
A modernség.
Igéző hatalommá lett a modern kultúra. 

Vívmányai szívünkbe rajzolódtak, megejtette 
lelkünket teljesen. És csöppet se csoda! 
Óriási haladást tettünk a múlt században. A 
természettudomány átkutatta a kozmost, be
világított a természet műhelyeinek legelrej- 
teltebb zugába. A technika rabigájába baj-; 
loüa a természeti érőkéi. A gazdasági haladás 
szembeötlő méreteket öltött. Győzedelmi ün
nepet ült a materiális kultúra, olyat, aminőt 
a világ még nem látott. Mámorosak, részegek 
lettünk e diádéitól, elbódultunk, elkábultunk 
e kultúra virágainak illatától s mély megil- 
lelődéssel emeltünk kalapot a tudomány előtt, 
mely ily mesés eredményt volt képes fel
mutatni.

De ennek a kultúrának minden áldása 
mellett is nagy hibája volt: íelszabadílotta 
a hitetlenség démonát. A modern »tudomány« 
detronizálla az Isteni, a vallásos világnézetre 
rápörkölle a gyermekmesék bélyegét, leta
gadta a metafizikát, sutba dobia az erkölcsi 
törvényeket s uj erkölcsi törvénytáblát ké
szített: minden csak relatív, minden meg 
van engedve, minden fejlődésben van. Kine
vette a vallásos meggyőződést, hivalkodó 
gőggel lekicsinyelte az Istenbe vetett bizalmat, 
sárba tiporta a legszentebb eszményeket, me
lyekért hajdan oly sok vér folyt, Istenítette 
a természetet, a lét problémáját a természet
tudomány, chemia és technika tételeivel bo
gozta, a lélek létezését tagadta, az ember 
eredetére vonatkozó hipotheziseket megdönt
hetetlen igazságnak hirdette, az embert a 
legtökéletesebb állatnak nyilvánította, a gon
dolatot az agyalomok mechanikus mozgása-! 
nak hirdette.

Mesék a szerelemről.
Irta: K o n tie r  G yu la .

II.
A rébusz kisasszony.

Térdeltem előtte.
. Ü hallgatott; álmodott valami fájó, kínzó 

álmot. Szemeit nyitva leiedé s azok a ragyogókék 
szemek most úgy hatottak, mint holmi matt szí
nűre mázolt golyók.

Mellé ültem. A vén pamlag minden rozsdás 
drótja csikorgót!, ropogott minden ereszték, de 0  
álmodott azért tovább. Éreztem, mint feszül tü
relmem húrja a pattanásig s mint fogy józansá
gom; végül oda tapadt ajkam az Övéhez. A meleg 
húr érintése felébresztett; Öt is. Nem védekezett, 
sak valami szent, nagy fájdalmat sugárzott — 

reáin emelt szelíd, kék szeme. Nem szólt most 
sem, de szinte hallottam:

— Miért tette, ó mondja — miért tette? s 
lecsukta hamvas pilláit.

A mélységes hallgatás elkábított; öntudat 
nélkül vontam magamhoz; csókoltam: szívtam izzó 
leheletét: inig ittas nem lettem a boldogságtól.

— Szeretem I — Szeretlek ! — Szeretsz ? 
susogtam lázasan s karjaim, mint vaskapcsok 
szorították.

— Az istenért, — meg akar ölni ? Ne bánt-

Ezen merő materializmus kövelkezmé-; 
nye volt a test kultúrája. A sport, a bőr 
ápolása, az arc szépítése; ezek voltak a bálvá
nyok. A mezítelenség kultusza orgiákat ült.

S mi lett az eredménye ezen testkul
túrának? Csodálatos! Az emberi test meg
gyöngült. az emberi szervezet megroppant, 
mert a test mesterkélt dédelgetése mellett 
elhanyagolták a lelket. Még Zola is kényte 
len volt bevallani: »Napjainkban az emberi 
test bomlásnak indult*. A naturalizmus fa
natikusai, a meteriálizmus szóvivői egyértel
m űig konstatálják, hogy az emberi szervezet 
minden test kultúra, tudomány és sport da
cára csenevész és beteg Betegebb mint va- i 
laha volt.

És e jelenség egészen természetes. A 
modern kultúra csak külső kultúra volt. A 
lelket, a lélek szükségleteit ignorálták. Az 
önmegtagadást, önfékezést félszeg. örörntelen 
aszkézisnek minősítették. Ё felfogás csakha
mar megérlelte fmyar gyümölcseit Szinte 
megijedtünk a meztelen naturalizmus, vigasz
talan pesszimizmus és durva materializmus 
okozta ridegétől, k ietii égtől, sivárságtól 
Szaharában bolyongtunk, lelkünk nem lelt 
oázist. Busan, csüggetegen néztük л lélek 
elsatnyulását. ügy látszik, már a modern 
kulturemberek agyában is derengeni kezd s 
a jóhiszeműek beismerik, hogy célt tévesz
tettek. Mind égetőbb a vágy, mind hangosabb 
az óhaj: az anyagi kultúrán kivül lelki kul
túrára is szükségünk van.

És méltán. Szabadságot, békét, életet 
akarunk! Élni akarunk nemcsak test, de 
lélek szerint is! Lelkünk türelmetlenül követeli 
a maga jogát: az idealizmus régióban való 
szárnyalást, az Istenhez való közeledést ! 
Lelkünk elhanyagolása mellett ulszéli kol
dusok vagyunk és erkölcsileg a posványbán

—  De igen s erőm minden legkisebb pará
nyával is vontam magamhoz.

— Beszélj! Látod, hogy szeretlek, imádlak; 
a felséges Istenre kérlek — beszélj .. . S beszélt.. .  
Mint a lágy furulya hangja, oly mélabús volt min
den szava; lelkembe markolt minden panaszos 
szó, mely elhagyta vérpiros ajkál. Csak összefüg
géstelen mondatokat hallottam, úgy elfoglalt Ö — 
s annyira gúzsban tartott a szerelmi láz.

. . .  Olyan maga is, mint Ő: a z 'a  g a z .. .  
hűtlen . .. így kérdezte Ő is . . . Szegény kis fiam .. .  
Így végezte . . .

— Sári ! megölöm azt az em bert!
Felpattant mellőlem, mintha kígyó marta

volna meg; vadul gyűlölettel mért végig; hangja 
fénytelen volt, kongott.

— Menjen mellőlem! Megtudná ölni a — 
fiam apját ? Takarodjék !

Jó, megyek Sárika, hisz mit is keresnék itt? 
Szeresse csak tovább a gazt . . .  a csábítót . . .

Visszatartott:
— Ne menjen még se. A bölcsőhöz vezetett, 

hol édesem szundikál egy szőke, telt képű baba 
— a fia. Mögém állt, váltamra szorítá álát.

— Volna szíve árvát csinálni az — én fiam
ból ? . . .  Ebből a gyönyörű aranyos kis minden- 
ségemből ? Kikapta a ringó bölcsőből a csöpp vi- 
káneoló babát s csókolta, becézgette. Majd újból 
hozzám fordult:

fetrengünk akkor is, ha fizikailag a repülőgép 
a felhők közé emel. Szívesen vagyunk a fej
lődő és haladó kulturprocessusnak munkásai, 
de lel keilen gépei nem akarunk lenni!

Megrészegedlűnk az anyagi kultúrától, 
de mert egyoldalú volt, meg is csömörlöt- 
lűnk tőle. Ellaposodott az életűnk s most 
már tartalmat, harmóniát keresünk.

Már azelőtt egy évtizeddel bejelentenék, 
hogy a modern tudomány csődöt mondott. 
Hirdették, hogy boldogabbá teszi az embe
riséget és a tudomány minden lépésére sza
porodott a boldogtalanság. Az üres lelkek 
éietuntsága, fásultsága, undora.

A modernség még küzd. Még nem adta 
föl fellegvárait. De csapatja csüggedő s újra 
az idealizmus foglal tért irodalomban, mű
vészetben, tudományban, társaságban. Fiatal 
társadalmi óriásaink nem számítanak. Ök 
messze vannak a modernség áramlatától, 
akárhogy ágálnak, hogy a haladásnak tart
sanak fáklyát.

A törvényhatóság közgyűlése.
Zalavármegye törvényhatósága folyó hó

13-án Árvay Lajos alispán elnöklete alatt 
közgyűlést tartott. A közgyűlésen a követ
kező muraközi vonatkozású tárgyakat intéz
ték el: Matkovics Lajos belicai voll körjegy
zőnek befizetett nyugdíj járulékát visszafizetik; 
a perlaki szolgabirói hivatal személyzetének 
kérésére a hivatalos órák egyhuzamban való 
tartását megengedték.

Csáktornya képviselőtestületének a Rá- 
kóczi-ulca csatornázása, Viziszenlgyörgy képv. 
testületének a második tanítói állás javadal
mazásához való bozzájárulás, Drávalüred 
képviselőtestületének ingatlan eladása, vétele 
és kölcsönfelvétele, Ligetvár képiselőtestűle-

— Volna szíve, no mondja ? . . .  Volna, no 
— mondd ? .. .

Megcsókoltam kezét s futottam, mert fojtott 
a meleg lég s a gyűlölet . ..

A kis szoba, hol naponkint csak kettesben 
találkoztunk, alig volt pár négyszög méter. Ágy, 
rozsdás pléhkályha. felrepedezelt furnérozott asztal, 
meg egy fogas volt az összes bútorzata. Szék nem 
volt, nem is kellett, hisz állva is gyönyörű képét 
tudtak szőni a — mi jövőnknek.

