
A  szivekhez.
Irta-. Rákosi  J enő .

Az első szóra, az első kiáltásra szárnya 
nőit a legszebb gondolatnak: a beteg gyer
mekről való gondoskodás gondolatának. Szár-! 
:iya nőtt és a gondolat szárnyat csattogtatva 
berepülte a haza tereit és ahol megcsapott 
egy szívet, a szív kinyílt s befogadta a gon
dolatot.

És a munka egyet lépett, s nagyot lé
pett. Varázsütésre telté vált a szándék és 
ina már nem kezdeni, hanem csak folytatni 
kell a dicső művet, amely a tavalyi eszten
dőnek egy históriai lényévé leve.

Hiszen mentő révet építettünk, az élet. 
a szenvedés tengerén tehetetlenül vergődő 
lelkekimk. — A gyermekvilág a nemzet éle
tének a forrása Amily bőven fakad, amily 
zavartalanul folyik, amily épen csörgedez: 
abban a mértékben vetődik fény, öröm, re- 
nienv arra az útra, amelyen a nemzet a maga 
jövőjének titkai felé vándorol. A nemzet 
ereje, a nemzet hatalma, a nemzet dicsősége 
lelekzik a bölcsőkben, szól la t meg a gyer- 
mekszobák vidám zajában és dobog fel a 
gyermekek szívében. A gyermekvilágon kell 
t nemzet szemének pihennie, mert a maga 
lövőjének a képéi szemléli benne.

Jusson eszetekbe a krisztusi mondás: 
Bocsássátok hozzám a kisdedeket, mert övék 
a menyeknek országa

A Nemzet pedig. Krisztus szavával ezt 
mondja: Jertek velem a kisdedekhez, mert 
ők az én Menyországom.

Es nem a boldog gyermekekről van szó. 
amikor én a Ti szívetek ajtaján zörgetek. 
Nem a gazdag vagy jómódú emberek gyer
mekeiről, akikert a szülök képesek mindarra 
az áldozatra, amely szeretelűknek megfelel; 
nem is az ép és egészséges gyermekekhez 
hívlak ezútlal benneteket, akiknek vidám 
zaja, csengő nevetése a világ legdicsöbb és 
legédesebb muzsikája; — haimm viszlek ben
neteket a szegénység és a betegség tanyáira, 
ahol ez a leglelketlenebb zsarnokpár a gyer
mekvilágot fojtogatja. Letörli nedves kezével 
arca szép színét: Híjával megérintvén szemét, 
elveszi ragyogását; irtózta tó szájával elfújja 
örökre kicsi aiakáról a mosolyt.

Akinek a szive e gondolatokra össze 
nem facsarodik, aki még nem látott boldog
talan szülőt, ki beteg gyermekén nemcsak 
segíteni nem. de nem tud szenvedésem c>ak 
enyhíteni is: aki nem látott kisded kopor-ót. 
amelyet szegénységgel szövetkezett betegség 
ácsolt: aki nem látott tehetetlenül vergődő 
anyai szivet megszakadni, nem látott gond
ban kimerült atyát bomlott elmével vagy 
megrontott erkölcssel; aki a szenvedések 
szenvedését, a kínok kínját, a gyötrelmek 
gyötrelmét a nyomorban pusztuló gyermek
sereget nem látta: az arn zárja el beszédem 
elül a szívét. De aki Krisztus örökét, a gyer
meke! szereti, a níaga gyermeke boldogsá
gáért abban hálás hogy italt, eleit és orvos
ságot kíván nyújtani az elhagyottak és el
esettek ártatlan gyermekemen; aki be akar 
menni a boldog szív. a nyugodt elme és a 
békés lelkiismeret földi paradicsomába: aki

szereti gyermekét, istenét és az álmát, melyben 
testi és lelki ereje megújul: az jöjjön, az 
tárja ki a szive kapuját szózatom előtt és 
áldozzon az oltáron, melyet papokként nem
zetünk legszebb, legdicsöbb, legnemesebb 
asszonyai és legtiszteletreméltóbb, legfönkel- 
tebb érzésben, gondolatban és cselekedetben 
legfényesebb férfiai veszuek körül

Az áldozati tűz meg van gyújtva, a 
láng ég. füstje égnek száll: hozza el k>-ki 
azt a hasáb tát, amelytől a legtiszlább, leg
ideálisabb oltár tüze messze világító mág- 
lyalűzzé lesz: abban égjen el ezrek nyomora, 
százezrek gondja, milliók elhagyottsága.

És a Nemzet szeretete gyermekei iránt, 
hite Önmagában és reménye jövőjében száll
jon égre a füstlel. mely az istennek kedves 
áldozati oszlopként emelkedik a magasba.

A  főispán székfoglalója.
Folytatást.

A főispáni működés második csoportja 
kívül esik a szorosan vett hivatalos műkö
dés keretén. * Ez a társadalmi tevékenység. 
Én úgy fogom fel hivatásomat, hogy mert 
oly nagy súlyt helyezek a közművelődésre 
és a szociális kérdésekre és meri ludom,. 
hogy a lársadalomra is nagy kötelességek 
hárulnak, hivatali jogkörömön túl is a leg
nagyobb készséggel állok minden közhasznú 
ügy rendelkezésére. Nemcsak a lelkesedés, 
a jó és a haladás iránt táplált rajongás 
késztet erre, hanem a kölelességérzet is. Min-

Amiről a fecskék csevegnek.
Irta: Balázs  József .

(Utánnyomás tilos .

A Balaton partján áll egy halászkunyhó. Köz
vetlenül mellette van a kikötőliid, ahonnan nyáron 
kirándulásra indulnak a fürdővendégek.

A halászkunyhó eresze alatt évek óta él egy 
lecskepár s szeretettel neveli magzatait.

Minden évben őszkor eltávoznak és májusban, 
midőn a Balaton pariján nyílik az ibolya, vissza
jönnek.

Most is hat fiókot nevel a fecskepár s bol
dogan szemlélik, mily szépen tollasodnak.

Az anya esténkint, ha hosszú fáradalmas 
munka után betér a fészekbe, mesélni szokott a 
kicsikéknek. Egyedüli témája az emberi rosszaság 
és emberi ledérség.

Mára különös mesét Ígért. Ma kirándulás 
volt s ilyenkor igen sokat lát s tapasztal az öreg 
fecske.

Már alkonyodik s a fiókok türelmetlenül csi
ripelnek anyjuk után. Nem mintha éheznének, hi
szen apjuk ma kétszeresen fárad, csakhogy hiányt 
ne szenvedjenek a kicsikék.

Végre megjön az öreg s nagy bogarat tartva 
‘•sőrében berepült a fészekbe.

Miután megosztotta a bogarat, elkezd mesélni.
Hallgassatok ide gyermekeim, milyen csapo- 

dárok az emberek.
A hajó tele volt kirándulókkal. Elegáns pesti 

dámák s urak, számtalan külföldi lepte el a fe
délzetet, hogy gyönyörködjenek a fenséges vidékben.

, Egy ideig követtem a hajói: mig végre a 
: kormány-hid felett levő árbocrúdon letelepedtem.

A hid mellett a pádon tilt egy szőkehajú 
I elegáns asszony. Meglátszott rajla. hogy gontalan 
élete van, meri bár negyvenév körül lehetett, alig 
volt ránc az arcán. Fülében nagy gyérnántbutonok 
lógtak. Valami gazdag pesti kereskedő neje lehetett.

Vele ült nyolc éves eleven leánykája.
A hajó elindult s mindenkinek arcán boldog 

mosoly lutoti végig.
Nemsokára feljött hozzájuk egy siheder, an 

golos bajuszú fiatal ember s a legbizalmasabb mó
don melléjük telepedett.

Magához vonta a kis leányt s kedves han
gon kérdezé:

Nos hogy tetszik magácskának a Balaton?
Nagyon szép vidék, feleié a leány egyked

vűen: csak egy haj van.
No mi az kis Szöszke?
Hogy nincs itt velünk édes atyuskám. Tudja 

Gyula bácsi oly jó, aranyos ember. Ha este fá
radtan hazajön az üzletből, csak anyukával és
velem foglalkozik. Mindig velünk. Nélkülünk nem 
megy sehova. — Édes anyukát is úgy szereti.

Hát nem érzi magát jól ?
De igen. Csak tudja Isten anyuka nem olyan, 

mint odahaza. Nem szeret úgy és igen sokat va
gyok egyedül. Pedig megkérte anyukát édes atyus
kám, hogy ne hagyjon egyedül, máshol. Bizony 
szeretném, ha itt volna atyus.

Ugyan ne beszélj oly badarságokat kedves 
leányom, inondá türelmetlenül az asszony.

Most megszólalt a zene s a kis leány bol
dogan leszaladt, az asszony és fiatal ember egyedül 
maradtak

A fiaial ember közelebb húzódott az asz-
szonyhoz.

Még eltalálja mondani a csacska leányka az 
apjának. Még lelkiismereteinet is megszólaltatja, 
ha apját emlegeti, mondja egykedvűen az asszony. 
A férfi hallgatott, mert nem tudott mit felelni.

Maga is gondolkodni kezdett azon vájjon nem 
lépte-e át a kellő határt, midőn az asszony bizal
mával visszaélt. Még igen fiatal s tapasztalatlan volt.

De csak egy percig tartott az állapot. Gyorsan 
könnyített lelkiismeretén. Úgy gondolkodott, mint 
minden férfi. Ha nem adott volna alkalmat, hát ... 
Mindennek az asszony az oka. Ez a gyáva férfi 
filozófiája.

Végre megszólalt:
Mily kedves táj, mily vonzó a viz tűkre. Va

lóban csak itt lehet igazán szeretni.
Kedves barátom ne kínozza magát üres írá

sokkal. Viselkedjék komolyan, nem vagyunk 
egyedül. Mondta majdnem sértő hangon az asszony.

A fiatal ember kissé meghökkent s elhall
gatott. Furcsán érezte magát.

Alapjábun nem értette az asszonyt. Vala
hányszor társaságban ily hangon szólt, lehurrogta 
az asszony.

