili.

Negda poglavarstvo sluZbeno da skon
óati riurSe, táj gazda, ako dokaZe, da nije 

ion krivec tomu, to|est laki je prijavil, как 
ie betega spazil, vrédnost povrjcmu dobi. 
Nikaj néima iskali, ako je zatajil ili pák 
prijaviti zamudil.

Vu na|viSe inestah nije ir.ogucen sam 
gazda sve polske posle ZvrSavali, zato je 
presiljen nekakvu pomoó si zeti. Uaklem 
moramo i one zakone pozuati, koji reda 
délaju med gazdom i med droZmóelom

On se inienuje za droZmóe. koj naj 
menje na jeden rnesec se pogodi к nekomu, 
da mu gospodarske posle zveráava.

Ako se pripogodbi nézreCe, как dugó 
mora droZinóe gazdo sluZiti, pogodba se na 
jedno leto raőuna Jeden drugon.u pred 
vremenom dva mesece mora, odpovedali 
drugaó je pogodba opel dalié na jedno letu.

Kapóra vu plaóu se raóuna Ako dro 
Zinre hotonce kvar napravi, to ima juSa 
ga^da snjegve piaié dőli vlrói

Ako droZmóe prez svoje falinge sb^teZa. 
gazda nasvoj stroáek ga mora vraóiti jeden 
mesec, ako pák je gazda krív lomu, onda i 
duZe se na njegve stroSke vraói, piaón pák 
mu célú mora dati

SvaKo droZmóe sluZbenu knjigu mora 
imeli, prezloga nije doouSóenu nikoga vu 
sluzbu prijeti

Koju droZinóe se poátenu sponaSa, ne- 
bude mgdar imalo nikakve neprilike niti 
zakóimul nili pák s gazdom. Opet zakón i 
gospodare opotnina, da sdroZmom poStenu 
Ziviju Psuvati ni|e smeti nikoga.

Tn se opomenemu, da krómar nikomu 
od cetiri kuruii viSe naporgu nesme dali 
Krómar od duZnika nesme vekslina ili ble- 
galoriju polrebovati, lo je jako zabrajeno .

zakón strogo kaStigi. Kői krómar od óePr 
kurun viSe porge da, pri sudu célú ovii 
svotu zgubi, tojest onoga kvaren mora biti 

To su na kratkoma oni zakoni, kője 
svaki gospodar dan na dán uuca i obder- 
Zavati mora. Zakón je zato zakón, da gi* i 
obdrZavuinu Vnogo i vnogo bi mogli joS od 
loga pisati. ali da nebude pripovest duga, 
stém zakiuóimu nase navuke: *Kaj sebi ne 
ZeliS. ni Zeli nili drugomu!« Vnogo pravicah 
je vu ovib réóih, koj si je vu srdce primi, 
nebude se mgdar zakonum tresnul.

KAJ JK xNUVüti A ?
— Pobuna u jedn im  span jo lsk im  

regem entu . П valenciaiskim Majoren-rege- 
meritu s í i  se* sold a ti i podofbcéri proli rége- 
mentvodilelja pobunib. Dvajsti podolTeére 
viSe prost^soldale su pred soldaókoga suda 
sla vili.

— Kossuth Lajosov rodjendan
(Tekuóeg ineseca 19-ga dana ce bili 11 ( 
godme tomu. da se je KoSSuth LajoS. vélik 
domoljubnik narodil. Ovoga dana budu u 
célim Magjarskim orsagu s velikom sveóa- 
noslium obdrZavali.

Sm rt m ed kartan jem . Na l - 
vidéku vu ErZébet-zvarmj kávám se je tra- 
gióni dogodpj pri petal September 1-ga dana 

! odveóer MaZuran Antal majorod kamemca- 
; iske soldacke «akole zapovedmk se je veselo 
tarokk karlanje igrai u kavani. Na jenkrat 
jfí na bitroma íz stolca se doliobrnul i umr! 

iSróna iizinii ga )♦* Zaklala.
— Sam oubo jstvo . September 1-ga 

dana и poldne u BudapeStu na Lipől okrug 
putu broj 18 slojeói staun je Schlesinger

V. Kréma j,k skakavcu*.
Ne daleko od Efferdinga stoji na cesti 

stara króma, koja i danas nosi íme »Springer- 
wirtshűus«, iliti hrvatski *k skakavcu«. Tabla 
na krónu kaZe namaianoga »barlekina«, как 
je u vis skoóil, te lebdi aad zemljom a Spi- 
óastu kapu sa zvonóe^om drZi visoko u ruki.