Vagy leültünk az ágyra. S mikor érintett 
filigrán testének perzselő melege: megszűntem 
reálisan gondolkodni, csak az ideálizmusnak éltem, 
szerettem.

Emlékszem, Sárika egyszer panaszkodott is, 
de csak egyszer. . .  Elköltötte az apja a pénzt, 
mit a fia kapott havonkint. Ép 20 koronát s nem 
vehetett téli ruhát a fiának. Módfelett elkeserítette 
ez a dolog a kis Sárikát s mintha a világ legkö
zönségesebb témájáról beszélt volna, úgy adta elő:

— Szeretsz engem ?
— Van okod hogy kételkedj ? — kérdeztem.
— Mondjuk nincs. De hallani akarom . . .
— Nagyon, kimondhatatlanul szeretlek !
— Én pedig nem . . .  Isten bizony nem sze

retlek túlságosan, de . .  .
— De?



téuek ingatlan vásárlás, Alsódomború kép-! A betegség leginkább azt fenyegeti, aki! Végre aztán rímben AtkiáltAm.
viselőteslűletének a közs. faiskola kezelése gyomrát romlott eledelM, szeszes itallal, éret- Leszek-^márvaU
s az alsódomború' köriegyzőségekhez tartozó len gyümölcscsel, nyers zöldséggel, vagy ~Lk ha majd a sir eltakar?“
községek képviselőtestületének a bor- és hús- egyébbel elrontotta; továbbá az, aki magát s
fogyasztási adók kezelése és a beszedési lakását tisztáiignuI tartja és zsúfoltan, azaz ^ sziklafal zavart kusza hangon
jutalék hováforditása tárgyúban hozott ha- sokadmagaval szűkén lakik Töredezve jutott el csak hogyan
tározatait jóváhagyta a közgyűlés. 3. Vérhasban szenvedő, vagy arra gya-j „Echou-tói a visszhangzó beszéd.

Hasonlóképen a beadott felebbezés figye- nus beteget az elöljáróságnál be kell jelenteni, Ele ebül árva szót se hallék
— Jen’íbevélele mellett a közgyűlés Tüskeszent-1az egészségesektől elkülöníteni, gondosan v?har°szárnya\apta еГhamar,

györgy községnek az évi togyasztási adó|ápolni s orvossal gyógyíttatm Mindezt a leg- Csak a vége. e szomorú jóslat'
biztosítása, Alsórnihályfalvd községnek ingat-! helyesebb módon kórházban lehet foganato- Ért el hozzám: „majd ha sir takar.1-
lan átengedése tárgyában hozott határozatait: sitani, ahol hamarább is gyógyul a beteg. Z o m b o ry  Gyu/н
feloldotta. I 4. A vérhasban szenvedő — ha csak __

A ráckanizsai vásár áthelyezési ügyét j teheti — edénybe ürítsen. Ürülékét fertőtle- — Kinevezés. A belügyminisztérium ve- 
pártolólag terjeszti fel a közgyűlés a minisz-j níteni kell, azaz ártalmatlanná tenni úgy, zetésével megbízott miniszterelnök dr. Schiller 
terhez. Továbbá jóváhagyta Kotor községnek; hogy meszel, vagy az orvos rendelte más Vilmos kórházi segédorvost a perlaki áll. 
a községben, a déli vasúti állomáson feiálii- fertőtlenítő szert öntenek hozzá szemkórház igazgató főorvosává nevezte ki
tandó rakodó állomás költségeihez való hoz- Aki a beteggel bánik, gondosan mosa- _ EekÜVŐ. Popovils Emil máv. forgalmi
zájárulás, Muracsány községnek a 44. sz. kodjék, még pedig valahányszor a beteggel hivaialn0k Dugoselon f. hó 14-én esküdött
murahid újraépítése céljából szükséges in- dolga volt és ne egyék, ne igyék a * beteg , d,.Qk hűséget Fiúméban Kovatsits Czechia
gatlanuak átengedése, a csáktornyavidéki szobájában. j üugoseloi máv. pénztárkezelőnőnek,
körjegyző fizetés és lakbér ügyében, Murayid A beteg felgyógyulása vagy halála után _  ,  á.latdiia.áa л г a„rá«lr>n
községnek ingatlan eladása s a kisszabadkai szobáját mindenestől ártalmatlanná kell tenni,) f . , 7 . * . . .. !РП- Д .4||а, Híiasi.
körjegyzőséghez tartozó községeknek az anya- nevezetesen: a szobát (a szoba földjét is)V .. . .  érdek|ödé9gmeiie., f0|vt le A felháitis 
könyvi dijak hováfordílása tárgyában hozott kiineszelni s tisztogatni, a beteg szennyes e enk eraeKlöaes me tett loiytie. a teina u s  
.x .-z. . u . » . , f e ’ 4 , / r ,  и л úgy mennviség, mint minőség tekintetébenképviselőtestület, határozatait. ruha-, ágy- s fehérneműjét továbbá haszná- ^  (ö - KFelh;l|loUak 23db. tehenet és

Végül feloldotta, illetőleg megsemmisítette '»‘ban voll minden eszközei kifőzni kimosni, ^  £  üszö, öä9Zegen ш  K dija, 08ztotlak
Muracsány képviselőtestületének a róm. kath. «emely tárgyai -  ha az orvos szükségesnek^. me, k tekjnté.ye9 réMét (450 К) a told- 
plébános karcgabona járandóságának meg-|‘«jO« -  megfelelő szerrel fertőtleníteni, « j mivel J agyi miniszter által folyósított állam- 
változtatása tárgyában hozott határozatát, el-: «ГОТ«« beleget pedig meleg vízben szap- di) ke|Jez,e. Díszoklevelet kaptat Fábián Gyula 
lenben Kotor képviselőtestületének szervezési Panr,dl jól lemosni. léerádi nléhános л? enész bemutatott tenvé-
szabályrendelet módosítása tárgyában hozott Valamint az ürülékhez, ugyam osó-ési Oszten l aios léjzrúdi lakos 1 db
határozatát a közgyűlés jóváhagyta mosdóvizhez is — mielőtt kiöntik — meszel j f , .  ’ . . .J ) n . .

_8Y ! *' kell keverni bőségesen s Így hagyni körül- Mraz pálm án nagykanizsai
belül két óráig lakos 14 hónapos üszője után. Pénzdíjasok

T u d n iv a ló k  a v é rh a s ró l.  5. A vérhastól Úgy óvhatja magát a z ! :oltak, tehénért: Salamon István Kánt,cs
ember ha sem a helnnnd ч е т а  hetemén 1,nr<“’ Ll,b,cs Anlal- berenet Kazmér, Garangya 

h » .n ll i  nem érintkezik “ ? « * ■ * »  M i i , í j  K. S ..M
“ “  t , . ,  iiriilék, k ,.d ,,b „ , , í „ ,  ( í . »  « , . т Г „ »  Infliizkoiiik

sőbb nyálkás-véres, majd genyedéses. m T c á t^ u a ^ z iS  mindem renc’ Bukas.cs Ignác, Matisa András, Pőcsét
2. A vérhas veszedelmes, ragadós be- *á l. f j a’ pedig sze"utz Ján°9’ Lutlerschmidl Mátyás, Topolovetz Mi- 

tegség; a veszedelem a beteg ürülékében v 1 V' atfa ‘ P d * Ö hályné, K. Löffler Jánosné és Salamon István, 
rejlik, tudniilik ebben van az a ragály, amely, g 0 n g J Az állatdíjazást a Nagykanizsai Gazdakör
ha emberbe jut, vérhas betegséget okoz. Ez - . A v  I? T? I képviseletében Vizlendvay Sándor elnök ve*
a baj a betegről ragad át más emberre, de A  U b  U ü b  b  b  IL. zette. A díjazás befejezésével társasebéd volt. 
megkaphatja az is. aki a beteg szennyesével, a . . .. ... . T1 ...
bepiszkolódott ágyneműjével, evő-ivó és egyéb Л НажЬапдHadik-mumia. A Hadik-mumia nem
eszközeivel bánik: megkaphatja továbbá az * * . * . * м »  egy „ /* /, „romm./, fokara rendelte esi helyére -  uvegkoporsóba
is, aki olyan élelemmel, vagy olyan vízzel ш ., kerül. Az Alsólendva, Híradó buzgósagabül
él, a melyet a beteg vagy ápolója szintén o k  у  összegyűjtött 1000 Kegy részéből médó e-
használ. Sokan betegedhetnek meg különösen mkunyl,*J* helVei!é9 Jul osztályrészül a sokat hányától 
akkor, ha a beteg ürüléke, mosó- vagy mos- А ш ш к  ргоьмы/war., múmiának. Másik részéből misealapttvany
dóvizbe. kútba, forrásba, vagy egyéb ivóvízbe T Z s u Z V L Z Z  ’ “  t  c ka'" a,a' f 1 é»eak«nt
jutott, a melyet sokan használnak Z f  Z t n Z  f “ *Had,k -dkiudveert m,set fognak szolgáltat,,,

' ________________ a Szenlharomsag-kápolnaban. Az utolsó veg-
tisztességet ősszel adják meg az egykori