Csak az édes találkák alkalmával tűrte a 
' frázist. Akkor valósággal gyötörte, kínozta a fiatal 
! embert.

A fiatal ember pedig tűrt, mert hiszen ő 
elérte célját . . .

Azért most sem sértődött meg, hanem csen
desen maradt.

Ez sem tetszett az asszonynak s végre azt 
mondta a fiatal embernek, hagyja magára s küldje
fel a kis leányt.



den jótékonysági, közművelődési, közgazda
sági, ipari, kereskedelmi vagy egyéb köz
hasznú intézmény bennem igaz, önzetlen és 
őszintén lelkes támogatásra talál. Állásom 
súlyával, tekintélyével, egyéniségem minden 
erejével, erkölcsileg és anyagilag lépek azok 
sorába, akik a jó és hasznos ügyek szol
gálatára vállalkoznak. Emellett elsőrendű 
kötelességemnek ismerem azt, hogy nemcsak 
intézményeket, hanem egyeseket :s támogas
sak. Bárki, még a legegyszerűbb ember is, 
bátran eljöhet hozzám Lelki örömöm és 
gyögyörüségem telik abban, ha valakin segít
hetek. A kötelességérzet is ezt parancsolja. 
A főispáni méltóság nem az enyém, én csak 
szerény képviselője vagyok. A főispánt mél
tóság a közé, a népé; mindenkinek |oga van 
ahhoz, hogy ezen mélttóság utján, ezen mél
tóság hatás és jogkörénél fogva, továbbá 
befolyásának, sulyának és tekintélyének se
gítségévéi jogos kívánalmai és méltányos 
kérelmei kielégítést nyerjenek.

A főispánt működés harmadik csoportja 
a politikai funkció. A tőispán a kormány 
bizalmából nyeri el állását s így a kormány 
politikájának és kormányzati irányának kép
viselője. Köteles őszinteséggel jelentem ki, 
hogy őszinte, tántorílhallan hive vagyok e 
vármegye nagy szülötte Deák Ferenc által,; 
megteremtett komoly és törvényes alapokon j 
nyugvó 67-es politikai irányzatnak. Ez azon
ban ndui jelenti azt, hogy a más nemzeti j 
irányú politikai pártokat és elveket kellőleg 
nem értékelném. Sőt ellenkezőleg, minden 
magyar nemzeti irányú politikai célt őszintén, 
hazafias magyar érzületem egész erejével 
tisztelek. Az én politikai meggyőződésem 
alapja a tiszta magyar hazaszeretet, amely 
Caakegy törekvést ismer: megteremteni a nagy 
boldog Magyarországot, visszaállítani az ősi j 
magyar haza lényét, súlyát és tekintélyét. 
Ezt a szent célt az összes magyar nemzeti I 
irányú pártok közös éljanak tekintem, is-j 
merem és vallom. Csak a cél elérésére szol
gáló eszközök megválogatásában különböz
hetünk és különbözünk. Azok közé tartozom, 
a kik a fenálló erőviszonyokra, a szomszédos 
másik állammal való szövetséges kapcsolat 
fenturtására és a jelenlegi külpolitikai hely-

A fiatal ember engedelmeskedett s búcsúzóul, 
csak azt mondta az asszony, holnap este K> óra
kor feni.

Az asszony bár sűrűn találkozott a fiatal 
emberrel, a hajón igen sok pesti ismerőse volt, 
nem akart feltűnési kelteni. Ravasz önző volt, ki 
a fiatal emberben csak a biztos szeretőt nézte, 
kivel minden baj nélkül kielégíthette vágyait. De 
kűlöinben resteite, ha a nálánál sokkal fiatalabb 
ember idegen társaságban vele bizalmaskdodni.

Az asszony ismerősei közé ment s a fiatal
ember, mint egy jól idomított kutya, távol tartotta 
magát. Csak olykor kereste fel az asszonyt . . .  '

Es itt elhallgatott a fecske, majd folytatta:
Lássátok, ilyenek az emberek. Bármilyen jó 

soruk van, ha alkalom nyílik, rosszak. Mindenféle 
szertartással és ceremóniával egymáshoz kötik a 
férjet afeleséghez, de ez igen laza kapocs s széj- 
jeItörik a legkisebb nyomás alatt.

Mi fecskék, ha bennünket egyszer összehoz 
az ösztön s fészket rakunk, osak egy gondunk van, 
hogy miképen neveljük fiókjainkat. Bár tudjuk, hogy 
ha feldőltök és kirepültök, hogy magatok is fészket 
rakjatok, talán meg sem ismeritek szüléiteket.

De inig a fészekben éltek és nőttök, addig 
csak egy gondunk van, hogy benneteket felnevel
jünk. — S ha megjön a tavasz, a szerelem hó
napja, újra költünk és egyforma szeretettel nevel
jük fiainkat. Mert a mi szeretetünk édes kicsikéim 
a természettől adott ösztön, mely a viszonyok alatt 
nem változik, hanem igaz érzelem.

Azért adjatok hálát a Teremtőnek, hogy nem 
vagytok emberek

A fecskefiókok helyeslöleg csiripeltek s bol
dogan simultak anyjukhoz.

jzelre való tekintetből a békés, talán lassúbb, 
: de annál biztosabb haladás megvalósítására 
I törekszenek. Nem a nagy magyar nemzeti 
eszme megtagadása ez, hanem az erők gyűj
tése. Alkalmazkodás ahhoz a módszerhez, 
melyet e vármegye világtörténelmi nagy szü
lötte: Deák Ferenc célravezetőbbnek és al
kalmasabbnak látott Magyarország jövendő 
sorsának alapítására. De akkor, amidőn a 

; velem ellentétes politikai hitvallásokat tisz
telem, a békés megértésre törekszem, csakis 

j a tárgyilagos meggyőzés fegyvereit használom. 
Főispáni jogköröm gyakorlásában és kilej- 

I tendő társadalmi tevékenységemben politikai 
; tekintetet nem ismerek, mert ha a közügyek
kel való foglalkozás alkalmasnak látszik a 
hazaszeretet ápolására, a politikának minden 
életviszonyban való alkalmazása megakasztja 
a társadalomnak, annak az egységes magyar 
lársadalomnak fejlődésé'. Amint én ezen szi
lárd elhatározásomhoz ragaszkodom, épen 
úgy kérem, törekedjék mindenki arra, hogy 
a közügyek és a szükséges társaealmi moz
galmak köréből a politikát küszöböljük ki 
Annyi fontos teendő vár reánk kulturális, 
közgazdasági és szociális téren, hogy poli
tikai gyűlölködéssel erőink szétlorgácsolása 
valósággal bűnös könnyelműség. Egyetértés
sel. kölcsönös megértéssel, bizalommal és 
széni hazánk iránt érzett őszinte szeretettel 
dolgozzunk, láradjunk, hogy méltók lehes
sünk őseink évszázados véres küzdelmeire 
és az utókor halálára !

(Vége.)

Nyílt levél a kórház ügyében.
Szívesen közöljük a következő, előkelő 

helyről vett sorokat: »Ama kérdések között, 
melyek Csáktornya é̂  Muraköz közönségét 
évek óta foglalkoztatják, s amelynek megva
lósítása éi(lekében nemcsak Csáktornya kö
zönségének, de a muraközi társadalomnak 
áldozatkészsége is oly szépen megnyilvánult, 
egyik legfontosabbika: egy közkórháznak lé
tesítése.

Misem bizonyítja jobban elmaradottsá
gunka!. mint az, hogy közel százezer főnyi 
lakosság, különleges földrajzi és etnográfiái 
viszonyok közölt élő munkás lakosság, ha 
kórházat kénytelen igénybe venni, a szom
szédos Horvátországba, Stiriába vagy a vas
megyei Muraszombatba kénytelen betegeit 
szállítani, hogy kórházi ápolásban részesül
hessenek.

Holott Muraköz lakossága az országos 
betegápolási pótadó címén óriási összegeket 
fizet évente, amiért cserébe — ha a trachoma 
elleni védekezéstől eltekintünk — nem kap 
jóformán semmi).

ügy ennek, mint sok egyébnek oka el
hanyagoltságunk az államhatalom részéről, 
amely ismét részben arra is vezethető vissza, 
hogy a vármegye szeme ritkán pillant reánk

Itt volna az ideje, hogy a mértékadó 
tényezők figyelmét nemcsak magunkra irá
nyítsuk. de erélyesen követeljük, hogy Mu
raköz, ez igazán tonlos országrész érdekei 
is támogatást nyerjenek az állam részéröl. 
Másult az állam épít közkórházakat, vagy 
azok létesítését állandó évi járulékkal moz
dítja elő, igy hát mi is az előlinondolt okoknál 
fogva méltán igényt tarthatunk hasonló el
bánásra.

A megye uj főispánt kapoll, az ö 
figyelmét kell első sorban felhívni. Neki 
s Muraköz országgyűlési képviselőinek lesz 
kötelességük a kórház dolgát mielőbb dű
lőre juttatni.

t. i.

A  húsdrágaság.
A hallatlan árak. amelyek a megélhetést 

! majdnem lehetetlenné teszik, mindenfelé nagy 
I elégedetlenséget okoznak. Pedig sehol sincs 
I több ok erre, mint épen nálunk, ahol határ
széli fekvésünknél fogva, a megélhetés nehéz- 

jségeit kétszeresen érezzük.
Pedig a kivitel áremelkedését a termelők 

s közvetítők lelketlensége is tetézi, mely az 
árak megállapításában egyik másik tekintet
ben már-inár az uzsora jellegét ölti A pia
con alig lehM valamit vásárolni. De mindent 
betetőz a mészárosok karlelszerü eljárása, 
akik hallatlanul visszaélnek az itteni közönség 
türelmével, mondhatni közömbösségével

Láljuk az olcsó marbaárakat. Nap-nap 
után tapasztaljuk, mily alacsony árak mellett 
vásárolják be a mészárosok a piacon az e ő 
marhát, disznót stb. A hús ára azonban nem 
száll le. ügy fizetjük a húst, ahogy a leg
drágább időben fizettük. Persze, ha tavasszal 
esetleg a marha ára megint emelkedik, is
mét csak felszökik a hús ara is. S ezl egész 
természetesnek találják. Pedig leszállítani 
sohsern szállítják le, ha még oly olcsók is 
az árak.

