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A Csáktornyái jótékonycélú ke
resztény nőegylet közgyűlése.
A „Csáktornyái Jótékonycélu Keresztény 

Nőegylet” folyó hó 7-én tartotta ez évi köz
gyűlését Probszt Feréncné elnöklete alatt

A tárgysorozat első pontja volt a tit
kári jelentés az egylet 1903. évi állapotáról, 
a miből a következőkel közöljük :

A jelentés eleje visszatekint az egylet 
immár 26. éves múltjára, s erről a követ
kező szavakban emlékezik meg:

Egyletünk 1879. év január havában 
alakult meg s igy immár 26 esztendő óla 
fejti ki áldásos működését. 25 esztendő! 
Csak egy rövidke pillanat az idők végtelen 
árjában és mégis, ha elgondoljuk, hogy mi
lyen sok jót vitt végbe ezen idő alatt egy
letünk hány szegény arcáról törülte le a 
fájdalom sajtolta könnyefcet, hány szegény 
család nyomorán enyhített s minő sok em
berrel szemben gyakorolta az isteni gondvi
selés szerepét s volt igazi istápolója a tár
sadalom elnyomottjainak, üldözöttjeinek le
hetetlen, hogy emelt tővel, büszkén ne te
kintsen vissza az egyesület minden egyes 
tagja arra a múltra, mely mult a jótékony
ság kiapadhatatlan forrása s a nerms cse
lekedetek végleten láncolata. E múltból me
rítsünk erőt a jövőre, hogy azt a nemes célt, 
a mit ama fenkölt nők, kik ez egyletet 25 
évvel ezelőtt megalapították, maguk elé ki
tűztek, minél fokozottabb mértékben meg
valósíthassuk s a Csáktornyái nők továbbra 
is a jótékonyság apostolai s a szegények és 
nyomorgók védőangyalai maradjanak !”

A titkári jelentés áttér aztán a nőegy
let 1903. évi működésének részletes ismer
tetésére s szól a választmány működéséről, 
a segélyezési ügyről, az egylel vagyonáról 

/  és a tagok létszámáról.
A választmány az elmúlt évben két 

ülést tartott. Első ülésében foglalkozóit a ka
rácsonyi segélyezés ügyével, második ülésé
ben bizottságot küldött ki a számadások át
vizsgálására.

Meleg hangon emlékezik meg itt a je
lenlés Brauner Lajosról, az egylet volt tit
kárjáról, ki mint rendkívül tevékeny, fárad
ságot nem ismerő ember, az egylet érdékeit 
teljes erejével előmozdította ч most is csak 
azért vált meg a titkári állásról, mert beteg
sége őt erre kényszeritette. —  Meleg rész
véttel emlékezik meg a jelentés Kayser La- 
josné úrnőről, kinek elhunytával úgy az egy
lel, mint a választmány egyik igen érdemes 
tagját veszítette el.

Nemes célját: a szegényeken segíteni 
ez évben is szakadatlanul teljesítette az egy
lel és pedig a következő mértékben:

özi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki

1 szegény kapott havonkint 8 K.
7 » » „ 4 „

10 „ „ „ 3 „
И  „ « „ 2  „-át,

igy összesen 29 szegény részesült állandóan 
az egylet jótéteményeiben. Ezenkívül kará
csonykor 22 szegény kapott l/A— 7« öl tűzi 
fát és 20 gyermek meleg lábbelit. Összesen 
390 segélyezés volt, tehát nincs napja az 
évnek, melyre 1 —  1 segélyezés ne jutott vol
na, sőt némelyikre több is esett.

Az egylet vagyona —  az állandó és 
nagymérvű segélyezés mellett is szaporodott 
136 K. 44 fillérrel s jelenleg az egylet va
gyona 6346 K. 44 fillér., mely összeg a há
rom Csáktornyái pénzintézetben van el
helyezve.

Hálával emlékezik meg itt a jelentés 
azokról, kik az egyletet nemes céljainak ki
vitelében anyagi támogatásban részesítették. 
Ezek: a Csáktornyái Takarékpénztár 120 K- 
val, a Muraközi Takarékpénztár 80 K.-val, 
a Csáktornya Vidéki Takarékpénztár 40 K.- 
val, Festetics Jenő Gróf ur ő méltósága 60
K.-val és dr. Schwarc Albert ur 20 K.-val.

Az egylet az év elején 104 tagot szám
lált. Elköltözött ezek közül 1, kilépett 5 és 
meghalt 3, igy a tagok száma jelenleg 95.

A jelentés a következő szavakkal vég
ződik :

„Mielőlt még jelentésemet befejezném, 
engedjék meg, hogy egyszerű szavakkal, de 
teljesen átérezve mindama jót, a mit Ke
gyetek gyakoroltak, mondjak köszönetét ama 
sok-sok szegény nevében, kiknek az önök 
jósága, nemeslelküsége tette elviselhetővé az 
élet nehéz terhét De nem is találnék elég 
szép szavakat jószívűségük, nemeslelküségük 
méltatására. Legszebb jutalmukat leljék fel 
abban a boldogító tudatban, hogy jót tettek! 
S ha nem veszett még ki a hála érzete az 
emberi kebelből úgy bizonyára sok-sok sze
gény ajka rebeg köszönetét a Kegyelek jó 
ságáért s kéri mindennapi imájában a Min
denható áldását önökre. S ha talán mégis 
hálátlanságot tapasztalnának, ne csügeszsze 
el ez önöket s ne tántorítsa el Kegyeteket 
arról az útról, melyen haladva a keresztény 
vallás legszebb törvényének engedelmesked
nek ”.

A titkári jelantés tudomásul vétele után 
Martincsevics Julcsa pénztáros terjesztette 
elő az évi számadásokat, melynek fő ered
ményét már föntebb közöltük. — A szám
vizsgáló-bizottság jelentésének meghallgatása 
után a közgyűlés a pénztárosnak a felmen
tést megadta s egyszersmind Martincsevics 
Julcsa pénztárosnak a számadások gondos 
vezetéséért jegyzőkönyvi köszönetét nyil
vánította.

Az állásáról lemondott Brauner Lajos

Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye.

helyébe Bencsák Richard választatott meg 
az egylet titkárjává.

Az elhunyt Kayser Lajosné helyébe 
Murai Róbertné lett megválasztva választ
mányi tagnak.

Még néhány segélyezési ügy elintézése 
után a közgyűlés véget ért.

Az alispáni jelentésből.
Az 1886. évi XXI. t.-cz. 68. §. s) pontja, 

valamint az eddigi gyakorlatnak megfelelően van 
szerencsém vármegyénk Közigazgatásának és az 
ezzel összefüggő ügyeknek állapotáról jelentésemet, 
— mely a múlt évi augusztus hó 1-tŐI december 
hó végéig lerjedó időszakot foglalja magában, — 
a kővetkezőkben előterjeszteni:

A felnőttek közegészsége elég kedvezőnek 
mutatkozott. Leginkább a légzőszervek hurutos 
bántalma és hasihagymáz képezték a gyógykezelés 
tárgyát jó gyógyulási százalékkal.

A gyermekek közegészsége hasonló volt a 
felnőttekéhez, azonban november hó vége felé és 
december hóban némileg roszabbodoll, a meny
nyiben a kanyaró és vörheny járványosán ural
kodott, azonban az előbbi csak 2-, az utóbbi pé
pedig 8°/o halálozási okozott, inely körülményt fi
gyelembe véve a gyógyulás eredménye elég ked
vezőnek mondható.

A szemcsés köthárlyalob, mely a perlaki, 
Csáktornyái és alsólendvai járásokban tájkóroson 
uralkodik, a többi járásokban és г. (. városokban 
pedig szórványosan lordul elő, 3202. számmal sze
repeli; ezek közül 765 gyógyult, 24 elhalt vagy 
távozott, 2413 gyógykezelés alatt maradt.

A járásorvosok 181 községben teljesítették 
az egészségrendői i vizsgálatot.

Van a vármegye területén 26 lelenc, 312 
dajkaságba adott, 823 elmebeteg hülye 659 siket- 
néma, vak és nyomorék, 1666 közsegélyre szorull, 
1631 keresetképlelen árva.

Az állategészségügyi viszonyok az 1903. év 
második felében — eltekintve a ragadós száj- és 
körömfájás okozta megbetegedésektől — eléggé 
kedvezőek voltak.

Az 1888. VII. l.-cz. 24. §-a s az ennek alap
ján kibocsátott földmivelésügyi miniszteri rende
letek értelmében hivatalból jelentendő ragadós ál
lati betegségek közül előfordultak: a lépfene, л 
veszetlség. a lakonykór, a ragadós száj- és kö
römfájás, az ivarszervi hólyagos kiütés, a rühös- 
ség, a sertésorbánc és a sertésvész, inig a keleti 
marhavész, a ragadós lüdőlob és juhhimlő, a te- 
nyészbénaság és a bivaly vész egyetlen esetben 
sem kerültek észlelés alá.

A lépfene leginkább a Zala folyó mentén, 
továbbá a Kerka, LendVn és Kebele patak men
tén fekvő községekben lépett fel, s ezek közül is 
leginkább azokban, a melyeknek legelőjük vagy 
rétjük árterületen fekszik. A védőojtások igénybe
vétele majdnem kivétel nélkül megszüntette a to
vábbi elhullásokat.

A veszettségi esetek száma a múlthoz képest 
jóval gyérüli, amely körülmény minden bizony
nyal legalább részben az erélyesen foganatosított 
óvintézkedéseknek köszönhető. Mindössze Nagyka
nizsa és Zalaegerszeg r. t. városban, továbbá a 
zalaszentgróthi járás két községében állapíttatott 
meg 1 — 1 eben.