Prije nmogo godinah su jedne nedelje 
u toj krónu sedeli doinaói seljaci, svaki pred 
svojmu flaäom vina, baS ónak neteóno — 
pospano. U to se na jedan kral zaóuje od j 
plola vani vesela pieema te za kratko vri-j 
eme stupi u sobu mladi deóko, obleóen, как 
su navadno vandravci obleóeni. Onda króma 
joS nije imala ime >k skakavcu«, tője pot- 
larn dobila.

Pridoálica uaruói llaíu vina. ZuatiZeljni 
krómar pako mu odmah prióme pitanja stav- 
lati, vrhu odkud i kamo. na koja je mladió 
odgovonl, da je ou svieta knd i kraS pro- 
putoval te je как ti doktor i magister slobod- 
uih znanostih i unuetnostih, pred cesari i 
kralji svoju mudrost kazal, te su se nad 
njegovom mudrostju i znanostju svi óudili.

Rothard, tak se je nazival lej mladi 
mudroznanec, sei se je med ostale tu sedeőe, 
a oni su ga prosili, da i ovde svoju inud- 
rost i zuanost pokaZe nekakovom umietnostju. 
Poslie duZega sun i tam govorenia, ponudi 
im s e v iá e á e  s k o ó i t i  к а к  ova kró  m a, 
koja je po mien samoga njezinoga gazde 
od lundamenta ptk do vrhunca krova bila 
dvanajst rnelrov visoka. Sad su se zavadlali 
na táj naóin, da ako Rothard vadlingu dobi. 
bilde ta króma ujegova; ako pák zgubi. 
mora platiti jedan hektoliter vina.

Mladi ‘mudrijaS se anda postavi i pri- 
redi na skok. Seljaci se poslave u okrugu 
okolo njega te ga znatiZeljno gledaiu

*Hop!« — i Rothard skoói; ali nje* 
gove pete nisu bile viSeSe od zemlje nego 
deset centimetrov

Zvelikim veseljem je krómar tvrdil, da 
je vadlingu dohil: ab Rolhard je odgovoril : 
»Ja sam doista deset centimetrov skoóil, a 
sada neka vaSa króma skoói. Ako ona vi- 
$e$e skoói, onda sam ja vadlingu zgubil 
Ajde, stara baraka!

Sad je nastal silan smieh med okolo

slojeóimi sEdjaci. Ali óva dva protivnika su 
se jedan drugomu grozili, da óe to sve 
gospodmu fiSkalu Z^kalu predati. Medjutim 
j**dan prisutni stari seljak. koj je Zuhke 
prilike s pravdami doZivel. je predloZil. d.i 
se prolivuici po dobrom nagode.

I nagodili su se! Rolhard vec loga 
vieónoga vandranja sit, je ostal pri krómaru 
как pomoónik te se je pokazal vrlo spret-
nim. Njegove Sale i dosielke su se goslom 
dopadale, pák su pivei od svih strauah 
onamo dohadjali, gde su se onda majsto- 
rovemi zlatnimi kapljicami kriepili, a dieli- 
óovemi Salami zabavljali do mile volje.

A kad |e poslie nekoliko godinah zav- 
ladala u onoj okolici kolera, koja je i ve* 
seloga mladióa pobrala, toóil je za njim 
krómar iskrene suze Zalosti. On ga je dal 
kakti veseloga skakavea namalati i za Sild 
na krómu pribili.

\I .  Sve áunke od iste svinje.
U velikih varoSib. gde frajlice znadn 

samo klavira kleinprati pák Irancezki par* 
lirati, one misle da Zemle na drvu rastu



Olga trideset godiánja Cinovnica medinalt 
gift's P',}‘ Branitelji su nju u Rokuä Spital
•spravili.

— Strelil je svojega sina. Poleg
SzékeSfehérvara, u Vaal obéini se ie straho- 
vito krvoloCuost pripelilo. StareSi Bence Ja 
noS tainoSnji zakonbirov je na smrt strelil 
svojega svadljivoga i pijandurnoga sina, mlaj- 
áega Bence JanoSa. Zakonbirovov sin, koj 
je 35 lét stari, oZe|eni, otec dvojim deci, 
kada je joS deCko bil, slraSilo je bil svoji 
familiji I céli obéini. Svoju svadljivo i pijan- 
durnu naturu je i onda drZal, kada se je 
ver oZenil. U minuCem mee.ec jeden dan 
posle podne s je u krími zabavl|al. Za 
niega je iSel otec i njegva supruga i prosili 
su ga, da nek dojde dimo. To ga je lak 
razsrdilo, da je svojega olca i Zenu v.»n- 
stiral iz к réme. Ovi su otiSli, ali besnovani 
Clovek je za njirni iSel Kada je dimo doSel. 
sekiru je napré vzel i hotel je na svoju 
lamiliju juriSali. Na smrt obiéseni ljudi su 
se u sobu zaprli. Ali ov divlji Clovek je . 
sekirom nutarvdi I u »obii i veC je hotel na 
otca vudriti, kada je stari zakonbirov s jed- 
nim revolverom na njegvoga sina strelil, 
koj |e bez réd na zemlju opal i umrl 
Kuglja mu je и srce se zivrtéhi. StareSi Bence 
JanoS se je odmah javii pri Zandari. gde su 
ga prijeli I na Székesfehérvár u lammen 
odegnali.