Lehetetlen, hogy ezt a társadalom to
vább tűrje. Módot kell találni rá, hogy a hús 
árt leszálljon. A város elöljárósága is ко.7- 
bevethet né magát A társadalom meg külö
nösen tehetne valamit.

Tömörülni kell s ezzel a mészárolok t 
kényszerűen., hogy a húst olcsóbban adják 
Ha a budapestiek a Csáktornyái húsl. melyet 
innen oda szállítanak, olcsóbban ehetik a 
a fölmerülő költségek dacára, mint mi. miért 
ne kaphatnák mi is azt olcsóbban?

Agresszív fellépés lűrhelőbbé teheti a 
helyzetet s ezzel különösen a tisztviselőkön 
lenne segítve, akik megállapított fizetése 
mellett a folytonosan emelkedő drágaság e - 
lenében semmiféle kárpótlásban nem részesül
nek. tehát csakis ilymódon védekezhetnek

i i  Ü L  О X F É  L É  K.
— A főispán Nagykanizsán. Balás Lé a 

dr. a vármegye főispánja, hogy kormányzói 
feladatát mmél jobban és körüllekinletőbhen 
teljesíthesse, feladatának tekinti a vármegyé
vel meg is ismerkedni. Ezért a vármegyében 
körútját már meg is kezdte. Első kiszállást 
Nagykanizsára történt kedden Nagykanizsa 
nagy fénnyel fogadta az uj főispáni. A fo
gadtatás lezajlása lilán d. u. a küldöttségeket 
fogadta a lőispán. Este bankett volt, melyen 
számos toaszt hangzott el. A lőispán szerdán 
is Nagykanizsán lartózkodott. Ekkor a főpol
gármester társaságában látogatásokat lett A 
főispán aznap délután Zalaegerszegre visz- 
szautazott.

—  Áthelyezés. Ruszwurm Kálmán el
lenőr, máv képviselő, az igazgatóság pénzügyi 
főosztályába helyeztetelt ál Budapestre. He
lyére Malatinszky István ellenőr helyeztetett 
át máv ké|)viselői minőségben Pápáról

— Megyegyülés. Zalavármegye törvény
hatósága kedden közgyűlést tart, melynek 
tárgysorozatában a kővetkező ügyek foglalnak 
helyet: Kun István alsólendvai lakos, gyógy
szerész és társai kérvénye Slridóváron ön
álló gyógyszertár felállítása iránt: Mihácz 
János alsódomborui körjegyző kérvénye |á* 
rási írnoki minőségben eltöltött szolgálati 
idejének a nyugdíj alapjául beszámítható 
szolgálali éveihez leendő beszámítása iránt; 
Novák Antal és társai felebbezése Törökud- 
var képviselőtestületének a közs. számadások



felülvizsgálata tárgyában hozolt határozata maga vetett véget életének. Miután azonban a puszta ököl játszott szerepet, de abba zsebkés, 
ellen: Drávatürednek a közs. iskolánál a róni az Öngyilkosság végrehajtása a maga borzai- vasdarab és husáng is szólott bele. A vere- 
kath. hitoktatás tiszteletdí|ának megállapítása másságánál fogva unikum a maga nemében, kedők kihallgattatván, beismerték a rendzn- 
ь a tanítói állás szervezése tárgyában ho- mert szinte érthetetlen, hogy egyvalaki hogy varásl s az ezzel kapcsolatos verekedést, de 
zott határozata; Hodosány képviselőtestűle- tud 7 halálos kimenetelű sebet ejeni önnön- már arra kaphatók nem voltak, hogy a bün- 
tének ingatlan eladása tárgyában hozott magán — a kir. ügyész az eset iratait tel vádi eljárás megindítása céljából testi sérü- 
baíározata; dr Sághváry Jenő perlaki tőszói- fogja terjeszteni az igazságügyi orvosi la- léseikről orvosi látleletet is szerezzenek be. 
gabíró kérvénye szabadságidő engedélyezése nácshoz, hogy az öngyilkos koponyáját la- — Ujoncozás. A Csáktornyái járás so- 
iránt; Drávafüred, Újudvar, Drávacsány, Csák-, uulmányozás végeit preparálják. Ebben az rozóbizollsága elé jövő tavasszal az első kor
tornya községek vármegyei és közs. pótadó esetben szegény Szternátot — kinek saját osztályból 430, a másodikból 257, a har- 
tórlési ügye: Drávavásárhely képviselőtestűle-1 bevallása szerint élete valóságos роко1 voll madikból 225 állílásköleles állíttatik. Étihez 
tének ingatlan vásárlása.Stridóvár képviselőié- — exhumálni fogják. Ezzel a rejtelmes eset még 20 idegen illetőségű védköteles jön Ha 
títletének ingatlan eladása s Drávavásárhely í aktáit lezárták sa  gyanúsítottakat szabadon ebből akörüliiéiül 100-ra rugó távolmaradót 
képviselőtestületének az adóbehajlási illeték bocsátották. leszámítjuk, összesen 832 kerül a jövő év-
hováfodítása tárgyában hozott határozata. — Lelketlen lelkipásztor. Muraszenlmá-: ben katonamérték alá.

Iskolaszanatórium a tengerparton, riáröl köziik velünk, hogy olt folyó hó 1-én — Orvtámadás. Tisics Márton, Moltesz 
A Delmagyarországi Magyar Közművelődési | Kranyecz Józsefné szül Zadravecz Ágothának j Antal sa  két Moltesz Ferenc holtornyai la- 
Egyesület a magyar tengerparton: Cukvenicán gyermeke született. Kalholikus szokás szerint, kosokat a kir. ügyészségnek feljelentetetlék, 
iskolaszanatóriumot és üdülőházat létesített, | a keresztanya a kisdedei in eg ke résztél és vé- mert okt. 25-én este leié Kovács János fel- 
umelyben oly fertőző betegségben egyáltalán S gett a templomba vitte Czirkvencsics Ede sőkirályfalvi vadőrt a Zsedény határában lévő 
úrin szenvedő, gyönkélkedő, lábadozó, gyón- plébános azonban azon a címen, hogy a erdőben meglámadlák s véresre verték. Sú- 
geiejlődésü leány és fiútanulók nyernek cse- szülőket híveinek nem tartja, a keresztanyát lyosbítja leitöket, hogy a vadőr kétcsövű 
..ély díjért kitűnő ellátást és leggondosabb az ártatlan kis gyermekkel együtt a temp- vadászfegyverét is a töltényekkel együtt el
lel ugyeletet, akik tisztán a kiima és a tenger lomból kiutasította. A keresztanya kénytelen vélték. A kárt 32 K-ra becsülik, 
adandó hosszabb használata által teljesen volt a gyermeket zord havas-esőben a mu- — A megyei telefonhálózat kibővítése, 
visszanyerik az egészségüket és megmentet- ravidi plébánoshoz vinni megkeresztelés vé- A Zalaegerszeg-csáktornyai járási telefonhá- 
nek az élet számára. Az üdülőház ennélfogva gell. д gyermek élete ennek következtében; lózat, mely a zalaegerszegi, novai, alsólendvai 
állandóan nyílva tartalik és a növendékek válságos állapotban van . de a plébános lel- és Csáktornyái járási székhelyeket összeköti, 
végezhetik tanulmányaikat is a D. M К. E. kiismerele mégis nyugodt. Illetékes helyen a már a múlt évben a forgalomnak áladatott,
i'koiaszanatóriumában és az év végén a lelketlen plébános ellen a feljelentés meg- A folyó évben a Csáklornya-nagykanizsai
szomszédos fiumei áll. iskolában lesznek teleteli. ’összeköttetés fog Perlak és Letenye közpou-
Vizsgálatot. Nyáron minden hely be van A Dr. Richter-fele Liniment. Caps. comp, tokkal kiépülni.
töltve az üdülőházban annyira, hogy a D (Horgony Pain Expeller) igazi, népszerű háziszerré _ Változások a postai CSOmauok keze
M К. E. gyönyörű két emeletes épületében ^  »»«‘У «^mos családban már sok év óta Miniszteri rendeletre december 1-től• Лк fí»iiioi7oi»it» »I..II Я lántmi- mindig készletben van. Hátfájás, csipőfájdalom, mseuen. miniszteri renueieire aectnmer i tói

SYr |!' Л A á У Y f k fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél a Horgony-l.i- oly csomagok, melyek 100 K-nál nagyobb 
' evezést, a nnk szamara pedig minci'g nimenttel való bedőrzsölések mindig fájdalomcsil- értéknyílvánttással adatnak postára, kézi (azaz 
к i!on villái kénytelen bérelni a kulluregye- lapító hatást idéztek elő; sőt járványkórnál, minő: értékes) csomagokként fognak kezeltetni.
m H. Télen azonban annyi hely van a 1). a kole.a és hányóhasfolyás az altestnek Horgony- Ugyan,lv kezelés alá esnek az arany, ezüst
éi K. E.-ben, hogy minden év szeptember Limmentlel való b'-dorzsolése mindig igen jónak 74PUórák »t vaiív ékszereket l-irlal-, , , , 1Л1 in n i' u* (а|мЛ,,о Ь , , ., bizonyult. Kzen kitűnő háziszer jó eredménnyel ^rgyakat, zseDOrak.il \agy ekszen kel larlai-
; , ? , ,UmU& havatg, üdülő te nőiteket és .(lkalmaztatoll nedörzsölésképen az influenza ellen "'«ázó egyéb csomagok is. Az ily csomagoknak
csaladokat is lelvesz a D M. К E. csekély is üvegekben: á К —.80, К 1.40 és К 2.— a úgy kell göngyölve lenniük, hogy tartalmuk- 
Éjért gyönyörű szobákat és kitűnő ellátást legtöbb gyógyszertárban kapható; de bevásárlás hoz a burkolat és pecsétek megsértése nélkül 
‘ i. Az iskolaszanatóriumban és üdülüházban , alkalmával tessék határozottan : Richter-féle Ног- bozzá (érni ne lehessen Ezért taládába vi-
• aló (elvételről a D. M. К E. főtilkári híva- tW  Linimentet (Horgony-Pain-Kxpellert) kérni, , , v vászonnal körülbur-
ulátioz (Budapest, blván-ut 81.) leliet bír-1 '»'* es CSi'k költ dobozba csomagolandó!. s zsineggel kö-
»“kor fordulni _  Kjj , д Oáklornyavidéki ritlkölözendűk. Л cím mindig magára a bnr-

