
A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hiv. közlönye

A tanítók képzettségéhez.
Akiknek a hazai és nemzeti közműve

lődés szivükön tekszik, legyenek azok a 
tanítói pályához tartozók, vagy más hivatásit 
emberek: azok különbség nélkül meg vannak 
győződve arról, hogy a nagy tinitó testület
nek, mint igen fontos közművelődési ténye
zőnek képzettségéi és műveltségét, tanitás- 
és nevelési szempontból minél magasabb 
fokra kell emelni. Es akik ezen kultur kér
déssel komolyan s önzetlenül foglalkoznak, 
azok e törekvésüket igen fontos indokokkal 
támogatják is. Legyen szabad néhányat ezek 
közül röviden felemlítenem.

A tanítói hivatás az, amely ezen föld 
színterének legbecsesebb tárgyával, t. i az 
emberrel foglalkozik. Éppen azért nem lehet 
elfogadni azt a nézetet, hogy az oly neveze
tes tevékenységhez, oly fontos foglalkozáshoz 
még ma is elegendő volna a tanítónak az 
a képzettség, mint azt azelőtt sokan, sőt 
általában hitték.

Ha a társadalom szükségesnek tartja 
azl, hogy a természet jobb kihasználása czél- 
jából ezen feladat teljesítéséhez alkalmaz
tassanak magasabb tanulmányokat végzett 
emberek, u. m , mérnökök, építészek, bánya- 
erdőgazdasági tisztek, állatorvosok, slb. annál 
inkább követelni kell, hogy hasonló loku 
műveltségben részesüljön a nevelő, a kinek 
dolga van a föld legelső és legfontosabb 
teremtésével.

Látjuk tehát, hogy más szaktudomá
nyokban a viszonyok változásához képest,

változnia keM az ügy érdekében az illető 
szakemberek képzettségének, műveltségének 
s iskolázottságának is; csak az ifjúság, a 
nemzet nevelőinél nem akarja a társadalom 
megengedni a fejlődés és haladás szükségé
nek ezen elvét Sőt inkább oda irányul 
minden, hogy a kicsinyek nevelői elégedje
nek meg kicsiny műveltséggel, s még kicsi
nyebb jogokkal.

üe a mai kor előrehaladottabb szelleme, 
sokkal többel kíván a műveltség dolgában 
is; teszi pedig ezl — jogosan és méltányo
san. Igenis jogosan követeljük ma, hogy a 
modern tanító, a paedagogiai tudományok, a 
középiskolai disciplinek, és paedagogiai 
ügyesség, úgynevezett routine mellett, jártas 
legyen egyúttal az élet- s lélektanban, főleg 
a gyermeki lélektanban; logika és sociolo- 
giában, aesthí Ilkában, sőt a noetika elméle
tében is. Ilyen ismeretek pedig, mint ezt első 
pillanatra láthatjuk, csak érettebb korban és 
gyakorlottabb, iskolázottabb szellemmel sze
rezhetők meg.

Lehetnek ugyan egyes emberek, akik 
bizonyos körülmények«közt, a magasabb is
kolai előkészület nélkül is — kitűnhetnek: 
ez igaz ugyan minden téren, de csak nagyon 
kivételes esetekben; a mik tehát szabályt 
nem képezhetnek, s irányadók nem lehetnek.

De még más igen fontos okból sem 
elégedhetünk meg az eddigi tanítói tanfo
lyammal Ugyanis annak főakadálya abban 
rejlik, hogy a jelölteket még éretlen koruk
ban bocsátja az életbe. Igen sok ifjú paeda- 
gogust ismertem, s ismerek ma is, akik alig 
3—4 évvel idősebbek, mint az ő tanítványaik

T Á R c  z  A.
Farsang.

Itt vagy, Garneval apó! Mit apó? Nem, jövel 
felséges ur, hatalmas herczeg, a herczegek közt is 
egyetlen igazán uralkodó herczeg, légy üdvözölve, 
köszöntve általunk, kik férjhez akarunk menni, de 
akik előtt ez csak másodrangu kérdés, első a bál, 
a táncz. Hát itt vagy csakugyan fenséges Carnevál 
herczeg! Ugyebár nem távozol körünkből, szívesen 
tartunk, meghódolunk előtted, elismerjük hatalma
dat, csak kérünk, mikor bevonulsz bájos udvarod
dal, melybe beállunk mi mind, aranyszőke, holló- 
hajú, gesztenyebarna fürtü szép leányok, érezd 
magad jól közöltön)-; óh, mindig át fogjuk virrasz- 
tani veled az éjszakát s a te örömödre még hajnal- 
hasadáskor is lejteni fogjuk a tánezot, csak maradj, 
légy velünk s oszszál igazságot.

S mikor téged, fenséges herczegem, az igaz
ság osztására kérlek, hadd mondjam el, mi történt 
azóta, hogy te otthagytad birodalmadat.

A Darvas fiú házasodui készül. Mama azt 
mondja, kitűnő parthie, de ezt én már akkor is 
tudtam, mikor még a mama azt mondta, hogy a 
Darvas ficzkót nem lehet számba venni. De kép
zeld herczeg, ez a fiú szőke bajuszát 50 ezer írton 
alul nem adja oda. Kérlek jó Carneval apó, ne is 
adhassa oda senkinek, ő nehezen várta a te jöve
teledet, de légy igazságos! ne segítsed elő a sze
rencse vadászt.

A cousinomra is van panaszom, fenséges ur. 
Oly feltűnően s koketten viselkedik zsurjainkon, 
hogy meghűl bennem a vé". De a fiatal emberek 
vére nem olyan könnyen hül meg Carnevál apó, 
sőt felviliunyozódik és én félek, hogy Ella eltalálja 
hódítani udvarlóimat. Carneval apó, fenséges her
czegem, nem kívánom, hogy termedben Ella halálra 
hütse magát, de ugyebár, csak hoztál neki eláru- 
sitásra egy nagy kosár petrezselymet?

De más kérésem is van a kegyelmes her- 
czegtől. A mamák a bálban éffél után el szoktak 
szundikálni, csak az én anyuskám az olyan éber, 
hogy a mull farsangon is észrevette, hogy Hidvéghy 
báró, — ez azóta jegyet váltott a Dalmadi Sáriká
val, kinek vörös haja lángra gyulasztotta, — meg
csókolta a hajamat, s olyan kravált csinált, hogy 
a bálrendezők »lüz«-et kiáltottak, s engem nem 
akartak többé bálba vinni. Hát most arra kérlek 
uralkodó herczeg, hogy szundikáljon a mama is, 
hátha akad egy számba veendő udvarló, ki szerel
mében megcsókolja hajamat. Ha Hidvéghy báró 
lesz, azt úgyis pofon csapom.

Még van ám sok más kérésem is hozzád. 
Jaj! most jön a legkényesebb. A papa annyira 
fösvény, és képzeld herczeg, nem szereti a te ural
madat, sőt fel is lázad ellened, sokszor nem akar 
bálba küldeni, csak a toalet miatt. Kifosztasz te 
ördög egészen, szokta mondani, mikor a harmadik 
báli ruhát kérem. Л mama ugyan mellettem van, 
s igy szól apához: Hál magadnak akarod itthon 
tartani, mit? De papa alig-alig engedékeny és ha 
már engedékeny is, oly pontosan számítja ki a

az utolsó tanévben. Ennek aztán az a ter
mészetes és szomorú következménye, hogy a 
tanítványaitól korra nézve oly kevéssé külön
böző tanítót rendesen sem azok, sem a kö
zönség nem respektálja. Az ifjúság dacza, 
feleselése, ellenszegülése sőt gúnyos megjegy
zései nagyrészt következményei a tanítói 
Benjáminok túlságos fiatalságának.

De tényleg, milyen élet tapasztalata, 
energiája lehet a tanítónak tizenkilencz és 
húszéves korában? Az ilyen tanító vagy tel
jesen oda veti magát az élet áramlatába, 
vagy pedig teljesen visszavonul az ő szegé
nyes magányába. Mindkét esetben véresen 
kerül ki az élet küzdelméből.

Mind ezen körülmények nagy hátrá
nyára vannak akár a tágasabb, akár pedig a 
szükebb nevelésnek s okvetlenül követelik a 
tanítói testület előre haladottabb korral és 
gazdagabb tapasztalaikkal összekapcsolt 
magasabb műveltségét.

** *
Hogy a tanítótestület magasabb művelt

sége folytán előbb utóbb, de bizonyosan 
nagyobb jogokat, önállóságot, méltóbb anyagi 
helyzetet, sőt máe iskolákhoz való elölépés 
lehetőségét is vívná ki magának: ez oly 
világos s igaz, hogy arról bővebben szólni 
fölösleges dolog volna.

Megemlitendőnek tartom még azt az 
eltagadhatatlan igazságot, miszerint neveze
tesen kedves hazánk jövője s üdve első sor
ban polgárainak tiszta benső hazaíiságától 
függ; ez a haza fiság pedig áll főleg a 
felvilágosodottságban s erkölcsi szilárdság
ban. Azon nemzetnek pedig, amelynek ilyen

ruha költségeit, hogy tiz hónap lüpénzét, kártya
nyereségét, pedig kibiczelésbe is megkeresek 150— 
170 frlot, kell előszednem, hogy teljék mindenre. 
Győzd le hát Carneval herczeg, papa fösvénységét 
is, és nyittasd meg vele erszényét, hogy teljék 
ruhákra, mert én illően akarok bevonulni, mindig 
a te trónusod mellé.

