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

Márczius tizenöt.
Márczius tizenötödikén, mint annyi 

hosszú esztendőn át, újra áldozati tüzet gyúj
tunk az emlékezés oltáránál a szabadság 
dicsíényes géniuszának.

Márczius tizenötödig a honfiú lelkese
désnek szentté koronázott napja. Márczius 
tizenötödikén sugárzó glóriában kel föl a 
nap és mikor újra lebukik, csodát látnak a 
földgömb másik felén lakó népek . .

Itt nálunk virágba borul minden és 
sebes szárnyú szellők viszik szét a tavasz
nak, az ujhódó életnek mámoros leheletét. 
Mintha a nagy márcziusi nap ébresztené föl 
a földet mély álmából.

Nagy ennek a napnak a dicsősége. 
Nagy minden nemzetek történetében, de leg
nagyobb a magyaréban. Márczius idusát 
megünnepelték a rómaiak, ünnep voll a 
gallok népénél. . . De vájjon mely nemzet 
ünnepelhetné inkább, mint a magyar?

Az a hasadó hajnal, mely 1848. már
czius 15-én Pest utczáin egy zsibongó, nagy 
tettekre készülő, lázas tömegre vetette hal
vány világát, a nemzet szabadságának hajnal- 
hasadása volt. És mikor pár órával később 
a szabadság fölként apostolának ajkán el
hangzott az országrenditő íölkiáltás: »Talpra 
magyar!« — meglörtént az, amit csak remegő 
kézzel mer leirni a krónikás: egy puszta 
szóra, a lánglélek egy villanására, mint 
mágus-igére a rejtelmek zára, fölpattant a 
szolgaság láncza s a téren ott állott az egy 
pillanat alatt megteremtett — szabad nép!

Mert az a nép, mely vasmarokkal törte

le az ajtóról a bilincseket, amely Budán 
fölpatlantotta a börtön zárát, már szabad 
volt. Szabaddá telte az az őserő, mely lakja 
minden emberfiának lelkét.

És márczius tizenötödike éppen azért 
— a Petőfi napja. Mert bárha az idők méhe 
hordta magában e nap megszületését, de e 
születésnél, e dicsfényben sugárzó hajnal
hasadásnál úgy áll ott Petőfi, mint maga a 
megváltó nap. Mikor lánglelkéből kipattan a 
sugár, virágba borul völgy-halom és szárnyat 
bont az ujhódó élet: eudárba szökken és 
virágban áll a szabadság fája. . .

Márczius tizenötödike! Őtvenhét év 
viharfelhője és rügyfakasztó napsugara vonult 
el e hon felett, mióta az a nap elmullott. 
De elfognak viharzani évezredek és e nemzet 
élni fog még; márczius tizenötödikén akkor 
is minden ujhódó tavaszszal áldozati tűz fog 
gyűlni az emlékezés ollárán.

A Szabadság, Egyenlőség és Testvériség 
eszméi átöröklődnek a messze eljövendő 
nemzedékekre és bástyáit, melyeket az em
beri szeretet emelt, nem fogja ledönthetni 
semmi sem. Márczius idusa mindörökké e 
hármas eszme diadalának emléknapja [esz!

—  Színház. A Csáktornyái közönséget 
ezen a télen csak hitegetik a színi direktorok. 
Hol az egyik, hol a másik jelenti be közeli 
megérkezéséi, de mindig csak a bejelentésnél 
maradnak, jönni azonban nem jönnek. Most 
ismét Fehér Károly színigazgató kapott hely
hatósági engedélyt (ezúttal talán már harmad
szor az idei télen) s folyó hó 16-tól április 
16-ig akar Csáktornyán szinielőadásokat tar
tani. Jelenleg Körmenden van a társulat.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Kinevezések. Ő Felsége a király dr. 

Fischer József perlaki járásbirósági albirót a 
nagykanizsai törvényszékhez törvényszéki 
bíróvá nevezte ki. — A földmivelésügyi mi
niszter Pesthy Bélát a keszthelyi gazdasági 
tanintézethez gazdasági gyakornokká kinevzte.

—  Áthelyezés. A honvédelmi miniszter 
Grabovszky Béla nagykanizsai csendőrhad
nagyot Nagy-Bereznára (Ung megye) s he
lyébe Friedrich Róbert nagybereznai csendőr- 
hadnagyot Nagykanizsára helyezte át.

—  Eljegyzések. Piabek István, a perlaki 
takarékpénztár főkönyvelője eljegyezte Kele 
Györgyikét, Kele György kotori jegyző kedves 
leányát. — Schwarz Ferencz Csáktornyái 
déli-vasuti forgalmi tiszt eljegyezte Krausz 
Olga kisasszonyt Bolhásról.

—  A Csáktornyái első iparos tem et' 
kezési-egyesület az 1905. évi közgyűlését 
ma, folyó hó 12-én d. u. 2 órakor, ameny- 
nyiben pedig ezen határidőben nem lenne 
határozatképes, márczius hó 19-én d. u. 2 
órakor fogja a községháza 2. számú termé
ben meglartani. A közgyűlés elé terjesztendő 
számadás szerint az egyletnek a múlt év 
deczember 31-én 3062 K. 43 f. készpénze, 
108 К 40 f. beiratási és tagdíj hátralék 
követelése és 2473 K. 02 f. leltári értéke 
volt, vagyis összes vagyoni állapota 5643 
K. 85 f.-t tett ki. — Az egylet kiadása a 
múlt évben 498 K. 25 f. volt.

—  Az iparosok nagygyűlése A soproni 
kereskedelmi és iparkamara területén levő 
czipész és csizmadia-iparosok már a múlt 
év végén elhatározták, hogy a megdrágult

T Á R c z  A.

Egy igaz ember.
Kondor Géza egyszerű fiú volt, olyan bizalmi 

féle mindenes az ispán urnái. Ha a bankba be 
kelleti vinni néhány ezer forintot, csak Kondorra 
bizta az Öreg ispán. Ha át kellett adni száz darab 
kihizlalt göbölyt, csak is Kondor végezte az átadást. 
Haj nélkül vette át a vevő a száz állatját.

Egyszerű, félig müveit Írástudó ember volt 
Kondor Géza, szellemi tehetségét nála a becsüle
tessége pótolta. Ezért aztán kijárt neki az ura
ságnál évi 600 forint, szabad lakás, egy öl tűzifa 
és némi gabona.

Igénytelen ember volt Kondor Géza és beérte 
ezzel a fizetséggel, nem vágyott többre és boldog
nak érezte magát. De boldogságát nem csak meg
elégedése okozta, szerelmes volt!

Urasági házban lakott az özvegy nyugalma
zott számtisztné a leányával. Férje Kovács Gida 
bácsi negyven esztendeig szolgálta hűségesen a 
grófékat és a grófi család, mikor az öreg tisztvi
selő lehunyta szemeit, teljes fizetését biztosította 
az elárvultak számára. Kovácsné ki sem mozdult 
a faluból és a szép tizennyolcz éves leányának, 
Terkának például fogalma sem volt arról, hogy 
milyen lehet a főváros?

Terkába volt szerelmes azaz igénytelen fiú, 
kit most ott találunk a leány ablaka mellett szót

lanul, míg Terka kihajolva vigan cseveg és szám
talan kérdést intéz a fiúhoz.

— Úgy, hát csakugyan a fővárosba megy ?
— Este indulok. A nagy gép miatt küld az 

ispán ur, 6 maga nem mehet és mindjárt velem 
el is küldi az árát. Már át is vettem a pénzt.