A lakonykór csak egy községben fordult elő 
behurcolás következtében, a beteg és a fertőzésbe 
gyanús lovak azonnali kiirtása a kór továbbter
jedésének gátat vetett.

-  * *
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Az állategészségreudöri intézmények mükö- erkölcs és közgazdaság szempontjából megvilágít- ronospórától annyit szenvedett, hogy a ler- 
dése kielégítő volt; e téren súlyosabb jellegű mu- va, a tanulókkal, úgy a fiú- mint a leányiskolában щепу mennyisegueg meg rtZ 1302. évi szűk 
lasztások vagy szabálytalanságok rém fordultak megfelelő módon megismertetlessenek. esztendő eredménye mögött maradt. Minő*
elő. Ezen intézmények állandó továbbfejlesztése A törvényhatósági közúti szolgálatra vonat- g azonjjan általában amannál jobbnak 
és tökéletesbilése a múlt félévben sem szünetelt; kozólag a következőket terjesztem elő: ^ 1«
nevezetesen pedig a marhahajtó utakról készitte- A törvényhatósági közúti hálózat az 1. o.
tett szabályrendelet tervezet, mely tárgyalás alatt évvégén volt 1196*744 km. Az olaszbor beözönlése allal gyakorolt
van; továbbá a gyepmesteri intézmény egyöntetű Az 1903. évre előirányzott, a közigazgatási £m y0mas, a borfogyaszlásra кirótt magas
szabályozása is tanulmányozás tárgyát képezi. bizottság által a járási utibizottsagok т «вИя||8“ - J|(jóléle|ck részbcn az őszi időszakban e|-

Zalavármegye népoktatásügyének állapotáról tása mellett szabályszerűen engedélyezett fed- . • , k állanota is kcdvo/öllo
van szerencsém jelenteni: A tankötelesek száma anyag szállítása, valamint az ulfenlartas kereté- r ^   ̂ ,, !
79.340 ben felmerült egyéb munkák, .szállítások és épi- nek -voltak a borárak alakulásara nézve ez-

A tankötelesek nyelv szerinti viszonya: tésí:k általában a kellő időben idén is olyannyira, hogy a csekély forgalom
„  , , П1Д_ a járási Albizottságok tagjainak kóreinükódési т |ац рап^  borárak nem állanak arányban
N;gn! ' " ............................. ,70 mellett felülvizsgáltattak. . . . . .  f k a felújítások folylán felszaporodott előállítási
Némel............................. 070 A pénzügyi administrate térén Гепака- ' szemben
Tót ............................. 10 dás nincs; az egyenes adók összeírást es g , . A

’ , aÍ , fAi„um.1,|ian irunnilf Az állattartásra nézve kedvező vtszo* H o r v á t ........................10.337 kivetési e ómunkálatai folyamatban vannak. , ,, , ,» . .. ,
V e n d .................. 4.16« Az 1903. évre előirt adók, kincstári köve- nyok voltak a -null ev második szakasza-

Jelenleg van a vármegyében 430 elemi is- telések, valamint a vármegyei különféle pót- |мп
kola, 2 felsó népiskola, 9 polgári iskola. „аль i,eRze|ési eredményét a lelolyt gazda- A sariulermes jól sikerült, a lóher ina-

Az elemiek közül 46 állami, 66 községi, 269 .. . .. fö, ’ azo„ban a tör- sodik kaszálása is kielégítő volt —  egyedül
róm. kath., 22 ev. ref„ 17 ág. ev., 10 izraelita. ^g. ey bilany olU loleg azonbd. a 10 ^  ^  takarmá k termé8e voll hián

A felsó népiskolák közül 1 állami, 1 közsé- vényen kívüli allapol midit kielégítőnek legelők is az enyhe őszi idő-

A polgári iskolák közül 8 állami, 1 róm. д  vármegye közgazdasági állapoláról a sz;,kb;m hosszú időig vollak kihasználhatók; 
kath. jellegű. következőkéi jelentem- melV körülmények összevetve a mull év

Iparos tanonciskola van 8, alsófoku keres- д  |e(o| . félévben az lckjjaras augusz- elsö felében uralkodó jó takarmánytermési
A kMedvédelem ügyét huszonhat kisdede- tus havától kezdve egészen november hó e r e d m é n y e k ^  

voda, hat állandó gyermekmenedékház s harminc- közepéig általában kedvező volt a mezőgaz- a leleltetes \ ármegyéjikben semminemű na- 
öt nyári gyermekmenedékház, tehát összesen hat- tlasági munkálatokra nézve. A cséplés jó  8Y°bb nehézségekkel nem fog járni, 
vannyolc óvintézet szolgálja, 6.053 kisded gon- ^ 0ьеп végeztetett, a talaj előkészítése za- Miután pedig az állatok és állati ler* 
d°ZáSaTeűesen készen áll a drávaegyházi állami varlalanul folyhatott, az őszi vetés korán mékek érlékesitése általában kedvező körüb 
elemi iskola mellé állítandó állami kisdedóvoda fejeztetett be menyek közt bonyolittalott le, a belterjesei)!)
uj épülete; a muracsányi két községi jellegű kis- November hó közepétől azonban m ajd- áliaüenyésztésre való átmérn i ismét löre- 
dedóvoda államosításának feltételes tárgyalás alatt, nem december hó végéig oly rendkívüli sok l<*tl mozdítva.
Í í í 2 l? ányi vonalk° 2ásaiban meg van állapítva az cs;ipadék esett, hogy heteken át szünetelt a Kedvező jelenségnek nevezhető várme-
óvoda ügye. Városi kezelésbe ment át a nagyka- mezel n,ullka és P,d l8 mindaddig, míg a gyeukben különösen kisgazdáink azon lo- 
nizsai egyesületi kisdedvédelem. bekövetkezett téli fagyok folylán a közieke- fekvése, hogy jobb anyag tenyésztésének

Miniszter ur azon íntentiójához képest, hogy dés ismét lehetővé vállt Ezen sok csapa- felkarolása állal igyekeznek a válságos gaz- 
az állami elemi iskolák mellé fokozatosan kisded- déknak tulajdonítható, hogy a Zala és Mura dasági helyzetükön javítani, a mely igyeke- 
óvodák állittassanak. a szükségesség és tett ajan- f0jyók mentén részint vizömlések, részint zolnél segítségükre fog lenni a tejszövetke-
nalon “feldo^ztatoffT^ovábbi1''efbiiölös* cöljáhóí Pedi« a z altalajviz felemelkedése folylán rél z.tek felkarolása is melyek ügybuzgó gazdák I 
fel terjesztetett. , és legelőterületek leltek elborítva, melyekre kezdeményezésére, vármegyénkben is, az el-

Ezen időszakban állami elemi iskola nyitta-1 nézve ezen időszakban ezen víztömegek bál- mull évben örvendetesen szaporodtak, 
lón Drávaegyházon és Szentlisz- ránnyal nem jártak. És éppen az állattenyésztés és az ér- 1

Kló van készítve Nyirvölgy, Krislóffalva és!. Kellemetlenebb voll vármegyénk közép- lékesitési viszonyok fellendülésének köszön- 
Szentilona községek állami iskoláinak ügye járásaira nézve a nyári száraz időben nagy hetjük első sorban a mull évben azon kó-

Tárgyalás alatt van a viziszentgyörgyi és mértékben elszaporodott mezei egerek pusz- rúlményl, hogy a még túlságosan el nem 
szelencéi fárák iskolázásának rendezése. I litása a korai vetésekben és lóheresekben. a adósodoll gazdák némileg megküzdhetlek a

, 1^ ? . “  fontosabl1»tanügyi építkezései | mely pusztílások csakis a kései sok esőzés mostoha megélhetési viszonyokkal, mely
adatott aTtóktorní^á^m i t l e m f l u é s ’T cánT ! f0lJ Un szünlek m'«  a,,élkül- ''«gV -'Z ege- utóbbi viszonyok javulására sa jn osa  jó  kö- 
iskolák uj épülete. rek ,s vé8le8 elpusztultak volna. zéptermés ulán észlelt alacsony gabona á-

Épp igy a hodosáni, szeniadorjáni és szent ! A kedvező időben belejezell őszi veié- ,ak, — nemkülönben a még csak türhetös- 
liszlói állami elemi iskolák uj épületei. sek másutt szépen megbokrosodtak és erő- **' k sem iievezhelö szőlőlerrnési eredményi k
métlö iskola^nfűködik,'ezerháromszáznövendék'kd. l? ' eaállapolban kerüllek a lél, időszakban vajmi keveset segédkezhettek.

A tanítók között mindinkább növekedik a és miután időközben elegendő hótakaróva’ Munkásbiány a mull évben csak el-
szőlészeti, borászati, mezőgazdasági tanfolyamokon *s vannak ellátva a fagyokkal sikeresebben enyésző mérvben és munkatorlódások idején
gyakorlatilag képesített tanítók száma, kik hivatva megküzdhetnek. volt rövid időszakokban észlelhető várme-

iskolában értékesíteni. s Jobbara belejezteteil. dorlas is csak oly  szűk korlatok közt moz-
Zalavármegyében ez idő szerint 747 tanító ösz ' időjárás m egfelelő alakulásá- gott, a m elyek még eltűrhető jeleiiségeknek

működik. пик köszönhet|ük továbbá, hogy a jó  tér- nevezhetők.
/о  &.вк ™ Ul ktüe8j i e‘ L I ° f ’. ne,n kÍP«siteit! mési adott rengeri kellőleg kiérh-tóll, inig a A személy- és viigyonbizlonság sulyo-

Г*А nem w Ä t  ш ы !  közt6tanüóképzój á l í S ^  h>" V" 8 'Ы> lermi*s3!e,ä bűncselekménnyel meg*.-
intézeti évfolyamokat végzett, vagy óvónői okle- szaraz al,aPOlban kerülhetett be varva nem leli ; az előfordult kisebb bün-
véllel biró tanítók, illetve tanítónők is foglaltatnak. Nem kielégítő eredményeket láttunk a esetek tettesei ellen a kellő eljárás folya- 

Az alkoholizmus erkölcsi és anyagi pusztitá- cukor és taksrményrépa beszedésénél mely maiba téletelt.