Itt említem még meg, hogy apa különben 
sem érdemel meg semmi jót Mindig politizál. S 
most már esti ülésekre is jár. Mama retteg, azt 
mondja: nem a képviselőházban van ilyenkor, 
hanem másutt. Én nem hiszem Carneval apó, mert 
apának kopasz a feje; én különben sohasem leszek 
féltékeny, hanem reám legyen az én uram félté
keny. De annyi igaz, hogy a képviselő urak az 
idén nagyon rosszul viselték magukat, sokat ellen
ségeskedtek; apa is sokszor olyan dühösen és el
csigázottan jött haza, hogy egyetlen egy kérésemet 
sem teljesítette; mindig azt mondta, majd obstruk- 
czió után; ez ellen én hiába obstruáltam, hát el
határoztam, hogy az idén nem megyek a képvise
lők piknikjére. Elmennék, de most az uj Házban, 
a karzatról elégszer láttam, mikor mamát elvitte 
a féltékenysége s engem meg a mama, hogy annyi 
a kopasz fej, meg az ősz szakái, hogy nem is 
érdemes erre a murira elmenni.

De képzeld csak Carneval, még mi van ké
szülőben. Az alföldön lakik egy nagybácsink, körös
körül eltemetve s«>k ezer hold földje által él ott 
az az iszonyatosan gazdag ember családjával, s 
most egyszerre mit is gondolt magában 9 Irt papá
nak, hogy a legidősebbik leányát Tercsit, felküldi



nemes czéljai vannak, szüksége van maga
sabb műveltségű nevelőkre s oly tanítókra, 
akik a vidéken, a nép közt úgy is a kultúra 
és a művelődés egyedüli igazi terjesztői.

Ne felejtsük el, hogy édes hazánk körül 
van véve nagy, kulturailag magas fokon álló, 
nem egyszer ravasz, raffinált népek által is 
Ilyen helyzetben és nehéz küzdelemben meg
állhatunk és győzhetünk leginkább szellem 
— erkölcsi fegyverekkel; és nagy hiba volna 
számítani és bizni csak az esetleges külső 
segítségben, anyagi erőben és a becsületben.

Vannak akik azt hozzák fel s attól tar
tanak, hogy a tanítói kar magasabb müvcll- 
ságe által eltávolodnék a néptől. Ez azonban 
alaptalan, üres ellenvetés.

Az igazi felvilágosult eszmények által 
áthatott ember fölkeresi a népet; csak a 
félmüveit és a műveletlen beszél félvállról 
a néppel. Egyébb iránt föl kell tennünk, 
hogy már talán a közel jövőben általában 
a nép is műveltebbé és tudvágyóbbá lesz, 
ami azután sok jó és magasabb műveltségű 
munkást fog követelni. És ezt a hivatást, ezt 
a feladatot csakis a tanítói kar teljesítheti, 
amely az egész hazában el van terjedve.

A művelődésre törekvő nép s a buzgó, 
müveit tanítók közeledni fognak egymáshoz 
és nem fogják egymást kerülni.

Jelen soraimat azon óhajjal végzem, 
hogy az irányadó körök, és józan társadalom 
tegyék magukévá a tanítói kar magasabb 
képzettségének és műveltségének eszméjét s 
hogy ezt érvényesíteni is törekedjenek, a 
haza helyesen felfogott érdekében.

C se lkó  József.

Közgyűlés.
Csáktornya nagyközség képviselőtestülete m. i 

hó 25-én tarlotta tavaszi rendes közgyűlését Nuzsy 
Mátyás községi biró elnöklésével.

I. A közgyűlésnek első tárgyát az 1904. évi 
községi számadások felülvizsgálata képezte, melyet 
a képviselőtestület Murai Héber, Zalavármegye 
törvényhatósága által kiküldött számvizsgáló bizott-

a farsangra hozzánk; a derék, istenfélelemben fel 
nevelt jó leánynak, igy ir az a földmives nagy-! 
bácsi, hadd teljék egy kis öröme a farsangban, 
vigyétek el mindenhová, minden bálba, hátha fd- 
csip magának valakit. Már most képzeld el Carne-1 
val, hogy az én inamuskám gardírozza azt a falusi 
libát és én vele vonuljak be a te birodalmadba, 
hogy a Giczy nővérek, akik oly epések, meg a 
Horváthék meg a Romhányi Adél, meg mindenki 
kaczagjanak rajtunk? Nem, százszor nem, ugyebár 
te is azt mondod fenséges herczeg, százszor nem ? 
Ezt meg fogod akadályozni.

S most még csak azt akarom tudomásodra 
hozni, hogy Fóthy Jóskából csakugyan jogvégzett 
ember lett s mindjárt kinevezték a minisztériumba. 
Nagyon tetszett nekem, de most, hogy jó partidé 
is, hát kétszeresen tetszik. Ezt szemeltem ki a 
magam számára. Ó légy segítségemre Carneval 
apó! De ha ennél is ötvenezer forintnál kezdődik 
az alkudozás (papa csak harminczat akar adni): 
hát azért nem halok meg; gyöngyház, ha leszakad, 
lesz más — s te leszel az biztosan Carneval, ki 
ez évi uralmad alatt okvetlen megszerzed ezt a 
mást. No mert mama is aggódik, papa is türel
metlenkedik, 18 éves lettem s nem akarom, hogy 
megelőzzenek a Giczy lányok, a Horváthék, meg a 
Romhányi Adél.

Ezért hát kedves jó Carneval apó, fenséges 
herczegem, isten hozott!
________________________  Ju le s.

sági elnök elnöklete alatt vett vizsgálat alá A VII. 
fejezet alatt részletezett snámadást, melynek egyes 
részleteit múlt számunkban közöltük, a képviselő- 
testűlel elfogadta s azokat mellékleteivel az ,1880. 
évi XXII. t. ez. 143. §-a értelmében felülvizsgálat 
végett Zalavármegye törvényhatóságához fölterjesz
teni határozta.

II. A közgyűlés Murandini Bálint takarék 
pénztári igazgatónak azért, hogy a község szegé
nyei számára ez évben is 100 métermázsa szenet 
adományozott, jegyzőkönyvi köszönetét mond.

III. A közutak felügyeletére megválasztattak:
Nuzsy Mátyás községi biró és Novak Ferencz he
lyettes biró ' „ ,.

IV. Polecz András, Neumann Samu és Bernyak 
Károly községi lakosoknak indokolt kérelmükre 
községi pótadó törlést rendelt el.

V. A képviselőtestület névszerinti szavazással 
egyhangú határozattal elrendelte, hogy a Zugmeiszler 
János által lefizetett 198 kor. és Szibtr János 
jogutódai által fizetendő 2000 kor. készpénz a 
nagyközség törzsvagyona javára a »Muraköz«-i 
takarékpénztárban helyeztessék el.

VI. Felolvastatott az állami elemi iskola 
építkezésének felügyeletére kiküldött bizottság jegy
zőkönyvi előterjesztése az építkezési költségek le
számolása tárgyában, melynek alapján a képviselő- 
testület úgy az előterjesztést, mint a leszámolást 
egyhangúlag tudomásul vette és elrendelte, hogy 
Szalon Péter építő javára a még esedékes 848'83 
K. építési dij és Lányi Kálmán kir. főmérnöknek 
792 82 K. szakértői felügyelői dija kifizettessék

VII. A képviselőtestület Csordás András 
(születet Rrekovfjanun, Horvátországban) és Nikolics 
Vladimir és gyermekeinek illetőségét egyhangúlag 
megtagadta.

Vili. Németh István községi rendőrbizlos állá
sában véglegesittetett.

IX. Zalavármegye törvényhatóságának 20171/ 
1904. számú határozata alapjan a községi rend 
őrség szervezéséről alkotott szabályi endelet hiá
nyait megfelelőleg pótolta a képviselőtestület.

X. Feigelstok András Csáktornyái lakos egy
hangú határozatta l a község kötelékébe felvétetett.

XI. A községi 4 éjjeli őrnek egyenkint és 
évenkint 10 kor. kor. csizma pénzt engedélyezett 
a közgyűlés.

XII. Herczel Albert Csáktornyái illetőségű 
községi szegény havi Segélyének felemelését nem 
engedélyezte a képviselőtestület.

XIII. A község tulajdonát képező lovassági 
laktanyánál felmerült 120 72 K. ablak üvegezést 
költségek kiegyenlítését a községi elöljáróság 1904. 
évi 21/1X. számú határozatában foglalt indokok 
alapján megtagadta.

XIV. Wünch Fáni, Gyula és Anna, Mikácz 
János és neje, valamint Mikácz Mihály né, Düh 
Mátyás és neje, T. Kaicsecz Palné s végre Ziegler 
Kálmán áltál megvásárolni kért községi ingatlanok 
eladását elhatározta.

XV. A »Muraköz« i takarékpénztár részvény- 
társaság ajánlatára, »mely szerint nevezelt pénz 
intézet a község tulajdonát képező úgy nevezett 
régi községházat megvenni óhajta« elhatározta a 
képviselőtestület szótöbbséggel, hogy az említett 
épületet eladja s egyben az elöljáróságot utasította, 
hogy az eladási feltételeket állilsa össze s a legkö
zelebbi közgyűlésen mulassa be. Egyúttal elrendelte 
a közgyűlés, hogy az eladásról, valamint annak 
föltételeiről a pécsi posta és- távirda igazgatóság 
is értesittessék.