. . — У°,па e8>’ mód. п“е,Уе1 megszerezhetnéd — Tessék! törökverő vitéznek, melyre a Hadik leszár-testemet, lelkemet. Pusztítsd el a fiamat! U jött; vezette a fiat. hros, pufók, gyerek 4I . . ... . .. lx, .
Valami jeges, hideg áram futott végig erei- lett belőle. Feltűnt nekem, hogy künn szinte tik- m!*™ Ж ‘S ^ b ^ j a k .  Az urmepély e • 

men- bámultam kasztó a meleg s ez a gyerek meg téliruhába, ka- szítésére bizottságot küldött ki Alsólend\a
Te tudnál szerezni mérget, mert nekem т49!'Ы'’ prémes sapkába van bujtatva. Sárika, képviselőtestülete, 

nem adnak. Aztán meghalna a kis Béluska. Jobb 'nl''l a ?зёПы1г°лГ|9к сиГоксиппкаШ|!1 — Tiiz- Muraszerdahelyen tűz volt mull
Lm,no "«.szegénykém legalább nem fázik El- K én mnU.ot Lilára PP PP' héten. A tűz Toplek János udvarán elhelye-költötte a hitvány apám a ruha árat.. .  Megölöd ? u c ‘ , 7 , .. .. , . K1LX1 . . „ . . .Ajkára szoritutla a kezemet. -  Nézd! Megnőtt. Mi ? zett szalmakazalból indult ki s csakha-

— Hallgass, az istenért ne folytasd! — “ e®1 .7 ,*le'fe;n me«lePeUen- Ke . . .  de mar átcsapott a közeli lakóházra s pajlara.
— Pedig meg kell tenned, ha azt akarod, k*re ’ 7. “7 ,  ’ „ , , . . . . .  . Majd a szomszédos épületre harapódzottat,

hogy a tiéd legyek. -  Ha ha! minő kérdés? Egészségesek va- A 1Ű2et C9ak ké9ő este voUak képesek el-
.. ® . . .  _ . . gyünk mindketten, miért nem élnénk? r . . , и— Mered ezt mondani? Te mondod ezt, a _  Már ,in nem em|gk„ el ? Tudod hogy амикогГ1* о lakóház, 12 pajta es sok

fiad anyja ? Nem szorítja torkodat még a lelkiig- nem volt téU ruht elkeseredtél, meg akartad melléképület esett a lűz martalékául. Sok
merel szava? . mérgezni... állat is elpuszlult. A kár 12730 K-ra rúg,»
a meafagvásm'ért' Ы  * é gezés' mwt Újból kacagotl, hogy majd kicsattant az arca. miből biztosítás útján csak «170 К térül

— Sárika - T, . . .  te, nem nő. hanem démon NéM j J Z * 2 U - ? T f -  A kárva,lollak Robb Imre, Toplck János,
vagy; érted? -  démon ! _  sióval nem pálinkizta el’a pénzt a*apád? Fei? ,1.C’ 0ZVU Vugnnec Elekné, Lecsek

Te meg gyáva fickó. Tudtam, hogy ide jutsz _  Dehogy sem; de a picikém apja újból Mór’ Lecsek ^ nre? Bakacs Antal, Szovar Elek,
kedves fellengős ifiurkám . . Remélem, nem al kifizette Belső István, özv. Robb Mária, Robb András
kalmallankodik az úr majd többé, hisz nekem olyan _  Aha ! szóval jóbarátok lettetek újból ? és Debelec József gazdák. A tűzet itt is elejtett
kell, ki tettel s nem szóval szeret . . .  kérdeztem nem minden gúny nélkül. gyufaszál idézhette elő; m ások  nem  forog fenn.

* .  * L . Г Mi leU téged? . Mondtam én neked va- A mura9Zerdahely, tűzvésszel kapcsol«!-* latin, hogy nein vagyunk jóbaralok ? , r  .. y z Ä c a y . .
Egy év múlva találkoztunk újból. Tanul- . . .  S azt mondják, hogy nem produkál ré- Dan ^,sak'ornya*1 azon téves hír terjedt <

Hiányaimmal elfoglalva ültem a lefiiggönyzütt szó- buszokat а XX. század. mintha a Csáktornyái tűzoltótestűletel hi via
bábán. Kopogtak. ! ------------- volna segílségre Muraszerdahely s az nem

*



jelent meg. Az igazságnak megfelelően le
szögezhetjük, hogy tűzoltóink semmiféle ér
tesítést nem kaptak a tűzesetről, ha pedig 
egyesületünket segítségül hivták volna, — 
ami akár teleton, akár sürgöny utján gyorsan 
megtörténhetett volna — úgy tűzoltóink a 
legnagyobb készséggel akár külön vonaton, 
akár pedig a délután 4 óra 26 perckor in
duló vegyesvonattal sietlek volna a tűzvész 
által sújtott Muraszerdahely segítségére anyi- 
val is inkább, mert sugárosztóval s 250 m. 
nyomótömlővel ellátott mozdonylecskendöjük 
állandóan indulásra készen áll, másrészről 
a vezetőség tisztában van a tűzoltók ked
vezményes szállítása tárgyában kelt belügy
miniszteri rendelettel is, mely szerint, tűzoltók 
és azok szereinek közönséges vonatokkal 
továbbításához személy- és kilométerenkiht 
2 fillér, az utóbbiakért kocsi és kilométe- 
renkint 16 fillér a díjtétel. Külön vonatokért 
pedig vonatkilométerenkint 2 korona a mér
sékelt díjtétel, mely illetékek híteleztelnek, 
sőt rendszerint el is engedtetnek.

— Elütötte a vasúti sorompó. Majd 
hogy nagyobb szerencsétlenség nem történt 
múlt kedden a 38-ik őrház vasúti sorompója 
miatt. A sorompó fel volt húzva, de ép akkor, 
amikor Vukovics Ferenc ökrös szekerével 
alatta át akart menni, leeresztették. A szekér 
azonban a sorompó súlya alatt felfordult, a 
kocsis meg eközben oly súlyos sérülést szen
vedett fején, hogy orvosi beavatkozásra volt 
szükség. Az ökrökben, szekérben s az alma- 
musltal megtöltött 2 hektoliteres hordóban 
nem lörténl kár; de a drótsorompó részben 
összetört, részben összevissza görbült. A sze
kér lmrey Ferenc kisszabadkai esperes-plé
bános tulajdona.

— A cukorka és csokoládé drágább 
lesz. A magyar és osztrák csokoládé- és cu
korkagyárosok Prágában tartott ülésükön el
határozták, hogy kilogrammonként egyelőre 
h úsz f i l l é r r e l  emelik föl gyártmányaik 
árát. Ez az áremelés azonnal éleibe is lépett.

— Betöréses lopás. Horváth János fel- 
sővidafalvi lakos fakamrája már nem egy 
esetben szúrt szemet éhenkórászoknak, akik
nek az abban felhalmozott élelmiszerekre a 
foguk fájt. Így ébredt e hó 14-én is Horváth 
arra, hogy fakamrájának hátsó falát éjjel 
kibontotlák s belőle búzát és rozsot elvittek 
56 К értékben. A megindított nyomozás ki
derítette, hogy a lettesek Szobi István drá- 
vaszentiváni és Sollies Imre felsővidatalvi 
lakosok voltak, akik nemcsak Horváth Jánost 
rabolták ki akkor éjjel, hanem már előtte 
való éjszaka Gradiscsai Albert drávaszent- 
iváni lengeriszárítójából is vagy 84 К értékű 
csöves tengerit loplak el. Ugyanekkor kitűnt, 
hogy a lopott jószágot Czunipí Ernő dráva- 
szentiváni szatócs vásárolta össze, akit igy 
orgazda címén helyezlek vád alá.

— Gyújtogató vonat. A nagy száraz
ságban a robogó vanat is megkövetelte ál
dozatát. A káros Löbl Mór helybeli kereskedő 
volt. akinek a vasúti löllés menteben lévő 
trágyadombját az Alsólendva felől d. u. .3 
óra 20 perckor jövő 6412 sz. vonat meg- 
gyujlolta. A tűz a mozdony kéményéből 
kirepült tűzszikrábúl támadt, mely a trágya
domb körül lévő száraz füvet lángra lobban- 
totta. A tüzet csakhamar eloltottak, anélkül 
hogy kárt tett volna.

— Vesztegzar feloldás. A járványosán 
fellépett száj- és körömfájás miatt elrendelt 
zárlatot egymásután feloldják. A járási fő
szolgabíró előterjesztésére legújabban Slridó- 
vár, 13ányavár, Cseresnyés, Ligetfalva, Vizi- 
szenlgyörgy és Muraszerdahely községeket 
oldották lel a zárlat alól.

— Tüzek. A vöröskakas sorjába fel ke-j 
resi a muraközi községekét. Múlt pénteken 
Viziszentgyörgyön, szombaton Murasiklóson 
pusztított a lűz. Viziszentgyörgyön Sopár Ist
vánná telkén, garázdálkodottahol nemcsak a 
lakóház, de a melléképületek s a bennük lévő 
takarmány és gazdasági eszközök is elégtek 
A kár 1885 K-ra rúg. — A tűz Sopár tá
volléte alatt ütött ki, miközben a mezőn 
kölest kötözött A tűz okozója 4 éves Rafael | 
nevű fia volt, aki a pajta mellett lévő szal
makazalnál játszott.—  Murasiklóson Rihta-' 
rec Mihály szérüs kertjében gyuladt ki egy 
szénaboglya, melytől a szénáspajta is lángot 
fogott. Nemcsak a pajta, de a benne lévő 
takarmány és gazdasági eszközök is elégtek. 
A kár 740 K-ra rúg Ezt a tűzet aligha-

! nem kénes gyufa idézte elő, mely a nagy 
melegben, valószínűleg a lyukok kaparása 
következtében meggyuladt és felgyújtotta a 
gazdaságot.

