
A kotori szociáldemokraták.
Ki hitle volna, hogy ily vadvirág is te

remjen a szép Muraközön ! S hogy ilyenről 
mégis beszélhetünk a Mura és Dráva közi, 
ezt is Lajtmann György kotori adminisztrá
tornak köszönhetjük.

Hogy a társadalomnak eme kinövésével 
ezen a helyen foglalkozunk, ennek is Lajt
mann György adminisztrátor az oka. aki 
mint ennek a »párt«-nak az értelmi szerzője 
és szellemi vezetője, ezzel a maga képére te
remtett alkotásával alkalmat, bázist es tónust 
adott arra, hogy a kotori községi iskola ér
demes igazgatója, Pataki Viktor ellen kérlel
hetetlen harcot indítsanak.

Lapunk horvát részében megtalálja a 
szíves olvasó Palaki Viklor igazgatótaníló 
méltó válaszát ana a kvalifikálhatatlau tá
madásra, melyet ellene anonim utón intéz
tek. Ebből azonban csak halvány sejtelme 
lehet az embernek arról az embertelen haj
száról, melyet ezen önzetlen, munkás, talpig 
becsületes, tisztességes és izig-vérig magyar 
ember ellen megindítottak; de mi, akik a 
levelet egész terjedelmében elolvastuk, un
dorral fordulunk el az undok a*knamunkától, 
mely Kotorban Palaki Viktor ellen folyik.

íme ide fejlődtek a viszonyok a mi te
hetetlenségünk következtében! Ahelyett, hogy 
gyorsan intézkednénk s az ily féktelen agi
tátortól Kotor lakosságát s Muraközt meg- 
szabaditanók. кunklalorkódunk s időt enge
dünk neki, hogy a közvéleményt, a maga

példátlan szívósságával, a maga előnyére és 
javára megfordítsa.

Ami jóformán sikerült is Lajtmann 
Györgynek. Addig beszéli, addig ámította a 
népet, míg ugyanazok, kik még egy pár 
héttel ezelőtt ellene fordultak s akik az ad 
minisztrátor eltávolítása ügyében a fő spánnál 
s miniszternél deputációbn jártak, ma már 
máskép gondolkoznak s Lajtmannról, mint 
olyan emberükről beszélnek, akit a Gond
viselés az ő javukra szült s végtelenül bol
dogok, hogy ily lelkipásztoruk van.

Ellenben Pataki ellen fordulnak, akire 
eddig hallgattak; álkozzák, szinte a sárga föl dig 
legyalázzák azl az emberi, aki köztűk be
csületben megőszült s akinek mocsok nélkül 
való tisztességén kívül egyéb bűne nincs, 
mint önzetlensége, mellyel a közérdeket 
szolgálja s a magyarság érdekében, a para
ziták ellenében, magát exponálja.

Annyira elvadultak már Kotorban a 
Iszenvedélyek, hogy Pataki Viktort — aki 26 
évi műKödése során kötelességeit úgy az 
iskolán belül, mint azonkívül mindenkor 
önzetlenül teljesítette, 'a nép ragaszkodását 
ennek folytán minden tekintetben, teljes 
mértékben kiérdemelte s a nép vezetője is 
lett — most azzal vádolják, hogy a népet, 
mint szabadkőmives, a templom, a kalh. is
kola és pap ellen izgat|a. a tanulókat a 
lemplombajárástól eltiltja s megfenyegetik, 
hogy napjai meg vannak számlálva s ha 
állásáról önként le nem mond(!), el fogják 
csapni!

S miért ez a bajsza? Azért, mert Pataki 
Viktor szálka Lajtmann György adminisztrá
tor szemében; mert előtte nem hajlong; sőt 
lerántotta a leplet azokról az üzelmekről, 
melyekkel Kotorban az erkölcsöket rontja s 
melyek keretében a hazafias érzés ellen 
nemtelen aknamunkát folytat.

Pedig mi a bűne Palaki Viktornak s mit 
teltek a többiek, hozzá hasonlók, akik vele 
együtt Lajtmann György ellen küzdenek? 
Mert belátják, hogy az ő vezetése nemcsak 
ч népre nézve, de főleg a magyarság szem- 
ponljából káros, ki akarják kezéből csavarni 
az eszközöket, melyekkel az állapotokat fel
forgatja. Megindították s folyton felszínen 
tartják a kotori iskola államosítási ügyét; 
állandóan figyelemmel kísérik az adminisz
trátor káros működését; s mert az összes 
bajok kútforrásának őt tartják, a jobbérzésü 
kotori polgársággal egyetértve, ők is azon 
vannak, hogy Lajtmann György Kotorból el- 
lávolíttassék s a plébánia mielőbb magyar- 
erzésü vezetői kapjon.

Hogy ebben az ügyben mi minden tör
tént legutóbb, arról lapunk olvasói tájékoz
tatva vannak A Muraköz emlékezett meg róla 
legelőször — de nem ám Pataki féle forrásból 
— s innen járta be az összes lapokat a hír, 
hogy Lijtmann György űzelmeit maguk a 
hívei is megunták s már kérvényeznek, hogy 
Lajtmann Györgyöt mozdítsák el.

Természetes, hogy az agilis adminisz- 
trátor kézzel-lábbal kapálódzik eme megoldás 
ellen. Nemcsak állását félti, de pozícióját is

Hat kopek.
— Kép a szab ad ságh arcb ól. —

— Méltóságos asszony !
Az uranyszőke hajú, fiatal grófné felkönyökölt 

hófehér karjára s döbbenve nézett a sápadt leányra
— Meneküljünk, mindjárt itt lesznek !
A grófné szelíd, jóságos kék szemében zavar 

és rémület tükröződött. Még gyenge volt, csak pár 
napja kel föl a gyermekágjból. A komorna sür
gette, hogy keljen föl.

— De semmi zajt se hallok — szólt csöndesen 
— amint a lábát kidugta a selyempaplan alól.

— Akkor már késő lesz, Méltóságos asszony. 
Most még menekülhetünk ! — felelt a szepegő 
komorna.

A grófné felkelt, a leány ráadta a házi pon
gyoláját.

— Fogass be — parancsolta a grófnő.
— Itt hagyjuk ezt a sok drágaságot ? — szólt 

pityergő hangon a komorna.
— Első a gyermekem.
És a fiatal grófné az anyai szeretet isteni 

fenségével nézett bölcsőben, alvó fiacskájára, a pár 
hetes Gézára, aki kék szalagokkal diszitelt fehér 
pólyában nyugodott s piros pufók arcocskájával 
olyan volt, mint Murillónak egy angyalképe.

A kotnorna kifutott, de csakhamar berohant.
— Méltóságos asszonyom, nem lehet mene

külni [
Hangja elfúlt, a rémület és izgalom fojtogatta 

a torkát.
Azok sem emberevő vadak — mondta

a grófné.
Már a templom előtt vannak a kozákok. 

Imádkoznak.

— No, ha imádkoznak, ne félj, nem fognak 
megölni bennünket.

— Ki tudja, borzasztó emberek azok.
— Tudd meg, hogy aki imádkozik, az nem 

lehel szörnyeteg.
— Mit tegyek, mit tegyek, tördelte a kezét 

a komorna.
— Ne óbégass. Nyugalom és hidegvér a ve- 

í szededelem idején ezerszer többet ér az esztelen 
jajveszékelésnél.

— De nyársba húznak.
— Ostoba ! Hívd be a cselédséget!
Ezek hívás nélkül is befutottak. Sírtak és 

jajgattak.
— Ne verjétek föl a gyermekemet, hanem 

szedjétek le a falakról az órákat.
Gyönyörű antik műkincsek, évszázados em

lékek voltak ezek. A grófné attól félt, hogy össze
törik a kozákok. Az órákat aztán egymás mellé 
rakatta az ágyra s a terítővei betakarta.

Már a kastély előtt hallatszott a kozák fegy
verek csörgése. A cselédek kifutottak. A kis gróf 
felébredt és pityeregi kezdett. A grófné fölvette a 
bölcsőből, köblére szorította és csititgatta. Aztán 
fel és alá sétált vele a szobában és ringatta, csó
kolgatta. De a gyermek tovább sírt, mintha érezné 
a veszedelmet.

A grófné egyedül maradt gyermekével. Min
denki elbújt a kastélyban. A szíve hangosan vert, 
halavány arcát lángpirosra festette az izgalom. A 
kis grófot gyöngéd szeretettel babusgatta és köz
ben halkan, félig öntudatlanul csatadalt dúdolt neki:

Fel, Tel vitézek a csatára,
A szent szabadság oltalmára.
Cseng, dörg az ágya. csattog a kard,
Ez lelkesíti csatára a magyart.

Hirtelen fölpattant az ajtó. Egy vad kozák 
rohant be Hegyes puskáját döfésre emelve köze
ledett. Az arca vörös volt, szájából vutki gőze 
áradt A grófné döbbenve hátrált.

A szive kongott, mint a vészharung.
— Istenem, ha ez a vad kozák keresztel 

döfi gyermekemet.
A gondolat borzasztó volt. Szinte a vére is 

megdermedt tőle, a fejében meg mintha tüzes ka
rikákat gurítottak volna.

A kis gróf elhallgatott. Parányi kezével ha- 
donázni kezdett. A kozák körülnézett. Valamit ki
áltott, de a grófné nem értette meg. Mozdulatlanig 
állott a szoba közepén. A félelem odaszögezte. A 
most kozák az asztalra dobta a puskáját. Nagyot 
csörrent az. A grófné szívén hideg futott végig.