— Uj iskola. A felsopusztafai ui iskola G M ^  t7.ín dé|ul4n m  igak or kolalra írandó Az ily kézicsomagokhoa külön
.egre-valahára meglesz, bök év, ulanjarasra | |j( Csákl án a városháza tanácsterme- állltandá ki. »agyi* 2 vagy 3
a miniszter kimondta, hogy Felsöpusztalan, d év; közgyűlését, melyre a tagok lii,rabot <'KV közös szállítólevél mellett M-
Vм'Г-V**У1 be1 * az iskola arra elhelyezhető lesz számosabb megjelenéséi kéri az el- - 1'» '■«»■ '*»*«•________________________10J2. szeptemberre allami iskolát nyit Ez ... . ............... ... .. .
annyit jelent, ha Pusztafa az iskolát telepíti, h . . .  Mw!iuá«rto
szeptemberben a tanítások oil megkezdődnek, ^ervezes^ szaklap teliesz ese gazda»««, ge- Nyilvános köszönet.
Ahogy ismerjük az eddig lefolylalott tárgya- Pek kloszlas,i es lenieszallalok dtjazasa Ur Forrón sze,eleit térjem. illetve apám
iások eredményét s az ügyek mai állásál, «^ H alnak  elhünyta alkalmával, mindenfelől jövőrtazvét
., . , , ’ Q -■ I. . a — Keszthely nagyközségben december a súlyos csapástól megtűri lelkűnknek némia kivitelnek mi sem áll útjában, bzuk^éges л 3 * 3 ..... ,X1X| , . viizá̂ zt adott, . , , 21-en karacsonyelotti csütörtökön allat es uga.zi aaon.azonban az érdeklődés fenntartása, nehogy . . J Kidön-külön nem köszönhetjük ezt meg.
a sok formálitásha az iskola építkezési Ügye l,H ( ' a <ir 11 л 1 ' , Fogadják teliét mindannyian — úgy egyesek
belefuljon s az iskola megnyitása ismét ké- — Tolvaj Cigányok. Hajdinyák Katalin mint testületek — kika megtioldogolt iránti 
sedelmpf Ц7РПvedien és anyja Temsics Mária zaíaujvári cigányok szeretetüknek és tiszteletűknek bármi úton

— A tyilk kaparta ki. Ezt ntondhátnók hurokra kerültek lopásért. Ez alkalom-! ^ * * * 1 ' ^ ™ « * °  me« fle,,lek-
arról a lopásról, melyet Vugrinecz János jmal dZerl tartóztatlak le őket, mert a csák- Csáktornya tóti decemberi
nuragárdonyi lakos Leitner Adolf akkor mu- tornya, vasul, állomáson Labore János bu- • „ -

ragardonyi. most zaíaujvári kocsmáros kárára dmcsic, horvátországi lakos kabátja zsebéből Ozv. dr. Schwarz Albertne
méc 190H-han elkövetett. Megkerült ugyanis1 № é 0  К-l elloptak. warz Vilmos.
az 52 literes boros hordó, mely után 3 éven — Verekedő SUhancok. Pergár János és
at nyomoztak. Vugrinecz Jánost a kir. járás- Kovács János • drávavásárhelyi legények jó . , ,
bíróságnak feljelentették. pipák lehetnek. Minduntalan ott vannak, ahol INI У I 1 1 1  в  Г.

— A bánfihegyi gyilkosság. Irtuk mult a husángnak van igaza. Mull héten is ősz- ------
héten, hogy a Szelence szomszédságában lévő. szeakadtak Krizsán Józsel ugyanotlani jópaj- ?.Wf?l,in.iel és 'smeróseimet, hogy
Bánfihegyen Szternát József gyanús körül-: fásukkal, akit alaposan elláttak, amiért, mert ey 001 ,roaamat
mények közt meghalt. A közvélemény ön- rajla eközben tesli sértést is ejtettek, őket Nagykanizsára Rozgonyi-utca
gydkosságot állapított meg, de a jelek Ju- fel is jelentenék. Üe nemcsak ez az eset van Ю szám alatti házamba
reczky Iván kir. ügyészt arra indították, hogy rovásukon Nem régen parázs verekedés folyt | (vol, po,gárillesleri lak4s_ .  5z„rvas Slil|üda kö.
Szternát feleségét és sógorát letartóztassa s le Dravavásarhely egyik utcájában, melyben zelében) helyeztem át, i ot azt dr Gärtner Antal
a vizsgálatot uj irányba terelje, meri az or- ugyancsak a fenli két suhanc szerepeli. Most j n«y véd, volt nagykanizsai kir. törvényszéki jegyző
vosok is kizártnak tartották az öngyilkosság azonban kivülök mások is hősködtek, mertlurral társulva tovább folytatom.
esetét. A megindított pótvizsgáit azonban ott voltak még Kovács Ferenc, Lencz József p r< T am £s János
igazolta az öngyilkosságot, mert minden kö- Leszár Lános is, akik a verekedésben szin-| ie i- z  ügyvéd.
rúlmény amellett szól, hogy Szternát József 1 lén résztvetfek. A verekedésben nemcsak 1* ________
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Sve poáiljke, kaj se tiéezadr- 
faja norinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Csáktornya.

lzdate lj etvo:
knjiáara Strausz Sandora 
каш se predplata i ob/nune 

poSiljaju.

M ED J IM IIR JE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druitveni, znanstveni i povuöljiví list za púk 

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

Predplatna cint )•

Na celo le lő ......... 8 kor.
Na pol l e t a ......... 4 kor.
Na éetvert leti . . .  2 kor
Pojedini broji ko§taju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
radanaju.

Odgovorni urédnik . j Suradnik: IidatalJ i vlMtnik

Z R ÍN Y I KÁRO LY. P A TA K I V IK TO R . S T R A U S Z  SÁN DO R.

Zbujeno vréme.

Fred nekojemi meseci su takovi glasi 
nastali po Europi, d’a svi ljudi, svi orsagi 
vu najlepáim miru Ziviju. Ravno ondaj smo 
ober puákinoga praha taucali, jedna mala 
iskra je falila, da je lé prah né eksplodéral 
I nas vu zrak hitil. To je оно mirno vréme 
bilo, kakvu po leti pred velikim vihru nas- 
tane, da niti jeden list se né gene samo 
zato, da vu drug! minuti nas stém vekfto 
zlo Ceka. Takov tajni mir je bil med fran- 
cuzom, preizom i med angliancom. Od ovih 
najjakái orsagov to moramo znati, da svaki 
se trsi skim viäe tudjega imanja posvojiti. 
Takvo tudje imanje je vu Alriki Marokko 
zvani orsag. Freiz se bon za ovu mestu sa 
Francuzom. Főleg ovoga tudjega imanja su 
se véé tak dalko poálricali, da svako mi-; 
nulu je bilo rnoéi Cekati strahoviten boj na 
suhom i na morju. Vu ovi veliki sili i 
svadji je anglianec podigel svoju réé i s 
célom jakostjom je poCel francuze podpirati Í 
Так je inpeta ftlrunia bila med njimi, da 
samo jeden las je fahl, da je né céla Eu
ropa vu plamnu nastala. Anglianec je vec 
zapovcd dal marinerom, da ako okoli ang- 
lianäkoga zaderbiftéiju preizske ladje, odmah 
je naj potopiju. Bog nas je ubéuval od o- 
voga velikoga zla, jerbo preizske ladje su 
ovu vréme drugdig se skrivale i lak nésu 
anglianci se ziéli Znjiini. Mmul se nas laj 
Zuhki pehar. Zato velim i nas, jerbo neima 
orsaga vu Europi, koj vu ovim straánim

boju nebi bil ili na o\i. ili na oni stranki 
vojuval.

Kazmi se. da Austrija i Magjarska poleg 
negdaánjoga konlrakta bi morala preizu na 
pomoC bili. Havno dosta| zla bi nas bilo 
dopalo. Zadnju mmulu, da je véé Europe. 

, mir na lasu visel, su se »dobra naravnali. 
Так je zaspal ov strahoviten boj na kratko: 
vréme.

Mi smo véé dosta krvi prelejali i denes 
je puno vise vrédna nafta krv, как ludske 
bedastoéi. Vec ovak i ónak komaj nosimo 
one stroftke, kője soldaéija zahtéva odnas 

jjedno novu cirkvu, gde bi Boga hvalili г 
[diéili, neimamu obcim napraviti, ali miljune 
i miljune na nőve átuke moramu zmoéi.

Bavnu smo né polrébni. da naftu koZu 
drugi trZiju Mi neimamo zviáeftoga peneze, 
vnogo Irpunu i bez bója. Nam je mir pot 
rében, da si moremu vu mini decu odhra- 
nili, poslje i polje obdelavati.

Vidi se stoga, как se more mir hitro 
prehititi. Kak je med ovemi pogodba nas
tala, véé je tálján né mogel vu svoji koZi 
ostati I vudril je znenada na turéina. Nije 
predi se zmislil, da jako leliko vu takovu 
drévu /aséée sekiru, da )u nebude mogel 
tak hitro vun poteéi. Sad da je véé na je- 
zere ljudstva sgubil i miljune i miljune pol- 

: roftil (svaki dan ga pet miljun lire kosta) i 
stém sebi nikakvi hasén né napravil, vezda 
bi rad I druge naliral vu boj Samu da su 
tu vekfti ftiöi, koji su mu prekriZili njegvu 
Zelju i stem zabranili Europanski mir.