— Csak azután el ne veszítse Géza.
— Tudod Terus, hogy ez felesleges aggodalom.
— Az igaz Géza, felelte meleg pillantással 

a leány, de arra már csakugyan kérem, hogy ha 
már Pesten volt, hozzon nekem is Pestről valamit. 
Még sohasem voltam Pesten.

— Én is most megyek először, nem is térek 
vissza üres kézzel Terus, arról nyugodt lehetsz.

Egy meleg kézszoritás és a két szerető elvált. 
Terka kisasszony behúzta fejét és betette az abla
kot, mert az ispán fiát közeledni látta. Géza pedig 
szemére húzta pörge kalapját, a kis nádbotot csiz
májába szorította és sietett haza, hogy kevés 
előkészületét az útra megtegye. Mikor összetalál
kozott az ispán ur jogász fiával, udvariasan meg
emelte kalapját és hangosan is megköszönté:

— Adjon Isten a tekintetes urnák!
Egy kis fejbiczczentés volt a válasz.
Terkáék házánál megállt az ispán fia, Pál

urfi és bekiáltott az udvarra:
— Itthol van Tera kisasszony.
Egy Öreg asszony szólt ki a tornácz alól.
— Jó napot, tekintetes urfi, azt hiszem a 

főtanitó uréknál van.
— Hm, hm, motyogta a jogász és sarkon

fordult. Eltagadták itthon létét, pedig messziről 
láttam, hogy az a kölyök itt diskurált vele.

A kerítés ajtajánál megállt és újra vissza 
fordult: — Sajnálom, hogy Terka kisasszonytól 
nem búcsúzhattam, a beiratkozások miatt, négy 
napra én is Pestre megyek.

— Szerencsés-utat kívánok Pali urfinak, szólt 
halkan az öreg asszonyság, mig reszkető ujjai a 
kötőtűkkel babráltak.

Másnap este Géza a szállodában látogatást 
kapott. Pali ur rontott be sebbel-lobbal.

— Meg van-e még a pénz ? kérdé.
— Még nem fizettem el, felelte őszintén Géza.
— Ne is fizesse ki az egészet, vagy nyolcz- 

száz forintot adjon ide.
— Talán irt a nagyságos ur ?
— Nem, de szükségem van a pénzre, majd 

apa azután, ha a gépet haza szállították, odahaza 
kiegyenlíti.

Nekem a gép egész árát kell kifizetni tekin
tetes ur.

— De én mondom, hogy adjon ide ötszáz
forintot.

Annyit sem adok tekintetes uram.
Hát mennyit ad Kondor?
Semmit sem adhatok, tekintetes or.
Pali urfi felugrott és kirohant, bevágta maga 

után az ajtót és szaladt pénz nélkül vissza a 
kártyakompániához, pedig még be sem íratta magát 
az egyetemen Kondor Géza pedig szépen lefeküdt 
és csak másnap reggel ment el, hogy kifizesse a 
gép árát.



megélhetési viszonyokkal, a folyton növekvő 
munkabérrel, de leginkább a bőrnemüek évek 
óta tartó áremelkedésével szemben, folyó évi 
április hó 23-án (husvétkor) az egész kamara 
területére szóló értekezletet tartanak Szombat
helyen. A gyűlés tárgyát a lábbeliek árának 
közös megállapodással való aránylagos fel
emelése fogja képezni.

—  Márczius 15. A szabadság ünnepét, 
márczius 15-et az idén is megünnepli a 
»Csáktornyái Iparosifjak Egyesülete« a Zrínyi 
szálloda nagytermében a következő program
mal: 1. Himnus, énekli az egyesület dalár
dája. 2. Elnöki megnyitó. 3. »Márczius J5« 
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. 
Szereplők: Öreg honvéd (Kelemen Sándor e. 
t.), Sándor (Himfv Béla e. t.), Ilonka (Safarics 
Ilona k. a.) unokái. Történik Budapesten 
márczius 15-én. 6. Ünnepi beszéd, mondja 
Bencsák Richárd p. i tanár. 7. »Hej Rákóczi«, 
énekli a dalárda. 8. »A magyar ifjúsághoz« 
szavalja Halmos lgnácz e. t. 9 Szózat énekli 
a dalárda. — Ez értesítés egyúttal meghívó 
is. Belépti dij nincs. A zenét Sárközi zene
kara szolgáltatja. Kezdete 8 órakor.

—  Az 0. M К. E. zalamegyei kerülete 
választmányának bizottsága vasárnap délután 
Nagykanizsán a városház tanácstermében 
értekezletet tartott a vasárnapi munkaszünet- 
és a házalás ügyében. A vidéki választmányi 
tagok közül csak Pettf Vilmos Keszthelyről 
vett részt az értekezleten. Pető a teljes vasár
napi munkaszünetnek volt lelkes szószólója.
A bizottság lobbi tagjai — a teljes vasárnapi 
munkaszünetre — még nem tartják elérke
zettnek az időt, mert ezt meg kellene előzni 
a törvényhozás olyan intézkedésének, melylyel 
a szombat délután szabadittatnék fel mindazok 
részére, akik jelenleg csak vasárnapokon esz
közölhetik bevásárlásaikat Utóbbi szempont-

Csodálatos, másnap délelőtt az utczán megint 
összetalálkoztak. Pali urfi már nem látszott ha
ragudni.

— Hova megy Kondor.
— Haza a szállodába, délbe utazom.
— Bajban vagyok Géza barátom!
— Ne ijeszszen meg, tekintetes ur.

— Igen, elvertem a pénzem és nem tudok 
beiratkozni.

— Hát mennyi kell ahhoz ?
— Elég egy ötvenes.
— Ha nem sértem meg, annyim éppen van, 

Pál urfi és leolvasta az öt darab tízest.
Azután elváltak. Kondor egy ékszer üzletbe 

ment, vett egy kis női gyűrűt, azután haza utazott. 
Terka sugárzó szemekkel fogadta, mikor ismét ott 
állt az ablak előtt:

— Jöjjön be, Géza.
Géza odaadta a kis ajándékot.
Istenem de szép, ujjongott a leány, nézd édes 

anyám, rám gondolt a Géza.
Meg is kell becsülni az ő ajándékát. Mikor e 

szavakat mondta az öreg asszony, Terkának már 
ujján volt a gyűrű és úgy vitte oda ajkához.

Másnap Pali urfi is megérkezett és Terka, 
mikor meglátogatta, el sem tagadhatta magát, ott 
volt épp az udvarban és eleséget osztott a kis 
lábas jószágoknak. Egykedvűen fogadta az urfi 
köszöntését.

— Hát már hazaérkezett?
— Nem hiányoztam magának, Terka kis

asszony ?
— Ugyan, hogy is kérdhet ily furcsaságot?

ból a bizottság többsége amellett foglalt ál
lást, hogy a vasárnapi munkaszünet az el
árusító üzletek minden szakmájára nézve 
egész éven át déli 12 órakor kezdődjék. — 
A kereskedelmi és ipari irodákra nézve a 
teljes vasárnapi munkaszünet mellett nyilat
kozott meg a bizottság. — A házalás ügyé
ben a következőket véleményezi a bizottság: 
Házalási engedély egy és ugyanazon egyénnek 
egy évben legfeljebb kétszer adandó, minden
kor legfeljebb három napra. A felvidéki ha
zalók házi ipari czikkei szakértők által felül
vizsgálandó: e végett tartoznak az ezen czik
kei házalók áruik származását igazolni. Gyári 
árukat a hatóság elkobozni tartozik. Megren
delések gyűjtése csak olyan czégeknek enge
délyezendő, melyek kizárólagosan házi ipari 
czikkek eladásával foglalkoznak. Figyelemre 
méltatja a bizottság Csáktornyáról tett amaz 
indítványt is, hogy az utazó köteleztessék 
az iparhatóságnál vagy iparteslületnél meg
érkeztekor jelentkezni és látogatásait a meg
hívóihoz csakis egy ellenőrző közeg kísére
tében tehesse.