A kozák most egyenesen hozzárohant és ki
kapta kezéből a gyermeket. A grófné félőrülten 
meredt rá. Sikoltani akart, de a hang torkába 
fagyott. A kozák oly erővel ragadta ki kezéből a 
csecsemőt s úgy meglóbálta a levegőben, hogy azt 
tiitte, menten a falhoz végja.

A szemét lehunyta, nem akarta látni azt a 
szörnyű pillanatot. A fájdalom úgy tépte a szivét, 
mintha vasprés csavarta volna. A világ minden 
kínszenvedése ott sírt a szemében.

De nein Hallotta azt a tompa koppanáat, 
amely anyai lelkét megtéholyította volna. Fölemelte 
lecsuklott szempilláját. Irtózattal nézett a kozákra, 
de a másik pillanatban inár kivilágította lelkét az 
öröm. ügy tűnt föl előtte a kozák, mint egy ször
nyeteg, akiről hirtelen lehull a rémitő álnic és egy 
deli lovag áll a helyén.

A kozák gyöngéden az asztalra fektette a 
gyermeket és megáldotta. Nagy,« csontos kezével 
keresztel vetett a homlokára, szelíden m^gsiino- 
gatta, majd magára is keresztet vetett.
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sajnálja. Minden képzelhetőt elkövet, hogy 
Rotorban maradhasson. S hogy célját elér
hesse, támaszkodik elsősorban Zágrábra s a 
konkordátumra, mely a magyar kormány 
kegyurasága alatt álló muraközi plébániai 
állások betöltését is a zágrábi aula kezeire 
játszotta a Btchkorszak alatt nagykönnyel- 
műen; s bizakodik abban, hogy — mert a 
huzavona miatt erre elég ideje lesz — a nép 
hangulatát is a maga javára megváltoztatja.

Ebben az irányban dolgozik most ál
landóan, veszekedett kitartással, vad fanatiz
mussal s féktelen gyűlölettel s amit nyíltan 
megtenni nem mer, megteszi suba alatt: ano
nim leveleket írat. melyeknek értelmi szer
zője tulajdonképen ő.

Mert ki lesz oly naiv gondolkozásu, 
hogy elhigye. hogy egy kotort egyszerű polgár 
Pataki Viktort szabadkőművességgel vádol
hassa meg Honnan tudja ez az egyszerű 
ember, hogy mi tán terem ez s mi is az u j 
n. szociáldemukrácia, melynek cégére alatt 
a község tanítóját kioktatja s megfenyegeti!

Nem! Itt bizonyosan Lajtmann György
nek a keze dolgozik Ez a személyes hajsza 
az ő újabb akciója lesz. Ő ugrat. Megint oly 
irányban izgatja ravaszul és sunyi módon a j 
népet, mely csak áldatlan gyümölcsöt terem
het. Hiszen ő tudja, hogy a hajszával célt! 
nem érhetünk. Hogy egy tanítót, minden ala
posok nélkül, elmozdítani nem lehel. Tudja 
azt is, hogy ö neki távoznia kell. De ez neki 
mindegy, ő kedves emlékekkel akar távozni, 
ö  mint egy modern, őrült jakobinus uloljára 
is rúgni akar egyet a közállapotokon slűzes 
csóvát hajít a puskaporos hordó felé: ha 
már neki mennie kell, pusztuljon el vele 
együtt minden. Fellorgat s összegabajít Ко 
torban mindent, hogy emlékezete annál ma
radandóbb s annál álkosabb legyen !

Ezt azonban tűrni nem lehet! Hol van 
a hatóság, hogy a kotoriakal ettől az anar- 
hiától megszabadítsa. Egy perc késmvaló 
sincs többé. Oly embert, aki a szenvedélyeket 
alattomosan leikorbácsolja, ö maga pedig 
ez »lati a báltérben aknamunkájában s annak 
következményeiben kajánul gyönyörködik, 
megtűrni nem lehel. Ez egy közveszélyes

Aztán fölemelte, visszaadta a grófnénak és 
zsebébe nyúlt

Előkotorászta az erszényét és hat kopeket 
olvasott le az asztalra.

E pillanatban a pontosan járó órák egyszerre 
mind ütni kezdtek. Az eg\ik öblös, búgó hangon, 
a másik mélyen, mint a havasi kürt, u harmadik 
vékonyan és ezüstös csilingnléssel, a negyédik ko
moran és tompán, mint a távoli ágyudörgés.

A kozák az első ütésre ijedten kapta fel a 
fejét és kereste az ói át. Mikor aztán mindenik 
kongani kezdett és egy órát se látott, — a 
babonás oiősz elrémült és felkapva puskáját, ha- 
nyathomlok rohant ki a csodálatos szobából.

— Kisétei vau abban az ágyban — gondolta 
és esszeveszetten futott a maga szolimájához.

A grófné ajkához kapta gyermekét s miköz
ben a csókjai záporkint csattogtak gömbölyű kis 
arcán, a lelke kacagott a boldogságtól. És úgy 
nevetett, hogy a kőinek is végigcsurogtak az arcán.

Majd az asztalhoz ment és érdeklődve néze 
gette a hat kopeket.

Hány százezer kézen mehettek meresztűl. 
Még egy penészes is volt köztük. Gondosan elzárta 
azt a hat kopeket.

A kozák áldása megfogant. A kis Géza gróf 
gyönyörűen fejlődött. Mái gyermekkorában virtuóz 
volt a zongorán. Édesanyja gyakran emlegette a 
bat kopeket és a kis gróf kíváncsian nézegette a 
penészes pénzdarabokat. Tizenhatéves korában sú
lyos csapás ért-*. Vadászaton golyó roncsolta szél 
a jobb kezét s azt tőből le kellett vágni. Ettől 
fogva más öltöztette.

Egyszer észrevette a tükörből, hogy az inas 
a háta mögol torzképeket vág és kigunyolja.

— Ezentúl senki segítségére se akarok szo

Iegyéniség, aki annál veszedelmesebb, mert 
papi immunitása védi s mert oly állást tölt 

I be. melyet, főleg a nép előtt, nimbusz vesz 
I körül s mely, mint ilyen, a nép körében 
általános és mcgkülörnböztetett tiszteletnek 
örvend.

Ha Lajtmarm Györgyöt nem távolíljuk 
el, állásának köpönyege alatt garázdálkodik 

I tovább is. S hogy garázdálkodni akar s lúd 
is, kitűnik a megindított hajszából, melynek 
alapján egy löbbszö ös családapái, negyed
századra terjedő áldásos működése ulán. ál
lásából kitúrni akar

De reméljük, hogy ez a nemtelen eljárás 
megtorlásra talál. Ezzel igazán megteli a 
pohár s főispán és kormány egyaránt azon 
kell hogy legyenek, hogy Lajtmanu György 
rnűködése terét hálásabb talajba. Horvátor
szág területére tégy« á l !

0 neki innen pusztulnia kell!!

Továbbképző tanfolyam tanítók 
és tanítónők részére.

A vallás és közoktatásügy i minister urnák f. 
évi 33771 szám alatt kelt rendeletére az 1906 
évi január hó 10-én 102504. 1905. sz. a. keit ren
delettel kiadott szervezeti szabályzat értelmében, 
a folyó iskolai évnek befejezése után a f. évi ju 
lius 1 -tői 20-ig terjedő időben több állami képző 
intézetnél a korábbi évekhez hasonlóan három 
hétre terjedő tanítói és tanítónői továbbképző tan • 
folyamok fognak tartatni: még pedig: tanítók szá
mára a b ij'i, kiskunfélegyházai, stubnyafiirdői és 
temesvári állami elemi iskolai tanítóképző inté
zetek ben; tanítónők részére pedig az eperjesi és 
a szabadkai állami elemi iskolai tanítóképző inté
zetekben.

E tanfolyamok eg\séges programmja a kö
vetkező :

1. Tájékoztatás a .-ociális pacdagcgia legú
jabb tőiek\őseiről és alkotásairól a külföldön és 
hazánkban, 10 óra.

2. A rajz és kézügyesség a szemléltetés szol
gálatában, 4 óra.

3. A magyar nyelv tanítása nem magyar 
ajkú népiskolában (az uj tanterv és utasítások 
magyarázatával,) 10 óra.

4. Az ének, rajz és kézügyesség tanítása a 
népiskolában (a népiskolai tanterv és utasítások 
magyarázatával.) 8 óra.

5. A természettudományi és mennyiségtani

rulni s magam fogok öltözködni — határozta el 
a gról.

Elsőizben hálom óráig vesződött, inig fel 
tudott öltözködni. De az akaraterő, a férfias energia 
csodákat művelt. Később már félkézzel épp oly 
gyorsan fel tudott öltözni, mint más két kézzel.

És balkezének ujjai oly tüneményes gyorsa-! 
Sággal siklottak végig a zongora billentyűin, hogy 
aki messziről hallgatta, el se hitte, hogy félkézzel' 
tud ilyen varázshangokat kicsalni. Az akaratban 
rejlő csodálatos erő európai hírű zeneköltővé és 
zongoraművésszé tette. A nyolcvanas évek elején j 

; Péterváron hangversenyezett sa  cári család estélyt 
adott a tiszteletére. Az egész orosz főúri világ 

I megjelent ezen az estélyen. A pétervári lapok kö
zölték, hogy Zichy Géza gróf hatezer rubelt adott 
a szegényeknek.