Opel javiju novine, da taljani neéi-'

murni koleju ljudi vu Tripolisu. Presilili su 
jednoga starca i njegvo Zenu, da su poleg 
morali biti kad su njun jedinoga sina na 
smrl zmuéili. Taljani su na Spital strélali i 
zraka vise bombe hitih doli, tak da se je 
éudaj beteZnikov potuklo. Memhie zvanoga 
mesta su stanovniki dőli poioZili oruZje pák 
itak su je sve poklali. Malo decu i Zene 
skupa sxeZeju í tak njim Sinjake zaréZeju, 
как teliéom То sve officéri zapovédaju. Bog 
njim vre naplati.

Vu AZiji rusi oéeju vu FerZiju v drh 
i tak za kratko vréme i odonut budemu 
lépe glase éuli

Vu Kim . su buntovniki spuntali puka 
i do denes |e véé strahovitne krvi preltane. 
Kralj, koj je sad komaj par lét star, moral 
je pobeéi.

Takov mir hódi denes po svétu.

Posvetiliáce.
Lépő su svetkuvali vu Kriátólíalva ob- 

éini ovoga meseca 8-ga dana. to|esl denes 
tjeden. Veselo nam )e, da se iáée najde vu 
naSim lépim Med|imurju élovek. koj mesto 
krémé zinisli se na svemoguénoga Boga, 
alduje njemu i na njegove síiké. Так je al- 
duval naS poáten prijatelj Mikulai JoZef iz 
KrifttólTaíva obéme plernemti poglavar, kada 
je s poáteniin putom preskrblene peneze né 
potepel^ nego je alduval na jeden lépi ka- 
menati kriz, kojega je vu obémi na svoje 
stroftke dal na Cast BoZju postav.ti. Vu ovi 
mali obémi. gde |e samo ftestdeset slanovni*

Kak ja »rag dobro dielo nacinil.
»Pred svakom kuéom leZi kamen, ako 

nije veliki onda je mali.« Так véli prireéje, 
kője se je moglo protezati i na kuéu Xa- 
veriufta Baáneca iz Goriéana. sarno táj ka
men nije leZal vani pred kuéom, jer ga i 
onako pred omm svietskun goriéanskiin 
blatom u kojem bi как bubreg u loju po- 
éival, nebi bdo videti, véé je laj kamen bil 
baá unulri u kuéi, u spodobi kreftéeée Baft- 
necove Zene Bare. Xaverius je najme pri 
iskanjn zaruénice manje gledal na srdce i 
éud svoje buduée Zene, как na njezine 
novce, kője ée dobiti za miraz, pák je anda 
dobi! miesto umiljatog angela svadljivu co- 
prnicu, a kroz to se je onda u svojem híz
nom zakonu nastanil, miesto u vrtu s ou- 
Zicami, u polju punom átriéaka. Xaveriuáje 
inaée bil miroljubivi i triezni muZ, koj je 
najmanje svadje i prepirke trpel; ali kad 
klopotanje njegove Zene nikak nije hotelo 
prestati, onda ga je ipák obiftlo, te je u 
svojoj razjarenosli onda znal zgubiti zlalu 
vagu, kojom je svoje rieéi vagal. Konac 
onda takovih zakonskih grmljavinah, kője 
su sve guslije i guslije nastajale, je bil, da 
si je klafrajuéoj Zeni znal doviknuli : »Da 
bi te samo hotel leden kral vrag odnesti !«

— Ali vraga éoviek neka nikada na stienu pripetilo i kaj tko hoée tak kasno. Odgovor 
nemala, — tak véli prireéje — jer onda je bil :*Od—odpri Bal —bal — bally, ja—a— 
dojde ! — Pak i tu je döftél i lo u spodobi sem Sa—a— d—dje.«
dimnjacara Sadjea iz Freloga. »Так. ti sí, ti crnjak?« — glasilo je íz

Hi lo je to na Imbrijovo. Sadje je u П11*га *pak как nn se éini si pijan как 
Goriéanu svoju sluZbu obavljal. pák je dielo bot;». Ja sad viáe do jutra nikornu neodpiram. 
samo na pol dogotovil. Jer, poálo se je baft ^am0 idi pák izpavaj tvojega. »tulera« tani, 
i on sam Imbra zval, dokonéal je prije do- s‘ 8a P‘* ■*
vréenog posla svoju sluZbu. Sadj<* je uviek, Bally zatrupi obloka a Sadjeu nije
kad je u Goriéane doáel, imái svoj stalm drugo preoslalo nego se opet natrag povr* 
kvartir kod krémara Ballya, gdejenavadno uuti к Medvaru. Ali tu vifte nije bilo svi* 
i jel. Svoj pako dauaftnji imendan je ob- ellő i polag svega iijegovoga ruZeuja na 
sluZaval dole pri krén.aru Medvaru, gde je vratih i na oblokih, mje mu nitko odpri 
baá svoj posel danas prelrgnul i onda zato. Medvar je ravmé joá bil budan. a!i se za 
jer se je sluéajno i krémar Imbra zval. koj i Sadjeovo ruZenje nije baft nikaj brinul, veC 
je onog dana sebe i sv o t  goste bezplatno je u postelji leZeé mrmlal po tiho : »Crnjak 
pogostil. Svecanost je bila lemeljito obav- spada к tíallyu. gde je uviek na kvartiru i 
Ijena, lak, da je svaki tmbrek po‘ dva Imb- j na koáti, — un samo neka onde pusli svo-

I reke videl íz jednoga. Kada je érnjak Sadje jega »tampusa« izkadili !« - tim se obrne
poslie polnoéi svojega navaduoga kvartira к stiem i ostane mirno leZeé. 
onda poiskal. drZal je vulicu, po kojoj je Sad je domovma doftla u stisku. Naá 
gore proli Ballyu iáéi za dimujak, pák se dimnjaéar promiáljava simo, promiáljava
je strugal po zidovib kuéah, sad desno sad tamo. kako bi se tomu sad dalo pomoéi
lievo te je na svih kuéah ostavil znamenje Ein da nije bil pun как vinska brenka, 
svoje uniforme. Do Ballya doftavái, pokuéi onda bi lahko bilo, jer od Goriéana pák do 
na vratih, koja su u to doha vec zatvorena , Freloga je kojih áesl kilomctrah pula, a lo 
bila, tak évrslo, как da bi moral jednupeéije za Irieznoga éloveka igraéa prejti. ali za 
poruáiti. Krémar, koj je véé davna и perju jónak csak ugyan djoknutoga to nije Sala, 
leZal, krikne srdito kroz prozor, kaj se jeipak onda kad putern joá klomu néma ku*
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kov, vu lelő dano veC je drugiput posveti- 
liSCe. Lani su d ili podiéi novu kapélicu na 
Cast srdce JezuSa, koja je obéinu prék Cetiri 
jezero koron koSlala. Pila je gospodm Filipié 
L«|oé jaápriS posvelil iz Drávavásárhelya s 
domaéim gospodinom Koler Márlonnm. Mu- 
Zari su pokali, как na lélova, kad je jaé- 
priá vu obéinu doíel i da se je prebliZaval 
kapélici, gd i sa devojke va belini éekale i 
odkud je proäecija iéU na lice mesta, tojest 
к postavlenomu kriZu Tani su gospodin 
FilipiC lépő prodeStvu drZali, pollam pák 
sveto meSu vu kapélici. Po -sveti meái svi 
obéinari i pozvani gosti, lakodjer i sveéeniki 
su se pri Mikolai JóZefu na malo goééenje 
ziSli. gde su opel, kada su odhajali gospo- 
din Filipié s lépőm prodeátvom nazdravili 
tiiZnoga gazdu i sve köp su lám nazoéni 
bili i veselili su se, da lak lépi mir i Ijubav 
slanuje pri hiZi i vu obéini.

Példu si moremii zeli od Mikolai Jo
zefa, как moramu Вogu alduvati i n|ega s 
radosljoin sluZili.

K A J  JE  NOVOGA?
— Vkrali su oruzje. Íz Wirlh L*slo 

bottornjaiskoga uéilelja zaprle sobe. koji 
je jeden obiok odprl bil, su nepoznali éi- 
naci jednu vadasku puáku vkrali. Puska ima 
dvé cévi, I céna je 130 korun. 2andari su 
do vezda né mogli tolvajé vloviii.

— Tolvajska deca. Sosiarié Gjörgj 
morZahegjiskomu slanovniku 11 lél stari 
Hédié Tiélarié Gjörgj zva ni sluga i Polonec 
Janóé tamoénjega 13 lél slaroga deéaka su 
pri sudu najavili, jer od Rob Antal tamoé- 
njemu slanovniku iz odprte hiZe su jednu 
Zepnu vuru i svakoíéle potrébne stvari vkrali.

— Bugarski kralj pri Ferenc J o -  
iefu. Ferdinand bugarski kralj je novem
ber mesec 27-ga dana na dugéem izpiti- 
vanju bil vu Beóu pri iiiagjarskim kralju.

— Kralj ne dojde na Budapest.
Iz Beéa javiju, da se je kralj november
28-ga dana íz Schönbrunna vu Béé, vu 
Burg pelal. Kralj se je véé zdavnja né vo- 
zil vu Burg. Na Budapest, dotiéno na Gö 
döllő véé ne bude ovu lélu doSel vladar.

— Smrt na velikimsaboru. Vu
Gjőru su tamoSn|i katholiki november 26-ga 
vu Lloyd vtliki dvoraui sabora drZali proti 
sekularizacie. Med sabora |e Matuáek látvanu, 
lednomu umirovljenomu gazdi na hitroma 
hudo poslalo, vu drugo dvoranu su ga nesli, 
doktora zvali knjcmu, alj MaluSek je za 
neStere minule umrl. Sréna uzma ga je 
zaklala.

— Skocili SU. Vu Segedu je jeden 
Grosner JoZef zvani dijak, uéenik od trgo- 
vaéke Skole, od svojega oléuha Baumhorn 
Izidora jednu Sparkassa knjigu vkral, vu 
koji je 23 jezero kurun bilo poIoZeuo, i' 
skoéil je. S dijakom skupa je skoéil i nje- 
gov hiíuiuéilelj : ápira Antal, jednako na 
Sabadka su otíSli, lamo su na knjigu gori- 
vzeli petjezer kurun, a knjigu pák su nazaj- 
poslali, I obedva dalje skoéili. Tolvaj dijak 
je jako hudi, nemarni uéenik bil. Vezda 
obedva fine ftiée po célim orsagu iSéeju.