— A haladás útján. Minden idők kultúráját 
a fejlődés élesztette. A »Kuliura« föl jóírat fejlő
dését pedig a maradandó irodalom és alkotó 
művészet kiaén tökéletesedésében. Ha futó pillan
tást velünk az alábbi tartalomjegyzékre, csupa is
merős névre bukkanunk, oly nevekre, melyek kuh- 
turfejlődésünk egy-egy láncszemét képezik; oly 
írókra, kikkel szíves-örömest foglalkozunk, kiknek 
munkáiban gyönyörűségünket leljük. A * Kultúra« 
nemcsak hézagpótló, de határozottan irányító folyó
irat. mely egészséges irodalmunk ápolója, fönntartója 
és terjesztője. А II. szám tartalma a következő: 
Hangav Sándor: Fetöti Dante földjén. Gy. Kocsis László: 
Ha megindul. Homok: Mikor az asszony sir. Kárpáti Aurél: 
Manonnak. Lux Terka: Irodalom a vidéken. Tábori Kornél: 
Lélektátók. Köveskuti Jenő: Fálrám Ragyogsz . . . Lakatos 
László: A pesti asszonv. Anion Vilmos: Az ideuasszony. 
Havas Zoltán: Doux Poétes Büky György: Versek. Bányai 
Károlv: Gyermekkori bűnók. Betta: Ellensége* lelkek. Har
sányt Lajos: Balatoni levegőben. Tallózó évek. Hangav Sándor. 
Művészeti krónika. Spitz Erich: Pozsony ев műemlékei. 
Zsirkay János: Jegyzetek. K é p e k :  Beödi Balogh László: A 
varrónő. Kertészleány. A modellek. Fésíllködő nő. Szöveg-

j képek. Szalay Pál: Könyvdiszek
— Ellenőrzési szemle. A népfelkelésii 

ellenőrzési szemlét a Csáktornyái járás terü
letén okt 12 és következő napjain larlják meg: 
12— 14-ik napjain Csáktornyán. 16— 17-én

I Stridóvároll lesz az ellenőrzési szemle. És 
pt'dig 12-én Csáktornya, a csáklornya-vidéki 

lés boltornyai körjegyzőségek, 13-án Dráva- 
vásárhely, Drávacsány » a belicai körjegy
zőség. 14 én a drávanagyfalusi, murasikló4 
sa viziszenlgyörgyi körjegyzőség népfölkelői 
jelentkeznek. Oki. 16-án a felsőmihályfalvai 
és muraszentfiiáiloui körjegyzőség, 17-en a 
a Muraszerdahely és slridóván körjegyződ

nek községeiben tartózkodó népfelkelők tar
toznak jelentkezni.

—  Földrengés Muraközön. Vasárnap 
reggel 7 óra ló perckor földrengés vonul! 
végig Muraköz területén Nagykanizsa irá

lyában. Két löldlökés volt érezhető, mely* t 
erős földalatti dübörgés követett A lökések 
északról dél leié húzódtak. Alsódomborun 
esős rengés volt, mely néhány másodpercig 
tartott. A földrengést erős földalatti moraj 
követte. A csendőrségi laktanya fala és tne-

I nyezele megrepedt. Légrádon megismétlődő 
földrengés volt érezhető, melyet feleim* tes 
dübörgés követelt. A lakosság ijedten mene 
kült az utcára, de csakhamar megnyugodott 

IA földrengés általában nem okozott kárt
— Horvátországban nincs kolera. Zala- 

I vármegye alispánjától beérkezeti távirati ér
tesítés szerint Horvátország területe kolera- 
mentesnek jelentetik ki hivatalosan. A ko
lera tudvalevőleg a Varasddal szomszédos 
FaliniC hegyen mutatkozott a maga után 
vonta a Dráva hídjának és a Dráva partjá
nak szigorított őrzését A rendelet természe
tesen a zár teloldásál is jelenti, ami min
denesetre első-orban a mi járásunk meg
nyugtatására szolgál.

—  A flőzgépkezelök és kazánfűtők leg
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban okt. 
hó 1-én délelőtt 9 órakor a Sopron városi 
villanylelepen fognak megtartatni. A kellően 
felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. kér. 
iparíelügyelöséghez küldendők. Deák-tér 8.

— Magyar Figyelő. Szokatlanul gazdag tar
talommal jelent meg 18. száma, amely Tisza István 
és Herczeg Ferenc kitűnően szerkesztett folyóira
tának újabb emelkedését jelenti. A lap élén ta
láljuk Andrássy Gyula grófnak az érdekes polémi
áját, amelyben Réz Mihálynak »A magyar parla
mentarizmus« című tanulmányával foglalkozik. 
Andrássy Gyula grófnak az első cikke egy nagyobb 
szabású cikksorozatot kezd el, amelyben a kérdésről 
vezető politikusaink egymásután részt fognak venni. 
Roszner Ervin báró befejezi sorozatos munkáját. 
»Sajtó és szellemi munka« címen Kenedi Géza 
dolgozatát, amely a sajtószabadság kérdéséhez nagy 
bátorsággal és objektív becsületességgel szól hozzá. 
Liszt Ferenc emlékének szenteli l^ovik Károly a 
maga megemlékezését. Farkas Pál »A római köz
társaság alkotmányválsága« címen igen érdekes 
tanulmányban ismerteti a bizonyítékokat, hogy a 
köztársaság bukásának idején Rómában mindazon 
szellemi áramlatuk megvannak, amelyeket ma egé
szen újaknak tartunk. A szépirodalmi részben B.illa 

(Ignác »Medio evo« című hangulatos novelláját 
olvassuk. A gazdag és elmés »Feljegyzések« rovat 
egészíti ki a mai számot. A Magyar Figyelő előfize
tési ára negyedévre 6 K. (Budapest, Andrássy-ut 10.)

— Verekedő atyafiak. Még nem is
szüretelnek s már must nélkül is lejükbe 
száll a jó falusi atyafiaknak a virtus. Alig 
múlik el vasárnap, hogy tömeges verekedé
sekről ne szóljon a krónika. így Benézik 
Magdolna muralüredi fakost Jug János ugyan- 
ottani suhanc verte meg annyira, hogy ügyük 
a bíróság elé került. Hasonlóképp!! Halárőrs 
határában is verekedés volt mull vasárnap, 
amikor a nép Polstrauból mise után haza 
leié tartóit. Novak Mihály halárörsi legény 
látta el Jambrovics Jánost annyira, hogy 
utóbbi orvosi látlelet alapján Novák Mihályt 
a Csáktornyái járásbíróságnál a csendörség 
ulján feljelentette.

— Koritnycai ásványvíz. Amint értesülünk, 
ezen kiváló gyógyvize napokb m fi iss töltésben került 
a piacra. Nem akarjuk elmulasztani, hogy tisztelt 
olvasóinknak ügyeimét ezen kitűnő, mondhatni ha
zánkban páratlan gyógyvízre fel nem hívjuk. A 
korytnicai ásványvíz különösen jó eredménnyel al
kalmaztató: idült gyomor és bélhurut, gyomorhá
nyás, gyomor és bélgörcs, máj és lépdaganatok, 
aranyeres hántnlmak és idült székrekedésnél, va
lamint sárgaságnál, cukorbetegség és hugysavas 
diathesis ellen. Egyúttal a legbiztosabb szer a 
vakbélgyuladás megakadályozására.

— Verekedés. Novák Ferenc, Novák 
János királylaki, Perger István és Novak 
Ferenc felsődombori lakosok mult h*ten 
Gulla György felsőmihályíni lakost, amikor 
Vargahegyről jövet haza felé tarlóit, Farkas- 
hegy határában megtámadták s alaposan 
megverték. Gulla György súlyosabb termé
szetű sérüléseket szenvedett s ezért a tet
tesek fel|elenlettek.

Köszönetnyilvánítás!
Mindazoknak kik forrón szeretett, gyer

mekünk illetve testvérünk temetésén mély 
fájdalmunkat részvétükkel némileg enyhítet
ték, fogadják ezúton is nálás köszörülünk 
nyilvánítását.

A gyászoló Novák család.

Szerkesztői üzenet.
X . I. Köszönjük a meleg érdeklődést és még inkább 

1 az érdekes és súlyos adatokat, melyeket rendelkezésünkre 
bocsátani szíveskedett. Azért köszön ük. mert csakis akkor 
lesz eredménye akciónknak, ha adatokkal rendelkezünk. 
Kzzekkel pedig csakis Önök szolgálhatna, akik a nép között 
élnek s esetről-esetre tetten érik a legveszedelmesebb tolva
jokat, akik fiaikat idegen oltár előtt imádkozni tanítják.



XXVIII. Csáktornya, 1911. September 24-ga. ßroj 39.
Sve poSiljke, kaj se tiöe zadr- 
iaja novinah, se imaju роз- 
lati na ime urednika vu 

Csáktornya,

Iz d a te ljs tv o :
knjiiara Strausz Sandora 
kam se predplate i obznane 

poöiljaju.

M E D J IM U R IE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni, znanstveni i povucljivi list za puk

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

Predplatna eSna je:

Na celo leto .......... 8 kor.
Na pol leta . . . . .  4 kor. 
Na öetvert le ti . . .  2 kor. 
Pojedini brcji ko§taju2061

Obznane ее poleg pogedbe i fu 
raiunaju.

OdKevorm ureduik:

Z R ÍN Y I KÁROLY.