—  A Zalavarmegyei gazdasági egyesü
let folyó hó 13-án d. e. 10 órakor Zalaeger
szegen saját helyiségében rendes közgyűlést 
tart. Tárgysorozat: 1. 1901. évi elnöki jelen
tés; 2. számvizsgáló bizottság jelentése; 3 
az 1901. évi deczeinber hó 1 -én választott 
igazgató választmány lemondása, és uj igaz
gató választmány megalakítása. 4. Lemondás 
folytán üresedésbe jött egyesületi titkári 
állásnak választás utján történendő betöltése. 
5. Folyó ügyek és indítványok.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Meteorologie. Csáktornya állomás február 

havi meteorologiai feljegyzéseinek eredményei a 
közetkezők:

A redukált légnyomás maximuma =  762 3 
mm. 9-én.

A redukált légnyomás minimuma =  7368  
mm. 28-án.

0 fokra redukált légnyomás havi közepe =
751 1 mm.

Hőmérséklet absolut (este 9 órai) maximu- 
máuak havi közepe 4 4  C°.

Ugyanannak minimuma — 2 9  C°.
Száraz thermometer havi közepe 0‘3 C°.
(Eltérés a 30 évi hőmérsékleti havi középtől

+  o-l O.)
A száraz hőmérő maximuma =  125 C°, 

24-én.
Ugyanannak minimuma =  — 110 C°, 15-én
Páranyomás közepe 4*3 mm.
Nedvesség havi közepe =  89%.
Felhőzet (derült =  0, borult =  10) közepe 6*3.
Csapadék havi összege =  47 5 mm. A 25 

éves havi átlagnál több 6'5 mm.-rel.
Legnagyobb csapadékmennyiség =  141 mm. 

2l-én.
A csapadékos napok száma nagyobb volt 

0*1 mmnél lő  esetben; nagyobb volt 1 0-nél II 
nap. Ezek között hóval, vagy havas esővel 12 nap 
jegyeztetett.

Uralkodó szélirány az északi és északkeleti 
volt. Szélcsend 2 esetben észleltetett.

Viharos nap 2 jegyeztetett.
Az állomás lenget szín fölötli magassága: 

165 38 m.
— MarczilJS 15 A szabadság ünnepét, 

márczius 15-et az idén is niegünnepli a 
»Csáktornyái lparosif|ak Egyesülete« a Zrínyi 
szálloda nagytermében a következő program
mal: 1. Himnus, énekli az egyesület dalár
dája. 2. Elnöki megnyitó. 3. »Márczius Jő« 
szavalja Tóth József e. tag. 4 »Tavasz el
múlt« énekli a dalárda. 5 »Márczius 15« 
alkalmi színjáték, szavalattal, zenevél és 
énekekkel, egy felvonásban, irta Pásztor József. 
Szireplök: Öreg honvéd (Kelemen Sándor e. 
t), Sándor (HunlV Béla e. t.), Ilonka (Safarics 
Ilona k. a.) unokái. Történik Budapesten 
márczius 15-én. 6. Ünnepi beszéd, mondja 
Bciicsák Kichárd p. i. tanár. 7. »Hej Rákóczi«, 
énekli a dalárda. 8. »A magyar ifjúsághoz« 
szavalja Halmos Ignácz e. t. 9 Szózat énekli 
a dalárda. — Ez értesítés egyúttal meghívó 
is. Belépti díj nincs. A zenét Sárközi zene
kara szolgáltatja. Kezdete 8 órakor.

—  Nyilvános köszönet A »Muraközi 
Takarékpénztár« a Csáktornyái szegény alap 
javára (30 koronát, a »Csáktornya Vidéki 
Takarékpénztár a szegény alapra 30 koronát 
és a kórház alapra 20 koronát voltak szíve
sek adományozni, mely szives adományokért 
a nagyközség elöljárósága ez utón is hálás 
köszönetét nyilvánítja.

—  A Muraközi takarékpénztár részvény- 
társaság tolyó évi február hó 25-én Horváth 
Lajos elnökiele alatt tartotta meg XXIV-ik 
rendes közgyűléséi, melyen 24 részvényes 
83 szavazaital volt jelen. Az elnöki megnyitó 
után a közgyűlés az előterjesztett igazgató- 
sági és lelügyelőbizotlsági jelentést, nem 
különben a tszta nyeremény felosztására, 
vonatkozó javaslatot, — mely szerint a rész
vények után darabonkinl 90 kor. összesen 
a 200 részvény után 18000 kor. osztalékot, 
a tartalék alap gyarapítására 9000 kor.-t, az 
igazgatóság és felügyelőbizoltságnak javadal
mazására 2293 kor.-t, könyvelő, irodatiszt,



gyakornok jutalmazására és a szolgának 
ajándékra 1000 kor.-t, jótékony és közhasznú 
czélokra 810 kor.-t, kétes követelések leírá
sára 1448 10 kor.-t fordít a takarékpénztár, 
a 4384 42 kor nyeremény maradékot pedig 
az 1905-ik évre nyereményként viszik á t,— 
elfogadta és az igazgatóságnak, valamint a 
felügyelőbizottságnak a felmentvényt megadta. 
A tárgysorozat 3. pontja értelmében megej
tett választás eredménye a következő: Újból 
megválasztattak Horváth Lajos elnöknek, 
Morandini Bálint igazgató* ak, Mózes B. al
igazgatónak, Schul leg János, Umsatz Alajos, 
Neumann Samu. Graner Mór igazgatósági 
tagokká. Margitai József, Neumann Salamon, 
Neumann Simon lelügyelőbizottsági rendes 
és dr. Viola Vilmos, Masztnak József pót
tagokká? — A jegyzőkönyv hitelesítésére 
Uékány Mihály és dr. Hídvégi Miksa részvé
nyesek lettek kijelölve, mire a közgyűlés 
feloszlott.

—  Köszönet nyilvánítások. A Muraküzi 
Takarékpénztár r. t. 80 koronái, a Csáktor
nyái Takarékpénztár r. t. 00 koronát, a 
Csáktornya Vidéki Takarékpénztár r. t. 30 
koronát voltak szívesek a Csáktornyái Izr. 
Nőegyletnek adományozni, mely nemes csele
kedetükért ez utón is hálás köszönetét nyil
vánítja. Wollák Bezsőné elnök.

A Muraközi Takarékpénztár tekintetes 
igazgatósága a Csáktornyái áll. polg. fiúiskolá
nál fönálló ifjúsági Zrínyi önképzőkör tőké
jének gyarapítására 20 koronát volt kegyes 
adományozni. Kötelességemnek tartom, neve
zett intézet igazgatóságának iskolánk iránt 
táplált ezen meleg érdeklődéséért a nyilvá
nosság elölt is hálás köszönetemet nyilvání
tani. Pálya Mihály igazgató.

A Csáktornyái Takarékpénztár r. t. 20 
koronát, a Muraközi Takarékpénztár r. t. 30 
koronát voltak szívesek az iparoslanoi ez 
iskolának, a magyar nyelvben legjobb elő
menetelt tanúsított növendékek közöli való 
kiosztás czéljábói adakozni, melyért hálás 
köszönetét nyilvánítja Graner Miksa gondnok.

A Csáktornyái Kisdedóvó-Egyesület ja
vára a következő adományokat vettem át: 
a) A Csáktornyái takarékpénztártól kétszáz 
(200) K.-t; b) A csáktornya-vidéki takarék- 
pénztártól ötven (50) K.-t; c) A muraközi 
takarékpénztártól negyven (40) K.-t. Az egye
sület hálás köszönetét tolmácsolja Alszeghy 
Alajos elnök.

A Muraközi Takarékpénztár 80 koronát, 
a Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár 30 ko
ronát volt kegyes a Csáktornyái Jótékony- 
czélu Keresztény Nőegylet javára adomá
nyozni. Fogadják a fentnevezett pénzintéze
tek ez utón is hálás köszönelünkel nagylelkű 
adományaikért. Az egylet nevében: Pálya 
Mihályné, elnök.

—  A Magántisztviselők országos Szö
vetségének nagykanizsai bizottsága folyó hó 
1-én tartotta rendes közgyűlését a tagok 
nagy érdeklődése mellett. A közgyűlésen 
Schulhof Ákos bizottsági elnök lelkes meg
nyitója után Hochíluss Soma titkár adta elő 
az évi beszámolót. A titkári jelentés beszá
mol az egylet első évi működéséről s kimu
tatja, hogy ily rövid idő alatt, alig egy évi 
működés után is bebizonyosodott, hogy a 
Szövetségnek, illetve a vidéki bizottságoknak 
a magántisztviselők társadalmi életében óriási 
létjogosultsága van s a Szövetség működése 
a hazai magántisztviselői karnak úgyszólván 
életkérdése. A múlt év alatt a nagykanizsai 
bizottság 3 nagygyűlést és 10 választmányi 
ülést tartott és legfőbb törekvése a bizottság
nak a vasárnapi munkaszünet pontos végre
hajtásának a szorgalmazása volt. »Ha talán

akad is kifogásolni való működésünkön, — 
úgymond végül — de azért a siker egy 
részét legyen szabad már nekünk e helyen 
is kijelenteni. Ma városunk majdnem egész 
magántisztviselői karát táborunkban látjuk, 
a Szövetség eszméje összehozott bennünket, 
egyesültünk a kartársi szeretedben, bevittük 
a köztudatba érdekeink és czéljaink közös
ségét és ha olyan lelkesedéssel továbbra is 
összetartunk, mint eddig, akkor jövő közgyű
lésünkön már sokkal nagyobb eredményről 
tudunk beszámolni.« Ezután Villányi Henrik 
dr. indítványára köszönetét szavaztak a 
vezetőségnek, majd pedig az elnök indítvá
nyára egyhangú lelkesedéssel kimondotta a 
közgyűlés, hogy megköszöni a helyi sajtó, a 
hazafias megyei, Dunántúli sajtó eddigi pár
tolását s kéri továbbra is a sajtó jó indula
tát. — Révész Lajos ismertette ezután Gelléri 
Adolf szövetségi titkár nagy készültséggel 
megirt »A magántisztviselők munkaidejének 
szabályozása« czimü munkáját, melynek alap
ján a közgyűlés 4 pontból álló véleményt 
küldött az országos szövetséghez. Elhatároz
ták, hogy ezentúl a havi üléseken kívül 
évenkint egy rendes közgyűlés és egy nagy 
gyűlés lesz. Az uj választás titkos szava
zással történt. Megválasztattak: Elnöknek: 
Schulhof Ákos, alelnöknek: Kertész Lajos, 
titkárnak: Hochtluss Soma, II. titkárnak: Ágh 
Ede, pénztárosnak: Marosi Gusztáv, szövet
ségi titkárnak: Gáspár Béla. Választottak 
továbbá 25 választmányi tagot.