— Tragiéna smrt. Drever JoZet u- 
, rnirovljeni rnezőbegjeSski véliki2ivinar je no
vember 27-ga pred poldan vu S“gedu pri 
Lichtenegger Gjula mhnaru jednoga konja 
operéral. Med delom ga je sréna uzma dós- 
tigla i odmah je umrl.

— Doliopadjeni zvon. Vu Eparneyu 
í (Francuzkiorsagj se je november 2H-ga dana 
pred poldan vu cirkvi velika nesreéa pri- 
petila. Jeden zvon je iz túrna doliopal, nu- 
ler je vIrt plafona i na sredin cirkve je opal. 
Vu cirkvi je ratio krstenje bilo, ali zvon je 
né ober ollara nutar vlrl platona, nego dalje, 

jgde su klecale. Ali i ovdje je Cetiri bogce 
zatukel, koji su vu cirkvu doSli prosit.

— Gde se radujeju ognju. Vu 
aradvarmegjeiskim halmi, vu Alvaca obéini 
je ogenj postai na obémski hiZi i jiodpunoma 
24 vure je gorelo Od dokaznice najveéa slran 
je zgorela. Stanovniki su né hoteli Zanda- 
rim zapovéd posluhnuli. Zakralili su bra- 

i nenje s lém. da ako zgoriju dokaznici, ne 
bude znalo poglavarstvo to, ko|i i kuliko 
su duZni porezni zaostalkom. Né sarno ob- 
ömska hiZa, nego i jedne susedna hiZa je 
zgorela.

— Smrtno ratigranje. Vu Vélla ob
éini (Hunjadvarmegjija) su se rumunjski

ékolski deckt bója igiali. Na jeden brieg su 
kamenje gorinesli i nje aa »nepriatelje« 
hitali. Rau onda je do$ia po grabi jedna 
Marian Maria zvana Zena, koju su kameni
zatukli. ч

— Ogiftjena deca. Vu Melborneu
(Aastralija) je po pnliki Iristo dece zbe- 
leZali, jer su ribokonzerva jeli, koj je ogiít- 
jeni bil. Od déce su Sest vumrli a dva- 
desel pako se s smrtjorn harcuvaju.

— Samoubojstvo zaradi 8o kraj
cáré. Vu Somajom (éomogjvarmegjija) ob
éini je Gazda iSlvan 12 lét stari deéko od 
svojega gazde 80 krajcáré vkral, zbog toga je 

ígazda deéka s Zandarami grozil. Deéko se
! je na to tak prestraáil, da se je ua Zeljez- 
niéke Sine leZal, i jeden tamo Stropojuéi 
cug ga je na smrt zgazil

— Nesrecni drvari. Poleg Belénjeá 
obéini (Biharvarmegjija), vu margai logu 
med drvosééeuje je jedno polrto drévo pet 
teZake pod se zakopalo. Dumeu Libo drvar 
je odmah umrl, a druge pák su pogibel- 
nemi ranerni vu ápital spravili. Nesreéa se 
je iz nemarnosti pripetila.

— Vu Dunaj je skoóil. Vu Buda- 
i peétu na Lancmoslu su vu minuéem t|ednu
na jednini danu jednoga zimskoga kaputa, 
lednoga zelenoga ékrljaka i rukavice naáli, 
vu kaputu je jedna teZaéka knjiga bila, 
koja je na Letz Antal kelnera ime bila pi- 
sana. Po svoj pnliki, da je dotiéni vu Dunaj 
skoéil.

— Hédervary vu Be£u. Magjarski roi- 
nislarpredsednik, grot Hédervary Karolj je 
november 27-ga posle podne s svojim taj- 
nikom vu Béé putuval. Hédervary gróf je 
drugi dan pred kraljom bil na izpitivanju. 
On dan posle podne se je Hédervary grot 
na Semmering putuval, .gde bude érez jeden 
tjeden svojega dopuötena izpunil.

— Vkradjenje. Vu Konétautinapolju 
su iz fínancministarske kasse Cetiri milijun 
kurune vkrali. Jóé neznaju, tko je bil tolvaj.

— Smrtno skoéenje iz cuga. Na 
gjőr-éopron-ebenfurtski Zeljeznici se je dimo 
Zuril november 2tí-ga odveéer Bauer Antal 
silőarkanjski gazda. Zaspal je na cugu i 
kada se je zbudil, spazil je, da je vlak véé

éah, u kője bi se éoviek mogel brusiti. véé 
su grabe . . . .  — Dok on anda to sve zrelo 
promiőljava, ako je u obée bil moguéi zrelo 
promiáljaveti, dojde mii na pamet obéinska 
kuéa. и kojoi je bila postavljena obéinska 
peé, u kojoj je svaki obéinar slobodno kruha 
peéi mogel. A jer se je la peé puno upot- 
rebljivala, pred i popoldan, lo nije nikada 
jiosve ohladnela, pák su onda oni, koji su 
doflli da speku svoj kruh. mnogo drv prié- 
parali. Та peé je bila nizka zidanica, pák je 
onda bilo lahko na krov se uzpeti. Niekim 
malim naporom se je Sadje uzpel na krov 
a od onud se je svojom dimnjaéarskorn 
vieslinom kroz dimnjak spuslii dole u peé, I 
koja je joS od véera popoldan, kada si je 
Hranjéina krub izpekla, |Ю nieélo toplu bila, 
kaj je baS érnjakn godilo, jer |e vani on 
imbriovski sever podpuhaval. On sé anda u 
lőj topli peé.i, sa torbom pod glavom legne 
как je dug I sírok i véé za nekoliko mmu- 
tali priéme hrkati как niedved Ali sudbina 
jo odredila, da on neée ovde na dugo mira 
unati.

Za ovo si |e najme julro Xaverova 
Вага odredila, da ée kruha peéi, pák jer ju 
je radi njezinoga vekiveénog klafranja. sluZ- 
kínja Katica ostavila. lo je moral.« ona sama 

peé i za mesenje liest« poskrbeti, kaj joj

je dosta neugodno bilo, poáto se je moral а 
danas u tri sala n julro véé ustati, pak je 
anda b la takove volje как maCka kada 

igrmi. Njezino larmanje i psovanje je bilo, 
itako rekué, elementarno. Njezin muZ Xaver 
si je moral sve dali reéi, ona mu je name- 
tala irnena. kakova se navadno nenameéu 
poálenim ljudem, как to : Potepuh. lienjak, 
LebudiSto, koj se za nikaj nebrine, podrapa- 
nec, kojega je ona svojim imetkom na noge 
poslavila, Zenski gular i joS toga rnnogo, 
как lo véé jeziCne Zene razrnu. Konaéno 
bude XaveriuSu dosta te on opet izreée 
svoju bezboZnu Zelju : *Ua bi te véé jeden 
kral hotel vrag . . . . « 1 joá nije niti sve 
izgovoril, kad ga ona u govoru pretrgne i 
srdilo dovikne : »Je, je — da bi me samo 
hotel odnesti, all i lebe к tomii . . . . ! «  А 
onda olide klafrajué i kunué к peéi, koju 
je véé bilo vrieme za zakuriti. Onamo doj- 
duéa, odklene larmajué vrata i priéme od 
snoéka véé priredjenimi drvi peé kuriti U 
tu svrhu vzeme rukovet slame, uZge ju Si- 
bicom te ju ónak goreéu poriue u peé, a za 
slamom dvie tri cepanice, как je to véé па- 
vada pri kureuju ognja. U lom hipu se iz 
nutrine peéi zaöuje straáno puhanje, kihanje 
i brehanje. a zajedno zakriéi muklo i hra- 
pavo dívlji ftlas :

»Ti prokleta copmica ! Cekaj samo! 
Taki ti ja . . . .  «

Osupnjena i prestraáena Bara polukne 
u peé, i sad dojde pri vustju van érua ka- 
deéa se spodoba — pravi praveati vrag.

»Svi boZ|i dobri duhi ! * — zakriéi
Bara, a onda odbieZi kreSéeé i javkajué od 
peénice, pak van na ulicu, i tud bieZi sva 
skosmana, bez peöe пн glavi i bez rubca 
okolo vrata putem, kriéeé :

»Vrag me hoée odnesti ! Dragi |judt 
pomozite ! Dragi muZ nedaj me ! — Pomo- 
zite ! — Pomozite ! — Nedajte me . . . !♦

Sad je tekar i dimnjaéaru jasno pos- 
tajalo о éemu se radi, i on potréi za Zénóm 
kriéeéi :

»Stoj, stoj I Ti bedak, em nije vrag, 
véé sam ja Sadje, dimnjaéar iz Preloga, koj 
sam véera i tvojega dimnjaka zesuaZil. ta 
gledaj me, zár me ne póznáé?«

Ali Zena je samo one rieéi : *Stoj, stojl« 
éula, pak jer je Sadje za njorn bieZal, bó
lééi ju priinifiti, je ona u strahu mislila, 
da vrag za njum tueZi i da ée ju ov hip 
za vrat pograbili. Ovah u strahu kriéeé je 
bieZala dalje, dók nije do svoje kuée dobi- 
eZala, gde pe pred vuiiénemi vrati, sva 
obnemogla u omiljavici sruéila.