— Tvrdoglavni sam o u b o jn ik .  ü
BudapeStu Arko LijoS.i, lednoga poStarskoga 
Onovnika supruga. koja je vei zdavnja bo- 
lestna bila. se je hotela od Zivola réS.ti 
Prvié je iz stuka hotela doliskoCiti. veC je 
iiioriiuma pila. Augustus 2-ga dana |e opet 
morfium kapl.c* nutar vzela i u jedmm 
uepazljiviliin treuutku se je obesila.

— Veliki ogenj. Od Bosme glavnun 
varaSu, и S rajevou je ang. mesec l-ga dana 
veliki ogenj pustosil. FeltrinHIi-zvana posloj- 
bina, gde deske piliju, se je on dan posle 
podne ob 3 nri vuZgala i drugi dan jntro 
do 7 ure u plamnu bila Né samo posloj- 
bi'ia. nego od leZake i Cinovnike hiZe su na 
Cisloma zgorele. Kvar je jeden i pol milijun 
kurun, kaj |e oseguravano bi Io. VruCina je 
tak velika bila, da su se Zeljezniéke traimee 
reztalile i ii daleéiui stojeé.i drva ii plain in 
stale. Vise как stojezer Kiirun je kvar samo 
baratu. Ogenj je u stroitnZ« nastal tak. da 
su jednoga kotla prekokurib.

Takova jedna |e doSla u mali varoSmec, 
как je n. pr. Gakovac, zamiiZ. Ona jeduoC 
slupi ii jednu mesnicu te je hotela jednu 
svinsku Sunku kupiti, te priéme mesaru. 
govorili :

»Ja sam ovde kod vas pri je nekoliko 
Ijednih, odmah kad sam se sirno doselila, 
dvie Sunke kupila. Ove — tnoram prizuati — 
su hile izvrstne Jeli hi mogla sad od isle 
Me dobi11 ?«

»0, dakako uulostiva gospodjy.« — od 
govori odmah mesar i pokaZe joj cieli red 
viseidi Sunkah. — »Ove sve su iste tele«

»Dobro! A jeli su od one i-lesvinje0 « — 
pita mind» gospa dalje

»Dakako da jesu« — izviesli mesar, a 
bez da i okom samo megne

»Ah. to |e fino. Prosim izvolile mi od- 
mali tri komada domov postali ’«

To se razme. da je to mesar rado 
zvrSil.

Em. Kollay.

— Naglo smrt na kolodvoru. U
BudapeStu, na zahodskim kolodvoru vu jedm 
sobi September 3-ga dana na mrtvoma su 
naSh pééujfaluSi Pééi Laslo 42 godiSnjoga 
satmarnémetskoga ZHjezniékoga StncionSefa 
Pééi je pred neSteremi dnevi dolazil u Buda
pest i sept. 3-ga dana je hotel odlazdi. Так 
se vidi, da ga je sréna uzma zaklala

— Obiteljska drama. September 
mesec 2-ga dana u BudapeUuje jedan teZak 
svoju suprugu na smrt strelil, ar je Zena

I neverna bila. Tragedija se je na Vaci-okrng 
putu pod 51 brojom pripetilo. Krvni muZ 
je Bakonyi Sándor fabriCni teZak. Pred dvajsti- 
dvé godinemi se je oZenil s Orbán Marijum 
Zena je zemlju i hiZu imala na Lmhazu, 
ali céloga imetka je muZ zapil Né zdav
nja je Zena dvésto kurune herbala od svoje 
tece. S ovom svotom si je jednoga maloga 
Stacuna odprla. kaj bilde mogla Ziveti Né 
zdavnja je ostavila svojega muZa i к sestri 
Paj>p Smdorici se je odselila na Vaci-okrug 
put broj 51. Ovdje se je najavil September 
2-ga dana Bakonji i oátro je hotel, da Zena 
nek se spravi nazaj к njemu Ali suprugt 
je ni ka) né hotela znati od toga i tak je 
med n)Iшí svndja nastala, i med svadjenjem 
je muZ Zeni u prse strelil. koja je odmah 
umrla Bakonp se je sam najavil na Zan- 
darstvo, gde su ga vlovili.