— A II. országos borvásár Budafokon.
A Magyarországi Bortermelők és Borkeres- 
k dők Országos Szövetsége, mely a borvá
sárok hasznos és fontos intézményét ha
zánkban meghonosította, BudafoKun f. é. 
márczius hó 25-ik és 26-ik napjain rendezi 
a 11. országos borvásárt. A vásárra meghi- 
vatnak az összes magyarországi és ausztriai 
borkereskedők, valamint Németország és 
Svájcz legtekintélyesebb czégei. Bortermelő
inknek tehát kitűnő alkalom kínálkozik bor
készleteik eladására s ezért remélhető, hogy 
minél számosabban fognak résztvenni ezen 
vásáron. 1. A borvásár 1905. évi márczius 
hó 25-én d. u. 7*3 órakor lesz megnyitva. 
A vásár márczius 25-én és 26-an egész 
napon át tart. (Szükség esetén meghosszab- 
bittatik a vásár egy nappal.) 2. A borvásá
ron mint eladó csakis a Magyarországi Bor-

— Hát gondolt e a Kondor magára ? Hogy 
gondolt-e ? kérdé hetykén a leány, és ujjacskáit 
mozogtatta, — lássa a gyűrűt, persze, hogy gon
dolt rám. — Mutassa csak azt a gyűrűt, szólt a 
fiatal ur. Nem húzom le az ujjamról, de úgy meg
nézheti. — A fiatal ember elkezdett titymálódui. 
Nem hiszem, hogy arany, mert a kő benne az 
hamis! Lássa én különb ajándékot hoztam magának.

Abban a perczben lépett az udvarra Géza. 
És Pál gyorsan elrejtette zsebébe az ajándékul 
szánt csomagot. De Géza figyelmét ez sem ke
rülte el.

Terka pedig kitárva karjait rohant Gézához:
— Géza, Géza — szólt aztán, — igaz, hogy 

ez a gyűrű hamis?
Kondor meglepetve nézett Pál uríira:
— A tekintetes ur mondta ?
Terka bólintott fejével.
Kondor Pál urfihoz lépett: a tekintetes ur. 

úgy látszik jobban érti, mint én. Igaz, hogy szebb 
ajándékot vehettem volna én is, de mikor az 
urfinak kelleti — leczkepénzre! —

És ezt oly egyszerűen, szemhunyoritás nélkül 
mondta a fiatal ember.

Pali uram elpárolgott és Terka ismételt 
kérdésére, igy szólt Kondor Géza:

A gyűrűt én adtam s azért legyen becses 
előtted, mert ha én nem vagyok talmi, de hűségein 
nem hamis, akkor a gyűrű sem lehet az.

És mint a ki most nagyot mondott, mély lé- 
lekzetet vett. Terka boldog volt, kitárta újra kar
jait és magához szoritá az egyszerű, igénytelen, 
becsületes fiút.

termelők és Borkereskedők Országos Szövet
sége rendes tagja vehet részt, ha abbeli 
szándékát az Országos Szövetség központi 
irodájában (VI., Andrássy-ut 23.) legkésőbb 
márczius hó 15-éig bejelenti. 3. Minden 
résztvevő köteles az eladásra szánt borainak 
minden fajtájából 3 —3 darab félliteres minta 
üveget bérmentesítve beküldeni és eladó 
borának mennyiségét, árát és raktározási 
helyét bejelenteni, valamint azon szőlőfajo
kat megnevezni, melyekből bora készült. A 
minták a tulajdonosnak pecsétjével ellátan
dók és legkésőbb f. é. márczius 22-éig be
küldendők. 4. Az összes bejelentések segyébb 
tudakozódások a Magyarországi Bortermelők 
és Borkereskedők Országos Szövetsége czi- 
mére (Budapest, VI., Andrássy-ut 23), a 
mintaküldemények pedig »Borvásár-bizott- 
ság« czimre Budafokra küldendők.

—  A Csáktornyái m. kir. állami tanító
képző-intézet ifjúsági önképzőköre folyó hó 
15-én d. e. 10 órakor tartja hazafias jellegű 
diszgyülését a következő műsorral: 1. Kölcsey- 
Erkel: Hymnus. Énekli a kar. 2. Petőfi: Nem
zeti dal. Szavalja: Baksa Lajos III. éves 
növendék. 3. Petőfi—Boldiss: Nemzeti dal. 
Énekli a kar. 4. Ünnepi beszéd. Tartja: 
Miskolczy Mihály IV. éves növendék. 5. 
Lavolta—Révész Anikó: Ima a hazáért. 
Éneklik: Buday József IV. éves és Kanizsay 
János III. éves növendékek. Zongorán kiséri: 
Némethy Lajos IV. éves növendék. 6. Ábrányi; 
Kossuth sírja. Szavalja: J zerniczky Zoltán 
1. éves növendék. 7. Farkas: Vén czigány. 
Melodráma. Előadják: Mattos Béla (szaval), 
Némelhy Lajos (zongora) és Nemes Béla 
(hegedű) IV. éves növendékek. A dalokat a 
kar énekli. 8. Miskolczy Mihály: Márczius 
15-én. Szavalja: Kopstein Lipót III éves 
növendék. 9 Vörösmarty—Egressy: Szózat. 
Énekli a kar

—  A légrátíi műkedvelők, 1905. évi 
márczius hó 19-én a nagyvendéglő helyisé
gében tárczmulatsággal egybekötölt jólékony- 
czélu szinielőadást rendeznek. Helyárak: I 
hely 1 kor. 60 fillér. II. hely 1 kor. 20 fil
lér. Állóhely 80 fillér. Kezdete fél 8 órakor. 
A tiszta jövedelmet az építendő ev. népiskola 
javára fordítják. Tekintve a jótékony czélt, 
felülfizetéseket köszönnettel fogadak és hir- 
lapilag nyugtáznak.

— Kínlódás és szenvedés jut annak osztály
részül, ki nem elég figyelmes arra, hogy egészségét 
megóvja s ha már megbetegedett, hogy a biztos 
orvosságát megtalálja. Ezer és ezer ember küldött 
hálás köszönőlevelet azért, mert kínos csuz és 
köszvényes bajából oly könnyen gyógyult meg a 
Zoltán féle kenőcs használata által, mely kenőcs 
üvegenkint 2 koronáéit kapható a Zoltán-féle 
gyógyszertárban Budapesten V., Szabadság-tér, s 
tzt jó tudni mindenkinek, ki testében szaggatást 
s csontjaiban hasogatást érez.

—  A selyemkendő. Zsnidarics Ágnes 
stridói lakosnő Biodnyák Antal ottani keres
kedőtől egy darab selyemkendőt lopott. Nem 
sokáig maradhatott nála azonban a lopott 
jószág, mert észrevette, hogy az elveszett 
kendő keresésében Ö reá irányul a gyanú, 
és hogy nagyobb baja ne legyen, önmaga 
visszaadta azt s ráadásul 10 koronával ter
helte, hogy bünbánata nyomatékosabb legyen. 
Minden bünbánata daczára azonban mégis 
számot kell adnia tettéről a bíróság előtt



—  Halálozás. Űzv. Puder Francziskal 
folyó hó 1-én éjjeli 1 órakor életének 66-ik 
évében Paphegyen rövid szenvedés után el
hunyt. Temetése folyó hó 3-án volt a szelen- 
czei róm. katb. sirkertben. A megboldogult
ban Wrana Győző Csáktornyái posta és távirda 
segédellenőr anyósát gyászolja. Nyugodjék 
békével!