— Divattá lett, hogy például minden bedör 
zsölésie alkalmas кülszerre ráfogják, hogy azesuzi, 
köszvényt biztosan gyógyít. Aki csuz — köszvény- 
ben szenved, az csakis az orvosi kitűnőségek által 
kiválónak elismert Zoitán-féle kenőcsöt használja, 
mert ez a legmakacsabb megbetegedéseknél is 
kitűnő eredménnyel lett alkalmazva, amint azt 
rengeteg köszönőlevél és orvosi ajánlás igazolja 
Kgy üveg ára 2 kor. Zoltán Béla gyógyszertárában, 
Budapest V., Szabadság tér.

—  Koszorúcska A táneztanfolyam befe
jezéshez közeledik. A növendékek Mayersberg 
Fnda szakavatott vezetése alatt már nagyon 
ügyesen lejtik a legkülönfélébb tánezokat. 
Igazán gyönyörűség nézni, mint bokázzák ki 
kicsinyeink a daliás palotást. Szinte megele
venedik előttünk a letűnt dicső idő. Dicséret 
illeti a kisasszonyt ezen régi, valóban nem
zeti tánczunk telelevenitéseért. Kitünően men- 
nák már: a lengyelke, keringő boston, kereszt
polka stb. általánosan ismert szalontánczok. 
E hó 11-én tartatik meg a vizsgával egybekö
tött koszorúcska. Az első négyes után a 
növendékek egy rendkívül bájos fátyolba Hét
tőt lejtenek

— Mulatság Bottornyán Az idei far
sangban Bottornya is kivette a maga részéi. 
Vasánap folyó év,i február hó 26-án az ottani 
ifjúság a Neufeld-féle vendéglő ez alkalomra 
szépen feldiszitett helyiségeiben fényesen 
sikerüli tánczmulatságot rendezett, melyen a 
bottornyai és környékbeli közönség színe 
java jelent meg. Csáktornyáról is sokan voltak 
a kedélyes mulatságon Ä mulatság minden
kép nagyszerűen sikerült és a négyest 22 
pár tánczolta; a jelenvolt nagyszámú közön
ség magyaros jó kedvben reggelig mulatott.

—  Álarczosbál Folyó hó 7-én, kedden 
tartja Sárközy Sándor zenekara rendes évi 
tánczmulatságát a Zrínyi szálló nagytermében. 
Belépődíj személyenkint 80 fillér.

—  Lopások. Lenger Mátyás beliczai 
lakos Zserjáv János ugyanottani lakostól 2 
métermázsa tengerit lopott el. — Fodor 
János paphegyi lakos kerekhegyi erdejéből 
42 drb különböző élőfát Jursics István iskola
hegyi lakos a folyó év különböző napjain 
éjjelenkint lefürészelt és ellopott.

—  Polgár bál Fo)yó| hó 6-án, hétfőn 
Hencsey Gábor vendéglőjében polgárbál ren- 
deztetik. Belépti dij személyenkint 50 fillér, 
családjegy 1 korona.

—  Hirdetmény Felhivatnak a hadmen
tességi dij fizetésére kötelesek egyének, hogy 
a hadmentességi díjra vonatkozó vallomásai
kat 1905. évi márczius hó végéig annyival 
is inkább beadni el ne mulasszák, mert ellen
eseiben hadmentességi dijuk a törvényben 
meghatározott következmények terhe alatt 
hivatalból fog megállapittatni.

—  Bele halt a kútba. A létényei járás
ban levő Csehi községben Fürst Füíöp, ki 
veszélyes beteg volt, múlt hó 25-én reggel 
4 órakor midőn neje javában aludt, inni 
való vízért a közeli ház elölt levő kúthoz 
ment. Mikor a szerencsétlen ember az alacsony 
káva fölé hajolt, egyensult vesztve a kútba 
esett Az amúgy is beteges ember csakhamar 
a kútba fűlt. Neje, ki nemsokára felébredt, 
ura hült helyét találta, a szomszédokat felverte, 
kik nagy keresés után a kútba megtalálták 
Fürstöt.

—  öreg ember vége Toplek Andor 70 
éves béci lakos múlt hó 26-án délután fiát, 
ki vasúti munkás, a murakirályi állomáshoz 
kisérte. Visszatérőben a Mura hidjánál egy 
mély árokba zuhant. Az arra járó emberek 
másnap halva találták. Az orvos-rendőri 
vizsgálat megállapította, hogy a 70 éves 
aggot végelgyengülés következtében szivszél- 
hüdés érte.

— Szerencsétlenség. Novák Anna 17 
éves perlaki leány kiment az erdőbe, ahol 
atyja fát vágott. A leányt a düledező fa 
agyon ütötte. Gondatlanság senkit sem terhe i

— Szőlőtelepítés részletfizetésre. Mint érte
sülünk, a nagyőszi »Millennium-telep« tulajdonosa 
(lakik Nagyőszön, Toronlá! in.) a vidéki pénzinté
zetek közvetítésével, az idei rossz gazdasági évre 
való tekintettel I. oszt. miniszteri szokványszerü 
gyökeres szőlőojtványokat szegényebb sorsú gazdák 
részére 1—2—3 évi részletfizetésre is elad. Érdek
lődők a helybeli, illetve a vidéki pénzintézetekhez, 
vagy a tulajdonoshoz fordulhatnak felvilágosításért. 
Az életképes eszmét üdvözöljük.

— Sárközi Sándor czigány prímás egy 
a lapunk kiadójához intézelt levélben egyszerű, 
keresetlen, de igazi szívből jövő szavakkal 
köszöni meg a közönségnek vele szemben 
tanúsított azon érdeklődését, melylyel beteg
sége alatt pénzbeli adományaival igyekszik 
lehetővé tenni neki a szükséges gyógykeze
lést. Különös hálával mond e levélben köszö
netét azoknak az uraknak, kik részére a 
gyűjtést megindították. A múlt számunkban 
közölteken kívül újabban adakoztak: dr. 
Hídvégi Miksa 2 kor., Horváth Antal 2 kor., 
Kollarics jbiró 4 kor., Vutsák Miksa 2 kor., 
Zakál Henrik 2 kor., Lukovnyák B. 2 kor., 
Szerb Henrik 2 kor., Kelemen János 1 kor., 
dr. Hajós Ferencz 10 kor., Zalán Gyula 
Alsódomboru 5 kor., Gránitz Károly Alsó* 
domború 2 kor. A Csáktornyái első Lekéző 
egylet márczius 1-én tartott társasvacsoráján 
a következők adakoztak: Fejér Jenő 2 kor., 
Ziegler Kálmán 10 kor., Bencsák Richárd 3 
kor., Zrínyi Miklós 2 kor., Plichta Béla 2 
kor., Zrínyi Viktor 2 kor., dr. Huszár Pál 2 
kor., Tömör Boldizsár 2 kor., Óriás János 2 
kor, Divéky N. 2 kor., Czvetkovics Antal 3 
kor., Masztnak József 60 fill., Salon Péter 2 
kor, Dékány Mihály 1 kor. A többi adako
zók névsorát a jövő számban közöljük.

Felelő* szerkeutő:
M A R G I T A I  I Ó Z 8 E F .

Kiadó é* laptulajdono*:

FISCHEL FÜLÚP (STRAUSZ SÁNDOR)
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XXII. teóaj.
Sve pofliljke se tiéué zadriaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo:
knjiiara Fischel Filipova, 
kam se predplale i obznane 

poőljaju.

MEDJIMURJE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeíi druitveni, znaetveni i povuéljivi list za púk 

Izlazi svak i tjeden  Je d en k ra t i to : vu svaku  nedelju .

Predplatna cena ja:
Na celo leto . . .  8 kor. 
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetvert leta . . 2 kor.

Pojedini broji koátaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

SluZbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

Korizma.
2alostno, oblaCno je nebo. Sunce ne sija 

bistro i redkokrat ga vidimo. Na zemlji je 
mir, зато negda-negda zavriáCi rnrzli veter, 
koj stem Zalostneáim stem tuZneáim dene 
vreme.

Korizma je! Cela uarav se pripravlja к 
tomu, da obsluZi onaj veliki Cas, kada je 
sin BoZji vu pustinju otiáel i tam se pri- 
pravil na onaj veliki put, kojim je poCel 
nabirati ljudi za kraljestvo nebesko, kojim je 
poCel navuCati ljubav Boga i bliZnjega, i koj 
put ga je do smrti dopeljal i do diCnog 
goristajanja.

Covek spomeni se da si iz praha i da 
prah budeá postal! To su one reCi, kojimi 
nas na pepelnu sredu spomeneju vu cirkvi. 
Oh kakove reCi! ReCi, kője gizdavoga na 
poniíenje, bezboZnoga na poboánost i raz- 
vuzdanoga na dober put obrneju!

