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les nyilatkozásának lényeges előföltételét 
képezi; sőt hivatásukban egyenesen nélkü
lözhetetlen.

A tanképesités maga még nem teszi s 
nem adja meg a jó  tanítót s aki magát 
tovább nem képezi, hanem a tanképesitési 
és kinevezési okmánynyal a zsebében — 
beszünteti kovábbkepzését: az mindig csak 
fogyaszt a készletéből, mig végre a töredé
kes tudás végzetteljes sziklájához érkezik.

A helyzet helyes felismerése folytán 
találkozunk a kulturállamokban oly tan
folyamokkal és előadásokkal, amelyek ezen 
bajon segíteni hivatvák.

Még csak azon külső eszközöket akar
tam megérinteni, amelyek a tanügyi kor
mánynak rendelkezésére állanak az elisme
rések, jutalmazások alakjában, kogy igy az 
idealizmust s a tanítói kar lelkiismeretessé
gét ébren tartsa.

Természetes dolog, hogy ezen eszközök 
igazságos, méltányos alkalmazását elérjük.

Végre még csak megjegyzem a követ
kezőt: Ha igazságosak lenni akarunk, akkor 
a paedagogiai lelkiismeret sülyedéséért nem 
szabad kizárólag csakis az iskolát felelőssé 
tennünk; mert a szülőknek is lehet, sőt 
kell is, hogy legyen —  paedagogiai lelki
ismeretük.

De hogyan szabaduljunk azon circulus 
vftiosustól, amelybe a lelkiismeretlen tanítók 
és a lelkiismeretlen szülők kerülnek s amely 
egy lelkiismeretlen nemzedék fölneveléséhez 
okvetlenül vezet?

A menekülés és boldogulás itt csak is 
a két érdekelt főtényező őszinte megtérése, 
komoly becsületes elhatározása által képzel
hető. Éppen azért a leghatározottabban ap- 
peUálunk az iskolához s a szülőkhöz is, 
hogy gyermekeink szent érdekeit sohase 
tévesszék szemeik elől ; mert hiszen azok
ból nőnek föl jövő polgárai a —  hazának 
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A népért.
(Ё.) Fontos nemzeti és szocziális érdé- 

kék sürgetően parancsolják, hogy a nép 
érdekeit fölkaroljuk. Ez érdekek mel^g.

foglalkozik, csak — mesterségét. Különben siinilia 
similibus, mindenkinek a maga fajtájú ember tet
szik legjobban.

A czivilizálódás pedig nem annyira nehéz, 
mint inkább drága dolog. Hogy félre ne értsük 
egymást : egy fiúnak a kitanittatása még nem 
drága dolog, hanem az lesz a drága mulatság, 
ha ez a fiatal ember tanulmányainak a befeje 
zése után elhatározza, hogy intelligens emberié 
fogja kiképezni magát. Ez ez nutodidavis szörnyű 
drága, mert itt már az — irodalmat kell segitsé-' 
gül hivni. Ez pedig drága tanító.

Olcsó könyvek nincsenek, ami van az a nép 
számára van. Még csak a régiek olcsók. Goethei 
meg lehet venni két forintért, de Hauptmann 
Gerhard vagy Sudermonn munkáit még tizenket
tőért sem, pedig ezeket is illik ismerni minden 
fiatal embernek. A könyv, az uj könyv rettenetes 
drága; a legnagyobb baj pedig az, hogy magyar 
könyv egyáltalán nincs is. Alig vagyunk valamivel 
előbb, mint a bolgárok, akik számára két évtized 
előtt nyomtatták egy szegedi könyves boltban a 
cirilbetüs nagy imakönyveket, Szépirodalmunk az 
már van, nagyon szép, s egy jó részre méltán 
nagyon büszkék lehelünk. De tudományos irodal
munk az nincs, sok fontos dolgokról még a leg
elemibb kézikönyvek is hiányoznak. így pl, nem 
csoda, ha a kultúra leghivatottabb terjesztői, a 
szegény tanárjelöltek parlagiak és műveletlenek 
maradnak, s szaktudásuk is alig emelkedik felül a 
középiskolai színvonalon, — nincs magyar könyv, 
amelyből tanulhatnának, — a német könyv pedig 
igen magas inteligenciához és tömött zsebhez van 
szokva. Az angol könyvek mesésen olcsók, — de 
ki tud angolul?!

(Folytatása következik.)

buzgó, odaadó istápolása szinte ugyanaz a 
nemzet erőinek kifejtésével, fönnmaradásá
val, anyagi és 9zellémi haladásával. Hisz a 
leghatalmasabb nemzeti erők a népben 
szunnyadnak. Ha ezeket az erőket löl nem 
ébresztjük, ha a nemzeli közdelem csata
terén sorba nem állítjuk: bizony mondom 
fönn nem tarthatjuk ezt a hazái, hanem 
lassú sorvadás, majd dicstelen bukás vár reá.

Ma még hazánkban a földmives osztály 
a nemzet alapja. Számbeli nagysága, mun
kája, nemzetgazdasági fontossága egykeppen 
predesztinálja az első helyre. Ez az osztály 
szolgáltatja legnagyobb mérlékben a nemzet 
véradóját s mivel földmivelő állam vagyunk, 
főként ennek a munkájából erednek a nem
zetnek egyéb erői, melyekből a nemzet élete 
táplálkozik.

Elemi igazságok ezek, de mintha hosszú 
időn át nem ismerték volna ezeket az igaz
ságokat. Elhanyagolták a népet, nem gon
dozták a nemzeti erőnek azt az ős forrását, 
amely a népben rejtezik, minek következ
tében a nép eladósodott, élete föntartását 
nem igen reméli az ősi földtől, lelkében 
megszakadt az az erős ősi szeretet, amely 
azelőtt eltéphetellen szálakkal fűzte e föld
höz a magyart.

Az a tudat, hogy a nép a legnagyobb nem
zeti erő, teltekre szólít, ma már minden gazda
sági és szellemi intéző tényezőt egyaránt.

Azon intézmények közölt, amelyek a 
nép érdekeit szolgálják, ennek islápolásán, 
erősítésén fáradoznak, az elsők egyike a 
gazdasági egyesületek, amelyeket szerte az 
országban vármegyénként megalkottak. A 
zalavármegyei gazdasági egyesülőt s ennek 
fiókkörei szép munkásságot fejtettek ki már 
eddig is a nép érdekében s eredményekkel 
is dicsekedhetnek, ám de úgy a zalamegyei 
gazdasági egyesület és fiók körei, mint 
egyéb megyék gazdasági egyesületei még 
mindig messze vannak attól, amelyet a föld
mives nép uagy száma és nemz* ti fontos
sága vár tőlük. Ennek oka az, hogy ezideig 
még mindig nem sikerült a nép óriás zömét 
a gazdasági egyesületek iránt felmelegiteni 
s igy a gazdasági egyesületek körébe 
vonzani.