—  A bosszú Csrencsics András dráva- 
mogyoródi lakos múlt hó 24-én a drávamo* 
gyoródi községi közlegelőn levő iák közül 
minden községi engedelem vagy vétel nélkül 
3 darabot levágott és lakására akarta szállí
tani. E munkájában azonban megzavarta őt 
Logozsár György községi biró és Logozsár 
József esküdt, kik az értesítés alapján a 
helyszínre menve lefoglalták a jogtalanul el
tulajdonítani akart fát, sőt a következménye
ket is kilátásba helyezték. Ezért aztán Csren 
csics bosszút forralt a két községi elöljáró 
ellen, s az egyiknél, Logozsár Józsefnél még 
aznap este kiakarta tölteni a bosszúját. Este 
8 óra körül belopódzott ennek a pajtájába 
és ott legelőször is a kocsit akarta fűrésszel 
és baltával darabokra vagdalni. A neszre 
azonban kiment a gazda és sikerült neki ugy^a 
szekér össze vagdalásását, mint az esetleges 
egyébb terv végrehajtását megakadályozni. 
Igaz, hogy ez nem ment egy könnyen, s a két 
ember között verekedésre került a sor, melyben 
Logozsár szenvedett könnyebb sérülést. A 
bosszúálló embert idegen vagyon megrongá
lásáért feljelentették az ügyészségnél.

— Remekmű Megjeleni az Érmelléki első 
szőlőoltvány telep árjegyzéke 15 ik évfolyam rend
ki vül díszes kiállítás, számos képpel és gazdag 
tartalommal, mely nemcsak az árakat, hanem 
mindenkinek, aki a szőlészet iránt érdeklődik, szük
séges gyakorlati utasításokat is taztalmaz. Ez a 
mü bemutatja és bőven ösmerteti az országban 
oly rohamosan terjedő sodronyfonat és tüskéssod- 
ronykeritések alkalmazását is 12 képben. Akiczimét 
egy levelezőlapon tudatja, annak ingyen és bér
mentve küldetik meg, czim »Érmetléki első szőlő
oltvány telep* Nagy-Kágya (Biharul.). Ezen telep
nek mai számunk hirdetési rovatában közölt »Szőlő
lugast ültessünk* czimü hirdetésünkre felhívjuk 
olvasóink nagybecsű figyelmét.

—  A légrádi vásár. A kereskedelem
ügyi miniszter megengedte, hogy a folyó hó 
12-én megtartani szokott légrádi országos 
vásár ez idén kivételesen 13-án tartassák meg

—  Elitéit nemzetiségi izgató Novák 
Antal slrugai lakos LtrasKovics gróf erdő őre 
múlt év november 6-án két perlaki vendég
lőben nagyobb társaság előtt a magyar nem
zetet gyalázta: »Ne beszeljenek, — úgymond 
— magyarul, mivel fájdalmas reá nézve, ha 
Muraközben magyarul beszélnek.« Azonkívül 
még más reprodukálhatlan szavakkal is illette 
a magyarokat, miért a perlaki csendőrség 
feljelentette a nagykanizsai törvényszéknél 
az izgatót. A nagykanizsai törvényszék a 
minap tárgyalta az ügyet. A vádlott ittas
sággal védekezett, de a beidézett horvát ajkú 
tanuk ellene vallottak, minek alapján a tör
vényszék a magyar nemzet elleni gyűlöletre 
való izgatás vétségében mondotta ki bűnös
nek a vádlottat, és 2 hónapi államtogházra 
és 40 korona pénzbüntetésre Ítélte. Az Ítélet 
a jelenvolt muraköziekben látható megelége
dést keltett.

—  Nyilvános köezönet A Csáktornyái 
Takarékpénztár 50, a Muraközi Takarék- 
pénztár 40, a Csáktornyavidéki Takarékpénz
tár 30 korona adományt volt szives a Csák
tornyái Iparosítják Egyesülete segélyezésére 
kiutalványozni, mely összegek átvételét a 
magam és egyesületem részéről legmélyebb 
hálánk kapcsán a nyilvánosság előtt is nyug
tatom. Csáktornya, 1905. márczius hó 9-én. 
Zrínyi Károly, elnök.

— Tömeges magszállitás!az államnak. Makfalvay 
Géza földmivelésügyi államtitkár, Sierbán János 
kir. jószágigazgató kíséretében e napokban meglá
togatta Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magke
reskedésének Budapest, Rottenbiller-u. 33. sz alatt 
levő központi telepét és az állam részére nagyobb 
megrendelést tett lóhere és luezerna magból. Ez 
alkalommal nagy érdeklődéssel megtekintette az 
egész telepet, hol most a tavasz idején 140 főből 
álló személyzet bonyolítja le a mag szétküldésé 
nek nagy munkáját.

—  A Csáktornyái iparosok ez idei tánc2- 
mulatságukat folyó hó 4-én tarlották meg a 
Zrínyi szálloda nagytermében. A tánczeslély 
minden tekintetben igen szépen sikerült. 
Jelen voltak rajta a Csáktornyái és környék
beli iparosok szine-java s a Csáktornyái 
intelligentia oly számban, hogy a nagyterem
ben eleinte alig lehetett mozogni. A tánezok- 
ban is csak éjiéi után lehetett rendet tartani, 
mikor a közönség egy része eltávozott Az 
első négyest 50 pár tánczolla. A mulatság 
erkölcsi sikerével, arányos volt az anyagi 
siker is, melyről tanúságot tesz azaz örven
detes tény is, hogy csak felülfizetésekben 
236 kor. 50 fillér bevétele volt az estélynek. 
Felülfizettek: Maries Ottó 10 kor.; Verbancsics 
Ferencz 9 kor.; Ziegler Kálmán, Morandint 
Bálint, Pethő Jenő 8—8 kor.; Nuzsy Mátyás, 
Kraschovetz József 6—6 kor ; dr. Schwarz 
Albert, Pálya Mihály, Neumann Samu, 
Neumann Róbert, Pruszatz Alajos 5—5 kor ; 
Kayser Lajos, Margitai József, Pecsornik Ottó, 
Zrínyi Miklós, Slrausz Sándor, Kollarics 
Mihály 4 -4  kor., Salon Péter, Besnyák 
Lajos, Antonovics József, Holczmann Mihály, 
Zrínyi Károly, dr. Viola Vilmos, Gráner Miksa, 
Rosenberg Richard. Benedik Béla, Tóth István, 
Plichta Béla, Mihalics Ferencz 3—3 kor.; 
Kaczun Mihály. Klein Mór, Tauszik Oszkár, 
N. N. Stolczer József, Molnár Elek, Schulleg 
János, dr. Hídvégi Miksa, Mráz Kudolfné, 
Ivacsics lgnácz, Maszfnak József, Weisz Miksa, 
Kopjár Sándor, Lobi Rezső, Heilig József, 
Hencsey Gábor, Grics Géza, Zrínyi Viktor, 
Huszár Pál, Puhr Mátyás, Hirschmann Leó, 
Bencsák Sztana, Bencsák Emma, Bencsák 
Richárd, Heiszig Ferencz, Czvetkovics Antal. 
Strahia Károly, Ferencsina István, Pruzsmszky 
őrnagy, Diettrich János, Molnár Gáspár, 
Horváth Géza, Szilágyi Gyula, Neumann 
Salamon 2—2 kor: Mayer Lajos, Klein 
Vilrnosné, Lipschitz József, Herczer Izidor, 
Czövek István, Kreulz Lipót, Blau Antal, 
Kemény Jákó, özv. Márcziusné, Fischer Endre, 
Bedics Ferencz, Mráz Testvérek, Heinrich 
Sándor, N. N., Hirschler Emil, Dreisiger Izsó, 
Blau Sándor, Meider Albert, Hirschmann 
Henrik, N. N„ Tömör Boldizsár. Stankó Peter, 
Králl Mátyás, Grau Géza, Slrausz Miksa, 
Kopjár István, Hirschler Samu, Unterrtcker 
József, dr. Schwarz Lajos, Vajda Andor, 
Frász Balázs, Dréger százados, Velebit had
nagy, dr. Gänger ezredorvos,Kokovina had nagy, 
Weisz Viktor, Döring Emil, Vajda Elemér, 
Gerstmann Ernő l — l kor.; Mik Szilárd 50 
fillér. Fogadják a nagyon tisztelt felülfizetők 
az iparosok otthona nevében a rendező bi
zottság hálás köszönetét.