— Kossuthov spom enik. U Kapos
vári! (Somogjvarmegjija) su u imnuCu ne- 
de 11и odkrili KoSSullnvoga spomemka s veli- 
kom sveéanostjum Na sveCanosti od 48-me 
neodvisn- KoSSulh-str tnke |e KapotSIÍy Jeuö 
I Hegp Árpád zastupnik poloZi! vénca na 
spomenik. Od dél stranke je i Sluha látván 
nazoéen biI.

— Japan ratnelad je  u Fium i. Dvé
japan ratn^ladp* ли September 2-ga dana íz 
Civitavechia и Fiume doále. Ratneladje su 
s dvajstijeden Stnkpncaniem pozdravili varaái 
kada su и pris aniSle doSli. Ratneladje s ir  
do September 7-ga dana ostale и Fiumi.

— Papa. Íz Rima javiju, da se sveti 
otac ri ni -«ki pipa opet hudo Cuti. Septem
ber l-ga dana odveéer tuZil se je, da ima 
bolesti, leéniki su ustanovili, da mu je desna 
kolena olei'eua.

— Goreca sum a. Poleg Schneekoppe 
leZi gróf Cernmova Suma. Vu ovi Sumi je 
и minuCem dnevi iz nepoznatoga zroka o- 
geuj nastal Kvar je jako veliki.

— Zeljeznicki to lva ji. Na temeSvar- 
buziaáski Zeljeznicki liniji stojeCi Sinérseg 
Slacionu su nepoznati Cinaci íz Zeljezniéke 
kasse September mesec 1 ga vu nőéi jezero- 
Seststo kurune vkrali Zandari sada tolvajé 
svigde iáéeju.

— Strajk. U Brüaselu (Relgija) su 
tkalacteZaki, preko dvéjezeropetslo perSonej 
и Slrajk stupile. Zrok ie lo, ar su fabriki; 
pokratili vrérne od delanje i poleg toga te- j 
Zakim menjSu plaCu davali.

— Vkradjena kola. Terce Lajos kuéi-1 
jaS je и BudapeStu pri redarstvo najavil, da 
je netko na Hungaria-okrug pulii od Anloni1 
Jozefa kola s dvema spregami vkral. Kvar 
je jezero 360 kurun.

— íe l jezn icka  zav ad a .  September 
2-ga dana v jutro oh pol 7 úri iz Graca 
doáavSi perSonalski vbk se ie и Budafoku 
s jediiim terelnim vlakuin skupastresnul 
Stresnanje je tak naglo bilo, da od perSo- 
nalskoga vlaka dvé, a od teretnoga vlakaj 
Cetiri kuéije su se spotrle. Od putnikov su 
ősein meujAe raue trpeli. Oranjene ie kelen- 
töldski '.eljezniCki léCnik svezal Iztragu su 
podigli.

1
— Farnagjski birov. ü zloCm je 

opal TakaC LajoS farnagjski birov. TekuCeg 
mpseca l-ga dana je birov na kuéiji и Es 
lergom se vozil, kada je nazajdolazil, na 
putu se je posvadd s foringaSom, koga je 
tak na vuho vudril, da je kuCijaé odmah 
umrl. Birova su zaprli. U njegvi seb je 
vezda velika senzacija, Cudaj govoriju vezda

I ljudi nd TakaC birova. koj je jako silóval о 
naluru imái. za radi kaj ga je svaki mrzil.

— Premjeétenje. Kr. ug ministar 
od Skolske poslov je Baan Margit drava- 
egihazsku ovodaáicu na ^arnoc, Sőllőááy 
Irén mezőlaborcsku ovoilaáicu na Dravaegj- 
haz к drZavni dadiliáCi premjeátil

i — Vanodredjivanje. Nagjkamzaisk 
kotarski veliki stidac je ölarZinskv Laslo 
Caktornjaiskoga pomoCnotarijuáa и Légrad 
za zastupnik notarijuSa vanodredil.

— Provalanje. U NagyamZi augustuá 
26 ga dana poslie podne okoli |edr.e ure 
jeden nep.jznati Cinac |e n Melcer Jakobov 
promet, kői и Kazmczy-ulici sloji, provalil, 
I iz kasse 265 kurun gotove peneze odnese

— Krvni poljodelavec. Sabo JoZef 
banoksentgjörgjski gazda je и veliki oSleriji 
s Horváth látván varíöidskim gazdom pil 
Oi’i dvé muZi su se med govoreniem pos- 
vadili, ab poll un oj>et se poinirili. Ali Sabo 
je predi otiáel iz krémé, как njegov drug, 
koj gt j»‘ príma Varföld pelajuéega puta 

, áutal, i ii)eg а л jednim kuliéom zatukei. 
2andari su drugi dan krvrnka uhitili.