Par réői od kolere.
Pokehdob je i prinas vu naáim orsagu 

podigla gori őudotvornu glavu kolera lak, 
da su veő írekoji sgubili íivljenje od loga 
groznoga betnga j poleg nepazlivosli. Napri- 
mer nekoji dán je jeden te2ak iz Dunaja 
za vadlingu vodu pil, rekuö da lo njemu 
nikaj nebude ákodilu, makar je dobro znal, 
da vezda je lo zabrajenu — drugi dan je 
veö mrtev bil. Daklem smrti si je sam bil 
kriv. Punu ga lakovih neverovanih Tomaáov.

Najprije spiäemo one zadaöe, koje pod- 
punuma moraino zverdavali, а ko laj nepoz- 
vani gost se i priuas oglasi.

Koiera najvekSu jakost vu veliki vru- 
öini ima, vu zimi malo sehne ili pak öistorn 
preslane. Najlezi oni. opidneju v koleru, 
koji su slaboga léla, koji vu redu ui fciviju, 
pijanci i koji se slabo hraniju poleg toga j  
pak lefcko délaju. Koji vnogo Zganice pijeju, 
njihova natura neprenese koleru.

Vnogiput tak doleti laj bös, как fcivan 
iz skriloga grma. Niti najmenje se ne öuti 
Clovek zloöeslu, pak saino skup opadne. 
Dobi veliku tiranje, bluvali poöme, krö ga 
prime. Zatem velika Jtedja dojde, vustnice. 
nos i vuha pomudriju i mrzla posUtneju; 
vu őrévi i vu Saludcu se velika bol i teil-\ 
njav öuti I stém beteinik s velikom mukutn 
premine.

Drugda pak pred be^egom se hudu 
öuti ölovek, né mu je niti za jesti, niti za ; 
piti. Mamicu ima i glava ga boli i stopram 
po öasu za par danov dojde nanjega tiranje.

Negda i znajvekáe kolere skerusi bélés
űik. Vnogiput se pripetilu, da doktori su j

S u ra dn ik: lid a t e lj i  vlaetnik

P A TA K I V IK TO R . S T R A U S Z  SÁ N D O R .

veö zreKli, da néga pomoöi viáe, pak je 
betevőik odzdravil.

Kak se anda branimo, da vu koleru 
ne opadnemo? Na ovu pitanje budem spar 
réömi odgovor dal.

I. Veö jako zdavnja je reöena ta pra* 
viöna röö, dobro se bojati, ali ni se je smeti 
splaáiti! On, koj se priplaái öuda predi dobi 
koleru, как on koj se samo brani proti 
njoj. Cudaj slabeáa |e onoga natura koj se 
jako plaäi, zato vu takovim dogodjaju mirni 
moramo biti.

II. Pred jéstvom dobro je ruke sopu- 
nurn vu mlaöni vodi öislo oprati. Hrana 
navék rnora dobro skuhana i!i peöena bili. 
Sirovu hranu nije smeti jesti. Isto i pííőe- 
noga kruha je dobro malo zafcariti. Piti je 
najboláé precéjanu vodu. Voda vu zatekjeni 
Ibiéi naj stoji. Hasnovitu je vu vodu malo 
vina vlejati.

III. Vrata koleri su vusta, zato je po-' 
tröbno vusta viáeput na dan s öistorn vo- 
dum splaviti.

IV. Pri pitvini i pri jelom reda moramo 
drZati. Ako je Zalndec zdrav, on sam zakole 
baciluáe. BeteZni i priteráem áaludec predi 
prime betega. Spameten ölovek vu takSnom 
vremenu ne ima gostuvarije. karminu ili 
koline

V. Nije smeti lélu trapiti ili pak jako 
struditi. Télu makar vu zabavi, makar vu 
teSkim poslu se strudi, öudaj je slabeSu 
proti belegu, как poöijenu.

VI. Naiviáe pak je vrédno, ako betefc- 
mke najedenput od stranimo, razmi se da 
i one, na koje samo somlju imamu. Sbog 
tóga zroka svaka ol>öina i najmenjáa negdi

j na slrani silen Spital ima. Ako ga takove

hi2e néga, iz deskah se napravi. Za taj 
Spital napré se moramu pobrinuti, jerbo laj 

(beleg je takov, как ogenj. Gda nam je veö 
' na hrbtu, onda je veö kesnu sim tarn skakati.

Jako je zabrajeno vu takovim polo2aju, 
da 1 judi sirovi sad jéju, lakaj dinje i vugurke.

Vu svakim betegu je najhasnoviteäa 
velika öistoöa. Uiiurnu, zamazanu, smetlivu 
i kn.iönu stanje je postelja koleri. Zdravje 
samo vu lépi öistoöi more biti.

КАЛ Jlí NO YOG А?
— Zaruka. Antauer látván Ijekarmk 

si je zaruöil Zrínyi Margit gospodjicu, Zrínyi 
Karolj od csaktornjaiske drZavne preparan
dije ravnatelja, i od naáih novin odgovorni 
urednika köer. íz öistoga srca gratuléramo 
tak mladim parim, как i rodileljem.

— Umiranje. Kantor Bernat mjeslni 
krörnar je tekuöeg meseca 10-ga dana umrl. 
Kantor Bernat je u Bndapeálu umrl, gde su 
ga. kakti teZkoga beleinika operérali. i za 
operációm je za neátere dane umrl. Njegvo 
mrtvo télo su na Csaktomja donesli i ovdje 
s velikom suöutom na vekiveéno mjesto 
spravili, Pokojni je od Csaktomja varuáa 
virilista i od Csaktornja-vidéki áparkasse 
ravnateljski ölan bil. Nek poöiva u miru 
Bökjem !

Premjestenje. Peöuhski poáta- i 
brzojavravnateljstvo je Winkler Ferenc kapoí- 
varskoga p^áta- i brzojavöinovnika к csak- 
tornjaisko poáta- i brzojav uredu premjeálil.

— Varaski birov se zahfalil. Pet- 
riö Ignác, od Csaktomja varaáa birov. koj 
je örez viáe cikluáe kakti birov poáteno i 
marijivo svráil svoju slufcbu, i kojega su

Gizdava Marica.
Kolarski kancellista Antun Feros je na- 

öinil tu bedastocu, da je nekoliko dni prije 
svog naimenovanja za off'cijala umrl, te je 
ostavil 2enu sa dvemi köerkami i neznatno 
malom penzijicom, koja je bila previáe za 
umrieli, a premalo za Ziveti.

Medjutim je gospa udova Feroáovka 
bila odreáita gospa, koju nije bilo moői 
posve lahko prignuti. Ona je previdela, da 
se sa tak malom penzijicom neda 2iveti i 
dvie köerke udhranjivati, pak poáto ona nije 
bila gizdavka danaánje vrsti gospah, koje bi 
samo holele komod «iveti bez diela, liepe 
po modi oprave nősíti, gostuvanja davati, 
toplice pohadjati i druge takove stvari, koje 
mogu samo bogatoj gospodi biti, to je ona 
odprla malu trgovinu sa lagvenim kiselim 
zeljem, kvaáenom repom, kiselimi vugorki, 
ciklom, krumpirom. Ktomu su se kod nje 
joá dobivale cigare, duhan, sol, áibice, kos- 
ture, rnetle i druge fine stvari. I ovak je iz 
gospoje kancellistovke postala kramarica, koja 
je sebe i svoje dvie köerke poátenim dielom 
hranila. Svriemenom je iálo sve na bolje,

jer gospa Feroáovka je bila dvojem oruSjem 
oboruSana i lo: ővratim ufanjem u Boga i 
nenavadnom odrieáitoslju

Trezika, starija kői, nije bila baá osu- 
bile liepote, ali je bila ljubezniva i marljiva, 
koja je materi vierno pomagala u gospo-' 
darstvu i u njezinoj maloj trgoviui; supro- 
tivno pako je mladja, Marica, za nekaj straá- 
noga dr2aía, samo íja lo pomisliti, dt jc 
kőerka к ram  a n ő  ina . Ona je bila vrlo 
liepa i otmiena pojava, kojoj je samo prm- 
cezka odieőa manjkala. Joá kakti mala die- 
vojőica je bila uviek onako nekako íina i 
nobl. A sada, kad joj mati nije mogla zma- 
gati novae na elegantnu odieőu, prijela se 
je sluZbe u niekoj velikoj trgoviui gospo- 
jinskih opravah, kakti pokusna dievojka, 
pak jer je bila vrlo liepo izraáőena to joj 
je svaka oprava vrlo liepo i elegantno stala, 
kojom je damam na oöi pokazivala liepolu 
i elegancu nőve mode, pak ju je to njezino 
zanimanje znalo i* u najfinije salone varaáke 
dovesti, a baá lo je bila njezina fcelja: samo 
nobl i gospodski!

Pak kad se je onda u veőer u svoj 
skromni stan povrnula te je prispodobila

onu materinu smrducu, zeljem i lagvenom 
repom napunjenu ápelnnku sa onimi finirni 
saloni. u kojili se je po danu prenjavljala, 
onda se je őutila posve nesretoom. A nai
viáe je mrzila svoga áogora, mu2a sestre 
Trezike, koj je bil od meátrije vrtlar le je 
svojoj punici pri kupovanju i prodavanju 
povrtelja, kakti struőnjak, pomagal. Ona nije 
mogla dokuőiti, как je moői za takovoga 
proéőaka zamuÉ pojti, dakako —  Trezika о 
finoői nije niti pojma imala.