а л  Ä Ä S Ä s a  ä  .•*.* r ?is, mint az erkölcsi élet irányításának egyik leg .Jórészl aPrók maradtak Rosszul sikerült iciulelén apiobb lopást es lolvajlast eseb k. 
fontosabb és legjótékonyabb hatású tényezője, — a Уагм,^8У(* nagyobb részében a löhenuag lettesei azonban l«‘gnagyobbréáZl kuiyomoz- 
meginditotta küzdelmét ezen rettenetes ellenség termése, inig a kerti vélemények, babfélék, va ;,z illetékes hatóságoknak átadattak, 
ellen, melynek elválaszthatatlan szövetségese a a bükkönyök, a kender és len kielégítő A mull évi augusztus hó 1-től decem-

S B W  a S y r t Ä r «  “ » ' « » " « ■ .  ь . ; ,  Ы .  m m m  M M .
hit, erkölcs lazulása. ’ Alapos panasz volt azonban az elmull dúlt tüzesetek száma 97 volt, melyeknél az

A megyei tanítói járásköröknek külön te- ^ ^ vben is a szőlő és gyümölcstermés si- összes elhamvasztott érték, a hivatalos kár- 
vékenységén kívül, intézkedés történt, hogy a Lan- lány voltára. felvételi jegyzőkönyvek szerint 131.026 К

f f 1? 1* Mi« gyümölóstermésünk most már 3 lelt ki. biztosítós által megtérült 79922 К s 
fejlettségi fokához mérten, az olvasókönyvi,^ kip' ^vf "  “ l rosszul sikerült és csakis a legvé- biztositatlauul szenvedett kár 61.104 K. 
ceoltan, vagy az egészségtan és embertan tani- ” eltehh helyeken adott silány eredményt ad- A tűz keletkezésének oka a teljesitelt 
tása fonalán az alkoholizmus nyomán jelentkező d,K ,a szőlőtermés részint az 1902/3 évi vizsgálatok szerint 28 esetben gondolatlan-
r r ^ .iL t 'n f í  081 ,v* f edelmek é;3 a jóié- zord és kemény téli fagyoktól, részint a ság, 11 esetben gvuiloualás 4 esetben vil-
tét aláaknázó pusztítások, az egészségügy, a kOz- nyárelőtti sok csapadék folytán fe llépd  pe lámcsapás7 ,  54 e S ^ jS e r í h e t e l l m ,^  voll



K Ü L Ö N  F E L É K .  gasabb fokra hágott az. Sárközi zenekara f. év január hó 27-én kiadott rendeletében
másnap reggel fél 8 órakor még mindig vi- elrendelte, hogy a német birodalom polgárai

__ Változások Festetics Jenő gróf gaz- kan a csárdást. —  Az estély alkal- ezentul a magyar állam kötelékébe felvehe-
datisztjei körében. A január hó 25-én * el- mábó1 felülflzeUek : tők lesznek annélkül, hogy az eddigi állam
hunyt Vlasies György ujudvari ispán helyé- Grünwald és Schwarc 10 K.; Bernyák kötelékből történi elbocsájlásokat igazolni
be ujudvari ispánná Mesterich Aladár túr- Károly 6 К ; Neumann Róbert, Pelhő Jenő, tartoznának............................................
csiscsei ispánt, turcsiscsei ispánná pedig kfász Balázs, Neumann Samu 5—6 K : Kay- A drávavásarhelyi »Társaskör« által f, évi 
Nagy Elemér központi gazdasági Írnokot ne- ser ljajos, Plichta Béla, Strausz Sándor, Sza- január hó 80-án szegénysorsu tanulók fel- 
vezte ki a gróf. Ion Péter, Pecsornik Ottó, Nuzsy Mátyás, ruházása czéljából rendezett tánczmulalság

—  Gyászhir. Jaskó Károly nyugalma- 1)r Schvarcz Albert, Majer Herman, Kraso- alkalmából felülfizetek: Pecsormk Ottó (Csák-
zott állami tanitóképző-intézeti tanár folyó vecz Jőzsef 4— 4 K.; Ivácsics Ignácz, Bene- tornya) 5 k.: Gráner Testvérek. Bened kl 
hó 7-én reggel, életének «6 évében rövid szén- dikt Béla' Hozenberg Hihard. Antonovics béla (Csáktornya) 4 - 4  k.; Lőbl Rezső 
védés után elhunyt. Temetése folyó hó 9-én, József- HencseY G*bor, 8 - 3  K : Zrínyi Ká- (Csáktornya lukra József 3 - 8  k.; Dr. 
kedden délután 4 órakor volt az ágostai rolY- Szilágyi Gyula, Neumann Salamon, Schwere* Albert (Csaktorbya) Deutsch Cipót- 
hitv. evang. egyház szertartása szerint a vö- Masztnak József. Mraz testvérek, Balláncs né (Lent.) Csakaturner Ignácz Melder Mór 
röskereszt egylet Erzsébet közkórházából (Bu- István, Kolbenschag Béla. Dénes Béla, Térsz- Lőwensohn M.ksa He.l.g; József (Csáktornya) 
dapest, L, győri-ut) a farkasréti temetőbe. te"Yak Bódog, Dittrich Jáno*, Varga Mihály. Hrusóczy Elek, D.tnch Janos 2 - 2  k .B a u - 
Az elhunyt 1885-től 1892-ig a Csáktornyái Hirschmann Leó, Novak Jakab, N. N. Pulai msak Fr.gyes, Sray József, Keleti Samu, 
áll. tanítóképzőnél volt tanár, honnan Sá- LaÍ0S- Su,le8 Já» os- Bobánovics Kálmán, Kornfe.nd Nándor, Vreszk Vmczc, Szirk 
rospatakra helyezték át s 1894-ben nyug- Sloczer Józser- özv- Stolczer Györgyné, Hes- Frigyes Csáktornya Frász Tamas Grész 
díjazták Áldás s béke emlékére sei Jakab, Heiszig Ferencz, Heilig József, Valeria, Blau Мог, Dobsa Kalman (Csak or-
dijazl&K. Ataas s Déke emlékére. Sáfrán Károly, Tannenbaum Elemér Gábrec nya),N. N 1 - 1  к ; Beck Miksa 40 fii. Ősz-

li„, . J S S a t S S S  S Ü S  « - K  4  N. N . a « . István KON.. n , . l ,
község szeaénvei számára az idei télen is rils Sándor, Dr. Szebényi Lajos, Bedics Fe- a "ernes szivu adakozók a szegény gyér-
község szegenye. szamara az ide. leien is Meal a Istvánná Fisúher Fndre mekek nevében ez utón is a rendezőségvolt szives egy vaggon kőszenet adományoz- renc’ ÜZV iVieo,a isivanne, riscnei éneire, . . . . . . . .
ni melvet a közséa elöliárósáaa fnlvó hó H- Meider Albert. Wollák Béla. Kohn Gyula, legforróbb köszönetét.
én osztatott szét Fogadia a nemeslelkü ada- Heimmer Izidor, Weisz Márton, Blau Sándor, ~  Tolvaj asztalos segéd. Willmann
k oz^ a^ váro^ ^ sz^ én ^ d ^ m vé^ n  eziRon is Blau Arthur. Fleiner Mór, özv. Kollarits Fe- Konrád bajorországi születésű asztalossegéd
őszinte hálás köszönetéta község elöl lárósá rencnéi Kopj ár Sándor. Mayer Károly, Pul- I- hó (i-án a Csáktornyái asztalosmestereknél 
őszinte hálás köszönetét a község eloljarósa ^  Henrik Magyaríts József, Tömör Boldi- munka után járt, miközben délután 4 óra

7alavármenve. „éneeeriési statisrtikáia zsár, Megla Elemér, N. N. 1 - 1  K ; HolTmaun körül Vern.k Rezső asztaloshoz is beiért.
az 1908 év máLd^kP fe* ben A fo 'fó^  hó ^ пас 15 0  K ; özv. Marnus Mihályné «0  f, Munkát ugyan itt sem kapott, hanem hogy
az 1903 év második telepen. A tolyo no p Miklós 50 I Mikk Szilárd 50 f "rés kézzel mégse hagyja el a műhelyet,
8-án tartott megyei kosgyüles ele terjesztett ,J ^remec iuiKios nu i.. mikk szilára n u r. nénztárcáhól vett magához
alisnáni ielentés adatai szerint az eoész me- Horvatics Mihály 40 f, Wengert Alajos 32 az asztalon levő penziarcjDOi ven maganoz
alispani jelentes adatai szerint a - tgesz me szives felülfiZetők fogad iák az ina- észrevétlenül 3 drb. 20 koronás aranyat. A
gye területen a múlt év második felében ,lllér; A szives telultiZetok ogadjak az ipa csendőrség még aznan este elfogta
^ a. űöon e.nio*oit oirorrviob mo„hnit rosok „Otthona alap bizottságának halas tolvajt a caenciorseg meg aznap este eiiogia
összesen született 7203 gyermek, meghalt az egyik helybeli korcsmában, mikor a köny-
B730 egyén s így a szaporodás 3*73. Leg- Hnrnnnv Pain ЕупйНйг rRiphtMP íy*Ih nyü módon szerzett pénzből épen detektálta
többen születtek a peHaki járásban, 778-an, Ш т ш !  g » * *  corn") ! j£ !  Ä  *  Ш К  magát italokkal. A pénz nagyobb részét meg- 
s utána a Csáktornyái járásban, 74n-en, leg- szerr  ̂ |ецэ mely számos családban már több mint találták nála s tettét nem is igyekezett la- 
kevesebb születés volt Zalaegerszegen, 146, 34 év óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- gadni.
s a járások között a zalaszentgróthi járás- fájdalom, fejfájás, köszvény, csuznái stb.-nél a __д perlaki önk tüzoltó eavlet által
ban. 375. Legnagyobb volt a halálozás a ta- Horgony-Pain Expellerrel való bedörzsöljek min- , -  И ) || i4nrestélven a követ-