Spomeni se Covek i poboláaj se! Ako 
si greáil ponovi se sa Bogom, obrni se knje- 
mu pripravi se i ti na onaj put, koj te vu 
vekiveCnost vodi. Vidiá sam sin boZji, koj 
na zemlju doáel, on sam ti je pokazal put, 
как se moraá pripravljati vu vekiveCnost.

Póznál sam ljudi, siromake, koji su 
mrmlaji zato, jer su siromaáki bili. ReCite 
jeli je to pravi put, koj vu vekiveCnost vodi? 
Nije podnaáaj strpljivo siromaátvo, zadovolji 
se sa onim, kaj ti je Bog dal danas, jer 
neznaá kaj je njegova volja, morebili te за
т о  próba, i ako ti strpijivo podnaáaá ne-

volju, bude te i on naplatil sa blaZenstvom. 
Jer onaj koj je zvrhu nas, koj stvara sveta 
i sa jednom reCjom ga sruái, koj je milos- 
tiven da dopusti greánem kaj se poboláaju, 
koj poálje na zdravoga bolest i bolestnomu 
daje zdravje on more i tvoju nevolju i 
tvoje siromaátvo na dobro obrnuli.

Korizma je. Vreme pokore i poboláanja. 
I oblaóno nebo, tuZna narav, nas na to o- 
pomina, da se poboláamo. Opomina nas na 
put sina BoZjega, koj je tuliko i tuliko trpel 
za nas.

Pitaj si svoju duáu greánik, i posluáaj 
glas duánoga spoznanja kője te zove, da se 
poboláaá. Naj odlagati sa lern, da joá imáé 
Cas, jer zna) bude jedenpul doála vura, ka
da bi se hotel poboláali, ali nebudes imel 
vremena.

Bude doálo vreme kada bude te smrt 
opet opomenula na one ieCi kője sada Cuje 
vu cirkvi joá za vremena, a onda veC na 
zadnjoj vuri, da budeá prah postai. Oh как 
bi se rád onda pobotáal, ali onda ti bude 
veC kesno.

Poboláaj se, da ti na zadnji vuri ne- 
bude kesno!

Politióki pregled.
Ovoga meseca 1-ga je Tisza István gróf 

vu BeC se peljnI pred kralja, da njernu javi 
od sadaánjeg staliáa. Tisza gróf je ob dve- 
ma vurah popoldan iáéi pred kralja 1 jednu 
vuru dugó je bil tam. Tisza je táj navuk

z a b  a  V A.

Najdjeni penezi!
Od potlam, как sam oZenjeni, Cuvam 

se od svih onih mestah, po kojih sam se 
kakti mladiC vnogokrat okrenul. Ali s ovim 
neCem to reCti, da bi se ja bil popravil, — 
0, najmenje, nego áto sam predi na vinu, 
muZikaáe i na spotrte zrcale potroáil, öve 
peneze vezda na raCuno drái Zeoa, koja — 
nje, opet na ápice, poharaje potreba. Dák le 
preostali penezi ovak i ónak pod kvar idu.

Velim, od potlam, как sam oZenjeni, 
Cuvam se od mojih negdaánjih pajdaáov ili 
bolje rekuC njive druztve, зато samoCu 
moram iskati, jer to je najjeftineáa zabava. 
Cez moje slobodne vure se öeCem pák ovo 
v samoCim naCinjene áetje mi jako dobro 
vpadaju. Med hodom mi moji misli slobod- 
no hodiju po jedni i drugi stvari. Najzad- 
njiC mi je naprimen to hodilo po gíavi, как 
bi dobro bilo se lak najedenput obogatiti! 
Kakti bogát Clovek bez svaké brige bi mo- 
gel Ziveti i tak negda-negda nutri poluknoti 
med pajdaie tam pri Friedlinu . . . Nego

sam popustil to misei i poCel sam si mis- 
liti, — как bi — dobro bilo. ako 
bi gdena putu nekaj penez naáel. Samo 
jednu takvu svotu, za koju nije vredno 
»poáten najditelj» biti, ali koju lepő bi mo- 
gel v Cenu pustili tam pri Friedlinu. Pod 
jednim znam Citati, da se ovdi ili onde zgu- 
bila jedna penezna moánja. Pák zmed tuli- 
kah moánjah zakaj nebi mogel ja najti jednu?

Та misei me je Cisto razveselila. Ve- 
selo sam poCel fuCkati |ednu pesmu naáega 
mladiCkoga druZtva, koja pesma je vu meni 
lepe spomene probudila, pák ako т е  ravno 
onda nebi moCila hunjavica, morebiti bi se 
Cisto mogel bil nutri Cutili vnegdaánje ve
sele dneve. Ali tak pod jednim sam moral 
rubca iz Zepa napre jemati, pák tak moje 
veselje je s Cudimi graduái doh v palo

Kad bi se v jednu kmiCnu vusko vuli- 
Cicu bil obrnul, nekakovoga papira sam s 
mojim cipelum dalje vritnul. VeC — veC 
sam skorom dalje bil idei, kad su mi opet 
na pamet doáli moji prveái bedasti misli 
od najdene penezne rnoánje Bormeá je! Kaj 
pák, Ci me je posluhnul moj dober Bog? 
Nazaj sam se obrnul i iz zemlje sam gori 
zdigel peneze, — je zaistinu penezi su bil

dal kralju, da iz svih strankah pozove joá 
— muZe i naj nje posluhne, как misliju 
od staliáa. Kralj je к tomu privoljil i Tisza 
grofu listu, na kojoj su oni bili napisani 
kője bi kralj к sebi dal dozvati, je primil, 
ali to si je izrekel, da iz öve liste bude on 
sam zebrái one, kője hoCe poslulinuti.

VeC je sigurno. i spominaju se, da je 
med onih osobah kője kralj hoCe posluhnuti 
i Csák у gróf, Láng bivái minister i Hodossy 
Imre desne stranke ablegat.

Kralj je prilikom posluhnenja Tisza 
grofa izrazil, da bi rád, kaj bi Cim prije 
red bil vu politiCkim staliáu 1 da bi se no
va vlada Cim prije osnovala.

Novoj vladi bi to bila zadaCa, da zvr- 
si sve one posle, koji su sada najsilniái.

Iz zadnjih novinah i to znamo kője 
budu pred kralja pozvani na audienciju. 
Ovi su:

Csáky Albin gróf predsednik magnaáke
hiZe,

Justh Gyula predsednik ablegatske hiZe,
Apponyi Albert gróf, Thaly Kálmán, 1 

Tóth János Kossuthove stranke ablegati,
Darányi Ignác dissindent,
Bánífy Dezső báron nőve stranke ab

legat.
Zichy Nándor grot i Rákovszky István 

íz риске stranke.
Dániel Ernő baron, Falk Miksa, Hodos

sy Imre, Láng Lajos, Zselénszky Róbert gróf 
iz desne stranke.

Tomasics Miklós hrvatski ablegat,

o, naj ga Bog blagoslovi, koj je nje zgubil.
Dakle jednu deseticu mi je dal Bog.
Так se je to pripetilo.
Tam sam stal na taracu vulice, s pe

nezi vu ruki i oCi su mi najedenput suz- 
nate postale. Veselje i hunjavica je vCmila 
to. NajprviC sam se pazljivo oglednul, jeli 
néma moja sreCa nepozvanoga svedoka i, 
— hvala Bogu! nikoga nisam videl. Tojest 
. . . gda bi svoje oCi dobro preteráil i dru- 
goC briZIjiveáo spregledal, vu temnosti vu
lice videl sem jednu CloveCju formu Cuseti 
kre stene. To rne je málo uznemirilo . . . . 
lm znam ne leáuje mene? — sam si vu 
sebi mislil i sumljivo sem sem ogledaval 
proli ovi forrni. Ali na fletnoma me je ote- 
áil ov misei. Rak kaj zna on Clovek tam v 
kmici, na trideseti korakov, da kaj sam ja 
z zemlje gori zdigel? . . .  lm pák sam se 
ja samo doli prignul, lo pák Cez den sto i 
sto ljudih vCini na vulici. Pák onda i tője 
pitanje, jeli mene pazi? Jeli ne pazi svoju 
dragu? lm svaki ima svoju nevolju, kaj se 
budemo onda s luckom starali?

Malo vmírjeno, v pruelekov Zep sam 
skril najdenoga kinCa i odmah sam se obr
nul proti Fridlinu, da polovicu na vinu, fér-



Zichy János gróf puíke stranke, 
Sveskupa dák le áestnajst bude njih 

pozval kralj pred se, da posluhne njihove 
reCi od slaliáa.

Tábor vu Aáiji.

Rusi su opet biti bili! Как se iz brzo- 
javljenja od ovoga meseca 1-ga vidi japán
éi su opet tvrdo nabuhali ruse. Tri dni je 
trajal eada rat i vu tih tri dni su japanci 
opet pokazali, da vnogo viäe stojiju vu vi- 
teZtvu i vu znanstvu, как ruski soldati. Ru- 
se je sada opet Rennenkampi general vodil, 
koj je i pri Liaojangu vodil rusku vojsku 
na levi strani i tarn takej tvrdo nabuhan 
bil. —

Japansku vojsku je sada Kavimura vo
dil, sa kojega imenom srno se do sada ni 
gustokrat ziäli. Kak se iz toga vidi, japanske 
vojske sada ne tri nego pet glavnih vodjah 
vodi.

Slössel je vu Pétervár doäel tarn su 
ga jako mrzlo prijeli. Car je jako srdit na 
Stössela Zakaj je prek dal Porth Artura. — 
Kak se iz Ruske Cujeju glasi Grippenberg 
generala su pred soldaCki sud postavili.