Többször irtunk mi erről, de csekély 
eredménnyel. Hogy újra írunk, arra alkal
mat nyújtott vármegyénk alispánjának az a 
rendelete amelyben az összts jegyzőket me
leg szeretettel szólítja, hogy ugv a községe
ket, mint jogi testületekéi, mint az egyes 
gazdákat sarkalják arra, hogy a gazdasági 
egyesületbe lépjenek be. Mi a rendelethez 
azt íüzzük, hogy a falu többi urai, a papok, 
tanítók, földbirtokosok, gazdatisztek támogas
sák a falu jegyzőjét ebbeli munkájában

Maga a gazdasági egyesület lehetőve 
tette, hogy a vármegye legkisebb községe is 
tag lehessen. A tagsági dijakat ugyanis a 
következőképpen állapította meg: 2000 К ig 
terjedő egyenes állami adót fizető község 
évi dija 4, 2 — 4000-ig 6, 4 — 6000 ig 8,
6 — 8000-ig 10, 8 — 10.000-ig 9 ezen felül 
20 korona.

Hogy pedig minden kisgazda szintén 
tagja lehessen az egyesületnek, az Első ma
gyar általános biztosító társasággal oly szer
ződést kötött, amely sokszorosan visszatéríti 
azt a két koronás évi dijat, amelyet a kis
gazdáknak fizetniük kell. Ugyanis :

Az »Első Magyar Ált. Biztositó Társa
ság« a gazdasági egyesületi tagok épületei
nek biztosítása után (kivéve a gyárakat, 
malmokat, szeszfőzőket, olajülőket és egyéb 
iparvállalatokat, a következő tételekkel szá
mítja a dijakat, s azokból a következő szá

zalékot engedi el a tagoknak s pedig : a\
1 7 4°/°-kal számított nád- és szalmaletőzelü 
épületeknél 20 %  ; b) 85 fillérrel számított 
fazsindely és dezska épületeknél 20%  ; c\ 
c) 30 fillérrel számított cserép, bádog, pa|a
épületeknél 4 0 % á  ; d) Gabonakészletek, ta. 
íárm ány, ingóságok, tűzkár ellen történt 
biztosításánál c) díjszabályzat szerint szá
mítandó dijakból 1 %  ;

Lakóházak és gazdasági épületek 6 
évre történő biztosításánál két ingyen év 
engedélyeztetik.

A gazdasági egyesület tagjainak név
sorát a biztositó társaság nagykanizsai fó. 
ügynökségével közli s e névsort uj tagok 
belépte esetén folyton kiegészíti.

Hozzájárul ehhez még, hogy megfelelő 
számú tag mellett a körök gazdasági esz
közökkel és gépekkel is ellátják a községe
ket, többféle gazdasági dolgot közvetítenek 
s egyéb előnyt is nyújtanak. Vegyék hát 
meleg szeretettel kezükbe a munkát, ismer
tessék meg a tömörőlés hatalmas anyagi, 
szellemi és erkölcsi fontosságát, mutassanak 
rá az eddig elért eredményekre, a szövet
kezetek fontos missziójára. Tudjuk, konzerva 
népünket ma is nehéz megnyerni, de az 
eredmények oly kézzelfogható bizonyítéko
kat szolgáltatnak, hogy fáradságuk bizonyára 
gyümölcshozó lesz.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Iskolai ünnepély Alsólendván Az

alsólendvai állami, polgári isk tantestülete 
Iványi Andornak a nyugalomba vonulása 
és Murkovics János tanárnak az intézetnél 
eltöltött 25 éves szolgálata alkalmából leg- 
uap, 26-án délt lőtt 11 órakor az intézel 
rajztermében Lendva közönségének jelenlé
tében iskolai ünnepélyt tartott.

—  Meghívó A »Csáktornyái Jótékony- 
czélu Keresztes Nőegylet« választmánya 
ma vasárnap d. u. 2 órakor az állami 
elemi iskola tanácskozási termében (földszint 
balra) ülést tart, melyre a tagok ez utón is 
tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat : 1. A 
karácsonyi segélyezés ügye. 2. A közgyűlés 
napjának és tárgysorozatának meghatáro
zása, 3 Számvizsgáló bizottság kiküldése. 4 
Ind tványok. Kérem a választmány igen 
tisztelt tagjait a minél nagyobb számban 
v aló megjelenésre. Az elnökség nevében: 
Bencsák Richard, titkár.

—  Hirdetmény. A járás íőszolgabiró- 
sága, mi it a Csáktornyái járás albizottsága 
elnökének 5731/904. számú rendelete foly
tán Csáktornya nagyközség elöljárósága ér
tesíti a Csáktornyán lakó kereskedő és iparo
sokat, hogy a kereskedelmi és iparkamara 
tagjainak megválasztására az 1868. évi VI. 
tórvényezikk 8. § a  értelmében választói 
joggal biró iparosok jegyzéke leérkezvén — 
az folyó évi november 24-től folyó 
évi dcczember 8-áig közszemlére kilététéit 
s bárki állal megtekinthető. Az elöljáróság.

—  Jéggyár Nagykanizsán. A Franz La
jos és fiai ezég a jöv ő  év április havától 
kezdve műjeget fog gyártani Nagykanizsán 
A jéggyár a kristályjég kilogrammjál 2 fil
lérért fogja árusítani.

—  A Ternava vízfolyás csáktornya-zala- 
ujvári szakasza tisztogatási műszaki terveit, 
valamint az azzal járó költségekhez való 
hozzájárulási arányt feltüntető iratokat Zala- 
vármegye alispánja megküldötte Csáktornya 
nagyközség elöljáróságának, hol is ezen ter
vek és iratokat folyó hó 21-ikétől deczem- 
ber hó 2 1-ig az érdekeltek megtekinthetik



Ebben az ügyben Csáktornya községházánál 
a Csáktornyái járás főszolgabirájának veze
tése alatt, a szombathelyi m. kir. kultúr
mérnöki hivatal közbenjöttével deczember 
hó 22-én délelőtt 9 órakor lesz a helyszíni 
tárgyalás, melyen az érdekeltek bárminemű 
netáni észrevételeikat szóval is beadhatják, 
de a közszemlére helyezés ideje alatt már 
előbb Írásban is megtehetik észrevételeiket.

—  Stridón Felsőmuraköz állami isko
láinak növendékei folyó hó 19-én Erzsébet 
ünnepélyt tartottak tanítóik vezetése alatt. 
Az ünnepélyt szent mise előzte meg, me
lyet Jokó János plébános mondott. Mise 
után a gyermekek az iskolába vonultak s 
a hymnust énekelték, mely után Danitz 
Sándor igazgató és Beck Pál tanító magya
rázták meg a tanuláságnak a nap jelen
tőségéi.