— Nyilvános köszönet Az »Alsómura- 
közi Takarékpénztár« a perlaki önkéntes 
tűzoltó egyletnek ez idén is 50 koronát volt 
szives adományozni, mely szives adományért 
ez utón is hálás köszönetét mond az egylet 
elöljárósága.

— Az Élet, a régi jó Képes Családi Lapok, 
az újévben gyökeresen átalakítva, uj köntösében e 
rövid idő alatt nemcsak régi híveinek igényeit elé
gíti ki fokozott mérvben, de széles körben is álta
lános elismerésre tett szert. Az Élet mindenben 
arra törekszik, hogy nélkülözhette!) illustrált szép- 
irodalmi hetilapot adjon a magyar család kezébe. 
Az Élet hasábjain a magyar nemzeti eszmékért

küzd, mindent a magyarság szempontjából ítél 
meg. Az Élet hasábjait a legnevesebb magyar írók 
és költők keresik föl munkáikkal, a politikai, társa
dalmi,, művészeti, gazdasági élet aktuális eseményei 
könnyed, szórakoztató modorban megírva és illusz
trálva jelennek meg hélről-hétre Az Életben, a 
melyben azonkívül hasznos tudnivalóknak, tudomá
nyos apróságoknak, a háztartás és a divat körébe 
tartozó dolgoknak is bő tér van engedve. E sok 
oldaluság és fényes kiállítása daczára is Az Élet 
a legolcsóbb magyar hetilap, előfizetési dija negyed
évre csak 3 korona lévén. Az Élet e heti száma is 
páratlan bö tartalmú. Közli annak a 16 államfér
finak  a képét, kiket a király magához rendelt. Az 
aktuális események közül képekben bemutatja a 
Mukden körüli harezokat, az Operában rendezett 
élő sakkjátékot stb. Irodalmi részében elbeszélések, 
tárczák, költemények mellett Beniczkyné Bajza 
Lenke regényét, politikai csevegést, gazdag közgaz
dasági, színházi, divat rovatokat találunk. Az Elet 
az érdeklődőknek szívesen küld mutatvány számot 
kiadóhivatala révén (Budapest, Muzeum-körut 7.)

—  Gazdákat és iparosokat érdeklő elvi 
jelentőségi határozatok. A kereskedelemügyi 
miniszter lekutóbb kimondotta, hogy saját és 
túlnyomóan saját termesztésű kerti, mezei 
és egyéb mezőgazdasági termékek (élelmi
szerek és nyerstermények, különféle tejter
mékek, tojás, szárnyas állatok, stb.) eladása 
helységről-helységre vagy házról-házra háza- 
lási engedély nélkül is eszközölhető. — Ács
mesteri iparengedélylyel rendelkező ácsipa
rosok kis- és nagyközségekben egészben is 
elvállalhatják oly földszintes lakóházak építé
sét, a melyekhez semmi kőmives-munka, 
hanem tisztán csak ácsmunka szükséges. — 
Kihágást képez, ha valamelyik iparos tanon- 
czát mással, mint az iparüzlethez tartozó 
teendőkkel foglalkoztatja.

—  Tyuk lopások Baksza István őrségi 
lakos, 22 éves suhancz Kollarics Simon 
ugyanottani lakostól 3 drb. tyúkot lopott. — 
Mikácz János és neje Adamecz Czeczilia 
üzletszerüleg foglalkoztak a baromfi tolvaj- 
lással. Február 25-én Drávaszentivánon lop
tak 7 darab tyúkot, 28-án Nagyfaluban 
Csalopek Józseftől 12 darabot, folyó hó 3-án 
Zalaujváron Fodor Ferencztől 10 darabot. 
Ez utóbbi lopáson, jobban mondva a lopott 
jószágok eladása alkalmával azonban rajta 
veszítettek, mert amikor a lopott jószágokat 
3-án egyik Csáktornyái baromfi kereskedőnél 
elakarták adni, elfogták őket. Hogy még több 
lopás is terheli őket, valószínű. — Goricsanecz 
Mihály és nővére Mária folyó hó 3-ára 
virradóra Drávavásárhelyen Özv. Topliceanecz 
Máriától loptak 4 tyúkot.

— Dr Schwarz Albert Csáktornyái 
községi orvos szabadságáról visszaérkezett s 
folyó hó 10-etŐi kezdve isméi rendel.

— Sárközi Sándor Csáktornyái beteg 
czigány prímás részére utóbb a következők 
adakoztak: Wollák Rezső 10 kor., Kohn 
Hermann 5 kor., Rosenberg Kálmán 2 kor., 
Knortzer Károly 2 kor., Heinrich Alfréd 2 
kor., Gráner Henrik 2 kor., Blau Benő 2 
kor, Bachrach Elemér 2 kor., Fulai Henrik 
2 kor., Grész Gyula 2 kor., Koltay Ferencz
1 kor., Premecz Miklós 1 kor., Zs. Zs. 2 
kor,, Vargha Sándor 2 kor., Mayer Lajos 1 
kor., Gerstmann Ernő 3 kor., Rosenberg 
Lajos 4 kor., Baumann Zsigmond 2 kor, 
Mayer Hermann 2 kor., Pethő Jenő 10 kor., 
Pálya Mihály 4 kor, itj. Neumann Miksa 2 
kor , Kollarics Imre Murasiklós 1 kor., Viasz 
Nándor 2 kor, Heinrich Miksa 4 kor., László 
Béla 40 fill, Vajda Elemér 2 kor., Grész Ernő
2 kor., Farkas Lajos 2 kor., N. N. 5 kor., 
dr. Wolf Béla 5 kor., Margitai József 4 kor.

Felelő« szerkesztő:
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



XXII. teöaj. Csáktornya, 1905. marcziuáa 12-ga. Broj 11.

Sve poSiljke se tiéué zadriaja 
novinah, naj se poäiljaju na 
íme, Margitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljatvo;
knjiiara FischeI Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poéljaju.

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

Pojedini broji koátaju 20 fill

na horvatakom i maajarakom jeziku izlazefci druitveni, znaatveni i povuíljivi Hat za púk 0bznane se poleg pogodl)e
i fal raőunaju.

Iz lazi s v a k i t je d e n  Je d e n k ra t i to :  vu  s va ku  ne de lju .

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

Marciuá 15.
To je naö dén. Dén naáega zveliőenja. 

Dén protulétja, kada je poéelo sunce slobo- 
de sajiti zvrhu nas. Dén kojega su naái pra- 
dedi dugó i dugó Cekali, как Izrael Messi- 
aáa i ovaj den je doáel, jer je moral dojti, 
slobodu nam je donesel, zel nam je iz ple- 
éah te2ke jarme robstvo i jednakim nas je 
napravil sve, как smo i jednaki stvor bo2ji.