Kak iz zadnjih novinah Citamo Linevics 
ruskoga generala su japanci iako nabuhali

Kaj je novoga!

K radijivoati.

Novak Janoä dravaszentivaniiski stanov- 
uik, vu istem ovom selu stanuCe Czekorics 
Olge stanovnice, iz njezinoga zaklenjenoga 
kuruZnjaka kad je lokota bil poterl, 8 drve- 
nek slatovnjom kuruze je vkral. Od Ivan- 
csiC Jozefa prvog breZnog kotara pako, ne- 
poznani Cinitelj je 5 drvenek kaj kakvoga 
zrnja spokral.

Otro vnlte/JIca.

1z Deve telegrafiraju, da vu Bradu zva- 
noj obCini prijeli su Rosier Malvin iz äta- 
jerskoga orsaga rodjenu Zensku, koja vu 
kratkom vremenu trikrat postala je vdovica. 
Naj potlanjeäi njezin luvaruä, Grajan rudar

tal na jestvine, a drugi fertalj na Sarközija 
potroäim. A! kakvu veselje budu imeii moji 
kameradi, kad me je vu svoje okruZnici bu
du zapazili, ali znam, joä bolje se budu ra- 
duvali, gda budu vidli, da za menőm Kell
ner odmah deset litrov vina bude na stol 
postavil. Dakako odmah budu pitavali, da 
gdo je to zapovedal? A Kellner bu jedno- 
voljno javil?

— Poglaviti gospodin Szegedi!
I nato reC — как da bi veC videl — 

me pajdaäi na svoje pleCa zgrabiju i s sla- 
vom budu me nosili okolo stola, как negda 
su sedam vodji vCinili Árpádom.

Kutya teremtette! Ali davnja si Zelijem 
takvu zabavu. Jedenput budem ipák delnik 
jedne zabave. Pak kaj je glavno, Zena ne- 
bude imela priliku meni prekore Ciniti (ba- 
jati), jer nisam naáe peneze potepel. Pák 
da ju za moj vun ostatek pomirim od Hirsch
sohn kuCebera njoj kupim dve ákatulje cu
kira, kojega budem na ormarCek kre njezi- 
ne postelje lepu del, как da bi to Zrtveno 
janje bilo, kojo su starci na oltár metali. 

Так je!
Gizdavo jesem stupil v kavanu Zaba^ 

dava sam si 10 naáe zbiljnost, znutraánje ve

kad je beteguvati poCel je к doktori bil 
iäel, koj je ustanovil, da ga njegova Zena 
od oleandera skuhanim listjem hotela otro- 
viti. Ustanovili su, da Zenska prveäe svoje 
muZe takaj stim naCinom po spravila je na 
drugi svet. Otrovniteljicu su prijeli.

Sa m ou b ojn a orfeumaira p eva ö lca .

Leviny Hedvig orfeumska pevaCica как 
iz Fiume javiju, vnedelju veCer dole je sko- 
Cila Hungária zvane gostione iz druge njene 
kondinacije i skupa z droblenemi od tela 
Clani razprestrla se na skamenom potaraci- 
nim dvoru. Vu Spital su nju odpeljali, gde 
je vumrla. NesreCna puca pred par dnevi 
prije toga iz Zagreba doäla je vu Fiumu i 
verojatno zbog za ljublene Zalosti postala 
je samoubojnica.

JVeareéa vu Jednoj rudi.

Iz Birminghamb telegrafiraju, da Ala
bama Steel and Vire Kompani Virginija tar- 
nici se prsnuCe bilo pnpetilo, od kojega 
prsnutja poleg javlenja do 107 ljudih je 
mrtvih postalo. Vnogi su pod ruäevinu dos- 
peli. —

ir t v a  p lja n ié ln e .

Tamaä Janoä felsősármelleiski stanov- 
nik, minuCi pondelek je vu Keszthelju bil. 
Pijan se naputil dimo. Med putovanjem sei 
si je svojega poznanca na njegova kola. 
Kad su do sarmellékiiskoga bereka bili doäli, 
doli ide, ar p eko bereka iduCi peski put od 
kolnoga puta je vnogo kraCeäi zato po onim 
je hotel dimo dojti. Tamaä je nuter opal 
s mrZnjeno n vodum na punjenu grabu. 
Led se poderl pod njim i on do áinjaka 
sedel je vu vodi. Od prekorednoga piliäa 
ni se mogel ladati. Jeden onud iduCi szent- 
péteruriiski Clovek je tarn naäel joä onda 
ZivuCega Tamaäa, kojega iz gliboke grabe on 
sam ni ga mogel van potegnuti. Po pomoC 
je iäel vu najbliZeäi marof. Doklam su odo- 
vud popoldan okolo 5 vure na lice mesto 
doäli bili: Tamaä vu vodi je vre zmrzel

R u sk i aold aéki bjegojnlkl.

Iz Györa javiju: Zandarstvo vu varme- 
gjiji dva ruske soldaCke bjegujnike dognalo 
pred kotarskoga sudca ured radi skitanja. 
Jeden Nitkovski JoZef 38 Ijet star drugi pako

selje je zmene vun buknulo i obraz moj 
se vu äiroki smeänosti svetil. Ali odmah 
sam se stresel, kad odmah za menőm jeden 
visuki suhi Clovek je stupil nutri, koj svo- 
jim nisigurnim drZanjum mi je odmah na 
pamel donesel moga opazitelja. Morebiti je 
on? . . Bezdvojno! . . . .  HoCe me napum- 
pati za moje nadjene peneze. Im ako ze- 
memo na polovicu imal bijuäa . . . Ej sam 
si mislil vu sebi, jeden litrek mu dam od- 
nesti, ali dalje nebudem iäel. Naj bude rad 
i tomu.

Komaj sam se mogel vCekati pajdaäe. 
Jer sem rnalo pre rano doäel. Pomalem i 
po jednim su se shajala, ali nazadnje su 
se ipak skup ziäli. Gda smo se veC svi sku
pa ziáli, veC sem skorom pozabil moga Clo- 
veka, koj ie vu drugoj hiZi pre jednim s 
Cerlenim stolnjakum pokritim stolu troäil 
moju vinu.

Dobro sam si mislil. Moj neCekivani 
dolaz je veselje naCinil. Dakako pune Ilaäe, 
kője su na moju znamenje na stol doäle, 
joä vekäno veselje naCinile. Za deset minut 
je takvo veselje nastalo, da joä i najturob- 
neäi Clovek je svoje noge na plesuv taki gi- 
bal. Sve je lepo iälo. Najdeni penezi su iz-

Golombesky Kalman 31 Ijet star iz guhove 
rodjeni iabrlke teZaki i rezerviätni soldati. 
Pod sudec po raztolnaCenjü je nje posluh
uul, na áto dva bjegujniki su bili valuvali, 
da iz Buhovbe su zato pobegli, ar su nje 
vu mandZuraiskomu vojnomu äeregu poz- 
vali nuter. Veliki boj i oficirska nemilostiv- 
nost odvrnula je nje. Do Triesta, su po Ze- 
leznici putovali, odonud pako pedice doäli 
jesu vu Magjarski orsag. ProsjaCtvo su njim 
ni mogli dopustiti, podsudec bjegujnike je 
slobodne pustil.

Jed n e m a tere  a tra in o  élnen je.

Vu Székel у udvarhelju как odonud ja
viju: straäna familianska drama se ove dne- 
ve pripetila bila. Mlajäa Tordai JoZefa Zena, 
rodjena Kis Maria udvarheljskoga reforma- 
tuäkoga groblja pokopiCa njegova Zena, vu 
jednim nepazljivim trenutko iz revolverom 
streiila je na pel ljetoänjega JoZef i na tri 
ljetoänjega Bela zvane svoje sine, zatim pako 
proli sama sebi obrnula je ubojno oruZje. 
Med dvemi sinekl jeden, JoZef po kratkim 
trplenju je vumerl, drugoga sina i mater, 
iz teZkimi njihovemi ranami su nje vu Spi
tal bili odpeljali. Zenska koja povsema pri 
dobroj pameti tiaäe, vu äpitalu valuvala je 
da poradi zbog neizvraóenoga betega na 
Cinila je ovo straäno svoje Cinen je, i zato 
hotela je i svojo detcu takaj ar nije hotela 
da sirotice ostala bi. Redarski vraCitelj je 
ustanovil, da Zenska zevsema zdravoga ra- 
zuma je. Tordai JoZefica veC od dviuh Ijet 
beteguje. MinuCeg Ijeta poCemäi od protu- 
letje je uvek vu postelji leZala i doktori za 
neizvraCeno njeno nevolju su bili rekli.

Veil к о д  a v a r a i a H v len je.

Iz Pariza piäeju. da na Soisysouse Et- 
toles puto pred nekulikimi dnevi prije toga 
poslie podne okolo tretje vure jeden Ijepi 
automobil je postal. Jeden elegantno oprav- 
leni gospon i jeden elegantno opravlena 
gospa sedela je vu toj maäinskoj koCiji. Gos
pon je hitro doli skoöil i jeden paklec je 
del doli kre puta. Zatim si nazad gori sed- 
ne vu koCiju i s velikom hitroCom odpelja 
se nazad vu PariZ. Jeden cestar koj je sva 
ova pripeCenja bil videl, tamo ide к paklecu 
l odvezal ga je. Jedno do 6 mesecov staro

vrstnoga sada donaäati. Ne gledajuC nato 
da sam za jedne dréke naputnice moral 
preterpeti, izvrslno sam se Cudil.