Od svoje strani je samo uviek sanjala
0 ti nőj partiji, koju bi tobo2 radi svoje lie-

1 pole morala postiői. Cesto se je onda videla 
; kakti zapoviedajuőa milostiva gospa nad 
I mnogobrojnom slufcinőadi, a pri torn sn joj
. mnogi sluőaji pred oöi doáli, gde je neiz- 
I merni bogataá posve siromaáku dievojku 
I oíenil, pak zakaj anda nebi i kod nje mo- 
gel isti sluőaj nastupiti.........

Tu je n. pr. bila plavovlaska krojaőeva 
Lujzika, koja je za niekog silno bogatog 
poljaka u Polsku zaniu2 proála; zatim crno* 
oka Janica, koja je bila samo őohaáka kői, 
pak je za niekog grofa u Beő proála zamufc 
Anda — za kaj se to nebi i njoj moglo



svi gradjanini poSluvali, je od svoje sluíbe 
zahfalil. Tko ée dojti za ujega, neznamo, 
nego ufamo se u tóm, da od Csaktomja 
varasa gradjanini móriig budu mogli takvu 
perSonu najti n*tc! stanovmke, koj bude na 
srcu imel sve one déle, kaj se tak za va
rasa, i za gradjanine na hasén donese.

— Zgazil je nje vlak. Tekuéeg me- 
seca 14-ga dana se je straSna nesreéa pri- 
petila. On dan v jutro od VaraSdina doSavSi 
zorni vlak je polag zrinjifalvaiske Same, 
polag 28. brojne vahte sobom si je uzhitil 
jedna seljak kola. Na köti sedeéu Mikó 
Maléovu suprugu je na smrt zgazil, a na 
Mikó Matéa je smrtne rane zrokuval, koj 
sada u varaZdinskim Spitalu umira. Kuéijaá 
je samo van letel iz kola, drugo se mo je 
né pripetilo. Zrok je to bilo, da su na koli 
sedeöi spali, i vahtar je nje né opomenal, 
da se vlak pribliSava, na dalje i to, da rano 
na onirn putu ne ima Zeljeznica pregradu. 
Iztragu proli Zeljeznici, i proli vahtaru su 
podigli.

— Ueiteljski sabor. Medjimurski uéi- 
telji budu vu Oktober mesec 3-ga dana na 
FelSőinihaljíalva obéini njivoga redovitoga 
sabora dráali. Pred saborum ée RanteS Menj- 
hért kiraljlakski drZavni uéitelj vu Skoli 
poduéavanje drZal. Na saboru bade Bakos 
Géza dr. csaktornjaiski kr. kotarski sudac 
od patronál dru2tve, a RhoSocy Elek drava- 
vaSarheljski drfcavni uCitelj od nedelske Skole 
proéilovanje drfcali. Na ovim saboru — как 
to oozivanje svedoéi — budu uéitelji i svoje 
éastnike zbirali. Ov sabor je véé 38-mi. Na 
saboru ée Brauner Lajos csaktornjaiski dr- 
íavni ravnatelj-uéitelj predsjedati.

— Nalog. Kr. ug. «ninistar od Skolske 
poslov je SaboliC Antalku, daruvarsku Ju
lian- uCitel|icu, diplomérano gradjansku Skolu 
uéiteljicu, mjestni gradjanski dievojaCki Skoli 
za punomoénu uéiteljicu vanredil.

— Drazesa bude sibica. Komaj 
kaj su zdigli od duhana ciénu, véé se takvi 
glasi Cujeju, da ée Síbice drSavni monopó
lium biti i ciénu budu gorizdigli. Ciénu budu 
ne vidljivo zdigli, nego samo od jedne Ska- 
tulje hoéeju Sibice na polovicu reducirali, 
tojest do vezda vu jedni 2 fillérni Skatulji 
su bili 4 5 — 50 Síbice, u buduée budu samo 
25 Sibice, i ciéna ostane 2 fillér. Ov mono
pólium bude orsagu desetinillijun kuruu

haska donesel. U buducnosti móriig véé ne 
budu tuliko ognji, jer ljudi budu brSCas 
bolje Sparali i pazili na 3ibice. .

— Attentat prama Stoiypina. Prarna 
Stolypin Arkadievié Péter ruskoga mmistar- 
predsjednik i naddvornika su tekuéeg me- 
seca 14-ga dana u Kievu, gde se carski 
dvor sada boravi. u kazalistu med igranjem 
krvnoga attentata naéinili. Or odveéer 
za prvim pozoriStu je minista «eduik íz 
svojega stanica doliiSel na priz  ̂ gde je 
veselo govoril s mini&tar vojnih posalom. 
Med tém je к njemu slupil jeden mladi 
élovek, i skorom iz blizine je dvakrat na 
njega sproSil Browning-piStola. Obedvé pu- 
canji su od zadnjá treíih Stoiypina, jeden 
se je u hrbet zavrtel, a drugi pako je na 
ruki tezke rane zrokuval. Stolypin se je 
pred carskoga stanica na jeden stolec sruSil,| 
onda se je zdignul к cam i prekriSil se je, 
véé na zemlju se sruSil. Ruski car, koj je 
to sve videl, dőli se je Zuril iz svojega sta
nica i polag Stoiypina je stal, kojega su 
vezda véé vise vei«káéi okoli vzeli. A drugi, 
koji su u kazalistu bili, su na napadaéa 
juriSali, i samo redarirn moci zahfalili to, 
kaj su ga né odmah zatukli. NapadaC je 
leden Bagrov zvani okrStjeni Zidov, i fiSka- 
liuS kandidat, koj je samo íz politiéne zroke 
na Stoiypina stretil. Ruski car je na smrt- 
noblédo stal polag njegvoga ministarpredsjed- 
nika krvavo tiélo. Kada su Stoiypina u Spi
tal odnesli, ovoga glasa je dal svojemu gos- 
podmu: — Keéile caru, da je moj Äivöt
njegov.........Car ga je viSekrat pohodil u
Spitalu, glasovdi ruski doktori su odmah 
operérali Stoiypina, alt kuglju su mu né 
mogli iz hrbta vanzeti. Med teZke muke je 
tekuéeg meseca 18 ga dana u jednim kievs- 
kim sanatoriumu umrl. Bagrov je uhitjeui, 
i sigumo je i to, da ov napadaC ne bude 
dugó na sviétu iivel, ruski zakoni budu mu 
vre smrt odsudili.

— Priestolonasljednik pri kralju.
Ferenc Ferdinand nadvojvoda je u minuéem 
nedelju vu Beéu pri kralju bil na izpitivanju. 
Izpitivanja je blizo 2 ure dugo (rajala, i 
priestolonasljednik je javljenje delal od ma- 
gjarske manövre. Kralju se je jako dopalo, 
kaj je soldaéki manőver lak lépő iälo. Ferenc 
Ferdinand nadvojvoda je drugi dan na va- 
dasiu se putuval u EckarStau.

— Hédervaryova audieneija. Ma-
gjarski mmistarpredsjednik, groí Hédervary 
Karolj je u minuéem popdelek vu Beéu pred 
poldan ob 11. uri na izpitivanju bil pri 
kralju. Petfertalj ure dugo je stal grot Héder
vary pred kraljom. Kaj su se spommuli, to 
novine ne piSeju. Za neStere dane budemo 
mortig veC znali.

—  Uliéni boj u Beéu. LJ Beéu od 
ljudstva jeden vehki diel je tekuéeg meseca 
17-ga dana proli dragoée veliko demonätraciu 
napravil. SiromaSki ljudi, koji jako rétko 
imaju pri stolu toplu hranu, rneso, jer sve 
je drago su takvu halabuku delali, da straho- 
vito je bilo on dan u Beéu. ViSe как éeter- 
desetjezer perSoni su na varaSke hiZe, i na druge 
zidanice juriSali i proti redarom su stab lak, 
da su inorali za pomoé soldate prositi. Cöli 
boi je nastal na ulicah, demonstranti su —  
как u 1848. godmu —  barikade nastavili 
na ulicah, i harcuvali su. Soldali su na to 
streljali na puka, i za bojom osemdeset per
Soni su se orauili, a jeden pako je na lice 
mesto mrlev ostal. Kada je naS kralj éul, 
kaj se je pripetilo u Beéu, jako se je raz- 
Zalostil, *i to je odgovoril: — 2alostno da 
sein i to moral doéekati. Vu onim dogod- 
jaju, ako bi se uzbuua ponovila, budu od
mah Statáriuma oglasili. Né samo u Beéu,

I nego i u Pragi, u Gracu demonSlréjaju ljudi 
' proti dragoée. BormeS dragoéa je né samo 
u Beéu, Pragi i Gracu veltka, nego i pri 

I nas. Nitko neée poinagali siromaSkomu puku. 
Cinovniki malii piaén imaju, a Ziveti svaki 
élovek mora, jer nemre gladno u grob stu- 
pili. Zeludac potrebuje svoje hrane, ar dru- 
gaé se uniSti élovecje jakost

— íeljeznicka katastrofa. Polag 
Puersa (Belgija), blizo Mechelu varaSa su se 
September 18 ga pred poldan dva vlaki 
skupastresnuh, med lém su se dvajsti per
Soni oraniliL Matériáim kvar je znameniti.

—  Pustolovina Edisonova. Edison,' 
glasoviti amenkanec, ko| je né zdavnja u 
BudapeSlu hodil, je September 17-ga dana 
svojini automobilum u Lauf (NemSkiorsag) 
obéini jednoga petnajst godiSnjoga deéaka 
zgazil, koj je odmah umrl.

— Pronevjerenje. Iletzler FrigjeS 32 
godiSnji hankéinovnik je u Augsbnrgu jeden 
millijun marke pronevjeril, i skoéil. Prone- 
vjerenika ; u BudapeSlu potraZivaju delektivi.

dogodili, koja za ovimi nezaostaje niti naj- 
manje u liepoti.