— Ogenj и Nagjkanizi. U ininu- 
Cem mesec 26 ga dana odveéer ob pol sedmi 
úri je и NagikaniZi и VI. diátnktuáu (Kií- 
kaniZa) ogeni nastal. Ogenj se je и Bajéai- 
ulici. pri Varga JoZ *f gazdi hapil i za neá- 
tere minute Cetiri gazdom hiZe, pokrajine 
i sve porast je zgorelo. Kvar je veliki.

— Hrvanje и kremi. U Dioikalu je 
и minuCem proáCenje bilo Na ou dan Horváth 
Dlvan 46 godiánji gazda nesumnjivo je iáéi 
okoli odveéer и krému, gde su se ujegvi 
viSe 3rd ItnI zabavfiali. Pijani momaki su se 
odmah hapili » starcom svaditi i na njega 
luriáati, tak, da se je sturac mii né mogei 
branifi. Za jeden-dvé minute je Horvath 
krvavo ieZal и krémi na podu. Kada su 
krvniki spazili krv, jeden za drugoga je od- 
beizal od lice mesta. Horváth;« su odmah 
dnno spravili и svoj stan, kamo je i liééuik 
doáel. nego veC je né mogei nomagati. ar 
za dvé dane med teZke rmike je starac 
umrl. Zandari sada iáéeju kivinké.

— Nagradjivanje. Sebők Imre od 
Karmaé ubéme vmograd pástira je poljo- 
delstveni minislar s 100 kurun nagradum 
i diplomum nagradjival Sebők pastir véé 
dugée vremeuah marljivo i poáteno sluZi 
obéinu kakli pastir.

— Izmknul je. Marsch Karolj lotogra- 
fiéla, koj je érez jeden tjeden и Keslhelju 
delal, i и SifTer-zvanoj svrabStu stanuval, 
bez trag» je izniknul.

— Toca. U minuCem mesec 22-ga 
d ina je и Zalasanto obémi и halaru goros- 
tasua toéa pustoáila. U goric >h kvar je veliki.

— Smrt и Balatonu. Poleg Balatona 
и Zamardi kupabátu se je slraána nesreCa 
pripelila. Modo?áy látván od gimnazie séd- 
moga razreda uCenik de doliiáel na Balaton 
hreZuljk, kai se bude kupái. Med kupanjem 
je na ghbljeáe mesto doáel, odkuda, kajti 
pl a vati je né mogei, je nikak né mogei na
zaj dojti Med tém je i veter hapil puhati, 
i talasi su ga uvjek bolje nnlar vlekli, tak, 
da je inti né iniel vrérne. kaj bi mogei za 
braneniem knéati Njegvo IragiCno dogodjaja 
su samo ouda znali, kada mu je mati na



ш
Ukauje Josl.i, ali snno njegvo opravu su mir öve deike Krimar jc nje prosil, da nek jedna ménj&t puckica pazila. koja je u zorju
naftli u kupaliStnim kabinu. Nesreini mla- budu u miru. nego JovanovitS se je hapil zaspala. Med tém ie jedna svéia vanopala,
denac se je u Balaton vtopil. svaditi i jednoga no2a krimaru u irévo od iesa se je sóba vu;;gala

— Veliki ogenj u lendvaiskim ko- vpiiil. Krimar je omedHio na pod opal, __ Zgazil je nju vlak. Reinhardt J0-
t*ru. Augustus mesec 27*g • dana pred branitelji su ga u Spital spravili, gde sada £efa SuprugH, ujaradska £ena je u minőiéin
poldan je veliki ogeuj pustoSil u Kerkané- umira. JovanoviiSa puk su redari uhitili. pondelek na radnaiskiin Stacionu med Iraó- 
inettalu obiiui. 1z nepoznaloga zroka je o- — Med kota£e. éöííer Zigmond je u nice se áetuvala i ni je spazila, da za njoj 
genj vanvudril i tri gazdim sve, hi£a, pokra- pejg^gagj obóini od jednoga benzinmotora jeden molorvlak se priblifcava. Od kuóije 
jine i célo IjetoSnju porast unistil 1 od remena, koj je doliopal. nazajholel deli na ■ voditelj je takodjer né videl med trainice 
kalviniSte cirkva je zgorela Kvar je jako ко1аЛ Kolaő je vlovil áöííera i Irikrat oko- Setajuiu йепп, i lak se je pripetilo, da je 
veliki Так sudiju, da su ognja deca zroku-1 |jvrja| Bok su ga «Jolivzeli, vei je iisto bil j motorvlak na smrt zgazil nepazljivo 2enu.
vali, koji su se s § bicami igrali. Obiina í e ! zdruzdjeni i umrl |e. Iztragu su podigli. _ Dva deóki iedna diévoika Rî Hbr.
orsaikoga sebiranja maknuli, kaj bude mogla J ' .  ^va aecki j e d n a  dievojka. К edko
cirkvu »» nóvuma gorizidali. „  ~  Samoubojstvo S g aduvanjem. ob,tel|8ko vesel,e .e dosliglo Hlatky Janói