— Kedves gróf — kérdezte tőle a cár es
télyén Wladimir nagyherceg — miért éppen hat-

1 ezret ?
— Fenség, annak régi története vari — fe

lelte Zichy gróf.
Aztán elmondta, hogy hogyan áldotta meg 

öt egy kozák csecsemőkorában.
— Hej, ha élne. de örömest ráznám meg a 

kezét annak az öreg kozáknak — fejezte be a gróf 
érdekes elbeszélését.

— Lám, mégis csak van s z ív  az én vad к о-' 
zákj iinban — mondotta Sándor cár, aki szintén 
végighallgatta a gióf történetét.

— Felség, nincsen annyi vizcsöpp a tenger
ben, ahányszor az édesanyára • integette és ha 
csak ezredrésze valósult meg annak a sok jónak, 
amit neki kívánt, nagyon boldog és gazdag emberré 
kellett lennie azóta — felelte Zichy gróf.

tárgyak tanításában a sociális vonatkozások g\a. 
korlati érvényesítése, 5 óra.

6. Gyakorlati ininlu tani tások a 2.. 3., 4. £s 
5. alatti előadásokkal kapcsolatban, 12 óra.

7. A gazdasági Szövetkezetek és a néptanító. 
6 óra.

8. A gazdasági száintarlás legegyszerűbb 
módjai, 2 óra.

9. Gyakorlati foglalkozások a rajzból és ké
zimunkából. 24 óra.

10 A patronage ismertetése, 8 óra és
11. kir indulások, közintézetek stb. megláto

gatása a délutáni órákban a helyi körülmények 
szerint.

Mindegyik tanfolyamra 50—50 hallgató vé
telik fel, akik közül tanfolyamonkint 30—30 hall
gató állami költségen kap az intézet internálasá
ban szállást és étkezést és ezenfelül 15 — 15 ko
rona utazási költségben is részesül. A saját költ
ségükre jelentkező hallgatók ingyen szállást és 
mérsékelt áron étkezést is kapnak a képzőinté
zetben.

A fenni felsorolt tanfolyamok bármelyikére 
való felvételért folyamodhatnak az ország bárme
lyik részében lakó és bármilyen jellegű elemi nép
iskolánál működő okleveles tanítók és tanítónők.

A b lvéMért való bélyegtelen kérvények an
nál az illetékes királyi tanfelügyelőnél nyújtandók 
be, akinek tankerülelében a folyamodó működik.

A pályázat batárideje 1912. évi április 1.
A felvételért folyamodó jelezze kérvényében: 

a) hogy milyen jellegű iskolánál működik, b) szol
gálati éveinek számát, c) volt-e már szünidei tan
folyamon s ha igen, mikor?

—  Hirdetmény. Az országgyűlési kép- 
viselöválaszlók állandó névjegyzékének ki
igazítását Cnálornván az arra kiküldött Ы- 
zollság március 27-én d. u. 2 órakor kezdi 
meg. Mindazok, kik a felvételre magukat 
jogosítottaknak tartják, jogosultságuk igazo
lása végett a küldöttség előtt személyesen is 
megjelenhetnek, mely esetben adójuk meny- 
nyiségének igazolása végeit adókönyveiket a 
küldöttség elölt felmutatni tartoznak. A kiiga
zító küldöttség elnöke Zakál Henrik ügyvéd.

ii О Г; О X F É Ь É K.
— A kir. tanfelügyelő szabadságon.

Rúzs cska Kálmán dr. kir. tanácsos, tanfelü
gyelő. betegsége miatt, egyhavi szabadságra 
ment. A miniszter intézkedése értelmében 
ezen időre a tanfelügyelői hivatal vezetésével, 
valamint a közigazgatási bizottságban való 
helyellebiié&st-l Körössy Sándor kir. segéd- 
taníelügyelő bízatott meg.

— Március 15-ike a vidéken. Március 
idusát Csáktornyán kívül más muraközt köz
ségekben is megünnepelték. így Drávaszenl- 
mih -lyon és Z tlaujvárou azzal, bogy az oltani 
iskolák lanulóifjuságai Mendel Zs gmond és 
Koiarics Rikárd tanítók vezetése alatt az ün
nepnapon Csáktornyára jöttek, hogy az is
kolák ünnepi istentiszteletén jelen legyenek. 
— Drávhfün d község iskolájának tanulói i?. 
az istnéllő tankötelesek s a uép lelkes rész
vétele melleti ünnepelték a 48-iki törvények 
születésének é\ fordulóját. Az ünnepély sor
rendje a következő voll: Hymnusz: énekelték 
a tanulók: ünnepi beszéd, elmondotta Hóna 
Ernő tanító; »Kossuth Lajos magyar пер*1«, 
hazTias dal: énekelték a tanulók; Lengedez 
a zászló, szavalta Pavlicz Ágota Ш. о t.; 
»Kossuth Lajos azt üzente«: énekelték a ta
nulók; »A legszebb oi>zág«. szavalta Bengez 
Franciska Hl. о t; »Tavasz elmúlt«, éne
kelték a tanulók; »Klajika György«, szavalta 
Mátyás cs Magdolna IV о. t ; Szózat énekel
ték a tanulók. — Hazafias ünnepélyt ren
deztek Alsódomborun is Alsódotuborun az 
oltani Társaskör keretében hódollak a sza
badság ébredese * miekének. Az ünnepélyen 
nagyszámú közönség jelent meg. mely mind
végig ünnepi hangulatban volt. Az ünnep 
fényét emelte dr. Zalán Gyula dr. ország-



gyűlési képviselő, aki a nap jelentőségét 
méltató hatásos beszédében szónoki erővel 
vázolta a nap következményeit, amelyek a 
nagy politikai és szociális átalakulást Ma
gyarországon maguk után vonták. A hangu
latkeltéshez hozzájárult több toászt is, melyek 
a nap jelentőségével vonatkozásban a ban
kett során elhangzottak. — A Csáktornyái 
áll. tanítóképző-intézet keretében fennálló 
ifjúsági egyesület is megünnepelte március 
15-ikét. Itt március 17-én folyt le az ünne
pély. Az énekekés szavalatok közül kiemel
jük Grau Géza gyak. isk. tanító beszédét, aki 
a hallgatóság nívójához mérten lelkesen ma
gyarázta a nap eseményeit s azokat a ha
zafias kötelességeket, melyek március 15 
vívmányaiból kifolyólag különösen az ifjú
ságin háramolnak.

— Meglesz a sorompó. A Csáktornya- 
zagrábi vasúton, Zrínyifalva közelében, a 
28 számú őrháznál szerencsétlenség történt 
a télen s a szerencsétlenséget a megejtett 
vizsgálat szerint az a körülmény okozta, 
hogy azon a helyen sorompó nincs. A jelen
tésből kifolyólag a vármegyei közigazgatási 
bizottság intézkedéséből helyszíni szemlét 
tartottak az őrháznál s az arról felvett jegy
zőkönyv adatai alapján a közigazgatási bi
zottság a zágoriai h é. vasútat a sorompó 
felállítására kötelezi. Kiváncsiak vagyunk, 
mikor történik intézkedés annak a sorom
pónak a felállítására vonatkozólag, melynek 
hiánya a Csáktornyái kaszárnya melletti köz
biztonságot oly nagyon veszélyezteti, ügy 
tudjuk, ennek megvalósítását illetőleg a lé
pések már megtéletlek.

— Am. kir. állami magvi/sgáló állomás hi
vatalnokai, kik jelenleg szemléi tartanak a vidéken 
hogy megtudják, kik árusítanak arankás heremag- 
vakat, tegnap sürgős utasítást kaptak, tiogy a.leg
szigorúbban ügyeljenek, miszerint az országba ke
rült silány, kevert csiraképtelen répamagot ne hoz
zanak a kereskedők esetleg forgalomba. A mi ke
reskedőink is saját és a köz érdekében cseleked
nének, ha csakis legelsőrangu cégnél szerzik be a 
répamagvakat, amennyiben nem az olcsó ár nyújt 
Diztositékot a mag megbízhatóságára nézve, hanem 
annak fajazonossága és jó csiraképessége adja meg 
az igazi értékét. — Ezért a gazdaközönséget is 
figyelmeztetjük, hogy csakis ott fedezze répamag 
szükségletéi, ahol teljesen megbízható magvakat 
árusítanak.

—  Letört virág. Nagy szomorúság érte 
Thorday János Csáktornyái áll. isk. tanítót, 
akinek kis Jancsikáiát f. hó 11-én, 11 hó
napos korában, rövid, de kínos betegség után, 
a Halál az élők sorából kiragadta. Temetése 
20 án d. u. 4 órakor volt a ngyszámban 
megjelent közönség igaz részvéte melletti 
Legyen könnyű a hant a korán elköllözöttnek !

— Halálozás. Igaz részvéttel értesülünk, 
hogy Láng Mihályné szül. Borsodi Emilia 
úrasszony f. hó 17-én hosszas szenvedés 
után Vácolt elhúnyl. A boldogultban Láng 
Mihály aradi áll. tanltóképzö-intézeti igazgató 
nejét, Grész Ernőné Csáktornyái polg. isk. 
tanítónő anyját siratja. Nyugodjék békében!

— Közgyűlés. A Csáktornyái Szépítő 
Egyesület Morandini Bálint elnöklete alatt f. 
é. március hó 17-én tartotta rendes évi köz
gyűlését. A választmány jelentését a közgyűlés 
tudomásul vette, szintúgy a pénztári jelen
tést is és a felmentvényt megadta. Elhatá
rozta az egyesület, hogy a laggyűjtést újból, 
fokozottabb mérvben megkezdi és e célból 
uj laggyűjtő iveket bocsát ki. Az egyesület 
oly kérelemmel fordul a közönséghez, hogy 
minél számosabban lépjenek be az egyesület 
kötelékébe. Taggyűjlő iveket az egyesület el
nöke bárkinek szívesen bocsát rendelkezésére.