—  Megfelebbezett választások A vár
megyei igazoló választmány folyó hó 15-én 
ülést tartott4 amelyen az összes választó- 
kerületekben megejtelt megyebizottsági tag
választásokat bírálat alá vette. Ezen bírálat 
alapján a pacsai,c s á k t o r n y a i ,  p e r l a k i ,  
letenyei, zalalövői, baksai, bogodi, zalaeger
szegi választásoknál a íelebbezésekben fel
hozott okok kiderítésére nézve a szabály
szerű vizsgalatot elrendelte.

—  Elitéit izgató. A nagykanizsai kir. 
törvényszék Blázsek István hodosáni köz
ségi bírót 3 havi ál lám fogházra és 40 kor 
pénzbüntetésre Ítélte el azért, mert a szom
szédos Muracsány község korcsmájában a 
magyarság ellen lázitó beszédet mondott.

—  Zsebelés a vásáron. Özv. Hrebák 
Lipótné szül. Peczik Matild alsólendvai la
kosnő a f. hó 25-iki Csáktornyái országos 
vásáron Pinkas Bodik vásári röfösnél vá
sárolt, miközben eddig ismeretlen egyén ki
lopta a zsebéből a 46 kor. tartalmazó tár- 
czáját.

—  A sümegi jótékony nőegylet folyó 
hó 17-én tartott közgyűlésén vett búcsút 
távozó elnökétől, Bárdió Györgyné úrnőtől. 
A sümegvidéki vöröskereszt egyesül«*!, mely
nek a távozó úrnő tagja és több éven át 
pénztárosa volt, meleg szeretettel csatlako
zott ahhoz a lelkes óváczióhoz amelyben a 
nőegyesület érdemes elnökét ez alkalommal 
részesítette. Szokatlan nagy számban gyűl
tek össze a tagok a közgyűlésre. Bárdió 
Györgyné lelke mélyéig megindulva, könyes 
szemekkel üdvözölte az egybegyült tagokat, 
akikhez meleg szeretet fűzte, majd élénk és 
hü képét mulatta annak a három évi mű
ködésnek, amelyet az egyesület az ő veze
tése alatt kifejtett. Az eredménynek fényes 
tanujele, hogy ez idő alatt mintegy 700 
koronával gyarapodott az egyesület alap
tőkéje. A beszámoló végén bejelentette le- 
mondá át és forró köszönetét mondva a 
bizaloméri, kérte a tagokat, hogy meleg 
szeretettel, odaadó támogatással viseltesse
nek ezután is az egyesület nemes hivatása 
iránt.

—  Esküvő. Szántó Lipót f. hó 29 én 
vezeti oltárhoz a károlyvárosi izr. templom
ban Ebenspanger Róza urhölgyel, Tounjból

—  Vétel ajánlatok áll szőlővesszőkért.
Mindazok, a kik az állami szőlőtelepekről 
szőlővesszőket vagy szőlőojtványokat óhaj
tanak szerezni, vételajánlataikat a kívánt 
szőlővesszők és ojtványok faj, minőség és 
mennyiség szerinti megjelölése s a kiültelés 
helyének, úgyszintén a szállításra vonatkozó 
adatoknak (az átvevő neve, rendeltetési hely, 
vasúti- vagy gőzhajóállomás stb) pontos 
feltüntetése mellett legkésőbb november 30-ig 
azon kerületi szőlőszeti és borászati telügye-
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lőhöz tartoznak benyújtani, akiknek kerü
letében a felújítandó vagy szőlővel beülte
tendő terület fekszik. Az I. osztályú sima 
amerikai vesszők ezre 12 kor., II. osztályú 
6 korona ; I. osztályú gyökeres vessző ezre 
24 korona, II oszt. 12 kor., I. oszt. gyöke
res fás-ojtvány ezre 200 kor., sima zöld 
ojtványok ezre 100 kor.

—  BÚCSÚSZÓ Mindazon jó  barátaimnak 
és ismerőseimnek, kiknek Csáktornyáról való 
eltávozásom alkalmából személyesen el nem 
búcsúzhattam, ez utón mondok »Isten 
hozzád«-ot. Szántó Lipót.

—  A tapolezai borvásár folyó hó 21-én 
délelőtt 10 órakor nagyszámú helybeli és 
vidéki bortermelő jelenlétében Herlelendi 
Ferencz megyénk főispánja nyitotta meg. A 
termelőket és vevőket szívélyesen üdvözölt*, 
rámutatott a vásár nemzetgazdasági nagy 
jelentőségére. A vásáron mintegy 36 ezer 
hektoliter bor lett bejelentve 387 termelőtől, 
A vásár elmúlott. A kínálat nem volt arány
ban a kereslettel, mert bizony alig 4 — 5 
ezer hectoliter! adlak el aminek oka az 
idei országos bő termésnek tulajdonítható, 
továbbá a homoki borok nagymennyisége, 
amely olcsó előállításánál fogva nagyban 
leszállította a hegyi bor árát, — igy itt is a 
kereslet leginkább az olcsó borokra szorít
kozott

—  Mese egy vasúti tolvajlásról Val-
palics Józsefné varazsdi lakosnő íolyó hó
14-én a délelőtt 11 órai vonattal Csáktor
nyára utazott, hogy itt bizonyos adósságát 
lefizesse. A vonaton állítási szerint egy 
asszonynyal és egy íialalembeirel utazott 
egy fülkében, kik közül az asszonyt ismerte. 
Amint a vonat magyar területre ért, a fiatal 
ember a két nő orra előtt egy zsebkendőt 
lobogtatott meg s a kendőből kiáradó szag
tól mindkét nő elveszítette az eszméletét, 
mikor a fiatalember Valpaticsnélól elvette a 
nála volt 400 koronát és lehúzta ujjairól 
az arany g ürüket. Valpaticsné csak akkor 
vette észre a pénz és gyűrű eltűnését, mi
kor már leszáltak Csáktornyán és a fiatal 
ember is eltűnt. A csendörségnél t«*ll jelen
tés alapján a csendőrség nyomozása különös 
eredményre vezetett eddig, arra tudniillik, 
hogy az egész vasúti lopáshistória a I g- 
nagyobb valószínűség szerint csak mese 
lesz, miáltal a fizetési haláridőt akarta hát
rább tolni az adó*. E mellett bizonyít az 
a körülmény is, hogy a csendőrség nemcsak 
az állítólagos tolvajt nem tudta kézrekeriteni, 
de még az együtt utazó i s m e r ő s  asszony 
kilétét és tartózkodási helyét sem sikerült 
megállapítania,

—  Eltűnt asszony Novák Teréz miksa- 
vári jómódú paraszt asszony folyó hó 9-én 
Nagykanizsára utazott, hogy ott a 10-iki 
esküdtszéki tárgyalás alkalmával a Ganser 
Antalné sz. Bogdán Verona gyujlogatási és 
lopási bűnügyében tanúként szerepeljen. Az 
esküdtszéki tárgyaláson még megjelent, de a 
többi miksavári tanúval nem utazott \issza. 
A tárgyalás befejeztével elvált ismerőseitől 
s azóta nyoma veszett. E hó 17-én a letenyei 
járásban a szentlőrinczi erdő szélén egy 
asszonyi holt tetemet találtak az emberek. 
Az illető a vizsgálat szerint 10— 13-ik 
között úgy fagyott meg. Azon vidéken 
senki sem ismerte fel a halottat és igy 
mint ismeretlent, a lasztonyai temetőben 
eltemették Most azután 25-én két miksa
vári ember hivatalos kiküldetésben Lasz- 
tonya községbe utazott, hol a megfagyott 
nő exhumált tetemében a 80 éves Novák 
Terézt ismerték lel. ügy látszik tehát, 
az esküdtszéki tárgyalás után gyalog

indult haza felé a koros nő és a szent
lőrinczi erdőnél elfáradva, leült pihenni 
mikor aztán a szomorú vég utolérte.