_ S am o u b o is tv o  na groblju  Vajda U Budapesti! od Törók-uhce 12 bropie hi«e koSSulhfalvaiskoga stolara. Devetnajst godidnja
Karolj senllamaésk, ucitel|, koj je na flel- oadioruica. Apostol Ester je u minuCem [ njegva supruga je u minuCem tork dva 
noma zgubil svoju suprugu . vélik , kiér, ,огк l>oslie P°dne l)a dvoru sknpaopala. deíke i |ednu dievojku poroddá. Так deca, 
u svoji éalosli je samoubojnik postai. Nes- Branilelje so zvali. koji su uslanovih, da je как mai. se jako dobro Cuhju. Deca sv. in, 
retni Clovek je s Cviét|auii i s jednom pel- kuCemeélncu gladon.or dolihitilo íz nogali. vei. blaéeni olac, su jednako veliki, dobro 
roleum flaéoin van iSel na grohlje. Cviélje Kada s" "I" »>■'»*', povedab, je 22 znisljem i llépi.
je na grob poloiil. s petróleumom pák si K°d'SllÍa ?■*"» da je 42 ure dugó gladuvala,;
,e opravu poleial i vuígal. Kakli jedna iiva Ie r * ü'-domorom se je hotel» iiniSlili. Zaka, T ,
lakija je si.no-lamo bejital na groblju. dók Iе holela Ю je mii bramleljim, mii Za h r a le k  c a s -
se je né sruSil i umrl. Nesre.in uéi.elj ,e •”"«> tn n o T a fa h r iU a  И Me Maéétar : Ah mil. Bolté, как ,du l é p ,
na iistoma zgoreH, — Zgoreta konopljafabrika. U Me- nez| kak , . ciovek suhe iel* «tonram

— Kralj. N,egovo vebéanstvo ma- zöbegjeSu,e u minuée.n nedelju vélik, ogeuj pred’ev4erom J , ' despt fillérov zme.,,1 pák
gjarski kralj je u minuCem nedelju pred pusloSil Okol, ko.,opl|afabrike se je konop- dp|les yefi sam() |)ek i( odnjjh 
poldan ob jedennjsti úri na osobmm ispili- <je vu^galo i zgorelo Kvar ie fertalmilijun ^
vanju prijel Bollrasa. od soldaike kabinet- kurun. Vatrogasci su ipák lak jako delali,
kancellarije Sefa Bolfras je i drugi dán bit su mogli od fabrika stana braniti. Ko- Devojka : ÜokaÄite mi [Slavek, da me 
na ispilivanju pri kralju i po»lie podne je noplje je bilo osjeguravano. za l)ubite.
nazajdolazil n Be<\ September i-ga dana — Prosjaóka zenin kinő. Poleg Pon- Mladii: S drage volje. Ovdi je Mura,
je bila zadnja vadasia na divokoze u Land- gana (Salzburg) u St. Johann seli je né 1 skoiite vu nju, i |a vas odmah vun potegnem. 
wiesu September 8 ga dana poslie podne j zdavnja jedna stara, 78 godiönja Äena umrla —
je kralj odlazil iz Ischia i do október sred- koja je vei irez viSe godine kruha hodila Ziga : Ne razrnem toga Grosa, как more 
njega ostane u Schönbrnnnn. Okoli sred- prosit. Kada je stara Ecker Maria umrla Vu svojem göeftu áprlave devojke hasnnvali 
njega oktobra na dugée vriéme bude kralj j njezin sin je poslelju susedu daruval Pri v. . т  •
u Budapest, dotiino u Gödöllő doSel. gdeípostelje iistenjn |e jeden stari bugelar napré HCI.‘ 0 l,n.a zr0 bva a ?pr ava
bude se »««tere fledne suslezel doSel iz slame. u kojim su dvéjezerodvésto pUCa "" jenpul dvftn kupcom "» prsle Pazl