oslavil Volkapordanj Staciona, gde bi moraljcirkva I jedna muzulmanska Skola. Jedna Lissabonu (Portugália) teKUéeg meseca 4 ga 
on dolistatl. Bauer je doli skoéil iz cuga. mohatnedanska Zena je vu plamnu zgorela, dana na tamoSnjim banholu se ie od ied- 
ali tak neeretno-, da je pod kotaCe doSel, a viSe рак sti teZke goreée rane trpele. Kvar noga lokomotiva kolel eksplodőral. Ĉ tiri- 
koji au inti obedvé noge odrezali. S prvim je po priliki jeden milijuu korun. Ogenj je najsl perhoné su se na teZkoma oranile. 
cugom su ga vu Sopron vu Spital odnesli, iz nepozornosli nastal. ' — 2eijezni6ka katastrofa. Poleg
gde su ga attipulérali. Bauer je november — Pronevjereni éínovnik. Spitz VarSó varaSa na ziezhanovskim Stacionu na 
27*ga dana vu jutro umrl. Salamon keékemétski éinovnik je osemjezer Vistula-Zeljeznici se je jeden leretni cug od

_ Balaza su na smrt odsudili. korune pronevjeril i skoéil. Pronevjerenik V'aráoa doSavSi brzovlakom skupaslresnul.
TemeSvarski sudbeni stol je november 24-ga |Je prama Budapest idei. Detektivi su Spitza Obedva lokomotivi su se potrli, sédéin per- 
dana na smrt odsudil BalaZ Iátvana, koj je t b a n h o f u  vlovili, sve peneze su pri njemu gonalskemi i Sest teretnimi-vaggoni skupa. 
letos vu TemeSvaru Löwinger Vérenc vurara naSli. Zaprli su ga.  ̂ Od lerelnoga vlaka éetiri sluZbeniki, а пн
vmcril. Bal a it a budu obesili. Ov élovek je — Start samoubojnik. Monier JoZef brzovlaku рак о deset putniki i ősein Zeljez- 
svojega gréha do zadnje dneve zataiil, a no- dvorski knjigoveZar je vu BukareStu samo- niéki éinovniki su se na smrtnoma oranili. 
vember 24-ga mirno je posluSal suda. Balr Z ubojnik postal. Véé je zdavnja tezko boles-1 — Nova skola. Kako narn piéeju, 
látván se |e november 23-ga dana odveéer tan bil, i zato si fe od Ili ti I Zivola svojega. Ministerium se je odluéila, ua za septembra 
spovedal. Pugell János lemeSvarski sveéenik Na njegvim stanu na najzi se je goriobesil. dojduéega léla vu FelSőpuotafa derZavnu 
od sv. Franja reda je bil pri njemu skorom Monier je slodevetnajsl lét star bil Skolu stavi. Ali Skola se samo onda bude
do jedne vure dugó BalaZ je on dan célo — Zgoreta fabrika. November 24-ga za segurno poéela, ako pustakovéanéani 
nőé né mogel spali, lak, da su tnu bróina dana odveéer ob 10 vun se je vu Nagjki-; skolsku hiZu za ono vréme sazidali budu. 
morah dati, i samo je tak mogel okoli jutra kinda varaSu od Schaf bratja stérkafabrika Xek se dakle opéma trsi, da Skola za lo •
zaspati. November 24-ga dana v jutro ob vuZgala i na éistoma zgorelá. Kvar je 350 vreme gotova bude, drugaé pák ne budu
10-vuri je Viragh Béla predsednik razpravu iezer korun Fabrika je bila osjeguravana. jmali kam decu dati. ako se Skolsko leto 
odprel. Pital je BalaZa, jeli ima neka za — Dőli su vpicili redarstvenika. poéné.
povédati. — S cislo duánospoznaniem mo- Vii Seksardu (Tolnavarmegjija) su pred var- — Odneseju caktornjaiske ulanere 
rém reéi. ja sem né krivec. Drugo nemrern megjiuskim muzeumu Ĉ h JanoS varaSkoga Sombatheljekoga 11 husarregementa budu 
reéi. Ja sem né Löwinger Ferencov krvnik. redara nepoznali émaci po svetljim danu vu protuleLu premjeSlili iz Sombathelja.
— odgovoril je BaLZ Dók su se priseZniki vpiéili. Redarove rane su pogibeljne, napa- Ovi lépi i I aj ni soldali budu vu Gdiciji j
dogovarali, BalaZov branitelj je knjemu iSel dajuée sada iSée Zandarstvo. sluZili dalje svojega cesara. Meslo husar-
i pilal ga je: — Zakaj se sméjeju ? BalaZ — Pogubani milijunas. Vu New- regementa bude 5 ulanerski regement doSel 
je to rekel: — Prosim. ja sem cisto mirni, vorku (Amerika) su november 24-ga dana na Somhathelj, kojemu su vezda VaraZd, 
ali sem imái |édno hudo senju, s pap- pogubili BeaItifet zvanoga milijunaSa. koj je Zagreb i Csaktornja bili Stacioíii. Dakle mjestni 
riáom i maékom sem senjal. PapriS je |aki Isvoju suprugu vmoril. Beattitet je svojega1 ulaneri budu nam na protulelju rekli : »7
a maéka pák je foliSna. Dakle ovo to zna-U'na né tajil i mirno se je vu munjeviti Bogom!« Vu buduéem godinu, vu március
menuva, da bude sud jaki i foliSni. Kada rtól sedel. Nikve muke je né Irpel, za krat-; mesecu ée naS. ulaneri nas ostaviti. Dog 
su inu na znanje dali, da je na galge od-*k°ma jé mrtvi postai. moj, kakvo narékanje bude onda vu célim
sudjen, s inirnom srdcoin je tóga suda prijel.! — Obéeskupstina. »Csaktornia Oko- Csaktornja varain med sluZbenice ! Ah. jaj
Samo jednu réé je rekel, to: — Budem1 béni gospodarstveniokrug« tekuéeg meseca njim !! !
apeléral ! Kada su Balaza vu tamn cu nazai 17-ga dana oosle podne ob pol 4-li vuri í ^  ^ —
odnesli, prvié ga je njegva mali pohodila.jdrZi svoju redovilu godiSnju obéeskupStmu O t V O f e H  -  p F O S t O F .
Plakam, ga je ogrhln i ...liko rekla : -  •«« Csaktornja vu varaSkoj h.íi, na kojuset U-ijeni naznanje mo.im prialel.on. i póz- 
Búd, sínek moj jak,, goepodm Bog le bude «Stau. od strani pred8,ed..,Ctva póz v»,u. N» - (Jh ^  flékaljuiku kJ ce|.
vre pomagal. Potlain su ga i njegva rodbma skupStmi se budu razpravljnh : как Ы moíl |ariiu iz Préloka vu * J
poiskali I balrivili su krvnika. Так se éuje, bilo gospodarstvene predavanje urediti, stru- J . .
da BalaZ ne bude milosl dobil, nego Báli kovoga lista razSiriti. gospodarstvene stroje J N a g ^ a n iZ S a  v a r a s , H ozgoriy i-V U - 
MihalI bude t  njim servil. rezdeliti i piodneZivine nadarili ? Iica 10 broj vu  SVOJU n izu  p r in e s e l

— Ogenj vu Bosniii. Vu Bosmji, vu ~  Priestolonasljednik na Pusta- (bivsi stau naéelnika (polgárinkéira) blizu 
Visoko vari.Su je vu minuíem mesecu veliki seru- Ferenc Ferdinand priestolonasliednik Szarvas zvane goslionej Tani l.udem s gos-
ogenj pusloS.I ViSe как íelirislo hiüe su Iе lekuCeg meseca i  ga dana v jutro na ponuin dr. Gartner Antal tiSkai|uS, bívSl
zgorele Zgorelo je nadalje jedna turska Fustaser doSel. kain |e na Palavicini San- nagykaniSamskoga sudbenoga stola nolan-
______  dór grofa pozivanje na vadasiju iSel. Vada- uSom skupa dalje vodil kancelariju.

v . ж . . Isia Jé dva dane trajala. Dr. T a m á s  János
Na tu kriku je i Xaveriué, njezin muz — Smrt na vecerji. Vu Segedu je 7ie 1-2  .Hikaijuí.

doSel iz kuée, te se je vrlo preplaSil, kad socla|demokratna stranjka vu minuéem n̂ -
je vaui pred vrati videl s. Zenu, kakti mrlvu |*delju odveéer veéerju drzala. Na vcéerji je . x .
u ormljavici lezat.; al. kad mu jediinnjaéar|Farag0 Nandorica? od jednoga tamoSnjega' J a v n a  z a h v a ia .
Sadje cielu stvar potauko lazloZil, nije n^*j Zeua napitnicu drZala i med lém jê  Doéim nam nije inouuő-* posebno na§u
gél (irugo, nego «robotom se nasinejati, «!smr(n0 9kUpa opals. Srína túrna je nju rahvalu izrazii, po övein puiem hvalimo tak 
onda si Zeuu, koju su susede véé polievan-1 7abja|a jeümcun, как i korporaeijim onu Ijub tv 1

jen. vode zbudile,  ̂ liepo za ruku u kuíu j ' -O bite lja  je skonßal. Jeden Riste zvani;
oapeijaii. 1 bugarski seljak je vu Saridje (Bulgaria) ob-1 i lak naSi í dostni du*i njekojega utjehu

Kruii se onog dana nije pekel. 2eua|cini svoju Zenu, dvoje déce, svojega tésta 1 daruvali.
Bara se je morala u poatelj lééi, jer ju je I jóé jednu stranjsku Zenu na smrt vpiéil. Csáktornya, U41. december (.»-g;t
popala zunlica, pák je u vruéini podjeduom j Krvnik je onda skoéil, ali lurski oblaöti su n. ..herl ll(jn-ira
fanlazirala, da se p/Vragom jaáe, kojjuhoée^a véé vlovili. Dí* %zmn Albert üd0,ICa
odnesli, dók nije Xaverov prijatelj, stari — Zaklat je svojega otca. Na Tar- Dr‘ Scllwarz ^ m '
DvorSédk zapregnul pod kölest, le iz Preloga ca|U je Andrási JanoS jako bogali poljode-
dopeljal izvrstnoga staroga gospodina lieé- |aVec véé zdavnja né dobro Zivel s svojom iijA  П А ГТпЬ <14 II »*4111П 4 b ÉÍ0
nika doktora Babiéa, Koj je svojom lieéniékom гепош. Vu minuéem tjednu su se ovi ?.e |т||| У U 4 / U К П/ || ГЛ f|| П Л П í
znanostju poremeéenu Baru opet u pravu nilbeni pan na novoma posvadili tak, da je i t U L b lI  UL Ul UHUI UH •
koloteéinu dopeljal. mu2 SVoju Zenu zbil AndraSiov odraiéem Legczélszerübb ajándék minden dohányzónak