— A »Vasárnapi Újság« az érdekes képek 
gazdag sorozatát közli a Műcsarnok négyes kiállí
tásáról, a színházak újdonságairól, a kormányvál

ságról (Hamicekó rajzai stb., kiváló érdekességre 
tarthat számot az a közlemény, melyben Színi 
Gyula képekkel kiséri cikke ismerteti egy zágrábi 
múseumban lévő múmiát, a melynek leplén levő 
etruszk feliratról betűzte ki Martha Lancia tudós 
az etruezk nyelv rokonságát a magyarra). Szép 
irodalmi olvasmányok: Szemere György regénye, 
Sajó Sándor verse, Zsoldos László novellája, Jansen 
Börge regénye stb. Egyéb közlemények: Idegenben 
élő magyar hajósok iskolái (képekkel), aktuális 
arcképek e a rendes heti rovatok. Irodalom és 
művészet, sakkjáték stb. Előfizetési ára negyedévre 
ö t k o r o n a ,  a »Világkróniká«-val együtt h a t  
k o r o n a .  Budapest, IV. kér, Egyetem-utca 4.)

— Eljegyzés. Dr. Abay János helybeli 
ügyvéd jegyet váltott weissenvarti Weissrnaun 
Hermina urleánnyal, néhai weissenvarti Weiss- 
mann Ferenc cs. és kir ezredes leányával 
Cdliben.

— Elismerés. A pénzügyminiszter Feny
vesi József pénzügyön biztoshelyettesnek, a 
Csáktornyái pénzügyön biztosság vezetőjének, 
30802/1912. szám alatt kelt rendeletével — 
általános szolgálati buzgalom, kiváló szorga
lom, példaadó jó magaviselet, kitűnő vezetés 
és különösen az osztrák tartományok határ- 
mentén a csempészet megakadályozása körül 
kifejtett kiváló ügybuzgalmáért elismerését 
fejezte ki és pénzjutalomban részesítette.

— A legmagasabb arisztokracia körében az 
i egyetlen ukseplált és közbizalomnak örvendő arc- 
I szépítő és finomító a FÖLDES-féle MARGIT SZAP- 
j PAN. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy sem ólmot, 
I sem higanyt, sem másnemű káros anyagot nem
tartalmaz. Kapható az egész világon, kis tégely 1 
korona, nagy tégely 2 kor. Postán küldi: Gutori 
Földes Kelemen gyógyszerész, Arad.

— Általános tisztújító« Csáktornya 
I nagyközség általános lisztujitását április
2-tkára tűzte ki Szalmay József tárást fő- 
szolgabiíró. A szavazás délelőtt 10 órakor 
kezdődik.

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m kir. miniszter Chytil Pál áll. el. isk. 
igazgatótanítót, az eperjesi tanítók háza 
gondnokál. Nagyszombat székhellyel a X fiz. 
osztály 3. fokozatába lanfclügyelöségi iskola- 
látogatóvá nevezte ki.

— Napfogyatkozás. Április 17-én nap- 
; fogyatkozás lesz, ezt megelőzőleg április l én
pedig részleges holdlogyatkozásban lesz ré
szünk. A naplogyatkozásnak gyűrűs jellege 
lesz s központjául Délamerika északi részét 
jelölik meg. Nálunk délelőtt 11 és 12 óra 
között kezd a nap fogyni.

— Biliárd vásárolható. Egy jókarban 
.évő biliárd szabadkézből eladó. Bővebb la
punk szerkesztőjénél tudható meg

— Köszönetnyilvánítás. A Muraközi 
Takarékpénztár a Zrínyi Önképzőkör alap
tőkéjének gyarapítására az idén is 20 K-t 
küldött. A szíves adományért ez úton is 
hálás köszönetét mond a polgári iskola 
igazgatósága.

— Szarvasmarha-kivitel. A horvát bán 
s a földmivelésügyi m kir. miniszter rendeletéi 
értelmében a Csáktornyái járásból szarvas- 
marháknak Horvátországba való bevitele is
mét engedélyeztetik, ha azjk ngy áthajtásuk, 
illetőleg a vasúton való berakás elölt hatósági 
állatorvos által megvizsgállalnak, mely kö
rülmény minden egyes marhalevélre feljegy
zendő.

— Csak Mauthner-féle MAGVAKAT vásá
rolnak helyesen gondolkodó, számító gazdák és 
kertészek még akkor is, ha mások olcsóbbak vol
nának, mert tapasztalatból tudják, hogy ez csakis 
a magvak rovására és a vevők kárára lehetséges.

— Meghalt égési sebeiben. Három hétlel 
ezelőlt Dobos András kolorrévi korcsmáros 
a Mura partján egy csónakot szurkolt be. 
Körülötte játszadozott Tislér Kata, a kotori 
temelőőr 13 éves leánya. A szurok, melyei

Dobos nyílt üstben olvasztott, valahogy meg
gyűlt s hogy el ne égjen, a korcsmáros azt 
a földre öntötte. A kiöntött szurok egy égő 
cseppje akkor a kis leány ruhájára feccseut, 
amitől egy pillanat alatt a gyermek egész 
ruhája lángba borult. Mire a megrémült 
korcsmáros segíteni tudott, akkorra a szegény 
leánynak egyik egész oldala a bokájától a 
fülig úgy összeégell, hogy ép bőr nem ma
radt rajta Bár három héten át gondos ápo
lásban részesült, súlyos sebeibe belehalt. A 
hatóság Dobos ellen gondatlanságból okozó 
súlyos testi sértés címén az eljárást meg
indította.

— A gyermektáplálás nagy problémája a 
megoldáshoz közel jutott. Ha ugyanis elválasztás 
idejétől kezdve »Phosphatine Falliéies€ gyermek
tápszerrel tápláljuk a gyermeket, sohasem kell 
gyomorzavartól tartani. A legelőkelőbb gyermekor
vosok tapasztalata szerint a Phosphaline Falléres- 
nél nincs jobb és értékesebb tápszer, mert kellemes 
izü, könnyen emészthető, a fogzást megkönyiti 
és biztosítja a csonlrendszer fejlődését.

— Halálozás. Babucay Margit perlaki 
áll. isk tanítónőt súlyos csapás érle. Édes
anyja f. hó 14-én 62 éves korábn Ipoly Pász
tói! hirtelen elhunyt. Nagy részvéttel temet
ték el í. hó 16-án.

— Halálozás. Igaz részvéttel értesülünk, 
hogy Lippich Győző, pénzügyi számtiszt, 
vágbesztercei járási számvevő Lippich István 
Csáktornyái járási számvevő fia, hosszas szen
vedés után életének 27-ik, házasságának 3-ik 
évében tegnap reggel 6 órakor Csáktornyán 
elhunyt. A szépreményű ifjú halála Özvegyei, 
szülőkel és 3 testvért döntött bánatos gyászba. 
Ma délután 4 órakor temetik a Széchényi
ben 24 számú házból a drávaszentmihályi 
temetőbe. Nyugodjék békében!

— LÓOSZtályOZáS. A szokásos lóosztá
lyozás foganalosítása céljából Szalmay Józseí 
jár. főszolgabíró rendeletére az előmunkála
tok a Csáktornyái járás területén kezdelöket 
veszik. Ebből kifolyólag a lovakat április 
5-ig össze fogiák írni. Az osztályozás május 
20-án és pedig Belicát kivéve, ahol délután 
2 órára van kitűzve az osztályozás kezdete, 
mindenütt és mindenkor délelőtt 8 ónkor 
kezdődik.

— Telefonhír. A kereskedelemügyi mi
niszter a Csáktornya—varasdi beszélgetések 
diját 2 koronáról 1 koronára szállította le, 
április l-lől kezdődőleg.

— Az ukki vasút meggyorsított üzeme.
Május elsejével az ukk- Csáktornyái vasút 
vonalán a vonalok menetsebességét óránként 
5 — 10 kilométerrel gyorsítani fogják s amel
lett jelentékenyen megrövidítik az egyes ál
lomásokon való tartózkodás idejét is. A víz
vétel idejének korlátozásával is megrövidül, 
azaz gyorsabbá lesz az ulazás ezen a vonalon. 
Ezt az újítást csak a síneknek tavaly történt 
megerősítése folytán léptethellék életbe, mely
nek következtében az óránként való 30—35 
kilométer sebesség 40—45 kilométerre emel
kedik. Hogy a menetsebességet fokozhassák, 
máris nagyobb mozdonyokat hozlak forga
lomba.

Szerkesztői üzenetek.
Z. Gy. Gödöllő. A verset köszönjük. A szimpátia 

megnyilatkozása benne nagyon jól esik. Egyéb közlemények 
mind sorra kerülnek. Értékesek, melyeket mindenkor szíve
sen közlünk. Beosztással hozzuk azokat.

J o g - k u l t u r a .  Bár ügyesen van megírva, még sem 
közölhetjük, mert politikai ize van. Esetleg rendelkezésére 
bocsátjuk, ha reflektál rá

M árcius 15. Perlak. Az utolsó percben jött; ter
jedelménél fogva már nem kerülhetett a lapba. Jövő számunk
hozza.