Medjulim se joS do danas niti iz daleka 
nije mkaj sliénoga hotelo pojavljati, pak to 
ju je onda éinilo, da je tim gorje volje 
postajala.

»Ja bi ipák hotela znati, kaj bi ti puca 
rada?« — rekla joj je jednog njezina mati 
— »mores si za sreéu drZati, da si zdrava 
i da su ti svi kotrigi tiela cieli i zdravi, i 
da imaS krova nad glavom i nekaj za grizti 
i za obleéi Gledaj jezero drugih, koje toga 
svega nemaju, pak za to joS nekaZu tak 
kiselo lice. Ein bi éoviek moral pred lobom 
vujti, kad te pogleda; pak da sam ja Jagié 
Tonéek — ja te vise niti nebi poglednul.«

*J»gié Tonéek — ili me pogleda ili ne, 
to je meni baS posvema sve jedno«, — od- 
govori ónak zahiéeno Marica.

»Tak? — No, ja pak bi rekla, da to 
nebi bila najgora partija, а к tomu ima 
svoju sigurnu sluZbu i pravo na penziju------- «

»Put I _  varaSki uredski podvornik ! — 
Takovoga dobim joS onda, kada budem pet- 
deset godinah stara«

»Ti prenapeta guska brblasta« izlije

se njezma mati na nju — »Tonéek se stoji 
bolje nego mnogi éinovnik; ali ti bi se rada 
milostivne gospe igrati, jeli, za da si svoje 
fine ruéice gde nezamaíeS? — A ja ti ve- 
lim, — joS si budeS jednoé za sreéu drZala, 
ako te bude Tonéek hotel, ali on ti onda 
pokaZe straZnja vrata. On dobi deset na je- 
dan prst, danas su muíkarci na riedkom 

í posijani, koji bi hoteli dievojku bez novae 
űzeti . . . .  ili mozbit шisiié, da bude Tonéek 
na te őekal? — Ti éeS si véé tvoje rogeke 
skrhati. — Так, — a sad svleéi svoju nobl 
opravu, pak pomori Treziki rubl|e spravljati!«

Marica se je ravnié namrgodila, ali 
pred odrieSitom marnom je ipák imala reS- 
pekta, pak je anda otiSla u étiblec se pre- 
oblaéit. Ali najprije se je pogledala u zrcalo: 
u istinu je bila Мер», pak makar su i dragi 
kameni u nauSnicah i pretenju, nojevo perje 
na ogromnom Skrljaku i svilna oprava samo 
immitacija bila, Io je u njih ipák Sik i ele
gant izgledala . . . . Zdihavajué se je pre- 
oblaéila, a onda je &t»la u kuhinji za stolom, 
te je pomagala sestri Treziki rublje pos- 
pravljati . . . .

Nieke \eéeri je Marica uz put domov

se s niekim elegantnim mladiéem spoznala, 
koj joj je odkril, da se véé du2e vriemena 
za nju zanima te da su mu nakane éiste i 
ozbiljne, ako i ona isto éuti kaj on — t. j. 
na kratko, on ju Zeli za 2enu űzeti. Pripo- 
vieda, da je éinovnik u niekoj étiedilni, ima 
veliku plaéu, a imati ée jóé veéu te ima 
pravo na penziju.

Marica je bila sva zmetena, pogledavéa 
u büduériost, koju joj je táj mladié tak 
liepo ztnalal. A kad je poslie doéet sporne- 
пек о rodbinstvu, onda ju je bilo sram po- 
vedati isiinu, véé je lagala, da je njezina 
mali vdovica uiekog viéjeg éinovnika, koja 
iz svoje dostatne penzije give, a sestra da 
je zarnuftna za niekog velikog trgovca . . . .

Ottó Hanié (tako se je zval táj mladié) 
je izbilja imái podlene namiere sa Maricom, 
pak je £elel, da ga ona svojoj materi pred- 
stavi, za da se о ienilvi dogovore, ali Marica 
je znala tu njegovu 2elju uviek odgadjati; 
ali kad je Otto poSto po to hotel do njezine 
matere dojti, dospela je Marica u nepriliku. 
Ona ga je vodila do kramarije, prosila ga 
je, da ju rnalo tu vani priéeka, jer ona 
mora tu aieku malenkost kupiti.



—  Potres. September 17*ga dana u 
xorju je u Medjimurju potres bil, koj je ni- 
kakvoga kvara né zrokuval. I u NagjkamZi 
on dan v jutro ob fertalj osmi úri su éutili 
stanovniki potresa.

— Naglo smrt. U minuéem ponde- 
lek v jutro na Budapestu vu dunabreZuljs- 
kim koiodvoru je NadaSi Béla od drZavne 
Zeljeznice éinovniku na hitroma hudo pos- 
talo i umrl je. — Na Üllői*putu vu glavnim 
varaSu, je pondelek pred poldan Majorosi 
MatjaS 36 godiSnji maéinista na hilroma 
skupa opal i umrl.

— Bugarski kralj u Budapestu.
Ferdinand bugarski kralj, koj sada na njeg- 
vim magjarskim imétku vadasi. u bliZneSe 
vriéme, brééas u október meseru, bude na 
dva dane u Budapest doéel i naSemu kraliu 
ée biti gost. Так se éuje, da i njegva sup- 
ruga bude na Budapest doSla.

—  Ogenj u ivankocskim logu. Sep
tember 12-ga poslie podne ob 1 úri od 
AlSolendva varasa na 3 kilometar daleőine 
vu ivankocskim logu je ogenj nastal. Dók 
su vatrogasci na lice meslo doSli* véé je 
ognju konec bil. Po prilici na 2 mekot 
teritoriumu je Suma zgorela.

— Nesreca. Jámbor Sandora supruga,! 
jedna lendvaujtaluiska te na je tekuéeg me- 
seca 3-ga dana iz jedne visoke dréve síivé 
brala Med sabiraniem je ravnoleZje zgubila. 
doli je opala iz dréve i odmah je umrla.

— Veliki ogenj na Muraszerda-
helju. TekuCeg meseca 14-ga dana je u 
Muraszerdahelj obéini veliki ogenj pustoSil. 
Ogenj se je on dan poslije podne za ran ha- 
pil na Bakaé Antalovom gruntu. Bakaéovi 
su se Zurili na polje, i predi, dók bi otisli, 
gazda je na pipu vuZgal. Brééas od vkraj- 
hitjene Sibice se je suha trava vuZgala, koja 
je i u blizini sto|eöu slamu u plain donesla. 
Íz slame se je ogenj prékhitil na hiZu, odo- 
nut na Skedeni i na susedovo hiZu. Ljudi 
su na íletnoma skupabejZali, ali sve je za- 
badavo bilo, jer okolj Ceterte ure véé sn 
vise stani u plamnu slali. Vezda su Mura- 
szerdaheljéani na AlSolendva telegraférali po 
vatrogasce, ali ovi su né doSli na pomoé. 
Do kesno odveéer je egenj Irajal, kada su 
4 hiZe, 12 Skednji, vise pokrajine i Zivine 
zgoreli. Kvar je veliki, ar samo malo je bilo 
osjeguravano. j

— Smrtna nesreéa. U KiSkomaromu 
su u minuéem nedelju prék obéine jednu 
maSinu za orati teglili. Jeden Hajdú Sándor 
zvani 10 godiSnji deéak iz zloban je gori- 
dőli skakal na maSini. Na jenkrat se je 
Sklizuul i smrlno doli je opal na zemlju. 
Iztragu su podigli

— Vmorjeni obeinski kanas. U
zalaapatskim halaru vu jednim logu su 
tamohodeéi ljudi, na jedno vmorjeno muZko 
mrtvo tiélo doSli. Od mrtvo tiélo na Sinjaku 
je jedna velika rana bila, a okoli pako je 
velika krvava mlaka pokrila zemlju Vmor- 
jeni je Corba Pál obéinski kanas bil, koga 
su brSCas iz potaje smrtno strelili. Cinaca 
vezda iskaju.

— Vtopili su se. U KerkakutaS ob
éini na senokoSi su vise deca krave pasli. 
Izmedju njih Mániái Gjula 7 godiSnji deéko 
je Németh JoZef 8 godiSnjoga deéaka prosil, 
da nek pazi on na njegve Zivine, on sam 
pák je u Cup-zvani potok se iSel kupát. Na 
jedenkrat se je veliki krié éul odonut, gde 
se deéko kupái. Pastiri su se к vodi Zurili, 
i slraSeno su vidli da se je njihov pajdaé 
vtunul. Németh Gjula je obleéeno za njega 
skoéil, ali jer je né rnogel plavati, i on se 
je na hilroma vtunul. Druga deca su pla- 
éeno bejZali u selo, gde su cieloga dogodjaja 
povedali ljudem, na to su ljudi van isii, kaj 
budu mrtve tiéle vanvlovili. Na dugi éas 
naéli su male mrtve tiéle, как su se tvrdo 
skupadrZali.

— Növi zircski opat. Tekuéeg me
seca 17-ga dana su u Zircu od cistercita 
reda élani novoga opata zbirali. Tri kandi- 
dali su bili, i to: dr. Békefi Rémig, dr. Pis- 
ter Imre i dr. KaSéuba Domokos Najveé 
volume je dobil (74) dr. Békefi Rémig; 
dakle on je za opala zebrán

— Petar kralj u Budapestu. ü 
Belgradu, vu politiénim okrugu tak govoriju. 
da bude Petar serbski kralj u október ine- 
sec prvim polovicu, kada ée magiarski kralj ( 
u Budapest dojti, svojega ostanoga pohoda 
napraviti pri Ferencz Jofcef kralju. Petar 
kralja vu pulu bude Milovanovié ministar 
od izvanjskih posala sprevodil.