T f v r b“ ' , r 4'9, ч р , ш ,л  * ä Ä i a Ä i s Ä Ä Äjárások összes lakosságai tekintve, legna аце8 п̂ек Puin-Expellerrel való bedörzsölése min- N X. 4 K.; Dr. Zakál Lajos, Visnyics 
gyobb arányú volt a szaporodás a novai dig igen hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő házi- Józsp, 3 K ; Ebenspanger Miksa, liabus 
járásban, körülbelül 1V« /0- szer jó eredménynyel használtatott az influenza 11: ^ 1, .0i,n Vili™ Hnrm-.n

—  Adomány. A mull héten Dél-Tiról- ellen is és 80 f„ 1 k. 40 f. és 2 k. árban a leg- ^ ,ha,y H.rschsohn Viktor, Иегш.ш János, 
hói fsáktornván keresztül haza utazó ma- töbL> gyógyszertárban kapható, de bevásárlás al- Hajdmyak Janos, kovács Rezső, kram.irus

1 ^ , , kalmával mindig határozottan: »Richter féle llor- Viktor, Lange Kelemen, Lukacsics Miksa,
gyár munkások közül Csáktornyán gony_pain_p2xpellert« vagy »Richter-féle Horgony- Panacz Pál, Rabies Nándor, Sólyomi Tivadar.
maradott beteg munkás számara Plichta; LinimenU-et tessék kérni és a »Horgony« véd- $jpOS EU к Varga Jakab 2 __2 К Fejér Ká-
Béla ur utólag 2 koronát volt szives adni. jegyre figyelni kell. r0|y. Hirschsohn Miksa. Megyeresy Géza.
Fogadja jószivü adományáért a szegényem- _  Zongoraoktatas. Weisz Ilonka kis•. MaUpr8dorfer Vilmos. Dr. Szabó Zsigmond, 
bernek e helyen is őszinte köszönetét. asszony, előnyösen ismert zalaegerszegi1 g0btencs Pál, Varga János, Vük József, Za-

—  Hirdetmény. Csáktornya nagyközség zongoratanítonő városunkban szándékozik |a József Sohár Kálmán 1 — 1 K.-át össze-
alulirott elöljárósága által ezennel közhírré letelepedni és órák adására ajánkozik. gen Fogadják a t. adakozók az egye-
tétetik, hogy a községnek múlt 1903. évi Bővebb felvilágosítással szívességből szolgál köszönetéi.
összes számadásai az 1886. évi XXII. t.-c. Strausz Sándor könyvkereskedése. Jelmezestély Stridón A slrídói úri
142 szakasza értelmében, folyó hó 10 nap- _  Д biztosítási ügynökök vasárnapi k ö zö n ig  egy része1  által f. hó 7-én rende- 
jától folyó hó 25 napjáig terjedő 15 napon- munka szünete. A magy. kir. beliigyminisz- zel( jelmezlánczestély minden lekmtelbeu 
át a községháza tanácstermében közszemlére ter a kereskedelmi miniszterrel egyetértőleg J(yj S(k(.rQ|| Kicsinek bizonyult a vendéglő a 
helyeztettek azoncélból, hogy azokat az ér- egy konkrét esetből folyólag kimondotta, J,negje|rnl nagyszámú vidéki és helybeli 
dekelt adófizetők a hivatalos órák alatt be- hogy a biztosítási ügynöki tevékenység a közönség részére. — Itt adjuk a 
tekintessék és netaláni észrevételeiket meg- kereskedelmi és iparlörvény rendelkezései megjelent hölgyek névsorál: Balogh Ferencz- 
tehessék. —  Csáktornyán, 1904 február hó alá eső foglalkozást képez, mint ilyen csak jné (Halárőrs) Bellecz Edéné (Stridó) Bene- 
10-én. Az elöljáróság. szabályszerű iparígzzolvány alapján gyako- dikl Béláné (Csáktornya) Brodnyák Antalné

—  Orvosi körökben már rég ismert rolható, s épen ezért a kereskedelmi minisz- í (Str,dö) Czmzek Islvánné (Vashegy) Csurgai
tény, hogy a Ferenc József keeerüviz vala- ler 1903. évi julius hó 13-án 28559 sz a; N k. a. (Stridó) Danilz Sándorné (Stridó) 
mennyi hashajtó vizet, tartós hashajtó ha- kibocsátott rendelete a biztosítási ügynöki (Fiiszár Miklosné (Szentmárlon) Földes Im- 
tása és említésre méltó kellemes izénél fogva, tevékenységre is teljes mértékben alkalma-, rgn<i (Szentmárlon) Forntos Lajosné (Sridó) 
már kis adagban is tetemesen felülmúlja, zást nyer. Miután pedig ezen rendelet л bi- ß ö ,ög  Lajosné (Stridó) Grosch Jánosné (Slri- 
Kérjünk határozottan F e r e n c  J ó z s e f  tositási ügynöki tevékenységnek vasárnapo- Hidvégi Miksáné (Csáktornya) Hoffmann 
keserűvizet. kon való végezhetése tekintetében kivételes i j enöiié (Szentmárlon) Krampalits Józseíné

—  A  Csáktornyái iparosok „Otthon’’-а rendelkezést nem tartalmaz, az ügynöki iro- (Str|dó) Kovacsics istvánné (Szentmárlon)
javára, Csáktornya város iparosai által feb- dák munkaszüneti napokon az egész napon Major Teréz k a. (Vizi-szt. György) Stern 
ruár hó 6-án rendezett táncestélyen szépen át zárva tartandók. s az ügynöki tevékeny- M ilá n é  (Slridó) Szauer Milka (M Szí. Már
sikerült. Részt vettek benne úgyszólván az ségnek e munkaszüneti napokon szünetelni j Varga Sándorné (Szelencze) Wéber N.- 
összes iparosok s az in telligent is nagy- kell. | né (Stridó) Zobay Mihályné (Stridó)
számban. A jó  kedv általános volt s men- —  A német birodalom polgárainak m a-:
tül jobban haladt előre az idő, annál ma- gyár honosítása. A m. kir. belügyminiszteri
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P ° *^ n' Izlazi s v a k i tjeden  je d e n k ra t  i to : vu  s v a k u  nedelju. 1 fl*l гав“пЧ “-

Sluibeni glasnik: »Cakovaóke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,* »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

О  Г* Q г* гь H  Я  r  Q t  V  П  Poznano je da ako gde táj beteg vun teteinoga mladinóeta krvi ili gnoja na-
v - l C J b p U U c l r o L V  U -  zjcje  ̂ na fietnoma óuda mladina beteina barjaju.

postaneju i pogineju pák ako beteina mla- Dakle poleg toga beteg samo tak more 
Mladinska kolera dina mec* zdrave d° jdut onda i med ovimi vun ziti i samo tak se more razáiriti vu
L 1 ' 4 ’ razáiriju betega íz ovih dveh okolno.stih su kojim mladinskim dvoru, ako se tarn po

IL veó zdavnja sumnjali nato,da jeden grabet- kojim beteZnim Zivinóetom ili po drugim
Ijivi material zroói áirjenje betega. Pák se putu donese baktérium.

V prvoj mojoj átivi jesem opisal sjed - samo objaóila óva sumja, da se osvedoóilo .
nimi par reómi ovoga nevarnoga betega, de- da po pohranjeju vu kugi poginjenoga mla- (Drugiput dalje.)
nes pako budem se v moji átivi razéiril vu eenja rnesa, krvi ili gnoju moói i vu zdravo M a jczen  F e r e n c z .
tem da okolnese opiáem baktériumé, kője givinőe rnoói presoliti betega.
kugu mladinsku poőmeju. AI i zvan toga da su ljudi grabeZljivi --------- — ------------------

Povatelji joá i den denes najviáekrat na rav toga belega óim duZe, s tem bolje 
hudoj vodi, zloóestoj hrani zrokuju betega, prepoznali, ipák samo vu najnoveáim dobi Zllbaée.
pák se óudiju, ako z\un tóga, da njim hranu se znaálo, da zroki ovoga nevarnoga betega,
premeniju i briZljivo sasnaZenoj posudvi s pr0stim okom nevideóe. nego samo s lak- Neznam si premisliti, как bi si jeden
daju friáko vodu, pák ipák prehajaju .nla- vim g|a^om __ koj na par stokrat na vek- ma,! Hazda niogel tuliko dopusliti, da i na
dina. se kaZe stvari, как su je, videói gobe to -lzubaC° troöi> frCka Peneze- Jeden ma,i « az-