Csáktornya, 1912. marciuá 24-tra. Broj 12.XXIX. god. teőaj.
Sve poáiljke, kaj se tife zadr- 
2aja novinah, se imája pos- 
lati na inie urednika vu 

Csáktornya.

Izdateljstvo:
knji2ara S t r a u s z  S a n d o r a  
kam se predplain i ohznane 

poőiljaju.

MEOIIMURIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povuéljivi list za púk

Izlazi svak i tjeden jedenkrat i to: sv a k u  nedelju.

PredplatR« olna je:
Na celo le lő ...........8 kor
Na pol leta ............ 4 kor
Na fetvert leta . . .  2 kor 
Pojedinibrcji koStaju2üfil

Obznane se poleg pogedbe i fai 
raóunaju.

Odgovorni uiodúik.

Z R ÍN Y I  k á r o l y .
Sartdn ik :

P A T A K I  V IK T O R .
I s d a U lj  i vU stn ik

S T R A U S Z  S Á N D O R

Kotorskera „socialdemokratem“ .

Vaá üst, koj vri od surovosli, s kojim 
ste теме 17-loga ovoga meseca anonimno 
pofastili i vu kojem ste mene ne samo 
pozvali, nego i s najgráem nagraianjern ter
minusa odredili, gde i kada sem ja duíen 
vám odgovor dali, т е  nije iznenadil, joá 
menje prebésil; ar ne sam ja vu slavnoj 
Koloribi prvi, kojemu takve sramotne glu- 
posti bez podpiska poáilaju. Inafe vám gra- 
tuleram na dobro igranom licemjerstvo

S dozvoljom uredniftva ipák evő vám 
moj odgovor i как vidite, sam vám pos- 
luien. Ali najte misliti poátuvani »social- 
demokrati«, da od vaáe strani grubo vu т е  
sterrorezerani strah govori N e! Nego ona, 
vef viáe puta i pred mnogim. poálenim ko- 
torskim purgari izrazena fast i poátivanje mi 
daje pero n ruku s kojom ja siromaáno, ali 
poáteno Éivim. Vi ste mogufi joá viáe puta 
vu isloj, ali joá ogavneáoj forrni vu vaáega 
staroga ufitelja vaáe blatne Cizme brisali, 
koj sasvem pózna vaáe miálenje, nagjenost, 
navade i tefckoCe; koj svami skup 2ivi i 
skup fűti, ali to ne vám, niti celoj obfmi 
nebude kaj hasnilo. a jód menje na fast 
slufcilo.

Oprostite ! Ja se s politikom jako malo 
boravim i tak né sem znal do onoga fasa, 
dók ne sem vaá vreden list prefital, da je 
u Kotoru takaj socialdemokratsko drufctvo 
Gda se je to Uemeljilo i gdo su toga drnítva 
flani, niti pojema némám: a joá menje lo, 
da sam ja od ovoga druStva zebrán za ne- 
kakvoga voditelja vu obfini. Neznam za ni- 
kakov nalog, kojega hi bit moral po vaáoj 
áelji svráiti, ili pako po vaáem okusu pisáti.

Budite daklem mirni i najte se bojati

nikakve »áepavosti«. Vi sami piáete, da sam 
ja bolje preákolani как vi, dakle prepoz- 
nate, da sarnostalno hodim po svoiib nogah; 
zato vám refem lo : sve ono, kaj je vu 
»Megjimurju« do nadnjega broja poátuvanem 
fi la leljem predano biio. je vu vaáe ime niti 
jedna slova ne Stampana bila. Daklem za 
ono vi odgovarjali nebudete. prem, da ste 
od vaáega, nekakvoga navadnoga voditelja 

I— koj je od te fasti najmenjöu slutnju imel 
— plaálivo pobegli i najgoráe orufcje proti 

j njemu obernuli, najme, da mu suhoga kruha 
iz vnstah vtrgnule, ste se zavezali vu nekakov 
socialdemokratski párt Как vi piáete :»komaj 

jfeknin, ve bu opet obernjenje Pavla « 
No daklem, toga tina ste vi vef sami vu 

! najlepáem izvozu dokazali i vu vaáem listu 
I  potvrdili.

Izinedju vise refete vi : »vef si bil 
opomenjen, da dva konje nemreS ja háti i t d « 
Meni se fini, da vi cilajle stem na to как 
si ja tiSim glad. Onda sem dobro slutil. kada 
sam se zazival na vaäo gore spomenuto o* 
rufcje. No dragi prijatelji. jalen biti na suhi 
kruh siromaka floveka, dapafe trti se grubo, 
strgnuti iz vustab njngovih malih deficah je 
ne po kotoribsKi socialdemokratifno, nego 
po vraäem anarhitifno. Ostalom. da vidimo 
te dva konje, na ko|ih ja s dopuSfenjem 
viSeSe oblasti tak jaSem, bez da bisjednim 
drugomu na skodu bil. Ipak je to moja te2- 
kofa, da nje jahati moram, ni jeden je né 
puno vréden; osebito pako on. kojega sem 
pred dvadesetpet lét tu dobil. je tak mräava 
mrcina, da si jeden defak, koj je nigdarne 
u Skolu hodil denes na dan vise zasluÉi. 
как ja na mojoj 26 lét staroj mrhi znojom 

isvojega lica. Némát« onomu kaj jalni biti, 
koj od — dneva — do dneva krajcari i 
fist sve za novae Лко pak si äivadicu s

kuplenom kuruzom ponefesu odhrani, onda 
mu ju v nofi vkradneju. »Ciji si onda ?<

Kaj se dotife odgojivanja dec.ih. su v 
prvom poslu roditelji obligérani. A kaj se 
tife kritizéranje vu zvanju jednoga ufitelja, 
dokaäujete s vaáom uljuduostjom, da ran vi 
ste nalo naimanje oviaSteni, ipák vám mo
rém reci : dok budeju takvi nepristo|ni otei, 
koji s ogavuom perom slaroga ufitelja ano- 
nirnno blati|u i njegovo te2ko, poSteno delo 
zametavaju, nerna stvorjenoga ufitelja na 
svéln, koj bi s deteta lakvoga otca, angela 
s fabriciral

Na sve one druge grdote, koje ste na 
mene nahitali. ne reílekteram, ar vu vaáem 
listu svefenika vaáega ran tak grdite. как 
mene terrorizirati hofete.

A kaj se detife peráone, za koju vi 
refete: »fala Bogii, da iinarno takvo peráonu. 
koja 2eii dobra svakomu Kotoribfanu « 
2elim mu i j i, da vám makar sto let na- 
vek dobro samo 2eli, ah ja znam, da su 
jako puno i vnogo kotoribfani, koji abso- 
lutno né zahtévaju dobre 2ele ove milos- 
tivne peráone. Jeli ja 2elim Kotoribfanom 
dobro ali né, to о т  znaju s kojemi se ja 
negda-negda vef tuliko leta. intimno raz- 
govarjam.

Na koncu mojega spreSanoga odgovora 
joS to.

Poátovani »sucialdemokrati« ! Bog vain 
plati za vaáe dobrovoljne navuke, koje mi 
dajete vu prvom i zadnjem délu vaáega 
lista — prém da neizhadjaju íz srdea dob- 
roga nakanjeja — ; uzajamno pako vám 
ja preporuóam : pustite vi peri mir. vaáa 
glava je preslaba zato, da nju voditi morete, 
ar vám triáko na put nepristojuosti vujde, 
как i vaá list dokafcuje, kada ste pero vu

Naj vas sve skup strata spotu ce !
Naá atari dedek so nam mnogo zabav- 

nih pripovestih znali povédati. Medtomtakoin 
i jedno zimo vefiera sedimo okolu njega, 
defica, natezajufiga, nek nam pové jedno u 
zabavo i kratek Cas.

Dedeku je to né bila zagonetka, jerbo 
oni su imeli takovih svigdar puné koáe, in 
ко su bili danas mnogo boljáe volje, как 
gda prije, smo se nadjali, da nam pové 
kakovo iztesano bajko.

Joá si na pipo priígejo, zatvorijo nje 
pokrov, in poóne se poviest :

Hát 1 Draga defica danas vám povem 
jedno istinsko dogodbico, koja se je zgodila 
joá onda, kada sam bil u átajerskimi gorami. 
Kakti joá mladec sem bival med slovenci, 
je slaroga grada pri svetom Bolfenku kupit 
jeden stari gróf, пешее iz Graca. In na ovo 
né dugó se i u njega préséül.

I baá nam je bit sused.
Prije smo mislili da dobimo za soseda 

kakvoga osornoga ávaba, nego topul smo se

varali. Gróf. dofim je bil stari je ipák ne 
bil lak osoren как njegovi sobrati i okoli 
sitii njegove domovine — nem ei, nego bil 
je prava — blaga duáa.

On je siromake svigdar póznái. Nijed- 
noga je né puslil od grada prazmh rok, po- 
magal je i takaj svem okolláCanom, kojomu 
je dal meló, kojomu zrnje. kojomu opel 
noveu i I. d.

Malo je bilo nekaj teftko staromu grotu. 
ko je bil med nami, najme nije znal né 
po naáom. né po madjarski, nego samo po 
nemáki, dasi se je vrlo ufil, как svakomu 
na stare dane takvo delo, mu je nikak ne 
iálo v glavo.

Nedaleko od onoga grada je 2ivet u 
onom vremeno jeden oholen, in srdit slaja- 
rec, koji je bil pijanec brez para, i potom- 
lakom je bil svaki dán u gradu pri groíu, 
da nek mu pomore u njegovi grozni íeji.