—  Fa tolvajok. Jakupics Fülöp,
Levasics András, Szersa Sándor és Iva- 
nuvics Iván IV. hegykerületi lakosok rend
szeresen lopták Festetics Jenő gróf Sashegy 
körül elterülő erdőjéből a fát. Éjjelenkint 
mentek ki az erdőbe és a legszebb fákat 
fűrészelték le, melyeket azután Levasics 
András és Jakupics Fülöp értékesítettek, 
mint épület és tüzelőíát. Folyó hó 19-én 
éjjel azonban rajta vesztettek a lopáson, 
mert a csendőrség járőre akkor lepte 
meg őket, mikor épen egy szép fa ledön
tésén buzgólkodtak. A jó  madarak ugyan 
megfutamodtak a csendőrök láttára, de 
egyet sikerült közülök elfogni s ez elárulta 
a többi nevét is. A tolvajok beismerő val
lomása között legérdekesebb Ivanuvics Iván
nak a vallomása, kinek bemondása szerint 
nemcsak négyen szokták a fát lopni, hanem 
ő már Jambrovics Elek községi esküdttel 
is volt lopni, mikor az eskődt ur őt való
ságban felfogadta napszámra fát lopni.

— Erő és egészség a gyermek kincse, mert 
igy lesz ellenlálló a fertőző betegségek csirái el
len. Hogy pedig erős és egészséges legyen, igyék 
a hidegebb évszakban Zollán-féle csukamájolajat, 
melyet szívesen vesz be, mert ize szaga nincsen. 
Üvegje 2 kor, a helybeli gyógyszertárakban.

— A takarmányhiány és a közvetítő 
kereskedők Az idei rendkívüli takarmány
hiányra való tekintettel kizárólag mező
gazdáknak engedélyezett díjkedvezményeket 
tudvalevőleg a közvetítő kereskedelem nem 
vehette igénybe. Minthogy ez az intézkedés 
a kereskedőkre nagyon sérelmes volt, mert 
takarmánybeszerzési tevékenységüket# lénye
gesen korlátozta, az Országos Magyar Keres
kedelmi Egyesület elnöksége haladéktalanul 
foglalkozott ezen intézkedésekkel, szakta- 
nácskozványt hivott egybe, amelyen a kér
dés minden irányban boható megvitatásban 
részesült és ennek alapján részletesen meg
okolt kérelmet terjesztett a kereskedelmi 
minisztérium elé s azóta több Ízben felhívta 
figyelmét az ügy jelentőségére és a kére
lem jogosságára. A kereskedelemügyi mi
niszter el is rendelte a kibocsátott intézke
dések oly irányú kiegészítését, illetőleg meg
változtatását, amely szerint a közvetítő ke
reskedelem tevékenysége a szükséges takar
mánymennyiség beszerzése körül nem ne
hezítetik meg a díjkedvezmények egyenlőt
len szabályozása utján és a közvetítő ke
reskedelem czimére feladott takarmány- 
szállítmányok, egyenlő előfeltételek mellett, 
a szállítási díjkedvezményekben részesit- 
tetnek.

—  Fogfájást és szájbüzt azonnal megszün
tet a »Ploinbus« amerikai ünplombázó szer. Bőveb
bet a lapunk mai számában közzétett hirdetésben.

Nyilttér.*)
Özv. Fürst Vilmosné úrnő ellen tett alaptalan, 

sértő nyilatkozataimat ezennel visszavonom ée tőle, 
a történtek felett sajnálkozásomat kifejezve, ez 
utón is bocsánatot kérek.

Csáktornya, 1904 november 26.

Herrnstein Sándor.
*) E rovatban a közietekért nem vállal felelóaéget

a sxerk.
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Íz orsaéke htée.Kuliko vas ga?
Kuliko vas ga? Opetujem pitanje, bez 

toga da bi odgovor keljei na njega. Neznam, 
kaj bude si misül moj dragi Citatelj, zakaj 
ga lak pitam. Sa takvim pitanjem. Neéem 
ga dugó vu kmici ostaviti, laki mu budem 
povedal, zakaj ga pitam.

To sam hotel pitati, kuliko vas ga, koji 
znate Citati, pák neéitate. Ili ako i éitate i 
onda kakove puntarne i coprniéke knjige 
éitate, kője vas puntaju proli veri i proli 
domoviní.'

Kuliko vas ga, koji, kada ákolu osta- 
vile, pod plot hitite knjige i pozabite poz- 
nati abece, jedina znanost vám ostane joá 
to, da si znate nekak svoje ime podérbek- 
nuti.

Dragi moji to nemre du£e tak trajati!
Dajte se obrnite, pák si dajte dopove- 

dati, da vu naravi se sve savráava i savr- 
äavalo se bude. Sve savráeneáim postane. 
Gledite samo vu narav! Ili Citajte samo po- 
vest Coveéanslva! Prvi ljudi su goli hodiü, 
hide nisu imali, govor njim je iz nekoliko 
glasov stal, a gledite sadaánjega Coveka. Ka
put nosi, vise jezikov govori, po ieljeznici 
se vozi i t. d. Je moji dragi, düh svéta sve 
i sve du2e savrSeneSi postane! Vu naravi 
néga postaje! Koj zaostane on je zgubljen.

Citajte dakle hasnovite knjige. Kaj ste 
Citali, naj nebude ono samo prazno Citanje, 
nego si trsite na hasén svoiega duha obr- 
nuti. Ali najte óitati takve knjige, kője bi 
vas proti veri ili proli domovini puntale.

Istina, veliju, da nega takve hude knji
ge iz kője se nekaj nebi navéil Clovek, dakle 
iz ovih puntarnjih knjigah se takaj rnoéi 
nekaj navéiti, ali zato je najte Citati, jer med 
várni njih ga vnogo i slabe duáe ljudi, koji 
se lehko prehiliju i od Ia2i.