Drugda pák veliju, da njim je neáói jest bakteriumi su, koji se vu krvi i vu da* k° jemu komaj na opravu dojde si tu
dat zlovoljno nekaj pojesli, da je nje neáói mokrini celoga tela i vu gnoju vu jako ve- < bko vremena nemre zeti, da si zubaőe sam
otrovil (ogiftal), pák ako se susedom pos- ijkjm broju nahadjaju. napravi To verujem, da je na kakovim ma-
vadi, ali se nemaju susedi dobro, ili ga je Ovi bakteriumi sú jako mali, pák ako rofu lreba kupiti ili na kakovim vékáim 
takovoga druZinőeta, kője je negda poápo- j e Cez jali reápeler gledimo, se budu za gospodarstvu, gde je vnogo treba, ali da je- 
lano bitó, no onda zasigurno je reó, da je- ma|e Punkte videli. Ako bi je áto videl bi den mali gazda kojemu je dosta 5 — tí na
den ali drugi na sramotu je ogittal mla- moge| zapaziti. da ovi bakteriumi imaju 'P40- da ‘ on kupuje, to je veó ne po redu.
dinu. zvekáinum takvu formu, как piákote ili как Ja Misiim, da me svaki razme. To ho-

Vnogiput jesu veó i rekla da velika numera 8. Cem povedati, da svaki gazda samo tuliko
vruőina je zrok betegu. Nije sigurno ali Talianski jeden vuóeni professor je to naJ tro§k kuliko mu je potre bno. Zubaóe su 
more biti, da zrak i mokrina moreju nekaj vu letu 1878-ga prvió zapazil i opisal 0ve ijednostavna stvar, pák ipák kuliko i kuliko 
imati vu t~m betegu, ali nikak nemreju biti baktériumé, ali na gluble on nije nje mo- gazdov. na mesto da si sam napravi rajáé 
pravi i jedini zroki betegom, koleri, jer zna- gél prepoznali. Za njim je óasl jednuga kupi.
mo da ne samo óez Ijeto bere beteg nego írancuza, onoga, ki je za sleklost znaáel Ako bi si, gda ima óas, sam napravil 
v kojim goder letnim dobu, po deZdjovnom vraótvu, opisal narav ovoga betega ga nika nebi koátalo.
vremenu ravno tak se áiri как po suhim i Oni, koji imaju priliku viziterali krv i Skrake ga dosti je vu áurni Lnk iv-i, 
zima ravno tak nezapreói betega как vru- gnoja (lajnu) takvoga beteZnoga iivinóetp. klenova hrastova, ili makar iz popove niun- 
£*па- dobro znaju da ovi bakteriumi se samo vu de К sakomu komadu — zubaóah je tre-

7  Д  R  Д  \J A la s‘ Pipu dók izpuáiá, takvu veóerju sta bude najedenkrat imala svega, pák znaá
“  ^  ®  ^  ^  ti napravim, da budeá me taki rajáé po- kaj bude platila? Na tjeden samo pet sek-

-------  sluäal. I sarov, razmeá samo pet seksarov! Naj se

Nevolje na rate. To je Grbec András od Sebe ne jako ne 8^ °.е т  “ d H0V“ d’ ak°  je ne isti" a Al
veruval. ali zato je poslubnul navuk jer : András je  aa nnrom ailo«« é o-

(Po EDER PÁLU: L. R. J.) med puáenjem i glada bolje pozabi ílovek. Veka del do"  *".cuj s rukavom f  n,a ‘e:
,  . ,  ,  Kada je  zatem fino reStanu kaSu aa cvirkí V°  ! de3" ° .  zbr,sal’ pak 1 ".ustaCe slo*.!,

Grbec András je srdito del sí na glavu prpd njega dela Sena, как pravi krSCenik med ,lT  31 je plpu naPhaval 1 P° llholn ‘ 
Skrljaka^ К susedu se je odpravil, da pog- sa 8irp|jVostjom je gutal üenino govorenje. Ju rekp| *enl* . . . . . . .
ledne kaj veru dela tam tak dugó njegova _  Hej dragi, gda sam tam prek bi a, , . "  ,m 38 *m \'' ‘Jed'"  pak makar ' 
tena. Tu je vreme za veCerjati, a leZaka ravno je lam bi, gospon Salamon ZnaS on sa k‘ lm ' more Micek dók tivi, samo da hl 
Cloveka ieludec, pak jako poCuti lo. VeC je stacunar iz varasa koj tak lepoga Stacuna l3K da b* zas.gurm bili . oni pet seksari. 
na kvaki dríal ruke, kada je odprta vrata jma (ta ,akvi ,judl kak 8lno m , 1|jtj nulrj bda je delo, sí nekak Clovek priskrbi, ali
tena- . se naj ufali .ti, pak evő on sa.r poiSée s i-1 VU ? imi odL \ud. iz Pekla bi z,n0. ^ 1

—  Ej, dragi mu2, как lepu —  robu romake doma da njim pom re. I robu so-|sp? d sne^a- ^ la rala P8*1 Je ^ ^ va’ И1*11 
ti imaju ovi Micekovi. Nju sam gledala dojbum  donese. tak nos. za njim jeden trogar! |edenkral, zao3lane’.,onda celu svolu za 
vezda. Ej, i mi bi mogli imati, ako bi spa-.od hi2e do In2» Pak onda как Pina je ta 30 )01?  v'eée- Pogibeljim dretica ti je 
metni bili. Ali mi samo od dana do dana íróba! tíormeS se neóudim, da je Micekovical!0’, ehko —  se vlr*ne 1 onda stem —  
jz gotovoga 2ivimo, zalo nam navek tak se puslila vu Irgovmu. Kupila je  celo balo ! ” , |P zaluCe Coveka> c,m "J°j je vekéi terel 
tesno ide. То bi trebalo, i ono bi trebalo, platna, jedno balo áiffona jednoga svilnoga | na kraJu*
как falaóek kruha, ali iz deneánjega nezide i jednoga kaZmerskoga rubca, sa óipkami! —  No kajpak! Gospon Salamon je ne 
vun, pak zato nemamo. A ipák iz onoga íurtofa, za elve oprave, takve ako pri Trt*- glatlen na onih pet seksarov, da bi ói óez 
maloga, kaj od dana do dana nutri dojde,, ziki da zeáiti, budu i vu várnán za njom , jeden mesec mogel prez njih bili. Je sam
как lepő bi se nabralo pornalen na vékáé gledali. Pak onda iáóe kaj joá? . . . Sa jed- povedal Micekovici, da ako polovicu splati
peneíe, za kaj bi si mogli kupiti. Naj, naj nőm reójoin, na opravu za nekoje lelő, a more viáe kupiti na konto A gdo pak na
reói moj dragi. Vidim da se ti ieludec pun-!vu platni pak za pol iivljenje dosti Zado- pol zplaóenja novo konto odpre, on nije

X X L  teőaj. Csáktornya 1904 íebruara 14-ga. Broj 7.
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ba jedna fikraka, potrebna je jedna preőka 
vu koju luknju navrtamo i potrebni su — 
zubci. PreCku je i2 2iIavoga dreva treba na- 
praviti. Cista prosto sa obriCnjakom obde- 
lati. Zatem zvrtati.

Zu bee je takaj íz dreva i to iz zila- 
voga moCi napraviti. Na svetu je ne treba 
viáe oru2ja, как jedna za tri krajcáré kus- 
tura. Znjorn je moCizubce napraviti.

Kaj ne da je sve ne vnogo. Pak ipák 
ako kupimo 30 krajcarov koáta, vu vnogih 
mestah i viáe.

Hej, рак kuliko vremena imamo ini po 
zimi! V«C nam je dugCas od vnogo spanja 
smo mrlveZni, pak nam nedojde na painet, 
da vu letu budu nam i zubaCe potrebne! 
Jeli to nije greh?

Kak bi si lehko napravili zubaCe ku
liko nam je treba. Sigurno je da bi se za 
skrake (zubaCiáCe) veC i vu jesen mogli 
poskrbeti.

Na svétu nikakovo znanje je ne po- 
trebno к napravljenju jednih zubaCah. Sa
mo Cednost, marljivost, i zubaCe su gotove. 
Joá i fuCkati si moremo poleg, tak nje je 
lehko napraviti. Puáiti, spominati takaj se 
moremo.

Probajte! Budete videli как je dobro 
Covek taki boláu volju dobi. Preide mu dug
Cas. Igra se, pak ipák si hasén dela.

Так bi si lehko i drugo sve oru2je na
pravili. Stil na motiku, rasuhe i t. d. to bi 
sve sa takvom igraCorn mogli si napraviti, 
как bi se na vu leti lepo vidlo, da oru2je 
je sa kojim delamo, smu sami napravili.

Ali kaj je  glavno: ako je mi napravi- 
mo, je  ne treba peneze za nje dati. To pak 
je vu sadaánjim siromaákim svetu velika 
stvar.

Sigurno da bi blaZeneáe delo vCinili, 
ako bi se sa takvim barataü, как pak da 
bi lengarili. Ili morebiti gde pri kovaCu ili 
áoátaru kakove bedarije posluáali, laZi ka- 
kovih vandraveov. Ono kaj nigdar nije bilo 
pak nigdar nebu.

Spametnomu Cloveku se duri takov 
govor Rajáé si kakov posel najdev pak si 
sa onim krati Cas. Ili ako vre ravno nika- 
kov posel nema C/la kakovu vrednuknji gu 
Te neposluáa laZi vandraveov. Koje laZi su 
joá nikoga ne bogatim Cinile.

Kak sam rekel ákraka, preCka zubci

(klenovi su jako dobri) kustura, obnCnjak 
pak onda malo óednost, marljivoáti i zubaCe 
su gotove.

Gdo neveruje naj próba!
L. R. J.

Kaj je novo^a У
G osp od sk i ruxbojnik.