Kad je poslie nekoliko dni posve oz- sin, mlajSi Andrási Sándor je né mogel to egy
dravela, videla se je na njoj znatna promi- gledali, kaj otec dela s materjom. December ja ш I nimrb^líHibíhMl
ena. Ona viSe nije bila ona prvaSnja svad- 3-ga dana, kada je otec mati bubal, sin je 4Ü | m IllOydu ÜLI TÓI tlOlUulMuülL
Ijiva coprmcH, véé se je preokrenula u u- na otca juriSal i iz revolvera dvapot na
miljatog angela, te je liepo i mirno Zivela njega strelil. Andrási JanoS je odmah umrl •<л D л гм г
sh svojim i onako miroljubivim muZern Krvnoga sina su Zandari vlovili, 1 niega vu A b A U I t , ,
Xavérom, рак ako nisu umrli, Zivu joS ujheljsku tamnicu odegnali. Ali i mali su hüvely így marad még a dohányzónak ál* 
danas. vlovili, jer je sumnja, da je ona nagovar- landóan egy kecses bútordarab, külön kia-

Em. Kollay. jala sina na ovo krvoloénost. dások nélkül
— Eksplodéranje na banhofu. Vu Mhitlen «lohánvtőzsdélien kapható-



о  я  bon я  A r a k .  — Ciena ü t  к  я.
in mázsa I ni.»ceni, kor. fill. J

Búza elsőrendű Páenica 2120— ,
Rozs Hr2 17 00—
Árpa JeCmeu 1B00— j
Zab Zoh 18 0 0 — !
KukoriczH Kuruza suba 1K00— | !
Fehér bal» új Grah beli 2li 00—
Sárga bab » Suti 2500 -
Vegyes bab » zméSan 24.00— '1
Kendermag Konopljennsenne 28 00 — jj 
Lenmag Len 25.00— j|
Tökmag Köbeire 80 00— |
Bükköny Graliorka 18 00 -

Г с ^ С 7 3 г 1 м г г 1 г \  Budapesten. Nyári és téli L b d b íd r iu r U O  gyógyhely, a magyar Irgal- 
niasrend tulajdona. У börangu kénes hév vizű gyógy fürdő; 
modern befndezéett gőzfürdő, kénvelmes iszapfürdő, iszap
borogatások. uszodák  külön hölgyek • s urak r.szére. 
Tőrük-, kő- ős m árvány fürdők: hőlég, szénsavas- és 
villamos- vízfürdők. Л. fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bánta Imáknál és idegbajok el
len Ivó-kúra  a légzőszervek hunitos eseteiben s allesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak. Gyógy- és zenedij nircs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld

A Z IGAZGATÓSÁG.

Szőlőtelepemen elsőrendű 
szók vány minőségű

szőlő oltványok
kerülnek eladás alá.

)Mohk 6yula
in kir szölőszeli ér* borászati felügyelő

Tapolcza.

210
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•  ̂  ̂ ^legjobb minőségben és a S  |  u najbolji kakvoci i u
legolcsóbb álban •  #  najfaleáoj ciéni

CSAK f i  SAMO PRI

Schwarz Linóinál | |  Schwarz Lipotu
kapható Varazsdon. t  s  se nutze dobiti u Varaídinu.

S*t #лсь 1Ж1 .tv:..у.., y . w . y . . .аь.у.,«ас.«ж.«ас. ,y.,

M egbízható ezötiooltvanv.
К  1 1 1 ^  f  ^  t *  ** a  v e v ő  á ltá l d a r a b r ó l-d a r a b r a

Ä * * * * * * * *  1 átválogatható, kapható
szobrász- és építőművészek áital tervezeti £3  1 __ *i ,

kész művészi síremlékek állandó kiállítása SChW ílI Z K iü l i  bildilCSOllVl
Budapest, Vili., Köztemető út 4 szám. szőlőbirtokosnál T a iM llc z á ll .

Telefon 91 76. Iroda. 1
d i  111\д 1 л I а с  Ugyanott kapható sima es gyo-BLUM LAJOS sirkőraktárában. keres hazai ég amerjka| szölö.

-I« i-и v e s s z ő .

’Karácsonyi alándéhol -- К о м  Д а т е " "
csak nálam lebet legolcsóbban nabavite najjeftinije pa i pri-
be vásárol ni s sokat megtakart- átedite znatno, ako se oko-
tnnak vevőint. ha minden alka- ristite mojoin prigodnom kup-
lommal hozzám fordulnak ; ez njom, koja mi omogucuje ras-
lelietőve teszi hogy a különféle pacavati razntt robu uz tvor-
árukat gyári áron adhatom. - niőke cijene.
(ivapju szövetek öltönyöknek Vunene tkanine za haljine i
és costümöknek. parchetok, vá- costüme. barheta. platnene robe,
szonáruk. divat függönyök, sző- modernth sagova. predlagaéa. 
nyegek és takarók, ágy és asz- prekrivaéa, garniture za к re- • 
tali garnitúrák; kész fehérne- vete, go to ve rubenine za gos-
mű férfiak és nők számára, podje i gospodtt, goto ve ha-
- kész gyermek öltönyök. - - ljine za djecn.

N I  i s  gyerm ek confektlé  ú g y  s á la s z té k M n . V e llk l írb e i k o n lik c ije  u  д м р о Щ е  I I je c u .
F ir t l  kákátok , gyermek kábátok i s  öltönyök. K a p u ié  I o l| ela  za gospodu I dje cake .

Legolcsóbban k a p h a tó k . V a n r e d n o  j e f t i n o  kod

M IM  A. SPARING M l  A. SPARING
VARAZDIN, Ferenc József-tér. Trg Franje Josipa, VARAZDIN.

. .  . 1 " Л 11-  . -  . ............... '- V f M ’ -r........................................... ”

Ш1 2  évi
- " - ......................" ' *  '.•« ‘•t

Mikszáth almanach ::: Kincses ktdyudariiffii
* # * 1 f M 7 1 W *-«r̂ r

további mindenféle magyar és német családi naptárak kaphatók:

Fischcl FÜlöp (Stransz ,$áwflorr|l
j ,

kön vvkercskedéséheu Csáktárnyán v  XV

ri; ■ »: л  .• á 1 ujíici v-.jh-h\> - <1 {«riotál Всйятоуй



M t s «  й  i n  м о й
I  n n  I f  művészied kivitelben kaphatók Strauez Sándor
■ ■ ■ ■ w e m  könyvkereskedésében Csáktornyán

felvétetik mwl | - -----

Kovács lapét @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ügyvédi irodájában Csáktornyán. Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár RT. Csáktornyán.

. » I A. I ?•** ' ” ' “ ' ’
 ̂ Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy 1012 . In  п и н  г  f i - d in l

Q O Q Q Q Q Q Q Q  ЛеШ,еШ Йж1ый« ппк m
am elynél: hetenkint legalább 1 korona i~  egy részlet) fizetendő; a bet'izv.- 

■ I  ж в I /  71*1-’ tés 184 hétre terjed; a 184 hét le/olytával m inden 184 koronával betizeteit
Ц  А  7 Л  I n r I Ó O  részlet után 200 korona fize tte tik  vissza; a Ki koronát kitevő különbözet
| | Л # Н | л | | л Х  a befizető kam atja , a m e ly  ö° <>-os kam atozásnak felel meg; ezen kam atnak
I l i l L U I U I I I I v l  töke-kam at adóját az in tézet viseli: m inden 1 koronás heti befizetéssel 200

r c ó ! / t n r m / ó n  о 7 - i J f .  , . q o  koronáig terjedő kölesönelöleg kérelmezhető adóslevélre; 100 korona kölesön- 
^ s a K t o r n y a n  a  z .o id T a - u ic a  o z .  eJ,}Ieg ut&n hefenkint í4 íiUér kam at t~- 7->8°fj  fizetendő; a kölcsönvevö

szám alatti ház előlegét bármikor is visszafizetheti. a m elylyel további kam atfize tési köte-
1 a I , 1  „a 1 1 '  lezettsége megszűnik; elköltözés . elhalálozás s egyéb körülm ények követ-

S Z ftO c lU  Kézből eladó. keztében is leszámol az in tézet anélkül, hogy a bel izet Ö kam atveszteséget
szenvedne.

x - v  ✓ -v x -v  Beiratási dij s költségek nem szám ítta tnak s vidéki befizetők részere
posta ta tarékpénztári lapokat az in tézet díjm entesen ad.

A rész tvenni hajlandók sziveskejenek ebbeli szándékukat az intézettel 
szóval vagy levélileg közölni. ahol egyébb felvilágosítások is készséggel

hirdetések i 711 a~:t  ̂ Az igazgatóság. I

Ш ~ '
Ж Ж^~Ж  legjobban szerkesztett, teljesen független,

Щ /ЖI t  I  nagy, e lő k e lő  n ap ilap ot já ra tn i óhajt, Щ
Ш 1 Ж  IV 1  fizesse e l ő --------------------------------------- — Щ

Ш #

S A Z  U J S A G - o l !  s
#  Ш

Ш Vasárnap: „Asszony“, „Gyermek“ melléklet. ÍÉl

#  Ш

#  ELŐFIZETÉSI ARAK: A z Ú jság terjedelme rendesen #
w  , „  oc ó'2—:3()—40 oidal. Vasárnap és Ш
^  bgy evre . . . .  Ív -S. ünnepnapokon 80—100—200 oldal. <§§É
#  F élévre....................14,—  tím,

Ш  N<*yed évre .. .. 7.— Az Újság kiadóhivatala Ф
£gv  )>ón«prn . . .. 2.40 Budapest, VII. kér., Rákóczi-üt 5 4 . sz. jjt

ш  é

Ш Ш Ш т ФФФ Ф ## S ii»  # # # #  # # # # #  # # # # #
Nyomatott Fiechel Fü'öp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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