Pák onda, ako imate Cas i piSite nekaj. 
Verujte mi, как mi je rado, kada koji kaj 
piáé vu novine i Citam mu ime. Taki vid im , 
da je ov ne zabadav hodil vu Skolu. Koji 
vas kakvu knjigu Cita, naj si iz nje glavne 
stvari zabiljeZi vu kakvu knjiÉicu (notes) 
Так ako si to zabiljeZeno negda-negda pre- 
Cita, navek bude znal, kaj je vu knjtóici 
bilo.

Kulikokrat sam vám veC rekel, da 
najte mislili, ako je deludec pun, da je 
onda sve dobro. I duSa potrebuje hranu ! 
Ali hrana duSe je ne bob i kruh, nego reC 
boija i dobre knjige. Ali joS jedenkrat vám 
povem, puntare najte posluSati. Ovim je to 
kruh. Ako su tak zavas, dajte njim moliku 
i poálite je na mesto sebe delat. Ili pák je 
primite za goler, pák njim pokaáite puta 
vun iz sela.

Ste me razmili ! ! !
L. R. J.

OrsaCko spraviáée je prestalo! Gróf Tisza 
István ministerpredsednik je ovoga meseca 
19-ga predstavil opet ablegatom, da je pot- 
rebno, kaj se obstrukcio potere a zatem je 
preporuCal zvrhu reforma hi2mh pravilah 
votumizeranje. Vu velikoj kriki, halabuki su 
votumizerali ablegali i vekéa stranka je pri- 
jela, Grot Tisza ministerpredsedníka smiset 
zvrhu reforma hidnih pravilah. Taki je bil 
preCitani i kraljevski ruénopis, da se orsaC- 
ko spraviáCe ima oddanili, tojest na nekoje 
dneve zapreti. Od toga vrémena nije bilo 
spraviáCe.

Léve stranke su savez sklopile, a iz 
désne stranke njih je vise stupilo vun. Vu 
Budapesti je veliko puéko spraviSCe bilo, 
gde su proti levem sranjkam govorili. Tam 
je bil i Groí Tisza István, kojega su jako 
uzvisili.

Tabor vu A2iji.

Pri Porlh-Arthuru su japanci opet da- 
Ije doSli prama cilju. Vezda su véé osvc- 
jili tak zvane Sanguáau tvrdjave i samojoS 
znutraénju stran. moraju osvojiti. Japanci 
su —  opomenuli ruse, naj prek daju grada 
Kada je doS'el japanski poslamk, da naj rusi 
prek daju grada, Slössel general ruski vodja 
i zapovednik grada je sledeCe govoril к svo- 
jim soldatom:

»Slavni branitelji Porlh-Arthura! Vitézi! 
Gizdavi nepriatelj je к nam poslal denes 
svojega poslanika da naj prek damo grada. 
Morele znati, da kaj more na to odgovor.li 
glasovitog сага general, na kojega su poS- 
tenje domovi.ie oslavili. Preporuku sam ne 
prijel. Ufam se vu vas vileiki pajdaSi. Bu- 
dite pripravni na boj za naSeg veliCanstve- 
nog vladara se budele vojuvalí i Bog vas 
pomore!*

Poziv na kapitulaciu (predanje) se je 
sledeőe dogodil: Vu julro su Stössel gene- 
ralu javili, da se Sest ljudi sa belom zas- 
tavom priblifcava prama gradu. Taki su pos- 
tali sa strelanjem i poslali su ljudi pred po- 
stenike. Kad su se poslaniki poklonili rus- 
kim, koji su pred nje doáli i japanski ma 
jor je prosil, da bi mu dopustili kaj se sa 
ruskim zapovednikom opomina. Zatem je 
prek dal dve pism i jednoje  ruske mornarije 
zapovedniku,a jedno pák zapovedniku leslunga 
bilo pisano. Zatem su japanski poslaniki otiáli 
Pod tem su rusi né strelali. Na japancah 
poziv je Stössel general sledeCe bil odgovo- 
ril: Ob deveti vuri je Golovan kapitan sa 
jednim drugim oficerom i dverna ordinanci 
iáéi к Nogi barunu, zapovedniku japanske 
vojske. Prek su mu dali dva zapeCaéene

liste vu kojih su obedva ruski zapovedniki 
odgovorili, da od prekdavanja nili Cuti ne- 
éeju. Zatem su se ruski i japanski oficeri 
bratljivo spominali, a potem pák su otiáli 
ruski oficeri i dók su vu grad doáli su ja
panci ne strelali i samo onda su poéeli ci
pel strelali, kada su véé rusi vu gradu pri 
svojih bili. I vezda je  jako straáno bilo ju- 
riáanje, sigurno zato da tak odgovoriju ja
panci rusom. Jeden leitinant, koj je poleg 
bil, gda je Slössel prek vzel poziv na prek 
dauje, véli da je  Stössel órleni postai как 
rak i srdit je  bil.*

Na mandÄurijskim bojnom polju se je 
do sada nikaj znameniteáega ne pripetilo. 
Так japanci как rusi se jako pripravljaju, 
ali vékáé bitke do sada nesu bile.

„Medjimurski Kolendar.*

Sa navadnom forrnom ali joá vékáim 
zadriajom evő véé 22-put je izaáel naá *Me- 
djimurski Kolendar*. Sve kaj jeden medji- 
murec hoée éitati najde lu nutri.

Ali naj govori sam zadrZaj, kojega lu 
izkaZemo:

I. Zrínyi Miklós pjesnik i vojvoda. 
(Odkritje spomenika vu Csáktornya.^ lzpisa- 
no je lu Zivijenje Zrinyi Miklósa, zatem ona 
svtCanost, koju su medjimurci bili naéinili 
prilikom odkritje spomenika Zrinyievoga.

II. Novi red suda. »Muraköz*-a ob- 
Ijubljeni pripoviedaő Em. Kollay koj vu na- 
áim lislu skoro svaki tjeden izpiáe svoje 
gde ozbiljne, gde smeáne pripovedke, i vu 
kolendaru nádim je napisal как se je 2iger 
Tonéek raztaviti hotel od svoje íeneKatice, 
1 как nje je skup zeáil nazad on sudec, 
koj gurnbe áiva na reklec.j

III. Od oranja. Tu se govori malo od 
oranj i i gnojenja.

IV. Iz bojnih vremenah. Spisal L 
Cila se tu od 48-ih vremenah, kada su lér- 
ci iäli prék.

V. „Nase Pravice„. Cirié Jvié je tu
malo namazal Magdiéa-Petrica-Kerempuha.

VI. Pripoviest od trih angelov. Spi
sal: Majczen Ferenc uéilelj. Jako lépa pri- 
povesl, iz kője se svaki more vuöiti.

VII Dragi medjimurci! Hrusóczy 
Elek uéilelj i ákolnik je tu spisal .list med- 
jimurcem i pozivlje je da naj neverujeju 
Magdiéu, tomu malomu »sere^aneku*. Hru
sóczy iz povesti izkade, как je  nepraviéna 
navala Magdiéevih.