Nikada in nikada ga je praznil rok né 
izpustil od grada svigdar mu je pomogel 
sada po tri, do pet krön Nego sve to je 
bilo nenasilnomu átajercu né zadosli. jedan

put kada je opet doáel u grad, in poprosil 
za podpornorak, mu dade gróf зато  dvé 
korune, kaj je imel pri sebi, sve to je áta
jercu sapo zatvorilo. nadjal se je, da bo 
zagviáno dobil deset kn»n najmanje, stlastni 
ferner ga polije in zavifie :

— Naj njih slréla spotufe, kaj neznaju 
vef dati ! ?

Gróf je misül, da mu je átajarec zuh- 
valil, véli po nemáki :

— Bogi hvala — drugoput joá viáe. 
sada neimam vef.

*
Jedanput se je gróf odpravljal u Muru 

kupát, I naputi se preko Őtrigove, kroz Ras- 
krákoga brega к Muri, po kupa nju pak se 
poéné malo ápanciraü po Ruckaniäi. i ко 
dojde do ákoüh, vidi da sta se dva mu2a 
zgrabila, napokon se spoleni pozdravljala 
jeden drugoga. Kője vef jednomu i drugomu 
dostaj bilo. obladjeni vife :

• Naj te svega slréla spolufe !«
Stari gróf je to fül, pa si misli pri 

sebi : »Dabi ga fűk ! Pak sem ja negdi te



svakojaéke tinte namakali. Mu ovo i ono,i 
к aj ga budemo poöluvali, piSimosamo »ti«; 
lé nikaj nezna, ira je Sterc. Nego primite 
vi vu vaSu poStenu Saku kosu ili motiku, 
koju dobro ravnati znate, pák je rukovodite 
vu miru Bökjem na kőrist vaSu.

KA.) JB NUVOGA?
— Notariuski sabor. Od naáe var- 

megjije obémski- i okrugnotariuái imaju 
sulra tojest marciuá 25-ga dana pred poldanj 
ob 10. úri na Zalaegersegu u varmegjinski 
hiZi vanrednoga sabora.

—  Preseljivajuci so ldati. Na Cak- 
tornja suztezajuéi ulaneri su március 5-ga 
dana od nas odlazili, növi iz SékeSfehérvara 
p я к о su március 11-ga dana doSli u ka- I 
sarnu. Növi ulaneri su preko NagjkaniZa i| 
perlaka doSli na VaraZdin, na njivo novo 
mesto. Od suztezajuéega regementa ie Cik- 
loroja dvé sattiije dobil, tukod|er luliko i 
VaraZdin; drugi dvé satniji su u Zagreb, 
dotiéno u Mostar do$li. Od regementa zapo- 
viedniClvo u VaraZdinu stoji

—  Nesretni torbicar. Jako Spajsno 
je hodil ve to mane Marjenka JoZef lendva 
vaSarheljski torbiéar, kada je zadnjié na 
Stndovaru torbaril. BrSéas je dobroga sejma 
oapravil i vu ovim veselju s« je naS Mar- 
jenka slric tak napit, kaj je uiodru nebu za 
bajza videi. Ali to je joS né bilo falinga, 
nego rajSi ono, da je skupadoSel s Gaber 
JanoS Stridovarskim krojaépornoénikom, koj 
se je za dobroga priatelja njemu pokazal. 
Так dugó su se pajdaSili, da je Marjenka 
pijan oslal, i tak njega G»ber na svoj stan 
odnesel, da se tamo torbiéar naspi. Ali hiZ- 
nigazda je né bil vjeren svojemu gostu. Djk 
je Mtrjenka spal, i brSCas od angele senjal, 
Gaber mu je iz zepa 25 korune vkral. Mar
jenka je drugi dán Gaber krojaCa najavil.

— Vkradjenje. Dvé fájni ptiéi, Kozjak 
István i Gjörg] dravanagjtaluSski momaki su 
joS tekuCeg meseca 4. i tí ga dana od Zer- 
jav IStvana i Mayeréak Gjula udoyice vise 
koKoSe vkralI. Kvar je 22 korun. Cmace su 
na sudu najavili.

— N a g lo  sm rt. Serdahelji JoZef nagj- 
kaniZaiski, od Viktória cjgeltvornice 49 go- 
diSnji teZak |e med delom na hilroma hudo 
postal, skupa opal i umrl. Srína uzma ga 
;e zaklala.

— P ronev je ren i ag en t. Hermann

éul ovo reé, ali gdé?« — Ко si tak misli. 
se spoti na onoga pijanoga Stajerca, koji 
rnu je to veiiI, kada je prirnil od njega mi- 
loscino Da bi se dokraja osvedoéil kaj po- 
méni ova reé, pita jednoga od dvéh onih 
muz. na pnto : »Kaj óva reé pomenuje?«
— A muZ. da bi se pohvalil véli: »Ovoje 
najlepSi pozdrav < — »Tako?« pri sebi grol
— »sada pák viSe znam po slafenski.«

Bilo nekojoga lépoga dana, mi svi 
sosedi smo se zlrali na grofovom vrlu, ées- 
tiíati síiig  mu hoteli, bil ma je imendan 
Ko nas vidi da smo doSli z zastavami i u 
sveleSnjom grantee, jako ga je razveselilo. Gor 
skoéi na stolec, da vidi prék nebrojnih glav, 
vzeme dőli Skrlaki, i mi takaj i poéné :

»Dragi sosédi, jako sem vesel, da ste 
se zeSli pri meni. ali ja ZaliboZe neznarn 
|ako vasoga jezika, le se vám zahvalim s 
posdravom; da vas sve skup naj slréla spo- 
luée.«

Dale ga ni.
Iz M artinekove koáare.

Miksa 23 godiSnji ura i draguljagent je  ve 
lo rnane od Neurath Paul svajcarakoga ura- 
fabnkanla 80 jezer korune pronevjeril i 
skoéil. Navodno da se u tíeéu, alt pák n 
Berlinu skriva.

—  Englez i u Fljumi Március mesec 
7-ga dana v jutro in rfarpalhia« parobro- 
du 9u 144 prvorazredm englezki putmki 
dolazili iz Liverpool n Fiume, englezki gosti 
su on dau pogledali Fiume varaSa, a pelek 
Abbázia i Cirkvenica morske kupaliSte. U 
subotu su na »Carpathian parobrodu u Na. 
poly putuvali, odonut je onda hajov u New- 
York iSel.

—  Strajk. Na pétervarskim (Ruski- 
orsag) sveuCiliStu su larnoSnji dijaki u strajk 
stall, zrok je to, da su redari u sveuéi- 
listnu slan nutardoSli. Bedari su vise dijaké 
uhitili

— Sam o u b o jn i ucitelj. Kőváry Au 
rel iStvanfalvaiski uéitelj se je na srnrl stre- 
III Так veliju, da ga je jako razftalostilo to, 
kaj ga je minislar na [Stvaníalva imenoval, 
premda da bi on drugarn rád bil iti

—  S to o se m n a jst  letosnji kozák. 
Ljetos bude sto godine tomu, de su u 1812. 
letu rusi i francuzi ined sobom rata imali. 
Ovu miena godinu hoéeju sada rusi svet- 
kuvati. Vezda se je zvédrilo i to, da u Ge- 
orgijevsko selu joS Zivi jeden lakov élovek. 
kői je u 1812. létnun ratu nazoóen bil. Ta| 
élovek je Semjon LogoS kozák. LogoS je u 
vrémenu ratu 18 godiSnji bil. LogoS, koj je 
vezda 118 létni, joá je u dobrirn zdravju i 
dobro se misli na celoga rata Ruski c ír je 
odredil, da naj ovoga staroga soldata dőli* 
fotograféraju i kipa nek njemu poSleju.

—  Nikita kralj pri su ilanu . Nikita 
monlenegroiski kralj bude majuS mesec 14- 
ga dana u KonStantinapolj putuval, kaj tamo 
turskoga sultana pohodi. Nikita kralj, koga 
bude Danilo privstolonasljednik sprevadjal, 
tri dane bude u turskim glavnim varaSu 
izpunil.

—  Sam o u b o jstvo  na Döbrentei- 
trgu. Tekuéeg meseca 9-ga dana odveéer 

' okoti sedme ure se je na BudapeStu na 
! Döbrenlei-trgu jeden nepoznali mladi élovek 
u glavu strelil i umrl Poleg mrtvaca su 
jednu cedulu naSli, na koji je sledeée bilo 
napisano : — Almassy c. i. к dvorski Spo- 
lar sam. U glavnim varaSu ga néga AlmaSSy 
zvani dvorski Spolara.

—  Zaruéenje. Dr. Ivan Ab «у ovdaS 
nji odvietnik zaruéil se je u Gell-ju sa gos- 
podjicom Herminom Weissmann pl. Weissen- 
wart kéerom pok Obersla Franja pl. Weiss- 
manna.

—  Prodavanje svako jack ih  m a si-  
nah i сгёра. Как Cujemo i как su nain 
na glas dali Csáktornyái Takarékpénztár 
(star t kassa, na piacú) je za dobila od rn. 
kr. Orsaékih-zeleznicah Masinfabrike 2astup-| 
slvo. Poleg toga svaki gospodar, koj je pot 
reben kakove gospodarske stvari, naprimer 
tine I jaké velernice, seékarnice, maSme za 
mlatiti, za ruZdjiti, meline, motoré, pljuge, 
brane i t. d. more lám za fal cenu i napo 
voljno splaéanje dobiti Véé vezda imaju 
svega toga na skladaliSCu, svaki more pog- 
ledati i tnm se opitati. S drage volje poka- 
Zeju svakomu i daju n »vük, takaj od svih 
stvarih cenu MaSine i druge gospodaretvene 
potrebne stvari su od najbolSega i naj fine- 
Sega material« na atalnoma sloZene. Ákosé 
morebiti nekaj nebi naSlo na skladaliSCu, 
kassa na proSnju odmah beStela i na skla- 
daliSée spravi, как je véé to prialno navadna.