Za iednu, vuru gda smo veC najboije 
popevali, me neäCi dal zvati. Vu veliki ha- 
labuki niti nisam Cul, da me zoveju. Samo 
onda sam se probudil, gda me je kellner 
za kaput cuknul.

— Jeden Clovek da zvati poglavitoga 
gospona. Komu ste dostojili vinu dati nesti. 
Tarn je vuni.

— Aha! No dobro je!
ReC sem, reC tarn, malo sam se pres- 

traäil. Kutya teremtette! Taj Clovek za kojega 
sam se skorom spozabil, poCne mi nevugo- 
den biti. Nije zadovoljen s jednom litrom 
vina. Sigumo od najdenih penezov polovicu 
bude älel imeti. DrugaC morebiti bude i lar- 
mu delal, na glas bude razbubnjal celo 
stvar i ja onda v äpotu ostanem. Ako budu 
moji pajdaäi zezmli, da sem ja nje studjimi pe
nezi podvoril, budu me obäanili. Jer nije 
treba velikoga virtuza, da jednu deseticu 
pofratim. o.

S strahom sam stupil к Cerlenomu
stolu.

— Stovani gospon — mi veli taj Clo
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imalo cecatno dete spftvalo je vu njem. Na- 
povitku jedna jezer fontáén« banknota bila 
iz gomboánicum tarn prepiCena, na dalje 
sledeCemi reCmi jeden list.

— Gdo najde ovo dete, naj pazi i naj 
skrb ima na njega. Jóé jedenkrat tuliko do
bi 1 bude.

— Cestar, kad je bil javil ovo pripe- 
Cenje na redarstvu, na svoj stan odnesel je 
maló dete.

D inam it na ta rotu .

JoZef apciiskoga pleb^nuäa stana 
na njegövem dvoru, blizu njegove hiZe, ner 
poznani Cinitelji su dinamita namestili. Di- 
namit na veCer okolo desete vure, kad je 
pri plebanu&a viöe stranjskih bilo, je puk- 
nul nego na sreCu samo stene je spokvaril 
i po takvim se nikomu nesreóa ni pripelila, 
Napadnika koj vjerojatno plebanuäu proti 
njegovomu Ziflenju je nakanil vCiniti ovo, 
joS do sada nise uzpjetilo za njega za 
zvedtli.

á v e r é a r l na си ди .
Na csucsaiskog kolodvora Zeleznice 

postaji prama KoloZvaru na iduCeg vlaka 
öve da»e dva muZki Cloveki seli si jesu nu- 
ter, sobum noseCi svaki jedno puno vreóe. 
Vu tretjeg razreda vlaku medjutim vre prv- 
lje sedeli jesu dva financi, nje videói s vre- 
Cami muZi, jako nepovoljno poCeli se jesu 
Cutiti. Financi su to spazili i iako sumnjiva 
poCeli su na stojati puna vreCa i na oprav- 
danje pozvali su muZe. Ovi medjutim joä 
iz etojeCega vlaka su hitro doli spokakaii i 
prama äunoi beZali, odkud viäekrat strelaju- 
Ci iz revolvera na preganjajuCe finance.

Viteáki brat.

Jednoga Irináját Ijet staroga deCeca, od 
njegovoga viteZkoga Cma i sam sebe odlu- 
Civäega radi svoje sestrice prevelike ljubavi 
sledeCa piäeju jedne berlinske novine: Meis- 
ner Richards mala njegova sestrica pred 
nekulikimi dnevi prije toga, je velike ZgeCe 
rane trpela iz jednom nenadnom nesreCnom 
prilikom«i njezino levo ruku samo po tim 
naöinom bilo bi moguCe osloboditi, ako bi 
se naöel koj takov, koj bi od svojega tela

vek, nä kojim se je veC poznalo potroäenu 
vinu — ako su mi vinu platili, naj mi pla- 
tiju i perkelta, jer sem gladen.

VeC poCme bezobraZnjak, sam si misül, 
ali s najprijazneäim obrazum sam mu od- 
govoril:

— Zdrage volje! Drugu Zelju nemaie?
— Ne . . .  ali ipak . . .
— No?l
— Naj nehodiju gospon viäe za mo- 

jum Zenum. Ako me nebi bili ponudili s 
vinum, denes bi njih bil zatukel.

— Ja za vaäum Zenum?! — Cudil sam 
se i srdiL — Sto je to vam rekel?

-г- Moj sused. Je rekel, da jeden viänji 
sluZbenik, nikakov gospon Kerekes Ceka sva- 
ku veCer moju Zenu.

Nehotomice sam se nasmejal.
— Moju ime je Szegedi. Iz Cesa ste 

si mnlili, da sam ja táj Kereked?
— Iz Сева? Tarn sem njih videl pred 

nademi veliki vrati postajati. Zatem pak, ta- 
как da bi lista bili gori zdigli z zemlje. 
Pak sam si misül, da ga je moja Zena hi- 
tila doli iz obloka,

— Hmt Vi ste se vkanili!
Morebiti. Pak onda gda su proti 

mem gledali i zapazili me, fletno su pobrali

svoju koZu bil pripraven dati, da straäne 
njene rane bi moguCe bilo s vraCiti. 1 na 
ovo Zalostno djelo trinajst Ijet star mlad 
deöec se obsnubil, samo da oslobodi svoju 
malo sestricu. Ovo djelo dr. Stabei äpitalski 
vraCitelj je svrdaval i to iz podpunom uz- 
pjehom. К tomu potrebno koZu deöeca, iz 
njegove golenice je zrezal van, po priliki 
na jedan dlan äirine i Ijepo je namestil 
male pucice na njeno zeZgano ruku. Sad 
veC obodvojim beteZnikom njibove rane poC- 
neju celili.

R a zb o jn ik a  sm rt .

SimiC András glasoviti razbojnik, pred 
nekuliko desetic Ijet prije toga vu straänem 
strahu drZal je dalmatince. Jeden dalmatin- 
ski muZ medjutim ga bil uvadil i SimiC je 
vu Kapod striaiskoga viäeäega poglavarstva 
vu ruke bil dospel, nego po trideset Ijetnoj 
vuzi pred tremi Ijetmi prije toga skraljevs- 
kom milostjum se van oslobodil i od onoga 
vremena si je sprosjaCtvom skrbel za svoj 
kruh. Sad как iz Zare javiju, med Inokti i 
RunoviC leZeCim orsaCkim putu su mrtvoga 
naäli SimiC Andraäa. Zanimivo, da ravno 
onda vumerl je i on dalmalinski muZ takaj 
koj za ono vreme izdal je SimiCa, obodvoja 
mrtva tela jeden kre drugoga pokopali su 
na zaraisko groblje.

A e s r e é n i nem ei s k i  gospon.

1z Baja telegrafira dopisnik: da Krahl 
József bácsalmaáiiskoga vlastelina öve dane 
prebol i zgazil je njega bik njegov. NesreCni 
Clovek vumrl je vu svojih ranah.

P o d k ra d ién i s to la r .

Redarsto traZi AntonieviC Vazul vu 
Belgradu rodjenoga 4 í  Ijet staroga stolara, 
proli kojemu Sárkány Ignác pohiátveni tr- 
govec naCinil je tuZbo radi kradljivosti. Tr- 
govca od njegovoga stana odnesel je Anto
nieviC do 4*00 korun vrednoga pohiátva na 
popravek, pohiätvo je sprodal, onda pak je 
nekam skoCil.

T esta m en t b ogca.

Iz Londona telegrafiraiu: da jeden iz 
Ruskoga orsaga vu Francuski orsag dovan- 
drani Fidler Abraham zvani oCivestni bogec

как zloCestoga duánoga spoznaja Clovek 
Ja dakako sam njih sledil.

— Dobro ste vCinili, — sam se poZu- 
ril konca napraviti razgovoru.
— Barem sam imel priliku vas podvoriti 
Budite sigurni, da nezovem Kerekeä. Barem 
pitajte ovdi koga goder.

— Dobro, dobro! Naj mi odprostiju 
gospone!

— Odproslim.
Moremo si misliti, da za ovim razgo- 

vorom s polehkenim srdcern sam iäel na 
svo mestu. Veliki Zmehek kamen mi je opal 
iz srca, jer ako bi tak bilo, как sam si ja 
to napre misül, bormeä nevugodno bi se biI 
Cutil. Stem veseleái sam zatem postai. Do- 
godjaja sam odmah povedal druZtvi, koja 
na minute dugó trajajuCim smehum odmah 
je primilo moj dogodjaj. — Dva tri 
su se poZurili v drugu hiZu, da — vi- 
diju Cloveka, koj za jednu flaäu vina i za 
jeden perkelt proda svoga juáa . . . Zatim 
smu se pak dalje zabavljall tijam doklam 
nije doála vura, da su se i vrata rnorala 
zaprti vu kafani.

Dimo sam idei. Zadovoljnost mi je bila 
v srcu, cukori v Zepu. Dobro sam si zraCu- 
nal s ovim sladkoCum. Najme Zena je cu-

koj minuCeg Ijeta vu augustuäu mesecu je 
vumerl, parizkomu Rotschildu ostavil je ce- 
loga svojega imetka. Rotschild iz prvine za 
noriju drZal je celo ovo delo, nego kesnije 
se razvedrilo, da bogec dva milliun frankov 
imetka ostavil je za sobum Vu svojem teá- 
tamentu iz tóm okrivom imenuval je Rot- 
schilda za svojega nasljednika, da gde pe- 
nezi jesu, ta naj idejű penezi Rotdschild 
nije hotel prijeti ovu áumu penez, nego je 
rekel, da naj zazvedaju, jeli nisu li ostala 
za njim njegova rodbina. Po dugó trpeCim 
zazvedavanju ustanovili jesu, da Fidlerove 
tri sestriCne Ziviju vu Odesi i óva vsaka 
dve sto jezer frankov dobile jesu. Sad vu 
Broklynbu naSla so jesu Fidlera pet njegovih 
bliZnjih rodbinah, koja lamo vu najveköem 
siromaátvu Ziveli jesu. Ovi takaj vsaki dve 
sto jezer frankov dobili budu.