VIII. Rákóczi Ferencz I I  Spisal: 
L. K. J. Rakóczia povest je  tu izpisana. Rá- 
kóczy je  tuliko viteíkih Cinov naéinil, tuliko 
trpel za svoj narod, dostojno je, da ga i 
naá puk pózna, osobito sada, kada budu 
mrlvo télo Rákóczia dimo donesli. Как svaki



rad posluäa glasa Rákóczi marSa, tak naj 
rad zna i iivljenje onoga, od koga je ta 
himrS nazvani. 1

IX. Naáa duäa. Spisal M F. Mali ver
sek je to ali паз dobro opomina, da bude 
svih nas, tak kralja как s'romaka prah jed- 
naki.

Zatem je vu kolendaru vnogo Salah i 
smjedicah, nutri najdemo povest prodloga 
Ijeta osobito pák od poCelka rusko-japans- 
koga tabora, koj jo§ i sad teCe.

PreporuCamo ga svakomu, i Zeljimo, da 
se nekaj navCi iz njega.

Kaj je novoga!

Goapon biánI navuditelj,
Redarstvo ove dane jednoga elegantno 

opravler.oga mladoga Cloveka zadrZalojena 
izhodnom kolodvoru, kad je vu Bee naka- 
nil putovati. Vu mladem Cloveku jeden de- 
lekliv spoznal je onoga laZomasca, koj veC 
od dugáega vremena razlicitom lukavosljum 
tera svoje vkanljivosti vu Budapeálu. Na- 
vadno za juratusa dal je sebe van i za (al 
peneze je navuCnike bil nase vzel. Kada su 
gospona hiZnoga navuCitelja simoga bili os- 
tavili, mladi Clovek spobral je vse vu hiZi 
kaj je vredneáega bilo i odnesel je. Drugi 
dan nit vise nije doáel vuCit. Zvan toga iSel 
je drugim hiZam, gde je znal, da nema hiZ- 
noga gospodara doma i svaké fele laZoma- 
zostjum, vu imenu gospodara peneze je po- 
trebuval. LaZomazac je Szeidman JónaS 26 
IjetoSni kamenar-ki detiC, koj sad ni davno 
iz selah doSel je vu glavni grad. Ovde nije 
dobil sluZbu i vkanjlivostjom zdrZaval je 
sebe. Так se vidi da njemu dobro donaéala 
je óva meStrija, ar kad su ga bili prijeli, 
elegantno je bil opravleni, zlat lanec visel 
mu je na prusleku i vnogo penez su takaj 
naSli bili pri njem. LaZomasca su predali 
fiSkaliatu.

h on jába  b eh /J ivosi ,vu Varaidinu.

Vu VaraZdin varaSu se opel na novo 
kehlivost podigla med konji, radi toga nije 
dopuSCeno, da pelaju sobom loringaSi vu 
VaraZdin obroCno vreCe i Skafa skojim na- 
pajaju, da nebi sluCajno pogibelna bolest iz 
koje Stale na naS kraj doneSena bila.

Vm orjeni tat.

Iz RoZnyo javiju, da sad pred tremi 
dnevi po imenu Salczmann Jakob tata mar* 
he na sorosköviiskem pulu dva vuglenari 
iz sekirum su ga za tukli. Na Zivlenje po- 
gibelno ranjenoga Cloveka bez svicsti do- 
peljali su vu roZnyóiski Spital. Dva vugle- 
nare su prijeli bili.

V u m orjen i miaaioner.

Daily Express javi iz TienCina: da Ki
nézi pri KopauCenni, pri poljuCni kinaiski 
i^ljezni cesti, vmorili su jednoga francus- 
koga missionera.

S tra d ljiva  \ id Jen Ja.
Pnje toga pred dvemi Ijetmi vu céloj 

Amenki jako veliko premislavanje naöinila 
je Fane Topau dvoriteljice beteZnih njena 
pravda, koja vu Spitalu trideset jednoga be- 
teSnika bez svakoga duSnoga spoznanja je 
otvorila. Za ono vreme célo javno mnienje 
snirt prosilo je  na glavu njenu nego samo 
do smrli terpeCu vuzu su nju bili odsudili 
Strahovita Zenska bedasto posmehavajuCa

valuvaSe svoja straSna Cinenja i na njenim 
tustim obrazu nikakova balost videla se nije. 
Sada pako vu tauton massi reStu Strahovito 
duSno spoznanosti traplenje nju prijelo je. 
Biesni kakti jeden nori, vice akojestvinu 
v,di» jerbo si to misli da nju hoóejn otvo- 
nti, ill páko s norim svojim p^gledom os- 
tane vu svoje celice kutu gde svojih aldov- 
nikov iz groba van izhajuöe njihove duhe 
misli videli. Pokehdob od toga se bo ji da 
nju hoCcju otvoriti i ne ufa jesti, Ces par 
mesecov je do 40 kil sehnula i prveSi ok- 
rugli obraz je zevsema sloki postal. Negda, 
negda vide vur nemo sedi da se nit ne ge 
ne zatim pako strahovitom krikom skoci go* 
ri iz svojimi suhimi rukami zakrije si svoj 
obraz, dane vidi svojih aldovnikov njihove 
duhe, koji s viaZjim reZanjem pleSeju okolo 
I prama njoj siZeju iz kostnatimi rukami. 
Takvoga hipa se njoj obraz premeni i spek- 
lenskim vikanjem poCne fantazirati:

Ovdi jesu svi, koje sam pomorila. 
Dobra starica Mrs. Durham, draga Misa. Con
nors draga mala Harry Gordon. Gledile sa
mo, Minie Gibbs mi je morfiuma Spricala 
vu ruke . . ovdi jesu vsi do trideset jed
noga ..  pomoC ! ubojniki !

— Zatim se doli sruSi i nemoguCno 
skeCi. BuduC pako Cetiri hiZe je takaj vuZ- 
gala, od toga se takaj slraSi, da duhi budu 
nju Zivo izpekli. Nije bila moguCa razliku 
Ciniti, koj je dobro i kaj je zlo, pomiluva- 
nje je nepoznalo bilo pred njom i drugi 
ljudih na njihovo nesreCi je navek veselje 
Cutila. Na inkviziciji to je valuvala bila, da 
kad je svoje aldovnike otrovila, nije znala, 
da zlo Cini, da paCe nise mogla zdrZati od 
smeha, kad je vidla nje muCiti se.