1848-ga marciuáa 15-ga je prestala 
plemenáéina i robstvo, svaki je postal slo- 
boden őovek, Covek od onda je sarno tuliko 
vreden, kuliko si sa svojimi dvema rukami 
i pametjom zasluíi. Put je odprt tak pred 
siromakom, как pred bogatuáom, da napre- 
duje. Taj put se je marciuáa 15-ga odprl.

Petdeset sedem Ijet je veő od onda, ali 
táj dén navek Éivi vu naéih srdcah. Vu og- 
nju su gorela srdca onda, kada je Petőfi, 
veliki pesnik zaviknul magjarom:

Na noge magjar! . . .
Tu je vreme sada ili nigdarl . . . .

I joS denes nam vu ognju gori srdce, 
kada se spomenemo toga velikoga dneva.

Svetite vu srdcu taj veliki den, malo 
njih je, koji Éiviju joä iz onoga vremena i 
seCaju se, kada je prestalo robstvo, ali oni 
koji su je oni znaju najbolje da je to bilo 
zveliCenje siromaka na zemlji.

Mi koji sada váivamo to blaáentsvo, 
mi si зато misliti moremo da kakov je bil 
to stalid, kada je jezero i jezero ljudi vu

robstvu trpelo, ali Bog nam nedaj to pro- 
bati.

Marciuä 15-ti nas je oslobodil od toga, 
taj dan je spomenek naäega zveliCenja na 
zemlji, zalo posvetimo taj den vu srdcu!

Jedna dobra naredba.
Vu veliki vruCini, kada je gezda dalko 

na polju, doma su samo starci, koji £ito 
suäiju, najedenkral se samo visoko zdigr.e 
dim i piámén i zalem se éuje slraäen glas 
po celim selu: »Ogenj je!» — Ogenj se je 
vu parni zapoéel, gdo ga je napravil, to 
nigdo nezua. Morebiti, kaj je gdo äibicu hi- 
til vkrej, pak se je sada vu velikoj vruCini 
vu2gala od drbanja kokoäi, Kak je gud sa
da je véé zabadav nalo misliti, sada je naj- 
glavneäe osloboditi ono, kaj je za osloboditi.

Ali gdo bude oslobodil ? Morebiti oni 
starci, koji se i tak komaj gibleju od terha 
vnogih Ijet, ili morebiti deca, koja joä nili 
to neznaju kakova velika pogibelj je ogenj! 
— A gazda, dru2ina i vekáa deca su na 
polju, vnogokrat i jednu vuru dalko od do
ma, — oh im zatoga pol sela more zgoreti 
i dók oni dimo dojdeju, svoje stanje véé vu 
prah i pepel preobrnjeno najdeju.

Oh, i za misei je straäno, kada vidimo 
da onaj martjivi gazda, koj si je svojimi 
Äulji priskrbel sve, kaj je imel, vu jednoj 
kratkoj vuri mu je plamen sve na nikaj 
del, na siromaka ga spravil, lak rekué sle-

kel ga je i samo ono mu je ostavil, kaj je 
na njem ostalo!

A zakaj se je ogenj tak na hitro raz- 
áiril? To nam raztolnaCi ona naredba, koja 
éujem, da je éakovskoga kotara gosp. veliki 
sudeo vun dal. Та naredba pak zapove gaz- 
dom, da borovicu pozderje i t. d. drugetak- 
ve jako lehko se vuágajuée stvari iz plotov 
doli odstraniju, i da na plvt nigdo nesme 
takove stvari vise metati. I to sam Cul, da 
je gosp. velikoga sudca na to naredbu drá- 
vacsányski ogenj genul, gde je zbog velikoga 
vetra ravno po plot! se najbolje Siril ogenj.

Dakle sada po celim kotaru doli dojde 
borovica iz plotov. To je dobro tak! Samo 
idemo vu naSa medjimurska sela, svaki gaz
da ima skoro takovoga plota, a onda к tó
mű joS tak pogibelno raztalanje grunta, da 
je skoro svaki grunt gnjezda ognja, gnjezda 
pogibelji. Jer Skedenj je pun slame, ako se 
tu za£ge, poleg je plot sa borovicom, koj 
tijam do susedovoga Skednja sedgne, za malo 
vreme je i ovaj vu plamnu i tak dalje 
drugi. Pak ogenj se najviSekrat po letu pri- 
peti, kada je vu Skednju £ito, Ceno i tak 
rekué céloga leta znoj gazde.

Dakle jako je dobro da je ova nared
ba vun dane. Ako se gazdi naSi lak neécju 
braniti od pogibelji, da bi si stanje i silje, 
pak 2ivinu assekulerati dali. barem, naj pri- 
preCiju svaku priliku, koja bi ognja mogla 
iliti zrokuvati, ili ga Siriti.

Kaj bi joS dobro bilo, to bi sami gazdi 
morali véiniti, bez svaké naredbe, a to je, 
da drevje sadiju med stanje. Samo on koj

z  А в a  v  A.

Ruka ruku pere.
Kropacsek JoSka zvonar, ali mozbit je 

njegova tenja bila, kad jednoö po dugoj 
mrzloj cirkvi ide i prama kraju pri jednim 
malim oltani postane. Na oltaru joä gorele 
su sveée; na no2ne prste se zepne i po re- 
doma vgasi sveőe nazad se povrne vu se- 
geStriju, nego kad je poljeg drugih na strani 
bivSih svetcov bil iSel, skrovne brojeve je 
ponavlal.

360. — 720. — 290 — 530 — i 150.
Ljudi su pomalo takaj bili van otiáli. 

Kropacsek naprvo vzeme od cirkvenih vrat 
kljuCa, zatvori vrata, za obrne kljuőa na 
koruS idufia vrata takaj, i kad je véé osve- 
doéeni bil о tom, da on sam jedini ostal 
je vu cirkvi iz nagnutom glavom i aalost- 
nim obrazom poklekne si pred oltara sve- 
toga Bonifaca, i sledeőa si bil premiäljaval 
vu svojoj pameti:

Ti ei к meni naveke najbolái i ja vu 
tebe najvekSe ufanje imam.

Na tvoj oltár denem navek najlepäe iz

ápicami na kinéane prestiraée, ti dobijeá od 
mene najlepäe evetje ljudi koje poboSni 
cirkvi donaáaju. Ti poznajeä najbolje moje 
celo Vivienje, ti se moliá pri gospodinu za 
greánu duáu moju za smiluvanje.

Tebi se obtuzim, da ni za dugó moral 
budem vumreti, nego ja se jako bojim od 
smrti. Kaj bude onda sa mojom 2enorn i 
mojimi malimi sirotinjami?

Kaj bude sa mojom hi2om i mojim 
malim vrtekom, kojega joá nisam izplatil 
od triuh ljet? Prodali ga budu, s penezi 
pako drugi se razdeliju . . .

Zato se bojim od smrti, koja se veö 
navmula prama meni, za kratko vreme 
dojde véé kmeni, ar njezinoga slapa kad 
kada na svojim ubrazu éutim. Ti vidiä moju 
duäu, Bonifác da joä nebi rád ostaviti za 
naveke ovoga éalarnoga sveta . . .

— Istinski i poáten Clovek jesem i poá- 
teno bi rád i vumreti. Nego dók moje po$- 
lene dugove neizplatim, nebi si rád nagnul 
moju glavu na poéivaliáée. Vu ovoj cirkvi 
neima svetca kojemu nebi bil du2en neku- 
liko forintov.

íz tvojega Sparavca sam takaj po malo 
zjemal 5 forinti trideset krajcarov, kajti ti

jesi cirkve öve najsiromaákeái svetec к tebi 
se hódi molit najmenje poboanikov. Nego i 
ovim drugim takaj duíen jesem, kojemu 7 
íorinli dvadeset krajcarov, kojemu pako 3 
forinté 60 krajcarov. Moj dug sveskupa 
znaáa do dvadeset forintov. Как budem ja 
moguéen ovo izplatiti? То samo Svemoguéi 
Bog znali more!