S k ro v n a  ra zb o jn a  k rvo/oén ost,

Vu Berlinu öve noCi na zoologiskim 
Zeleznog kolodvora postaje proti njene pe- 
neznice su razbojno krvoloCnost naCinili. 
Zoriio se je kad je jeden vu Zelezne ceste 
CinovniCko opravo obleCeni muZkarec vdrl 
nuter vu Effenberger Hedvig рэпегшсе vu 
njeno sobicu i svojom sekiric im dva vu 
darce dade njoj po glavi. Na smrtno ranje 
ne puce kriC, Zelezne ceste Cinovniki se je 
su poZurili tamo, nego krvoloCnik je pobe 
gél. Blagajnica je veC vumirila, kad su i i j u  

v Spital nesli.

P r ije ti  c ir k v e n i r a z b o jn ik .

Redarstvo je zadrZalo, DuSek Ferencz 
iz pemske zemlje rodjenoga 39 Ijet staroga 
kelnara, kojega su na krislina varaäacirkvi 
na kradljivosti za drobiáCili, kad iz nekak- 
vim keleCem mazilom na mazanim drodom 
iz cirkvenoga äparavea je peneze van 
pobiral.

P o ta je n i m rtv e c .

Med beteZmh ljudih se viäekrat pripeli 
(ia zbog jednoga ili drugoga zroka ol umreju. 
Nego smrtjom do vezda takovu noriju de- 
lati nit najdrzoviteái vrtoglavci se n>su pod- 
ufali. Sad vu Monte Karlóbi je ovo takaj 
naCinil jeden prefrigani vkanlivec i njegov 
pokuftaj je iz uzpjehom hodil. Vu lak zva-

kora rada primila i dobro njoj je vpala ta 
znanost, da se ja niti med zabavum nespo- 
zabim z nje Nili za vezda nikaj mrgotala 
da sem tak dugó zaostal, nego me je kuä- 
nula i rekla:

— Vezda pak se i ti leZi spat.
Ja sam nju posluhnul i vgasnul sveCu. 

Jeden Cas je tiho bilo v kmici, najedenput 
samo véli moja Zena:

— Sándor spiS? . . . Jeli si bil pri 
ánajderu? . . . Jeli si splatil opravu?

Takak da bi me smrzlum vódum bila po- 
lejala. Svellosl mi je nastala v glavi, tojest 
bolje straéne sumnje su me poCele trapiti 
Hitro sam gori skoCil i izkaval svoje Zepe. 
Nato sam se joä áeCal, da sem deselicu v 
Zep vteknul, da ju к änajderu odnesem, ali 
sad sam njoj ni mogel na trag dojti.

Так se je moglo pripetiti, da med äet- 
njum sam ju s rubeum vun stepel i zatem 
sam ju zdigel, как najdene peneze.

Oh ta prokleta hunjavica.
— Ali Sándor jeli si bil pri ánajderu? 

se Culo pitanje.
Bil sem — sam na kratkoma odgovo- 

ril i legel sam si spat.
TANTALUS.
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tornyán  a W lassies G yula u tcza
95'szám ú Stöger Józset féle  házban

*  E lő n y ö k  t
ш  у . . l. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére csökkenti
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Я  műtrágyák elterjedése, egy nagy nemzetgazdasági fahtor, mely a takarékos egyes
nek módot ad nemcsak a válság leküzdésére, de a biztos vagyonosodásra is. Я 

termelés fokozásával fokozzuk az egyesek vagyonát, az egyesekével a hazáét.

Tisztelt szőlőbirtokosok és
no7flQ im I A tavasz az ajtó küszöbön 
ytlLUflllll I  van. A m un kála tok  nemso
kára megkezdődnek. Töreked jünk a m últ évi 
rósz term ést ez évben dús termesed pótolni, 
am i a műtrágyák használata által köny- 
nyen elérhető.

A ján lom  tehát m indenkinek, hogy trá
gyázza rétjeit, földjeit, szoléit és kertjét 
az én „ G l ó b u s ”  m űtrágya-keverékeim m el, 
m elyek 20  évi gyakorlati kisérle lek alapján  
vannak összeállítva, é3 a m elynek tényleges 
nagy haszon hozataláról m á r a  m últ esz-

Poátuvani gospodari!
P ro tu le tje  se preb liZava a polsko delo  

oée na skorom  poCHi, da jle  Gospodari Irsi- 
ino sc, da si pro$!o zloéesto l<*to z jednom  
dobrom í rodnom godinom  na m irim o , a 
to le liko  mofcemo dospeti ako budem o po- 
tn  buvali umjetnoga gnoja (praha).

Ja dakle svakornu na na jtop lije  prepo- 
riicam  da si zemlje, senokoéef goríce í 
domace vrte s m o jim  glasovititn „ G ló 
b u s” prahorn pognoji od kojega velíke 
kőrist! su veó u proéloj godini blizo  
7 0 0  gospodari íz M e d jim u rja  pa iz H r-

te n d ő b e n  tö b b  m in t  7 0 0  g a z d a , ré s z in t  M u r a k ö z b ő l  ré s z in t  v a ts k e  se • o s v e d o é il i
H p r v á to rs z á g b ó l k ís é r le te k  á l ta l  m e g g y ő z ő d ö tt T a k a j  v á m  d a je m  na z n a n je ,  d a  se k o d  m e n e  eleme

E p  ú g y  tu d a to m  a n. t. k ö z ö n s é g g e l, h o g y  n á la m  m in d e n -  s v a k é  v rs l i  detctícc, d o b re  trave, b a n a ts k e  péentce, teS ke
n e m ű  lóhere, jó  fa jta  fű, fe h é r  árpa, n e h é z  zab, b á c s k a i búza, zobí, b ie lo g a  jecmena, m e d j im u r s k e  i a m e r i k a i k é  ku-
m u ra k ö z i  és a m e r ik a i  kukorícza stb. g a z d a s á g i és kerti ruze i I. d a l je  za  la l p e u e z e  d o b i ti m o Z e .
magvak k i tű n ő  m in ő s é g b e n  és o lcsó  á r a k  m e l le t t  k a p h a tó k

É T -  Hűtrifia-keverikein Iral a Kővetkezők ^  ^  CI,M " • *  " " еЫ пе pr,lu  ie
„6L0BUS” réttrágya R R R  r r r ,GL0BUS’’ gnoj za senokose R R R  R R R о

и ~  ift сл в я II.— 10.50 9.
„ léhere L T. °l °  §  » « « detelieu L.T. L. |

WYÖ 9 — *  i  1050 9 — % «
„ búza-, roza- éa zabtráaya MN 9 50 !  ő « « м psenico, hri I zob M N. 9 50 2
„ kukorícza éa burgonyatrigya А. К S А К. ^ c ” ” « kuruz0 1 ka,amPer A K s A K s -

■в  i j  ^ 4 18. -  14.— ф
, ,  azélitráaya E. 0 II SO Má>ik*r«*k M ....................... gorice E. 0 U.50 Globus gnoj za do- 8

ée virágok trágya Ifit. | kg. 20 fillér. ®k,gyümölcsfák ^ maÉe yrte 2a j evietje I kg. 20 fill C

1 , Teljes tisztelettel 876 6 — 8 S» poátovaryem

S ^írm sch o ve tz József* C s á k to rn y a . K r a s e h o v e t z  József*  C s á k t o r n y a •



C s ő d t ö m e g  e l a d á s .
Közhírré leszem, hogy vb. Hacker Márk volt Csáktornyái kereskedő

csődtömegéhez tarlozó, a csődleltár 2—457 tételszámai alatt felvett, 8096 kor. 
18 fill, beszerzési- s 7178 kor. 19 fill becsértéket képviselő, rőíös- és divat- 
czikkekből álló áruraktár, üzleti (elszerelések, szobabútorok és egyébb ingóságok, 
a csőd választmány határozata folytán, szabadkézből zárt ajánlati versenytár
gyalás utján fognak eladatni.

Az írásbeli zárt ajánlatok legkésőbben 1905. évi márczillS hé 8. (nyolcz) 
napján délután 4  Óráig dr. Rothschild Jakab ügyvéd, csödválasztmányi elnöknél, 
Nagykanizsán, nyújtandók be.

Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg tartoznak az ajánlattevők a becs
érték 10%-át, vagyis 717 kor. 82 fillért bánatpénzül, készpénzben letenni s 
az ajánláti feltételeket aláírni.

Az árutár a helyszínén, a csődleltár és az ajánlati leltételek alólirt 
tömeggondnoknál megtekinthetők.

Kelt Csáktornyán, 1905. évi február hó 25-én.

Dunántúli Közművelődési Egyesület

SORSJEGYEI
1284 n y e re m é n y  é r té k e

60.000 kor.
8o7 8 - 8  1 főnyeremény 3 0 . 0 0 0  korona érték.

2 fonyereméey 1 0 . 0 0 0  korona érték.

1 drb. éra I kor. 11 drb. ára 10 kor,

Húzás 1905. márczlus hú 11-án
Kapható mindenütt és a Cuitur-egylet irodájában, Rökk Szitárd-u 2. 

Vidékre viszonteladók kerestetnek.
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