Vu Dr. Hüttier Karoly vraCitelja stan 
ove dane predpoldanom umakne se jeden 
mlad Clovek. Za Kellner Zigmonda zoveju 
toga zapuáCenoga Cloveka. Dvadeset i Cetiri 
Ijet stari koma da je zapoCel svojega sta- 
liáa, apatikarski pomoCnik je bil. Kada je 
domaCina razbojnika spazila, doktorovih 8 
srebernih ákatulic veC je vu Zepu bil imal. 
Po dugim preganjaju ipák su ga bili pri- 
jeli i na redarstvo odegnali. Pred redarskim 
Cinovnikom se vu Zep segne, как da bi 
svoja pisma bil nakanil iskati i na kratek 
Cas se na zemlju sruái. Hüttier doktor koj 
ga bil zaluZil, pregledne mladoga Cloveka i 
konátitira, da iz sublim zvanim otrovom se 
bil otrovil. Kvara trpeCi doktor poljeg svega 
toga je njegov dobroCinitelj postal. Pod 
dvorbu vzeme sit Zivotnoga razbojnika i os- 
lobodi njega od smrti. Sad vu areátanskom 
reátu leZi.

K ru d /jivost.
Na koncu minuCega meseca po imenu 

Sankl Jakob I. breZnog kotara stanovnik 
od Kohol Martina glubokovskoga stanovnika 
hiZe ormara 2 zlate prstane i 4 korun go- 
tovih penez je vukral. Kradljivca je Zan- 
darstvo znaálo bilo.

G rot D eg en feld  vu Am eriki.
Grof Degenfeld Jozef vu Debrecinu 

bivái veliki Zupán i preko tisaCnoga refor- 
matuákoga cirkvenoga kotara nadprovidnik 
februara 19 preko Fiume vu Liverpool, o- 
donut pako vu Ameriku putoval bude. Grof 
Cetiri ali pet mesecov mudil se bude vu 
novem svetu i za ovo vreme pohodi sve 
velike reformatuáke cirkve i s nalogom 
konventa nje svojega kotara cirkvi s jedini. 
Novu cirkvenu varmegjiju vu preko tisaCni 
kotar namestiju. Radi grof Degenfelda pu- 
tovanje protuletno cirkvenoga kotara spra- 
viáCe majuáa meseca na dvadesetpet dan 
su prenesli.

R udi A/Éne л r  ende,
Vu BeCu Währing zvanim varaáu jed

na stara Zena sedemdesel áest Ijet stara 
Nutzan Katarina i trideset pet Ijet stara 
njezina kCerka sublim zvanoga otrova pile 
jesu zbog dvojnosti radi toga, da danas veC 
bez slana ostale budu, kajti veC dva me
seca tomu da s kvartirnom arendom duZne 
jesu. Stara Zena je vumrla, kCi njezina pa
ko je vumirala kad su nju vu ápital peljali 
bili. Puca je bolesniCka dvorjanica bila vu 
orsaCkim ápitalu, nego presiljena bila je os- 
taviti, kajti podjednim boluvala je. Od ono- 
ga vremena svojom materjum skupa su 
stradale i ovo je dopelalo nje na lo, da su 
samoubojnice postale.

H rvnnjc sv e ts k o g  b o rá én .
Iz Londona, как odonut telegrafiraju 

pred velike mnoZine pukom hrval se je 
sveta ovoga glasoviti Hakenáchmit zvani, 
koga rusi za oroslana zoveju po imenu 
Ahmed Madrali strahoviti turCin. Hachen- 
áchmit, koj je bez dvojbe najprveái hrvalac 
na svelu temeljitu je opravil svojim supro- 
tivnikom. Pri prvoj priliki ni Cisto vu jed- 
noj minuti na zernlju ga hiti, kod druge 
prilike tak strahovito biti turCina, da njemu 
jednu ruku bil zdrobil Hackenschmit Celer- 
deset osem jezer korun dobil je''za preob- 
ladanost.

Sm rtnn n esreö n ,
Iz Szatmara javiju; da na Gilvais zva

nim kolodvoru se smrtna nesreCa pripelila. 
Zsoldos Kereszt él у zvani zemeljski gospon 
postal je aldovom. Zsoldoá najmre joá vlak 
Cisto nil nije postal i on skoCi van iz kol 
i tak nesreCno opadne, da su njemu kolaCi 
glavu njegova zevsema izdrobili. Nesreínoga 
zemelskoga gospodina mrtvoga potegli jesu 
van izpod kotaCov.

Л я p ok vn rjen im  s  i of hu putu.
Redarstvo ovo dane vu Budapeáti na 

veCer od jedne dobre lamibje narodjenoga 
mladoga Cloveka zadrZalo je. Za Nigrinyi 
Dezsőja zoveju dvadeset dve —  Ijet slaroga 
mladiCa. Njegov olec veliki tergovec bit jt- 
ovdi vu glavnim gradu Budap**álu kad je 
vumerl tridesel jezer korun oslavil je svo- 
jeinu sinu, kője medjutim doklam punoljel- 
ni bude, popilski sud éuva. ZloCesto pajda-

strahom za jeden ili dva dni vremena. Po- 
vedal je, da je tjeden samo zato no da bu
de terminus, jer to je ksvakoj pogodbi pot- 
rebno, ali on ne gledi na jeden ili dva 
tjedne.

—  Ali drugo veli pismo, a pred sudu 
samo ono govori a ne Micekovica.

—  Ravno za pet sekserov bude к su
du bezal Salamon.

—  Ne za pet sekseri nego za Miceko- 
vec vrednost za telieu, znaá 2ena? Póznám 
ja dobro te * gibuCe átacunare, joá od kad 
sam vu varaáu foringaáaril. I GuliCovomu 
kumu je to vtrglo áinjaka. Na rubce platno 
vuru i na prstene njim je otiála lepa kr- 
mljenka, telica pak i zadnja blazina. I tu 
je samo petdeset krajcarov bilo krivo. 0- 
pravu su ne hoteli doma zeáiti, vu zaloZe- 
nje je doálo platno, za platno je vura pak 
prstani iála, a zatim pak je opet bilo treba 
platno vu zaloZenje deti, da se rata plati, 
kada je i to tam —  ostalo, zaoslala je i —- 1 
rata jeden —  dva tjedne, —  jei Covek si j 
ZivinCe iz Cesa 2ivi, nemre potepsti zbog 
pet seksarov. Samo na to je Cakal sladkog 
govora átacunar. Mogel je osvedoCiti kum i

как je hotel, da je drugo govoril pri po
godbi, pismo je svedoCilo, pak je krmljenka 
i telica med bubnanjem maráirala vu dvor 
átacunara i GutiCu kumu je malo doálo iz 
cene.

— Samo zato si zmislil to hiátoriu, 
da nebi rad, kaj hi ja poátenu opravu 
nosila.

Stisnulo se je na taj govor poáteno srd- 
ce Grbec Andraáa.

—  Meni je 2aI? No, posluhni me Liza. 
Cuj samo od toga deneánjega dneva, svaki 
tjeden vu áparavec denem, dok budem mo
gel pet seksarov, ako budem i malo slradal 
vu hrani i vu pili. Так dugó budem dévai, 
dok bude Micek nosil vu 2ep Salam onov1 
pet seksari, pak onda kada bude skup áu- 
ma MiCeka vu mojim áparavcu, pred te sip- 
Ijem i kupi si kaj si hoCeá. Ali vu rale se 
nedam.

— Gda bude skup ta Summa!
—  Kaj ne da se i tebi dugo vidi? Pa 

ipák vidiá áparavec li nebe2i к sudu, ako i 
zaostane rata.

—  Lepo me batriviá!
— Joá dalje idem Liza. Vezda smo v |

Iprotulelju vu delavnim vremenu: ako bude 
к Ijetu sedob joá doma Micekova telica, kaj 
ti iz áparavca nebude dosta, na ralu si mo- 
reá zeti. na kaj li srdee 2clji.

Liza je kipela od srdilosti, da je mu2 
tak odredil, osobito pak kada jednu nedelju 
Micekovica lepj opravljena vu novoj opra- 
vi doála vun. Samo onda je bila malo mir- 
neáa, kada je Micekovica morala sa balom 
plalna plaCali. Ravno tak je iála cela sivár 
как njoj je mu2 od GutoCovih kumov po- 
vedal.

Doáel je Bo2iC. Pri susedu su ne klali. 
Na mesto 1ойа je napre doálo balo plalna 
i áiffona lopo zaáito za robaCe, kikle, van- 
kuánice, no pak nekaj je i na ratu dospelo 
iz cene krmljenkc. Po rnladim I etu je tak 
pod rukom veC prodavati poCela rubaCe 
pak vankuánice Micekovice. Ki pas bi mi
sül da je pet seksarov tak vnogo penez. 
Hej, ar 2ima je zitna! No ali bude drugaC 
po zimi! . . .