S rcberne H ice .
Vu Bochumbu velike go.sti je bil drZal 

Baare zvani od trgovine tanaCmk iz onom 
prigodom, da bochumiiska Zelezna fabrika, 
kojoj je on vlastnik, je do petdesetoga Ijeta 
как ona sloji bila doSdaljoSCenje je jako 
veliko bi Io, pozvanih osobah ravno nije bilo 
vnogo, nego preStimani. Tim vekSa Cuda je 
naCmjena poslala, da taki po dokonCanoj 
veCerji sve do jedne sreberne Zlice i drugo 
kajkakvo drago blago je izuiknulo, med os- 
talom izginula su она kpo vrednost vu sebi 
zadrZavajuCa sreberna dugovanja takaj, ko
ja je Baare prigodom jubileuma od svojih 
poznaucov bil dobil. Bedarom su odmah bili 
ja vili i to im je posluZilo na sreCu jerbo 
uspjesilo se njim vu onim trenutko na Ze- 
lezmCkim kolodvoru za drubidCili Cetiri kel- 
nare, koji su iz pokradjenim dragim blagom 
nakanili pobegnuti. Kelnari su na goSCenju 
bili dvorili tak su onda lehko bili dodli к 
srebernomu i zlatnomu dugovanju.

h a b  iiv i Japanabi ceaa r,
Angleske novine jako zanimiva dela 

pideju od mikadeja. Mikado se jako rano 
stane. VeC vzorju ob petoj vuri lam moCi 
njega videti vu njegovem vrtu, na njegovoj 
povolnoj stolici, zdravo Cistoga zraka se vu- 
Zivati. Posle njegovoga Cisto prostoga zajut- 
reka nazad otide vu svoju nutraänju sóbu 
posluvati. Ovo posluvanje pako najmre sa 
jednom reCjom tak se mora vzeti, da je ja
ko temeljito i trudno posluvanje, jerbo za 
islinu sa drZavnimi poslovi se bavi. Poredu 
proCila ministrov njihove podnesake, zvanj- 
skih Zemljah biljeZenstva i telegramé, sva 
—  ova on sam zvrSava poljeg svojega 
mnenja i islinitosti. Mikadua vu celim nje
govem orsagu tak spoznavaju njegovi pod- 
loZniki, da za isto ima cesarsko hotenje. Od

desete vure poCemái do dviuh ili vu minie- 
terskom spravidCu biva, ili audiencije daje* 
ili pako Skole i druge kajkakove zavode po- 
redom pregledava. Oesarica pako je  svojemu 
tuvaruSu vu vsakom njegovom posluvanju 
verna pajdaáica Da sa kakvom istinskom 
—  otcinskom ljubavjom —  se oponada 
mikadó prama svojemu puku, ovo kajka- 
kova mala dugovanja példa jesu najbolje 
da novu vojnu opravu najprvlje cesar si 
obleCe nase, da njihovo zmeCav izprobuje, 
obuje si soldaCke Zmetne CiZme i velikoga 
peSkoga puta vu njih na Cini. da se osve- 
doCi od njihove prikladnosti. Na tuliko ftelen je  
zna ti od soldaCke osnove. Jako znamenito 
je na cesara gledeC malo dogodjenje takaj 
Jedenkrat idei je mikado, vu ono javno Sko- 
lu takaj, vu koju sin njegov Akihito kraljiC 
hodi i dokraja gledi deCinju atletiCKu bore- 
nje. Nenadno, ili pako gospoda protesorov. 
skrb bila je tak odredila, da kraljiC je sva
koga svojega suprotivnika vitezko bil pre- 
obladal. Cesar je  pazlivo bil gledal njihovu 
borbu. Na jedenkrat samo jeden muZki de- 
Cec slupi naprvo i na borenje zove kraljiCa 
Profesori jedno malo se prestraäili jesu, je r 
bo ova pozvanost, se iz van programa bila 
pripetila, nego cesar je Zelel videti borenje. 
Iz celoga dugovanja je to poslalo, da muZ
ki deCarec poáteno je takaj i na zemlju bil 
hitil hercega. Svi su bili prestradeni, mozbit 
isti dobitni deCarec takaj. Cesar medjulifn 
к sebi pozove deCeca i milostivno veli к 
njemu:

—  Ti od danas poCemäi pajdaá buded 
Akihituno; skup i buded se vuCil takaj Znjim 
jerbo jednoC bude joS njemu polrebni takvi 
muZkarci, как kakov iz lebe bude postal
moje dele.

S l a b e  v e re  m u i.

Gleich JoZef ruCno delo prodavajuCi 
agent, ove dane ide na redarslvo i javi svo
jega knjigovoditelja po imenu Grosz Edlja, 
da mu je 8000 korun vkral i skoCil je od 
njega. Po iztraZivanju medjutim se bilo zas- 
nalo, da knjigovoditelj nije sam bil skoCil 
nego sa Gleich Jozefa Zenom rodjenom Neu- 
maier lrenom skupa i 8000 korun je Zena 
bila potegnula. Gleich je slim bil branilsvo- 
ju grednu tuvarudicu pred sudom, da je ona 
jako fina Zena b.la, samo taj zloCesti knji- 
go ’Todite!j ju je vsu na nikaj spravil.

T o l v a j a  l a b a v o a l .
Vu ovih zadnjih tri mesecih ni menje 

neg 270 cuckov postrelali su ns talijanskom 
i dvajcarskim hataru talijanski od harmice 
Cinovniki, ar ponjih duhana cukora i sol 
hotel; su iz Svajca van iz Svercatii Na ove 
rob< su jako visoku harmiru razmetali i 
talijanska vlada je zato hatara izorotnatom 
mreZom okolo zavzela, kojih njihove vrala 
glasa davajuCemi zvonovi se obskrbela i pri 
vsakoj sto meterne daleCine jeden-jeden fi
nánc stoji iz nabitom svojom puSkom. Zbog 
ove odtre naredbe nisu mogli svercari svoju 
medtriju dalje voditi i dodlo im je na pa- 
met ovaj lukav naCin, da pse budu na to 
navCili. Psa najprvlje vu jedno bliZnje tali* 
ansko selce odpelaju, gde njega hraniju, na- 
pvjaju sjednom reCjom vsom dobri ga zdr- 
Zavaju. Zatim za nekuliko tjednov dana, 
opet vu jedno selce ga odpelaju, gde nasu- 
prot nedadu njemu jesti, i gde ga taljanski 
odharmice Cinovnik vu uniformis skrit Clo- 
vek viSekrat naCinili bili, onda na cuckov 
äinjak preveZeju jeden vez duhana i slobod- 
noga pustiju. S veseljem beZi prama hataru 
i poidCe ono mesto gde je  pred nekulikimi
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njivu vruCa ljubav nije mogla nadvladati 
zmrzavice zime.

Starec je  Cislo 2aloslen postal. Mala 
eenica, ova slaba ftiCica ga jp ipak vkanila 
i vezda njoj nikaj nije mogel naäkoditi. Svu 
svo jakost i mod je veC vun zdat. Od ve- 

^like serditosti su se mo poéele suziti oCi i 
I okolo njega v okrog na eve strani se raz- 

lalil sneg i spod njega je izniknula iz zem- 
«Ije vun pikajuCa friáka trava. Jeden celi 
Sereg malih veselih fticah je poCelo okolo 
njega letati.