— Kralj. Njegovo Veliéanstvo Ferencz 
JoZef magjarski kralj — как íz Beéa ja- 
vi|u — bude u október mesec drugi polo- 
vici na Budapest dolazil i érez vise ijedne

U Stacunéiéu je sedela Mariéina mali 
za diéeéem zelnnn lagvom, a sestra Trezika 
svojim muZem su slagaJi povertelje za prodaj

Marica stupi u Stacunéié i ónak na 
beZeéki véli si materi: »Mama, bieZi hitro 
gore u' stan, pák se liepo obleéi, jer moj 
Otto ti se predstaviti Zell«.

»Zakaj bi se ja sad po Slengah gore 
spinjala u sobu, mladi gospon neka jedno- 
stavno dojde simo u Stacun«.

»Sirno u Stacun?« — osupne se Marica 
oholo — >u táj smrdlivi Stacun, gde ti tu 
u rubcu zamolana sedié, a Trezika svojim 
vrtlarom zamazain, podoukanemi rukavi как 
teZaki delaju? —  Ne — to ne!«

»Ab tak«, —  véli gospa FeroSovka 
glasno —- »li drZiS da bi ja bila preprosta 
za tvojega Olla u rubcu na glavi, — no, 
posudi mi tvojega pCelskoga koéa, da si ga 
na glavu meinem, mozbit bi se onda mogla 
dopasti tvojemu Ottu«.

U to vrieme pak je Otto b;l sit toga 
naéekivhiija vau i,-рак je oeopaZeno stupil; 
u táj tmiéni Stacunéié, gde je onda i te 
zadnje rieéi FeroSinkine rieéi éul On je 
sve razmel i na jedan krat je bil vani iu

vulici, я kad je poslie Marica van doSla, 
véé ni je naSla svoga zaruénika vani pred 
vrati. Drugug dana do!*i она od njega list, 
u kojem joj piSe, da on neZeb samo liepu 

ji nobl zaruCmcu. véé i poStenu, dobru Zenu,. 
koja nelaZe i koja se svojih rr.arljivih i poS-1 
tenih rodjakah nesrami............—  — — «

Ostavljena mladenka se je u islinu 2a- 
lostila nad tum nezgodom, ali je u sebi 
morala priznati, da je grubo falela, te se je 
i vrhu toga sr.umla, pak je za stalno sn 
preduzela poboljSati se Ali njezino kajanje 
je doSlo prekasno, jer njezin Otto, ozlovoljen 
nad njezinom hedaslotn i izpraznom giz- 
dostju, ju je ostavil.

Poslie toga je proSla jedna godina i kad 
je Jagté Tonéek videl. da se je Marica Feróé 
jedno malo primirila i da neleli véé tako 
visoko, véé da je pametni|a postala, isel je 
k-njoj te je pokuéil na njezinom srdcu i — 
ona mu je s veseljem odpre.

Ona je spozuala njegova dobra svo)stva 
i poSto su se nj^zine óéi olvorile, videla je. 
d.; ona viSe spada к podvorniku Tonéeku, 
nego к nobl gospouu Ottóim . . . .  —

Em. Kollay.

bude u Gödöllő stanuval. Kada ée dojti kralj 
u Budapest, to je joS né zadrZavano. Do 
vezda je tak odredjeno, da Oktober 9-ti ée 
biti on dan.

*— Zgazil ga je automobil. Vezda, 
kada véé i psi na autornobilu hodiju, jako 
gustokrat se pripetiju nesreée s ovom novoin 
maSinom. Né ga dana, kaj ne bi élovek éul 
nesreée s automobilami, bormed kola, kuéije 
ne delaju lak éudaj nesreée, как ova smr- 
deéa masina. Tekuéeg meseca 19-ga dana 
odveéer u Budapestu vu Damjanich-ulici pred 
34. brojni hizi je Haan Henrik Suffőr s 982. 
brojnim automobilom 2amboky Sándor 9 
godiSnji Skolskoga deéka zgazil. Nesretnoga 
diaka, koj je pogibelne rane trpel, su bra- 
nitelji u RokuS-Spital spravili. Proti nepaz- 
Ijivoga Sotfőra je redarstvo izlragu podiglo.

— Zagrebacki nadbiskupov ime- 
tek. NaS nadbiSkup, koj je vezda né zdavnja 
prodal svojega 4 jezer mekot billédskoga 
imetka, kupil je za 2 millijun 40 jezer ku- 
rune brezovicaiskoga vlastelinstva. Na ovim 
2 jezero 800 mekotnim imetku budu vezda 
i vmovicafabriku zidali.

—  Növi ministar. Kralj je vitéz 
AuíTenberg Mór pieéiékoga generala za mi
nister vojnih posala imenoval. AuíTenberg 
se je u 1852. godinu narodil u Troppau 
varaSu. Ferencz Ferdinand priestolonasljednik 
ga je ljubezno gratuléral vezda. AuíTenberg 
je u 1878. u Bosniji vojuval, i sluZil je u 
BudapeSlu i Gjőru Od 1909. godine je zapo- 
viednik od 15-ga vojnoga sbora.

— Letjenje okoli zemlje. BoZe moj, 
как se éudaj pripeli na zemlji, i как se 
trsiju neSleri ljudi na to, da éim vekSega 
giasa imaju na zemlji. Vezda iz Pariza ja- 
vijи, da jeden Manet zvani, poznali aviatikué 
svojim Million zvanim pajdaSum skupa hoée 
na jednim biplanom zemljo, ovo slaru kuglju, 
okoli leijeti. Jeli ée biti iz toga nekaj no- 
voga, né moéi znati. Istina je samo to, da 
Manet aviatikus veliko batrivost more imeti 
к ovoj déli.

— Zgoreti zeljeznicki most. Od
Körmend-murasombatske Zeljeznice ober Cör- 
nöca stojeéi, 40 meter dugi drveni most se 
je September 15-ga v jutro, brSCas od loko- 
motiva iskre vuZgal. i dók su to spazili, 
véé je s takvim jakostjum gorel, da su ga 
né mogli gasiti. i tak jednoga vlaka, koj bi 
rano onda moral prék mosta Slropojuéiti, je 
vahtar na pulu prestavil Céli most je zgorel. 
Za mesec dni budu stopram gotovi s novim 
mostom. Kvar je dost veliki.

—  Jednoga krvnika smrt. GerniSev 
zvanoga krvnika, koj ie peldesetsedern kr- 
voloénoali delel su u mmuéein dneve iz 
VarSoa na stavropolsku tamnicu hoteli spra- 
viti, kaj ga budu lám izpitivali: ali GerniSev 
krvnik je med putem umrl.

— Soldacki automobil i seljak- 
kola. U Rzezowu med soldaéke vjeZbanje 
se je jeden soldaéki automobil polag Zwie- 
cyce s jednim seljakkolum slrcsnul. Na koli 
je sedel jeden seljak, kornu je od kole vu- 
pora prék njegvo tiélo lélo. Nesrelni élovek 
je odmah umrl.
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Ugyanott használt üres hordók olcsó árban kaphatók :

Щ № №  Pottauban.
RUZICSKA ALBERT cég a pettaui vasúti állomás

közvetlen közelében a kor igényeinek megfelelően teljesen uj gőz- I  
fűrészt építtetett, mely gőzfürész, részben bérmunkák teljesítésével, részben 
pedig saját faanyagának feldolgozásával fog foglalkozni.

Ezen gőzfürész gyárban minden iparos, a ki faanyagok feldolgozásával 
foglalkozik alkalmat talál, hogy az uj gyalugépeken és körfűrészen mérsékelt 
munkadijért faanyagát a feldolgozáshoz előkészíttesse és meggyalultassa és ez
által a munkáját könnyebben és gyorsan végezhesse

A cég különben továbbra is bevásárol és raktáron tart minden fajta fa
anyagot és kész főrészeit iákat és kéri a tisztelt vevőközönséget, hogy a 
gyárat lehetőleg foglalkoztassák.

=  Legjobb és lehető gyors kiszolgálás feltétlenül biztosittatik. —

H0V3 piropili (parna zaja) i  Ptuji (Pelai).
Tvrdka AOALB. RUZICSKA u Ptuju poleg zeljez- 

nicke kolomije ptujskog kolodvora je dala zidati jednu I
paropilu (parnu Zagu) koja je tako dobra, kako u danaönjem vremenu naj- 
bolSa more biti.

Óva tvrdka bilde rezala i svoje drva i za plaéu ludska drva takaj.
Ima éisle nőve hobliéke masine i krugne Zage i svi s drvom delajuéi majs- 

teri nioreju tarn svoja drva pripravljati i hoblili i to za malu plaéu i tako, 
da majsteri deio hitro budu mogli svréili.

Tvrdka kupi svakovrslna drva i proda gotova rezana drva.
Zato tvrdka moll svakoga, koga tiée, nek izvoli svoje posle pri joj dati 

obavili, joj prodati ili od je kupiti, jer óva tvrdka bude svoju duZnost naj- 
bolje i najíletmje svrSila i se trsila, da svaki, koj Zom posta ima, Zom naj- 
zadovoljneái bude.

«9« 2—3

Nyomatott Fisch« I Fülöp (Strausz Sándor) könvynyomdájában Csáktornyán.
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