Pak je i drugaC bilo. Ali samo ne tak 
как si je Micekovica mislila. Po jednim su 
lepő oliále lepe rubaCe, kikle vankuánice, ne 
je bilo veC iz Cesa preáali pet seksarov na-
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átvo ga doli spravilo iz pristojnoga njego- FiSkaliat radi vkanjlivosti i raee sveCcnika. —  íz ovom prilikom pritekli jesu da-
voga puta. Kral je i véé dvakrat kaStigani oprave nepravedne noSenosti je podigel reZljivostjum: CakoveékaSparkassa 5 korun.
bil je takaj. Ősim toga da naCinjeni kvar proti njemu tuZbu. Medjimurska i CakoveCke okolice zvane
nadomeSCeni bade 2200, korun vtegnuli je- M ertvac vи b a n k er /. Sparkasse svaka 4 korun Fejér Jenő^ Zn-
su iz njegovoga imelka. Sad öve dane vu straáen noiav naCinien bil je öve da- " y‘ V,ktor’ Pecs(>ríJlk ° ! °  5 * '^  Y’
Eötvös zvanoi vulici őri iednoi hizi zabiv btraSen P0,av „  "J Al J , Sztrahia testvérek, Rosenberg Richard, ВегEötvös zvano) vulici рп jednoj tnZi zabav- ne ,|0 podne vu Budapesti v magjarske R . Mozes Bernat Rosenberg Re-
Ijal se je s jednom pucorn i vu jednim ne- npnP7ni kanrelariii Hirsch Antal s iednim пУаК /viozes oernai, nosenuerg ne
nazliivim trenutku üokradne niezinp Hraap P n Znl ка С ,Г | ' 1  ̂ C , Aniai 8 J ~ zső, Vargha Volfgang, Hessel Jakab, Veisz
P. J D ,  ̂  ̂ tajnikom, Gerő banke direktorom su iztragu jvijUA., Graner Testvérek mlajsi NeumannkinCe. Puca javi njega na redarstvu. Nigri- i„,: nnmtivi vuliri ipdnim stami M KSd’ uraner iesiverea, f I 1 J "  .,n
nia öve dane na veCer detektivi vu S/ondv d 2 ,D rot y /  J d , Miksa, Székely Vilmos, Csakathurner Armin, 
valid  iednoi Ы аш  ravno о. da nnieli iesu GerÖU " H nagl° m zl°  ,pos‘ ane' ° ' na! " ' N e u m a n n  Robert, Margitai József. Czukor 
kad s e s dián Г п ^ ь Т е a ta I al Izkazalö zubm, na tep.h se waft. Doklam Siska , Fne(i| Jozsef, Dr. Volf
Se da vu óvem kósneÓem vrem Lu önné SU d° k' ° ra d° ZVa" Ve,C T  b" °  • Bela Benedikt Bela, Horvath Antal, PethO

aj лка&ъ а * t iren P° 2 koruue. Cvetkovics Antal, Palya Mi-
tr up j e  и on osta  . Man i nr sk i te&aki vu s tra n jsk o j  haly Hirschmann Adolf, Pulay Heinrich, Tö-
Vu Rimu osobito pako vu vatikana zem ljl  mőr Boldizsár, star. Heinrich Мог, Viasz

krugu jako veliku izvanrednost i mutnju Pomiluvanja vredni jeden Sereg ljudih Nándor, braCa Mraz, Frász Balazs, Hepp 
naCinilo je ovo dogodjenje, da jeden lazo- do$|0 je tekuéeg meseca 3. dneva na veéer Ede, Belies Florian, Kipke István, Polyak 
mazac vu nadbiSkupskoj opravi, sebe za vu £ akovec, iz Pragerhofa strani s ob de- Dezső, Molnár Elek, Kristofics Karoly, Supe- 
kleve andskoga nadbiSkupa imenuval i sva- set vurj doSavSim eugom. Stranom csőn- rjno I. Adamecz Karoly svaki 1 korunu.—  
kojaCke laZomaznosti naCinil je. Vu oStariji gradvarmegjinskih —  stranom pako békés- Zrínyi MikloS 1 к. 50 fill. Masztnak Jozsef 
napnre joS pnje toga pred tremi rneseci, je- varmegyinskih 70 magjarskih —  delavcov Elein Мог, Heiszig Ferencz, Czutus F. H id 
den tudjinac pogodil si je stana, koj vu za- ,)Ut0Va|0 je proti domu na orsaCke stroske Sohn Zsigmond svaki 50 fillerov. 
pisnu knjigu napiSe: »Donkin klevelandski iz Т|г0|а? \z tak zvanoga mesta Meran, ka-
nadbiSkup. »Ovaj isti si je tajnika takaj so- mo su bill a tim vesel,m ufanjem prekanje- Z aduéeno d ete
bum dopeljal, koj takodjer vu sveceniCkoj n] da la|no dobru sluibu zadobili budu. TekuCeg meseca 3. dneva posljepodue 
opravi hodil je Ova je naprvo don(?sel, da onj sam, pripovedaju nego zvan toga balaáics JoÉet kedveshegyski stanovnik je 
s papum cirkvena dugovanja Zeli vu red V|] njjhovoj teZaCkoj knjigi takaj je tak bilo vu VaraZdinu bil, Zena njegova pako na 
dovesti. Vu^jiadbiSkupski opravi bil je. Na napjsan0, da к prekapanju jednoga kanala pol vure dalekoga zdenca je po vodu oti- 
vratu debeloga zlatoga lanca je nosil, na p0god||, slI rije Vu to ime. da za januara $la, za to vreme je pet Ijet staroga sineka 
kojem silovili zlati kriz visel je. Oátarijaáu fobruara i március mesece budu osegurani i 4 mesece staroga Miékeca zvane sineka 
spripadnimi stroáki medju tim obiCuo je duZen s pOS|om \ t0 na taj naCin najmre da vu same ostavila na stauu. Na peC i okolo 
ostal.OStanjaá napokon pocnesumnjivi biti,mi- j anuaru mesecu svakdanaánju plaCu imali peöi je Zena mokru opravu prestrla i de 
sleCi,da Casu s nekakvimjednostavnim laZcom |1Пнц bucju 2 kor. 40 fillerov, vu februaru se oprava za to vreme dok ona nazad doj- 
ima posla. Na pokon vu jednim lepim da-Lj kor. 60 fill , vu marcziuSu pako 2 kor. de, posuSila bude, vu peCi zakuri. Od jed- 
nu Donkina svojim .tajnikom skupa j<j ne- пцгГСу Hi pako od kubikmelra 50 fill, noga komada oprava od vruCe peCi se bila 
stalo. Donkin kasmje vu jednu drugu rim- j\iest0 öve obeCane piatje dali su njim sa- vuZgala, za kratko vreme i ostala druga 
sku gostionu se bil namestil, iiego buduC mo 2 korune za svakdaneftnje njihjvo te- takaj, od ovoga je zatim vu liiZi veliki dim 
mti tamo mje platil, zaloZi svojega debeloga йа^ко delo. Iz öve piatje poljeg njihovoga nastal. Stareái sinek je van odbeZal nego 4 
lanca, iz kojega se videlo, da je iz brunca prip0vedanja nisu bili moguCi Ziveti vu Me- mcsccov staro cecatno dete doklam je ma- 
naCinjem. Nato je redarstvo njega zadrZalo ranu buduC tamo jeden kilogram kruha [\ nazad bila doéla, zaduáilg se vu dimu. 
Donkinä, akoprem lazomaZni nadbiSkup kosta 40 fillirov, Speb kkoja je njihova —
podjednim se tim odgovarjal. da on jedmo navadna hrana bila, koéta —  2 kor. óeter- Vojne d u in os ti  / / / .  red »  spunjenih  
samo vatikana intrikám postai je . aldovom desej fillerov, nadalje celi den — do kole- s/obodna áeniíba.

na vu vodl morali su delati, od Oesa i vno- minuCem Ijetu vnogo nepotrebitoga
tjeden. A zima se je ne Zurila povlekla |s, gi zbeteZali jesu. Ovo posluvanje na nje posla zavdale jesu domobranskomu minis- 
je na duge Cetiri mesece. Zaostala je rate gledeC je nemoguöuo po talo i presiljeni su teriumu vu 1880. Ijeto narodjenih i joá na 
na jedenkrat se njim je na glavu vruhnua, bili leZaki, ar za dimo putovati peneze nisu a§entiranju nebivSih sposobnjakov Zenitbene 
veliki dug. Od kud budu zeli forinté ako imali spokornom inolbom к kr ministeriu- 1 jjíhove molbenice. Sad öve molbcnice laki 
seksaie uezmoreju? rnu vu Budapest se obmuli, da ne nje na |)udu zvrSene. Na kuliko domobranski mi-

Ne je joá otiSel sneg iz zemljah kada orsaíkemi stroSki milosliven bude dimo spra- fljsterium ukupnomu obóinskomu odbor- 
je  sladki gospon Salamon vun dal »Brezu» viti. Doklam je odluCenje od ministeriuma gjyy svojom naredbom obavestil je; da 1880 
odgnati iz Micekove Stale i spraznil njim je nazad bilo doslo, Irajalo je osem danov i ijgjy narodjenih oni sposobnjaki, koji zbog 
hiZu tak, da su ostali как prst goli. i joS za ovo vreme magjarska gospoda, koja se aggntiranja pred koinidium radi trpeCe neu- 
od starih vkrej hiöenib jopah je zebrái, kője Meranu po zimi zdrZavaju, bili su tak do- rednosti zadosta vCiuili nisu, bez ikakvoga. 
su samo malo kaj bile vredne. Podrapaneái broga srdea ljudi. da su nje bili s hranom dopudCenja moreju \n hiZni zakón stuplli 
su postait Micekovi. как su predi 1*11 zdrZavali. niti tuliko penez nisu imali, da

Pa joá i jalne Lize srdce se je razZa- bi svojoj domaCini lista mogli poslati. Ovaj
lostilo nad njimi, kada su tarn slab vu Zalosten karavan doSel je februara 3. vu G n b on n  á r a k . — C ien a  É iík a •
vrati pák su se plakali za lel icom. Cakovec odkud petoga vu julro prama Kis -------------------------------- 1______________________! 