— Vlovijeni p ronevjeren ik . Ester-! kurune bili zmol tni Pollen sused je peneze
gomsko redarslvo je telegrafiino javilo buda- nazajdal mornaku. J den mladii reie к iiítmaru: Pák
peétansko nadkapilanstvo, da Hegedűé Geiger _ Doiibucjena dievojka. Steiner Mici onc â Vo5̂eSe podplate skrojili как do ve.
Elemér knjigovoditelj je od Kalmar tamoé- 17 godiflnja tunéta-dievojka od Mürzznsch- — Pak zakai za iudn? im su njim
njega fabrikanfa Irijezero kurune pronevjeril; |Hga je po|eg Beia íz Raxvisme dol.buinula noge puné sa kurjem. okami 
, Skocil. Eslergoinsko redarstvoievanpotra-í, umr„  _  N)kaj zalü Ja se„, vu jed||u
iivalo. da je pronevjerenik pred »koCei.|e| _  Nesreía. Julias Gjula kubikoS-tcíak devojku zaljublen. pák lak se In dem bole 
svojega prtljaga na Buda,,ee| „a zahodskim. je Érs ko|vara na *el,ez,„Ckim Streku zdihavali mogel.
kolodvor poslal Budapeélanski deteklivi su dp|a, M(;d de|aI1)Pnl je dob opal ,z fttreka
September * ga dana u bús,,,, slab , odve- , „ ruk| nalazeCl budak se mn je „ ie)u. ,
Cer. kada se jé Hegedűé pu svo|ega prtljaga dac zavrle|() Juhas odlllhh om„. Sudec- J t l‘ #le VHÍ bili kaStigan?
najavil, vlovih , uhibb su ga. Turskimorsacru I n Tors ZatuZeui: Hal prosim bil sem. na tri

— Razbojnictvo. U Ruskimoraagu , 0 ra urskim orsagll. 1 r> mcs-ce za ledmi malii zabav
od jednoga poétáiskoga vlaka kasséra su kl,nors:‘«" se s rahovito rézéin , puetoé, ко- 1 ' > "
razhojnik, „a njega j„r,4ali i penezuu ladicu l" 1! ®л Ь "° {ако ^ « J  soldat, m um rl.od ' Sudec: Hak kakva je lo zabav bila?
vkrali. U ladici su -Uojezer papír i jedno- 0I>* ’ op lz ame fa '* 'i**'iÍdojde|u. Od Zaluíeni: Ja sem drugo mkaj né na-
jezerosto srebern, rubeli bili so dale do vez,la su pelnajsljezero momaki pravll. kak jpdliu I)Pdel)u pop0|dan 9m0 vu

— K rvolocnost. U Magjarpééka oh- 11 0 ^ri. Z 'e, e'^ ,1' |er ,ned Pu laM1 aU sada éardi Felrovó godovno obrirkavali skojom 
Cím je Maijáé Nagj JoZel September 3-g i 1 1 '  0( 11 pl 1 z e eéene so dale su 8oü рпIikoiu síiig se malo posvadilj.
dana u nőd svojegu srdita. Heg,es Pal poljo '" omakl ' Sesl. 0,fícéri do vezda umrp _
delavca poéulil i njega n kmici dolívpicil Nemáki c e sa rsk i par pri sü l-  j pdpl , , d , . ..
Krvnika su vlovdi. ™ »g »Sabah.-« nemék, cesar. cesa- nied/ 0t  u ' mUd' ^ к°’

— S am o u b o js tv o  za radi loparom . r,ca 1 prieslolonasljedniк budu u buduiem
Meré Antal kulaftki Irgover u svop oni йа- j proluíetju lurskoga sultana u KouStanlmapolju l>Cku zapila ^ агса :
losli, da je nigdi né mogel dobiti bogalu po^odili. j ~  Kuliku zimih je vei vidla va^a
dievojku za >u;'rugu, i svigdi su ga vanlo- — Samoubojstvo na Margitotoku. p*eS'va t«кva r*
parili, se |e tnkui«jg meseca 4-ga dana poslie Rolag Budapnéta med Dunaj le î Margit zvam — Po zasegurnu neznam, ali lo dobro 
podne u srce slrelil i odmah umrl. i lépi otok Na ovini otoku se je u minuiem znanrh (̂ a jeden éesdeset lét star ilovek je

— N aknad isp it. U Satmaru se je lork и poldne jeden gospodski opravljeni r'avék mlajéi, как dvejsti lét star ősei.
Gorzo Ilona, jedna jako liépa dievojka sep-'őlovek u glavu strelil. U Äepu s j jednoga —--------------------—-------------------------------
ternber 4-ga dana u noii vu prse slrelila i lista naéli. kaj na Hengerle Antal íme glasi. Г 1 J I ___ - - * ■
odmah umrla Samoubojstv i je zrok to bilo, Na lezkom i oranjenoga iloveka su u Spital rigyeimeztetes!
ar je dievojka né mogla n preparandiji | spravili. ^
naknadeg^amena dobro polo^iti. — Ogenj u jedni odarn i sobi. Ul Az utóbbi ideb«i a mi kitűnő igen kodvHt szi-