— Nego on, koj evetje razeveéuje na 
polju i hrani poljske ptice, skrb ima na 
mene takaj, na svojega najzadnjega slugu 
i nebude me vtopil vu mojih strahovitih 
dugovah. On dopusti, on puta otvori za moje 
zveliéenje.

— Oh ti Bonifác budi mi na pomoé !.
— Zvonar Joftka sa nutraánjom skruSe- 

nom proánjom vr2e svoj pogled na svetca, 
on pako krotkim dobrotivnim pogledom po- 
smehavajuéi gledi doli na njega, как on 
komu Cisto poznata je cela stvar!

— Drugi dan su romari doSli vu selu.
Za vrtovi i na polju su noéuvali vu

jutro pako cirkvu se jesu sakupili, da za 
blagoslov prosiju za zelenu setvu, na polju 
izhajajuée Vivienje. Nego naj vise ljudih, 
íenah staricah i decah se okolo Bonifác ol
tara bilo ukupliavalo, pevali i kleéeö pro-



je videl, kuliko öuva drevje stana od ognja 
on more to preporuöiti gazdorn, naj sadiju 
takvo drevje, kője se áiroko rezreste i gus
to kitje ima. Za to su priliöne maline, öreá- 
nje maline, öreánje i t. d. Oreh je veö ne 
tak priliöen, jer pomalen raste.

Videl sam veö sluCaj, kada je jednu 
hi2u od druge samo vuzki okolo 5 metrov 
áiroki dvor razdelil, kaj su kola komaj iäla 
med dvemi hi2ami, pak kada je jedna hi2a 
gorela, drugoj se nije nikaj pripetilo, jer как 
je ova hi2a koja je gorela napre bila kraj 
puta,.a ova druga pak nutri bolje pred 
njom je bila jedna visoka öreánja i drugo 
drevje, pa evo, ovo drevo je tak öuvalo 
slamnatu hi2u, da je ona ostala dok je po
leg susedova zgorela.

Dakle pohasnujmo svaku priliku, koja 
nas brani od nesreöe, i odstranimo predi 
sve, kaj bi nas nesreönim mogio deti.

Tabor vu A2iji.

Boj, koj se je veö pred nekojim tjed- 
nom zapoöel okolo Mukdena joá traja. Так 
rusi, как japanci straäno se hrvaju. Kak 
jedne novine piáeju veö je 80 jezer mrtvih 
ostalo na bojnom polju iz obedveuh stra- 
nih i Bog zna kuliko joá oranjenih pak evo 
joá nedojdeju glasi niti iz jedne, niti iz dru
ge strani od preobladanja.

Ali как donaáa glasa brzojav, japanci 
su itak napre pred rusi. I öuje da za krat- 
ko vreme budeju rusi obkoljeni.

Mukden je joá vu ruskih rukah, ali как 
veliko hrvanje je za njega, to nam najno- 
veái brzojavi ka2eju. Kuropatkinu — su iz 
Petrograda dopustili, da slobodno ostavi Muk
dena i sa vojskom se naj 2uri gori prama 
sevru, da ga japanci öisto neobkoliju Kuro- 
patkin sam zna vu kakvoj je pogibelji, pak 
zato se sa velikom borbom trsi, da si naj- 
prije put osigura vun iz Mukdena vu Tien- 
ling, a iz druge strani mora paziti da po- 
beg ruske sredinke, koju Nodzu japanski 
general jako tiska osegura po fusanskim 
putu, zakojega se iz sve jakosti brani Line- 
viö proti Kuroki i Kavimura japanskim ge
nerálom.

bili jesu za pomoö, ar od öudo öinjenosti 
glas raziáel se je med proáöenjari. Da vu 
minuöem Ijetu je takaj zvraöil zvonarov naj- 
menjáe dete, koje kad se slive zorile jesu, 
veö trikrat imalo je groznicu, i da zvona- 
rovoj 2eni je takaj na pomoö, bil, kad je 
pet tjednov Ie2ala vu 2utim betegu, nego 
posluhnul je samoga zvonara takaj, как gu- 
der posluhne on svakoga, koj se sa öistom 
duäom obrne к njemu.

Bonifác od ovoga vremena nastal je 
najsveöeneái svetec. Njegov oltár navek pun 
je bil sa cvetjem, njegove sveCe joá öisto 
do kraja nisu bile zgorele, veő nőve voá- 
Cene sveöe je dobil, iz zvezdami nakinöe- 
noga njegovoga plaáöa ponovili jesu, neka 
malo zamazanoga oltarskoga stolnjaka takaj 
sa novim premenili jesu. Romari su odnesli 
öudoöineöega glasa, i od svih okolicah do- 
hadjali su naproáöenje i äparavec se lepo 
bil spunjaval sa penezi. Zvonar navek sa 
zahvalnim pogledom gledal je prama njemu.

— Zahvalen pogled vrgel je prama 
njemu onda takaj kad je on nastal najprvi 
svetec najmre cirkve patron. Njegova slika 
lam je stala na velikim oltaru, glavu muje 
kioeila lepa gloria, pred njim pako naveke

Ali dok japanska desna vojska tak na 
velikoma zeme Kuropatkinu jakost vu posel. 
okolo Mukdena dvoja zadaöa ga öeka. Na 
dve strani mora dr2ati borbu. Najskrad- 
nja japanska leva vojska pod vodstvom Nogi 
generala je okolo Mukdena tak jako poöelo 
hrvanje, sada vu najnoveáe vreme se trsi, 
da sa najfriákeáim hodom pred rusku voj- 
sku vudri, odreie puta pred rusi i Zeljezni- 
cu i tak Kuropatkina vu miáolovku spravi 
pri Mukdenu, odkud se nebude mogel oslo- 
boditi.

Da to pripreöi, se velikom borbom hrva 
Kuropatkin, ali svaki glas, koj iz bojnoga 
polja dojde nam to ka2e da zabadava. Isti- 
na, da Kuropatkin da glasa negda—negda 
od kakvoga maloga preobladanja, ali to je 
jako mräavo veselje, jer vu glavnih bitkah 
ondi svigdar rusi dobiju. Veö i sami rusi 
doma vu Petrograda neverujeju i neufaju 
se, da bi Kuropatkin mogel pobegnuti iz 
Mukdena i morebiti dok naái öitatelji ovo 
öitaju, zatoga bude veö Mukden vu japans- 
kih rukah i Kuropatkin se bude predal.

Celi svet sa znati2eljnostjom gledi taj 
straáni boj, koj je veö tuliko jezer ljudi 
po2rl i kojemu je joá ne konec.

Kaj je novoga!

N ea reéa .

Novak Anna 17 Ijetoána preloöka puca 
van je otiála vu áumu gde je njeni otec 
dreva bil sekel. Na pucu je drevo opalo i 
zaklalo nju je. Nepazljivost nikoga ne terái.

Vum eri j e  vu zdencu.

Vu letinskim kotaru leZeöoj Csehi ob- 
öini Fürét Fülöp, koj vu pogibeljnim betegu 
bijaáe, minuöeg meseca 25 dneva vjutro 
okolo 4 vure, kad je njegova 2ena joá do- 
bro spala bila, pit je iáéi vodu к blizu — 
hi2e stojeöemu zdencu. Kad se nesreöni ölo- 
vek na niske zdenöne ograje (tenice) bil 
naslonil mamica se mii zvrtela i vu zdenec 
je opal. I drugaö betelni ölovek se na br 
zoma bil zalejal. Zóna njegova, koja se za 
kratko vreme prebudila, na postelji njegovi 
ni ga naála, susede je zbudila, koji po du- 
gim iskanju vu zdencu naáli jesu Für^la.

gorel je lampaá. Ostali drugi svetci malo 
öudnim pogledom gledali su bili na njega 
kajti njim ne bilo poznato tajno pripeöenje, 
medjutim oni takaj msu mogli nikaj reöi 
proti tomu, kajti zvonar izplatil je prinjih 
imajuöega svega svojega duga.