Protuletna krasna duha, koja je celoga 
zraka punila, topéi velriC, nad njegve glave 
proti severnoj strani leteCe divje guske, 
Caple, Strki, po drevah pukajuói batki, sve 
je glasilo, da njegvomu kraljuvanju je za 
ovu Ijetu konec, da njegvo vreme je doli 
ziSlo i da on mora nazaj idti na vrh onih 
visokah gorah.

Jer je leni bi!, se veselil da veC more 
idti nazad spat. I jer je hudoga srca i jalen 
bil, peklo i srdilo ga je, da svum svom ja- 
kostjum i moCjom nije mogel zaklati i zmr- 
ziti malo senicu, da ova mala stvar od n|e- 
ga je veC pamet imela i navek ga je vka- 
nila.

S hudom voljom jako mlohavo, v srcu 
svojim s samum *uhkom srditostjom je zdi- 
gel svoju grCavu batinu gori i s pomalemi 
koraki je koraCil gori na goru. Protuljetni 
mladni vetriC, poljsko evetje i po drévah 
pukajuCi gombi, toplina ('im bolje topleSega 
sunCenoga traka ga jo dra*ilo, a pesma ve
selih flicah pak ga jeduako srdilo. Na malo 
senicu je misül.

Na jeden hip je postal. Dve krCanske 
duSe su se med sobum glasno svadile. Pav- 
lek, ki se je jeden den predi zdal vu cirkvi

474.0 tk. 1904. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Janusics Antal 
bányahegyi lakos végrehajtalónak Simunko- 
vics Antal u. ottani lakos végrehajtást szen
vedett elleni végrehajtási ügyében a kérelem 
következtében a kielégítési árverés 217 kor. 
tőke, annak 1903. évi deczember hó 6-tól 
járó 6 °/o kamatai 29 K. 10 fill, per, 15 
kor. 30 fill, végrehajtás kérelem, az 1247 
904. sz. a. végzéssel megállapított 16 kor. 
árverés kérelmi és a még lelmerülendő 
költségek kielégítése végett a végrehaftási 
törv. 144. és 146. § ai értelmében elren
deltetvén, a nagykanizsai kir. törvsz. és a 
Csáktornyái kir. jbiróság területén levő a 
viziszentgyörgyi 310. tk. 621 hrsz a. 600 
négyszögöl területű belsőség, 16 népsorsz. 
a. házból: 622. hrsz. a. 2 hold területű 
szántóföldből a 623. hrsz a. 1556. négy
szögöl területű szántóföldből és 619. hrsz. 
a. 6 h. 655 négyszögöl területű gyümölcsös, 
szántóföld, rét, erdő és szőllőből mindenütt 
Simunkovics Antalt illető és általa tényleg 
birt V* része, az 1247/tk. 904. sz. árverési 
hirdetményben megállapított 686 II 66 */• 
f. becsárban együttesen

1904. ü l  deczember hó 23. napján délelőtt 10 érakor 
a viziszentgyörgyi községházánál L)r. Hajós 
Ferencz ügyvéd vagy helyettese közbejötté
vel megtartandó nyilvános árverésen el
adatni fog.

Kikiáltási ár a fentehb kitett becsár.
Az árverezni szándékozók tartoznak a 

becsár 10-°/oát készpénzben, vagy óvadék
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni 
és pedig 68 kor. 77 fillér.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1904. nov. 14. ^ J)

s Marum v jutro svoga gostuvanja je spo- 
tal svoju 2enu, jeden den staru sneőkicu 
ónak nemilo i grubjanski. Ali Mara je na
zaj klopotala jako grubo i tak, как se tak- 
vi áeni nepristuje.

Starec si je premiSIjaval.
Zakaj su anda te dve nesrelne osobe 

tam pri ollaru jedna drugoj ljubav prisegle 
ako véé vezda tak delaju jeden s drugim ? 
PremiáljavajuC obesi on svoju séru glavu 
na svoje prsa dőli i najedenput se nasmeje 
I smejal se tak jako, da od njegovoga sme- 
ha jesu drhtale male ftióice a iz tirajuc'e 
dreva jesu svi znapokani balki zmr*njeno 
dőli spocureli.

Stari se smejal i s peklenskum slastjum 
jo gledal pod obiokom Pavlekove hiZe na 
— zemlji zmrZnjeno i zadreveno mrtvo lelő 
male senice.

Odmah je prerazmil dugovánje. Mala 
vica strahu od srditosti Starca je med no- 
otzakonskoga para pobegla i tarn ju je do- 
stigla njezina sudnja. Kaj nije mogel Starec 
véiniti, vCinilo je dvoje. od ljubavi prazno, 
mrzlo srce —  med kojemi zmrzla mala 
senica.

Majczen Ferencz.

Nekaj za kratek cas.
Na veliko van.

»Japek, nebi li ja slobodno danas svi- 
nje na paéu ticrala? —  Uviek samo moram 
te bedaste guske na paéi pazili.»

»Так — gledajte vi lu oholu pucu, 
velika gospa bi rada )̂ila, svlnjami bi rada 
na paéu! —  Dam ja t?bi, samo mi odmah 
neolidi s guskami van!»

Odmah se je probudila.

OnesvieSCena slara frajla leíi na obaü 
Drave, iz kője su ju baS sad van potegnuli. 
Puno se ljudih okolo onesvieSCene sakupilo 
i jedan polag stojeCi Zandar véli naprama 
drugim: »Ta osoba mo*e 40 godinah stara 
biti.»

OnesvieSCena stara frajla odproáa oCi: 
»To je bezobrazna laz! — • Trideset i osam 
sam stara!» —

h ird etések  felvétetnek   - —

........—  e lap kiadóhivatalában.

Chewreaux-, boxcalf- vagy borjubörböl való finomabb czipökre
■787 5 - 5  a legjobb tisztitó-szer az általánosan ismert

GLOBIN
mert ez adja minden fáradtság nélkül

a l e g p o m p á s a b b  szinti
A bőrt állandóan puhán tarlja.

Egyszerű kezelés!
A legtöbb üzletben kapható ! 

G y á r :  / / / .  S ch u lя F r ig y e s  r .-t.
E g e r  ( C s e h o r s x á g ) é s _ L i p c s e w



Osztálysorsjegyek
eredeti áron kaphatók

Fischel filép (Strausz Sándor) könyvkereskedésében Csáktornyán-



Ki szereti
a gyöngéd, tfszta arezot, a puha sima 

arezbőrt és üde rózsás arezszint?
Az mossa magái naponta a hires, orvosi

lag jónak talált

Bergm ann-fé le
L 1 L IO M T E J S Z A P P A N N A L

(Védjegy : 2 bányász.)
B e rg m a n n  & C o. Dresden ésTeschen а/Е. 

gyárából.
Kapható Csáktornyán Stráh ia  Te st

vérek íüszerk ereskedésében.
Darabja 80  fillér. e-д ь—зо

.............................................. Képes Imlezfilapok
nagy választékban kaphatók

Fischet Fűlöp (Sttausz Sándot) &
könyv- és papirkereskedésében

C s á k t o r n y á n .
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