— Dolivpicjeni k rém ar. Veliko hala- Temeévarn vu erSébelvaroéskim Dotta-ulici | varka hüvp|v«nkf>t a
buku je и a p r a v 11 u minniem nedelju vu u mmm'em nedelju vu zorju se je vuítgala R I Z  A B A D I E - t
Budapeélu u Ciloganj-uliini krimi Jovano- t,d fertőző lélvana udovin sotia. u kojim I sokföieképen utánozzak **hozzák forgalomba,
vilé Rusto 24 godiénji stolardeiko. Cuda, je niezin olac bit na odari. Pohi^tve su i "1^
vino je pil s dvémi pajdaéi I law velikn Zgor > Dók SU vatrogasci nn lice tnesla den silány árúval szemben, mivel ezeket a
larrnu su detail u krimi, da drugi go t̂i j doéli. vei |e i odar u plarnnu slal i inrlvo törvény uijee szigorával ropjuk üldözni,
prosili su krirnara. da nek opommja na ! éío j<* na Oi-loma zgorelo \ a  o,la>« j e l ____S ocié té  des P ap ie rs  A badie. | I



О я Ь о п л  á r » к.  —  C ie n a  t i t k a .

I mtnázsa j_ l m.-cent. | kor. fill.

Búza elsőrendű PSenica 22.20 —
Hoza Hr£ I и 20 —
Árpa JeCmeu 15.60—
Zai) Zob 1 7  2 0 — j
KukoriczH Kuruza suha Ki00 — !
Fehérbabul Grah beli 2840 —
Sárga bab * 2uti 27 fi() —
Vegyes bab > zméáan 20 40 —
Kendermag Konop!j*Mmseme 2100 — 
Lenmag Len 80 00 —
Tökmag Kosfice 20 60 —
Bükköny Grahorka 1 Гг 20 —

Л c ^ c  Äudapesten. Ayári és téli
I U i U U  gyógyhely, a m agyar lrgal- 

masrend tulajdona. К bő rangú kénes hévvizii gyógy fürdő; 
modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdő, iszap
borogatások, uszodák  külön hölgyek es urak részére. 
Török-, kő- és m árvány fürdők; hőlég. szénsavas- és 
villamos-viz fürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bánta Im áknál és idegbajok el
len Ivó-kura  a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezeié« ju
tányos árak. Gyógy- és zenedij nircs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld

A Z  IG A Z G A T Ó S Á G .

Fizessen elő j $ $ $ $ $ $ $ $ $
a Vasárnapi Újságra 1 A Pestetich Gvörgv utca y sz.

VASÁRNAPI h á z
ÚJSÁG (4 utcai szobával

I a legrégibb,legkedveltebb A l s k f i n
illusztrá lt hetilap. e l U U l

ö t v e n n y o lcZADiK évfolyam . Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
Szerkeszti H O IT S Y  PÁ L. .. ^  — A А  А  А Ж  А Л  A  A

iOá> i á i  м ы  м ы  м ы  ш
Előfizetési ára: egész évre 20  korona, w  ^
félévre 10 korona, negyedévre б ко» onr.. ^

M utatványszám  ingy .
Előfizetéseket elfogad й  ww t a t é

a „Vasárnapi Újság“ kiiv'ohiy.;- Г T  f i l l  Ш 1 | | ] {e.Jr.“ r... ULC|| ШС1 1 0 1

I* I  I a » Z | 1 J  bükk hasáb, szállítok szlavóniaiщ tiaiai stjoo1 “61 :sf°" iw
агт : , г : п ;2 “ k Klein G pla, Barcs.
f ű s z e r -  es c s e m e g e k e r e s k e d e s e b e n  __ . .

íjun  м ы
M1 Csáktornyán. <3P W  w  W W W  W <3P<3

1908., 1909. és 1910. évi kitüőn 
minőségű

rizlingbor
, e la d ó .

B ő v e b b e t :

Várad» Sándor
földbirtokosnál : Fridau.

1 K O S., i n o n .  i 1 Ш 0 . g o d iá n jo  
i z v r s t n o

rizlinpino
j e  n a  p r o d a ju .  O b iljn e S e  p ri

Yárady Sándor
vlastelinu u Fridau.



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

3 0 0 -6 0 0  K.

Hecht Bankház Részvénytárs.
Budapest, Ferenciek-tere 6.

FISCHEL FÜLÖP

(STRAUSZ SÁNDOR)
KÖNYVNYOMDÁJA

CSÁKTORNYA

Elvállal nyomdai munkákat 
úgy egyszerű mint a 
legdíszesebb kivitelig

,, Kulatár“ j
á

szobrász- és épjtöinovészek állni lirvezelt ^
kész művészi síremlékek állandó kiállítása ^

Budapest, Vili.. Köztemető üt 4 szám. <
Telefon 91 76. Iroda. ^

BLUM LAJOS Sírkőraktárában. ^

Nyomatott Fisch» | bülöp (Strausz Sándor) könvynyomtlajában Csáktornyán.
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