Takodjer IrZila bude »Eternit< zvanoga 
érepa (Skriljiivac) Iz velifcum • znarmetjom 
sloaeui érép zanaveke drki l ráté» sé
more splaéati vu fal cenu. Pri tóm érepu 
vnoge ee 'mét# pH #értli6déité i^ rr ruátu, 
da *e tak drago drevo*, jerbö ov érep rtl 
f»*rta|! tultku v«Zh, как пав prosti éi^p 
Protf banhofu gde orsaéki policaji: imajö 
kancelanju fe pálaéa stakovtm érepom pok̂ - 
rila. Moéi je poglédab -b' » * ;il tv«

Bormeá véé |e vremé bilo, da ovu sivár 
jedna póStena kassn v2etr*é *u rtrké  ̂ da 9va- 
kojaéki »vigeci« uebudu dilié í)udi varaíi i 
njim neduZne stroSke delati i odnjih velik^ 
provizije vlekli.

Как éujemo. kassa je pripravljena i s 
penezi podpirati svoje kupéé. Vredno je. da 
эе opitate tam, как sivár stoji.

—  Svecen ikov  greh. Mohr JanoS se- 
ebaniski sveéenik ie od lamoönje cirkve 
peneze, po рпйсГ75 jezer marké pronevje- 
ril i skoéil. Sveéenik je jednoga lista nazaj- 
ostavil, u kojim piée i valuva, da je peneze 
pronevjeril I potroáil. I to piée u listu da 
bude samoubojnik postal, ali pako, ako ne 
bude imel к tomu dostig jakosti, najavil se 
bude na redarstvo. Do sada su mu jóé ne 
mogli na trag dojti

—  S am o u b o jn i bankcinovn ik . Pol- 
laéek Elek poZonjski bankcinovnik se je te
kuéeg meseca 13-ga dana u glavu strelil. 
Odmah je umrl.

—  S to  go d isn ji h u s a r s t r a ia m e s -  
ter. U Beéu, vu laino$uji izbaviéti Zivi jeden 
Riegler Lazar zvani husarstraZameSter, koj 
je ve to manó svelkuvat svojega stogodiá- 
njoga rodjendana. Riegler je pod tri vladare 
sluZtl. Na Magiarskimorsagu se je narodil. i 
pod Ferenc kral|a vladaranje je stupil med 
soldate kakti 17 godiSnji mórnak. U 18 ratih 
je uazoéen bil i u |ednu nogu je i knglju 
dobil. Stan buear |Oá i vezda tvrdo hódi i 
veselo se spomina od svoje mladosli. Kralj 
ga je opet s Zelencijami nagradil.

— P o p is  naroda. U traucuzkim glav
nim varaSu vu P.irisu su 1911 december 
31 ga 2 milijun 847 jezero 229 stanovniki 
bili. Zanimivo je to, da u Parisu po prilici 
s dvestoiezer ga viáe Zen, как uiuZi 2enin 
broj je 1 milijun 510 jezer 108, a muzih 
broj 1 milijun 337 jezer 121.

—  D inam iteksp lodéran je . U Bom- 
bayu (Indija) vu jedni koéiji эе je poldrugo 
tonna dinamil eksploderal. Koéija i u njoj 
sedeéi osem matrozi su se uuiStili

—  S am o u b o jn i kapetan. Wurda Al
bert kmnaromski kapetan se je na smrt 
strelil na iijegvim stanu. Wurda je véé 
zdavnja bolestau bit

—- Doli je bucnu l iz krova. Teku
éeg mest-ca 1 .'j-ga dana na BudapeStu Szabd 
Jenő 33 godtöuji éreparpomoénik je u Fe- 
töfi-ulici na jedni dvekalni hiZi na krovu 
delal. Med delanjem se je SkIíznul, dolibué- 
nut na dvor I pogibelne rane trpel. Brani- 
telji su ga u Hokué-épilal spravili.

—  Atentat proti ta ljan sk o ga  kralja.
Március тенге 14-ga dana v jutro ob pol 
deveti úri, kada je taljanski kral|ski par u 
Rimu vu Pantheon idei, da inoii pre Um
berto kralia ráki, jeden taljanski mórnak, po 
tmenotn Antonio Dalba 21 godíénji zidarpo- 
moénik je iz revolvera na kraljskoga para 
«trelil. Kuglja na sreéu je ne Itefiia inti 
kralja, niti kraljicu. nego samo jednoga Lang 
zvanoga majora, koj je poleg kraljeke koéije 
na konju jahal. Dalba inomaka su odmah 
vtovili i njega na redarstvo odegnali. Ovdje
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je vaiuval. d« je auarkiSta i hotel je kralja 
vmoriti. Lang majora su odmah u Spilal 
odnesli

— Kralj na  B u d a p e itu . Kak »Zeit» 
zvane novine pi$e, kralj bude brSCas шаг* 
ciuS mesec 26-ga dana na Budapest putu* 
v&l i na Gödöllö stanuval Vuzmene svetke 
Ce kralj na Gödöllö izpuniti. Na vuzinene 
svetke bude i Maria Valéria nadvojvodica 
na Gödöllö dolazila.

-  Petar kraljov pohod. Iz Belgrads 
javiju: Petar kraljov pohod, koj bi se u 
BeCu ali na Budapeitu pripetil, letos zao- 
stane. Serb vladar se kroz Innsbrucks i 
Züricha putuje u London.

— Serb  tat na Budape&tu. Iliid 
Candor 18 godiánji IrgovecpomoCnik je u 
Belgradu od svojega gazda: MiliCiC IIja Ir- 
govca stojezer frank golove peneze vkral. 
Trgovec je na pullu pozajbil od kasse klju- 
Ca. Hits je к sebi zel, odprel Werlheim-ka3su 
i iz nje vkral peneze. Так misliju, da je u 
Magjarski orsag skoCil i vczda se na Buda- 
peStu skriva. IlilS je s jednom Slatli Karo- 
lin Ilona zvanom 19 godiSnjom devojkum 
skupa skoCil. Redarstvo vezda nje pretra 
iiva.

— Katastrofa. Na Mukou, Varadi La-1 
joSa gazda mali sin, koj se je maraud 12 | 
ga dana okoli zdenca igral, je u jednimne-i 
pazljivim trenutku u zdenec buCnul. Dok su 
ga spazili, veC se je vlopil. — Nagy Janód 
teZaka mali sin je iz brv nutarbuCnul u 
mlaku i dok su mu na branenje se Zurili, 
vtopil se veC.

— Teater na oko. Na Caktornya u 
Kodduth LajoS-uliCmm B^nedikl-zvanoj hiZi 
je jeden prvi- i naivekSi kinemalograt teater 
dodel. Svaki dan nove kipe kaZe, koji su 
Cisti, odtri, i oko ne pokvariju. Om kipi, koji 
od Jezuda Zivljenje i muke kaZeju, vrédni 
su, da nje poglednemo. Svaki den su pre- 
davanji, i to: poslie podne ob 4. 6, i 8 ure. 
Platiti treba: 1 korun, 80 fill., 60 fill., 40 
fill. Soldati I dcca sumo polovicu plaCaju. 
Od teatra ravnateljstvo prosi, da nek Cim 
videin brojcm se pogledne ov pouCan, zaba
van teater, koj naturalne kipe kaZe. —

— Zgoreto dete. Na Hajduböször- 
ménju na koncu varada st&nujuCa Zombia 
Zofia u varadu delajuOu svojemu muZu je 
obeda nesla i svoje tri deca je na sebe os- 
tavila Deca su se dibicom igrala i mod (dm 
tri godidnja Z ofi puckica se je tak zgorela, 
da 'je jod on dan umrla. Proli materi za 
radi bezbriZnosti su izlragu podigli.

— B o m b a  u cirkvi. U Firenze tal- 
janskim varadu vu Vechio di Mugallo cirkvi 
okoli polnoCi se je jedna bomba s velikom 
drmnutum eksploderala, koju je nelko po 
danu nutar nesel. Glavna vrata se je unid- 
tilo. —

—- Ncsreőa. Katona István begski sta- 
novnik je med Gödöllő i Asod iz personal 
skoga vlaka dollskoCil, ali tak nesretno, da 
je pod cug dodel, koj ga je na smrl zgazil.

— Strajk. U Zagrebu su od tamodnje 
gimnaziie dijaki u fttrajk slupili. Так Cuje- 
mo, da i u VaraZdinu dtrajkujeju dijaki. — 
Kormán je gorizval roditelje i podpore, da 
nek nazajdrSiju dijaké od Slrajkuvanjp, dru- 
gaC budu morali predavanje zakljuCiti, i ono 
vreme, kaj su sada zgubili, iz Ijetodnje va- 
kacije budu morali niidopusliti.

— Vje ianje. Regula Ede edelénjsko- 
ga krvoloCnika su maraud mesec 13-ga da
na v jutro ob 7 vuri na Midkolcu goriobe- 
sili. Bali M: hál у drZavni vjedaC je svojemi 
dvé pnbéki na fletnoma gotov bil, tak, da 
je Regula okoli pol osine ure veC mrlev bil.