—  No kajti je dospelo Zena? — pital Czell, Boba — Györa preko Budapesté s 1 1 m.-mézsa. | 1 in-cent |j kor fill̂ _
nju je Grbec András, kad je oCi si brisajuC orsaCkimi stroSki s 26 fillerov doblenom
se obrnula vu dvor od vrat. platjom bili su spravljeni к svojemu domu. Búza PScnica 15.20 —

—  Tam Zeneju Micekovu Brezu Ovdi vu Cakovcu 4 dneva za 26 fillerov Zab Zob 11.20 -
Jednako je prama Stab isla Grbec j»* dobili su obeda nego zajutrek i veóerja do- Hozs HrZ 11.00—

p »malem za njom drZal. bér zrak bi njim bil. ako dobro srdce ima- Kukorioza uj Kuruza nova ,1 1 06 —
Liza je odprla vrata. »Srna» je ravno juéi ljudi nebi se bili smiluvali vrhu njih, • ’  * ,̂a|JI 11-20 —

preZivala pred jaslami i sa velikimi krotki- koji za kralke pol vure 95 korun priskrbeli Árpa JeCnicn 11.20—
mi oCmi je zadovoljno gledala na svoju su za stran njihovo. Gospon Rosenberg La- Fehér bab uj Grab lieli 1 6 0 0 —
gazdaricu. jog jednu veliku korpu kruha poslal je 0- Sárga » » » Zuli rl6 .40—

Liza njoj je prek prijela áinjaka i ónak vim siromaSkim putnikom. BlaZeni su bili Vegyes » » * ziiiéSan 13.00—
lepő sa ljubavjom je dela svoj obraz na takaj kad je svaki od njih dobil jednu ко- Lenmag Len 16.00—
gladku dlaku runu i osamdeset fillerov. Jeden zmed njih Bükköny Grahurka 10.00—

—  Samo da si tu, mala moja kra- je vu Cakovcu izbeleZal, s kojim je jeden Tökmag KoáCice [17.00—
у'с а - teZak ovdi ostal, dok Zena njegova dojde - -----------  ---------------------

— A ja pák sem óez c?lu zimu ne po njega. BeleZnik i njegov dvorjenik za
del viSe vu Sparavec, как dve rate, — re- ovo vreme svaki 3 korun, kaj véini skup- Odgovorni urednik:
kel je zmed vrat Grbec András. no 6 korun dobi iz skup nabrane svote na M A R С  I TA I JO  Z S  E F

---------------  pornoé. __________



М й  I  f  TP Т* § я м  f£  f í r f í!* ^  « meg* nemében és régóta Jól bevált eszköz, hogy gyenge leveseknek, mártásoknak,
ЖЙ I f l  I «  I  m I  j  Pb I I  Í J  főzelékeknek stb. egy pillanat alatt meglepő jó és erőteljes ízt adhassunk. - -  N éhány csepp  e le g e n d ő .

L .  w  I  I  V /  Kapható minden füszerkereskedésben, csemege-üzletben és drogueríaban. 5 3 4  2 9 —
Üvegecskékben 50 fillértől kezdve. Eredeti üvegecskék olcsóbban utántöltetnek.

MACGl kitüntetések. 5 nagydij, 26 aranyérem, 6 díszoklevél, 5 tiszteletdij. Hatszor versenyen kivül, többi között az 1889 és 1900-iki
=  Párisi világkiállításokon, iMaggi Gyula birálötag». ■ - ..... — — - .... .—

Kitűnő minőségű 
f i  férfi- és

e á r c í p ő k
(galoscbm)

jutányos áron kaphatók

6ráner
r>

testvéreknél
Csáktornyán.

Paprikás túró hordóban, friss sajtké- 
szitée, svájczi- és más túrók jutányos 
áron adatnak el

I. Ettinger-nél,
T  ejgazdaság Kaproncza

Paprenog sira v lagvu, friáko sirenje, 
svajcar- i druge sire uz jeftlnu cienu trii

I. Ettinger
mljekarna u Koprivnici.

848 2—ft
т т ш т т ш т т ж

------------  --------------- A --------------- ' ■—

Csáktornyái Tárházak Részvénytársaság
f. évi március hó l-ón d. u. 2 órakor 
Csáktornyán a társaság helyiségében

XII. rendes évi közgyűlését
tartja meg, melyre a t. c. részvényesekéi ezenn.d 

meghívja.

Azon részvények, kik azon megjelenni óhajtanak, kö
telesek részvényeiket a még le nem járt szel
vényeikkel együtt a Csáktornyái Tárházak 
Kvszvrnyt(trsnsáfí pénztáránál letennni.

Az alapszabályok 32. §-a értelmében a felügyelő-bi
zottság által megvizsgált mérleg annak elön
tésével együtt 8 nappal a közgyűlés előtt 
Csáktornyán a társaság helyiségében hete- 

kinthetós végett közszemlére kitétetik
Csáktornya 1904., 
február hó 14-én.

=  T á r g y s o r o z a t :  ■- -
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 

elmúlt üzleti év menetéról, az 1903. évi
- üzleti mérleg bemutatása, a tiszta nyeremény
1 mikénti felosztása iránti határozat és a fel-
2 mentvény megadása
г 2. A felügyelö-bizottaági tagok mogválasztása



Щ porcellán üzlet Csáktornyán.

Van szerencsém  Csáktornya és vidéke t. kö
zönségének nagybecsű tudomására hozni hogy üveg
üzletem ben a h ir e s  k n r ls h a d i  p o r c e l lá n  A ru 
k a t  is bevezettem .

Üvegüzletemben tehát ezentúl mindennemű 
fényűzésig valamint mindennapi ü v e g  é s  p o r e e l -  
lAn A ruk dús választékban , a le p  ju tá n y o s a b b
árban kaphatók.

Gyártok továbbá modern k ép - valamint tü k ör -  
k e r e t e k e t  is, m elyeknek részletes mintái üzletem
ben a nagyérdemű közönségnék m egtekintés végett 
rendel к ez ésre á Папа к.

Elvállalok mindennemű ü v e g e s m u n k á k a t  é s  
j a v í t á s o k a t  úgy helyiségemben . valamint azon
kívül is.

Korcsm árosok és vendéglősök bármi kot üveg- és 
porcellánárukat csekélydijm ellett kölcsönbe kapnak.

Kiváló tisztelettel

T O D  OR .-u tő f ia .

61424— 25

JiíoVa trgoVina sa porcnlansKom го-  
bom n Csáktornya. - P H  # #

Cast mi je  obznaniti p. n. stanovnikorn grada 
Csáktornya kao i okolice , da sam и mojoj glaznatoj 
trgovini sad a i k a r ib a  f is k i p o r é u l  a u  uvezev.

U mojoj glazuti se m oze sad a svakojaóki 
g in  in n  ia  I  p o r e u / n n s k a  roba z a  n a jla l i ju  d e 

n n  dobiti.

Da ja pravim r a m e  z a  k ip e , z r e a le  se m fi

i é  jn  takaj и sva коj  vélicini dobiti.

íH a ia r s k o  de in  preuzimam svakojako.

Krcmari dobiju kod svaké prilike glazimtu 1 

porculansku robu za fal cienu i posodu.

Sa át о vanj ein

It . n a s i .

614 2 4 -2 5

% 6lobu6 műtrágya 
f i  f i  he v e r e k ,  f i

(0

tisztelt 6azduram!

Tudja Ön а/ t  jól, hogy: 
ha nem vet, nem is arat.

Ha tehát Ön a rétjéről már az első évben dupla 
és a többi években az eddiginél három és négyszer 
nagyobb eredményt elérni kivan, akkor trágyázza rét
jeit az én „ G l o b u s  G. W .” műtrágya keveré-

Lóher „G lobus M. J . ,:-vel trágyázva négy és
ötször nagyobb ereeményt ad az e d d ig in é l---------------------

Zab „G lobus M. N." trágyával trágyázva dupla 
zabot és dupla szalm át a d -----------------------------------

Továbbá tartok még tavaszi és őszi búza- és árpa trágyát, va
lamint szőlőtökének való trágya keveréket is .------ ------ -— ------ .----- -

Kzen kitűnő mfltrágyakeverékek, melyeknek m in d e n  ta la jon  
jó h a tá su k  v an  tavnszszal a hóolvadás ntán a mellékelt
hásználati utasítás szerint lesznek a földre elszórva. —  ——

„ G lo b u s” műtrágya keverék kizárólag rsak nálam kap h ató ,  
Ю 0  klg. 12 K . ------------------------------------------------------- -------

~q ) ( q A ,,Globus" műtrágya keverékek használati 
utasítása i katasztrális holdra számítva.

Réttraova ' „G lo b u s  W . D .” - t  kell tavaszszal szá-
- ■ — - ráz időben elszórni------------ — ----- ----- ---------- ---------

Lóhertráova:1(K> »»Glóbus m . j .m lesz márc ius hó el-
—- só felében száraz idó alkalmával elszórva és eset

leges vakondtutások kiegyenlilletnek. ——  ----------------------—
Zabtrágya: Szánliis utan ,o° ~ ,ao k,8 „ c iob u s m . n .”
= = = = =  trágyái kell elszórni és ezután a zabot bevetni. —
Nyári-árpa tráoya; »G lob u s s - D ” az ••ü*«'*.
Búza-, Rozs- és Téliárpatráoya:K,,ia " ,Ar,'ius hóban ■ *-■r r.iz idó alkalmával őO -7<»

к lg. „ G lo b u s M. T ” elszórandó. ------------ -----------------------

Kukoricatraaya' ^PP0* vp| úgy я harmadik szántás után
= = S L = !  lm  130 klg. „G lo b u s  A. K. S.“ kell el

szórni és a megművelést szokáfc szeriül folytatni, ha- pedig kézzel 
vet. illetőleg töltésre dolgozik, úgy 100 130 klg. »Globus А. К S.«
lesz a már bevetett magra elszórva _________ _____ _

Szőlőtőke írás |y0 ; Kora tavaszszal szórjon a tőkék sorába 
■ ■ 100 klg. „G lo b u s  E. O .“ , valamint köz

vetlen az első kapálás előtt is ismét 100 klg. »Globus К. О.«, moly 
trágyázás után a megművelést máskor folytatja -------- ----------- ___

tisztelettel Codor R,.-utóda ^ uoe Krascbovecz József Csáktornya. |
ö<x x x x x x x > 623 7_* ввавввяяааазвaaaзнав д аж ххххххххххм  знаваан

Nvomatott Fischel Fülöp íStrausz Sándor) gyorssajlóján Csáktornyán.


	07