ITridesti minute dugó je viselő mrlvo (Clo 
na vjeSali onda su ga branitelji s pribéka
mi skupa dolivzeli i u raku spravili Bali 
vjeSaC je za ovo vjeSanje 230 korune do- 
bil. Regula je 27-i bil, kojega je Bali obesil.

— K raljski gost. Karolj rumunjski | 
kralj bude ICtos, kada Ce u Gastein putu- 
vati, nadega kralja pohodd i pri njemu jed- 
noga dana izpunil. Konca majuft meseca 
bude rumunjski kralj puluval u Gastein ku- 
paliStu i vide Ijedne Ce tamo izpuniti.

— Ze ljezn íéka nesreca. Na berlin- 
hamburgski liniji na Wittenberge Stacionu 
su se dvé perdonalski cugi skupatresnuli. 
Od vlaka voditelji su umrli, a tri poStaCi- 
novniki pako na teZkoma oranili.

— Po tres. Vu Sarajevo (Bosnia) va 
radu je tekuCeg meseca 15 ga dana pred 
poldan menjSi potreä bil, koj je nikakvoga 
kvara né zrokuval.

— Kom u se  je p okaza l v ra g . Та- >
kaC Pal 67. godiSnji ludaSpustaiski teZak jel 
marciud 15-ga daua u poldne u miru obeda 
potroSil. Na jenkral je samo goriskoCil i s 
ledmm oStrim noZom si je Zeludca gorivre- 
zal. TakaCa su u omedlenom poloZaju u 
Spital spravili, gde je pollam к stbi doSel. 
Так misliju. da je slarec svojega pameta 
zgubil, jer je to rekel, da se je med obedom 
njemu vrag pokazal. i on ga je nagovarjal,; 
da nek se zakole. TakaCov poloZaj je po- 
gibelen.

— L jubezna dram a. TekuCeg me
seca 15-ga dana na BudapeSlu v julro u; 
Papnövelde-ulica 8-i brojni IiiZi su na mrt-j 
voma naSli UjSag Anna 17. godiSnju deklu. 
Polag nje je leZal cmedleno mladoienj?. Bat-1 
rik István. Mladi pari su pred on dan od- j 

veCer predi dok su se légii, odprli od gaza j 
Сера, i vantekuCi gaz je devojku zaklat. 
Ä'uZa su u omedb*nom poloZaju u RokuS- 
Spital soravili. Né moCi znali, zakaj su ovi 
mladi pari samoulrjniki hoteli postali.

— Ve lika  katástrofa. U Taganrogou 
(Ruskiorsag) vu Italianka rudniku se je 
marcinS uiesec 16-ga dana teZko gazeksplo- 
déranje pripetilo. Do vezda su 59 mrlvolélo 
I 10 na teZkoma oraniene vanvlekli iz 
ruSevine.

—  Obiteljska d ra m a  na ko lod -  
VOru. Iz Braila javiju, da se je larno mar
aud 15 ga na tamoSnjim kolodvoru krvava 
obiteljska drama pripelila Na perronu se je 
na hitroma pojavila jedna gospa i iz revol
ver» je videkrat strelila na dtaciondefa, koj 
je ran hotel bukareStskoga vlaka pokrenuti, 
onda pak se je na sebe slrelila i na mrl- 
voma je skupaopala. Stacion&efa su dvé 
kuglje dostigle, njegve rane su teZke. Zena 
je od Sefa supruga bila, i vezda su hoteli 
Sírom iti. Zenilbeni pari su se samo lani 
skupa dali.

Nekaj za kratek 6as.

Taljanski i turski deCec.
Taljanski decec : Prék se jako srdim 

na onoga turskoga deCeca, ali neznam Steri 
bi bil jakdi. budern predi pital ovoga baCija.

Bari : Ti si punu jakdi, samo idi pak 
naklopaj loga grdoga lurCina.

Taljan odbejZi, da naluCe lurCina. Za- 
Cas nazat dojde laljanCec ves oteCeni i slra- ■ 
liovitno roZdji : Brühühühü. On je mene 
na pokal, pak sem rnu povedal, da sem ja 
jakSi.

Moie sanje.
U nocl 12-13 okt. 1909.

Odzvonil véé davno, Veéerni je zvon,
Odklenkal je : Ave Marijo.
Noé vedra, zrak éisl j<% a zvrzd miliőn’
Po nebu nad шепот svetlijo.

Pa kaj mi le zvezde evetle nada mnom,
Kaj jasne razvedrene nőéi?
Kad sunce kroz dan je za mene lamno,
A zvezde su suze na oöib.

ObHna nőé bila, te lalostne dob'
Na raztanku od moje tone.
Odkad ona к poéinku legla je v grob,
A zdecom ostavila mene.

Jer smrt ta jainica na vsak 2ivi stvor,
Так dugó se njoj je grozila.
Dok vendar je na svoj preatraSni Umor,
Dozvolu od zgora dobila.

A on koj Upravija i ravna nas vee,
On sam zna, z tkaj je podpiso.
Gledeéi na Sestero naSe dece,
Ki nam jofi obskrbljeni niso.

Pa kako da nije mi bilo teiko ?
Kad se je raztala od mene.
Kak da se na mene naslonule se,
Vsi- severne gore ledene.

Po danu prenaial bi, mraéen i tup,
To sndbino svoju nemilo.
Kad kada zastal se как mramorni stup.
Na misei kaj se pripetilo.

Po zvezdah po nőéi obraéal pogled,
Tam negde sprehadja se gore.
I gledal bi nekam joS u nedogled,
Da vnedogled gledal ve more.

A vendar po nőéi kad trudnost me je,
Pritisnula u trdno spanje.
Bi ona mi v spanju prikazala se,
V slatke me z&zibala san e.

0  vsanjah bi öesto predstavljajuc se.
Pohadjaia njena me duSa,
Da как dete malo, na krilu Majke 
Me blaiit, batriviti kuSa.

Na ruiu Trplji nku *) bi kazala mi,
Cimer, iz trpeéeg iivlenja.
Koga tu sirote nabiraju ei
V dolini suza i trpljenja

»Je fcubko«, Mi reée: Kad telo trpi,
AI krasna je ruia trpl enka!
A DuSa veselo nju v rukah drli,
Kad smrtni njoj zvonec odkljenka.

1 bil sam u sanjah, kroz zrak plavajoé 
Vidít, neli Raj je odprti ?
A bilo to lepő razvedreno nőé,
Obletnicu njezine smrti.

V trenutku pa kleéim kraj njenga groba,
I kriéim na t.imne grobove.
Kak On koj ima koga unkraj mórja,
Pa hoöe da siin ga dozove.

Doleti goluböek, i sedne na krii,
Zatim i nju, spazim kraj sebe,
Mi reée : »buS tihu ! kaj tako kriöiS.
VidiS, vié tu éekam na lebe.«

(Drugiput dalje.)
Sloiil : К. M. zvonar na Rackaniii-

*) Trpljenka - Passiflora.
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1 HBudapestí Hsztaloe Iparteetűlet védnöksége alatt álló1

B Ú T O R C S A R N O K
és  h ite lszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet Ingja, 12 é v e  fennáll,  felhívja a n. é. bútor- 
vásárló közönség figyelmét, a Vili., JÓZSef-kÖrÚt 28. (Bérkocsis-utca sarok), 
valamint IV. kér. F e r e n c ie k -te r e  !. sz. (Királyi bérpalota) újonnan 

átalakított helyiségeiben r e n d e z e t t

lakásberendezési kiállítás
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az országban, a legegyszerűbbtől a legfino- 

! mabb kivitelű, művészek állal tervezett szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll

Teljes lakásberendezéseket művészi tervek szerint készítünk,
— minden d a ra b  jótállás m ellett  adatik  el. —
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Kiadó lakás!
A Zrinyi-téren. ÖZ V. ZIEGLER 
LAJOSÁÉ házában 4 szobából 
álló utcai lakás hozzávaló mel
lékhelyiségekkel együtt f. évi 
julius 1-től kezdve kiadandó. 
Bővebbet ugyanott.

+Ф +  F D T F Q I T p Q  f  A Csáktornyái Takarékpénztár
I  Csáktornya a n. é. gazda-

közönség tudomására adja, miszerint sikerült, a M. kir. Államvasutak 
Gépgyára kerületi képviseletét elnyernie. Mindenféle gazdasági gépek 
és eszközök olcsó áron, kényelmed lefizetés mellett nála beszerez
hetők, részben a raktáron levő készletből, melyet bármikor mindenki 
megtekinthet, vagy esetleg gyors megrendelés utján! Kérjük a n. é. 
gazdaközönséget megrendeléseit hozzánk juttatni, az a tőlünk megszokott 
előzékenységgel lesz elintézve.

Ugyanez alkalommal felhívjuk a t. építtető közönség figyelmét 
„ETERNIT“ pala képviseletünkre is. Ez a modem építési tudo
mány által feltalált s eddig felülmúlhatatlan fedőanyag nálunk 
szinte mérsékelt árakon, kényelmes részletekben szerezhető be. — 
Ó r i á s i  m e g t a k a r í t á s  a ma oly drága épületfában, minthogy az 
„Gternít“ pala a közönséges cserépzsindely súlyának negyedrészét 
teszi csak ki. — Kérjük a nagyérdemű közönség szives megbízásait.
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♦♦ ♦  Csáhtornyai T t t p é n z l  Részvénytársasás.
Nyomulóit Fischel Fülöp (Strausz Sándor) Könyv nyomdájában Csáktornyán.
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