Kropacsek Joáka od vezda veö nikomu 
du2en nije bil. Svoju hi2u i vrta takaj je 
izplatil detcu svoju dal je ákolati, dapaöe 
svojoj 2eni mogel je kupiti örnu opravu ta- 
kaj. Sad ga veö smrtno miálenje ne bantu- 
való. Pomalo se — poöel i debeliti takaj, i 
njegova pluöa tak se jesu bila objaöila, da 
bez svaké teZkoöe bil je moguöen na tri ko
raka daljine ceíi red goreöih sveö spuhnuti.

Nego zato kad kada, kad su veö svi 
bili otiáli iz cirkve joá navek navaden bil 
si je pokleknuti pred svojega branitelnoga 
svetca sliku, i skruáen>m glasom je ovak 
bil mold:

Ti s í к meni navek najbolái i ja naj- 
vekáe ufanje vu tebi imam.

Joá navek na tvoj oltár devljem sa ápi- 
cami nakinöene najlepáe stolnjake ti dobivaá 
najlepáe cvetja i najdebleáe sveöe. Ti se 
moliá pri gospodinu Bogu za greánu duáu 
moju i za grehov odproáöenje.

S ta r  о д а  6 lo vek а к о л е е .

Toplek Andor 70 Ijetoáni béciisko sla- 
novnik, minuöeg meseca 26 dneva poelje 
pod ne svojega sina koj je 2elezne ceste te- 
гак, ga к murakiralyiskomu kolodvoru bil 
sprevodil. Kad se nazad navrnul pri murs- 
kim mostu je vu jednu gliboku grabu opal. 
Onud hodeöi ljudi drugi dán su ga mrtvoga 
naáli. Vraöiteljsko pregledavanje je ustano- 
vilo, da 70 Ijetoánjega starca, glede njegove 
starosti, sröni krö ga dosegel.

K ra d ljlvo a i.

Lenger Mátyáá beliöki stauovnik, od 
Zerjav Jánoá takaj iz onoga mesta stanov- 
nika 2 metercentov kuruze je vkral. — 
Fodor Jánoá paphegyiiskoga slanovnika iz 
kerekhegyiiske njegove áume 42 komadov 
svakojaöke íivuöe sirove drevi Juriáiö István 
iákolahegyiiski stanovnik Ijetos po kajkakvih 
dnevih vnoöi je pod2agal i odpeljal.

K o j n ezn a  n e m ik i n jeg a  atreUju.

Vu Nemákim orsagu, vu Strasburgu se 
dogodilo ovo pripeöenje, da na stra2i sto- 
jeöi soldat strelil je jednoga öloveka, ar nije 
razmil nemáki. Vu Strasburgu najmre jeden 
Bogenec zvani imuöen ölovek öve dane iáéi 
je poleg soldaökoga skladiáöa, gde ne slo
bodno hoditi. Na stra2i stojeöi soldat trikrat 
véli imuönomu öloveku, da naj stoji. Boge
nec medjutim n»je znal nemáki, nije raz- 
mel kaj soldat govori, nit se ni ogledal na 
njega. Ovo mu je bilo njegovo pogublenje, 
ar straZar je na nje strelil i Bogenec se 
mrtev sruáil skupa. íz jednim civilskim Clo- 
vekom menje je dakle sad na zemlji, zbog 
jedne male soldaöke regule.

G o reéi zra k o p io v  (lu ftb a llo n ).

Od osobite i dokonöane nesreöe javiju 
iz Barcelone. Ovdi proáastnu nedelju, jeden 
Sauer zvani zrakoplovac pred mnoÉina Ijud- 
mi se vu zrak bil pustil. Zrakopiov je veö 
prec visoko vu zraku bil lebdil, kad iz zra- 
koplova samo na jedenpul plamna bilo vi- 
deti i zrakopiov sa velikom brzoöum je na 
zemiju opal. Sauer videöi da je zgublen, 
van skoöi iz koáare i na zemlji tak teíke 
rane je trpel, da vu íivlenju mogel bi os- 
tati öisto malo ufanja ima. Ognju je taj

Tebi imarn zahvaliti, da se veö nebojim 
smrli, ar si imái skrb na moju 2enu hi2u, 
vrta i malu inoju deöicu.

— Tebi imam zahvaliti, da kakti poá- 
teni i istinski ölovek morém stupiti pred 
bo2ansko sjajno predstolje, kajti némám du
ga. Izplatil jesem veö maloga birova, kan- 
toricu, izplatil jesem svetoga Pongraca takaj 
komu pako sam najviáe du2en bil.

— Gospodin koj evetje razveöuje polj- 
ske ptice, hrani nije ostavil nit svojega naj- 
zadnjega slugu, nego tebe je poslal meni na 
pomoö, da budeá moj öuvar i osloboditelj.

Tebi imam zahvaliti, da kakti poáten 
ölovek budem si na poöinek nagnul poáte- 
nu moju glavu.

Tim se gori stane, van potegne iz me
sta velikoga áparavca, i svojim zepnim no- 
2om kroz luknju izvadi van vu áparavcu 
zadrZavajuöe blago i poáteno se razdeli sa 
Bonifacom i blaZeno, duhovnim mirom se 
odalji, как koj zna, da njega joá nebeskoga 
kraljestva svetci takaj podupiraju.

Po MIKLÓSU.
M. F.
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zrok bil, da zrakoplov vu zraku к jednomu 
elektriőkomu drotu se vudrl, iz kojega se 
iskra pojavila, od kője onda celi zrakoplov 
na jedenkrat je vu plamnu postai.

Strakno \ id  je n je .

Parobrodski ljudi viáekrat povedaju od 
straöne vidljivosti, kője med putovanjem 
dospeju pred oCi njihove. Sad medjulim od 
takove morske vidljivosti dohadja glas, koj 
jedva da je smiálotina, ar na jenkrat vnogi 
videli jesu. íz San Francisko najme javíju 
da »City ot Panama» zvani parobrod koj 
januara 21 dneva naputil se iz peruiskih 
bregov öve dane doáel je tamo i parobroda 
slugi i Cinovniki veliju, da na jednorn me- 
stu na vise mil Sirine povsema pokrito bi- 
jaSe morje íz plivajuCemi drevi, travom, £i- 
vinskemi i CloveCanskemi mrtvimi teli* na 
tuliko, da parobrod, koma da moguCi je bil 
med njimi prek plivati. Ovo pojavlenje, tak 
sudiju geologuái, da negde vu Srednjoj A- 
meriki, med velikimi vulkáni velika pre- 
menba mogla je nastati i moguCe je, da se 
tom prilikom cela krajina vtunula. Od se- 
gurnoga pripeCenja glasi, ovoga skrovnoga 
posla joá do sada nisu к nam doSli.
P rem enba vu budapektanakim  sr b -

akim kon zu la tu k u .

PetkoviC Todor, sadanji budimpeStanski 
srbski nadkonzul, как iz Belgrada po tele- 
gramu javiju, ostavi svoju sluábu i na mes- 
to njegovo konStatinapoljskoga srbske vlade 
tajnika Ivanic Ivana budu imenuvali za 
budimpeStanskoga nadkonzula. IvaniC Ivan 
se vu magjarskim orsagu narodil i ni satno 
da dobro pózna magjarske okolnosti, nego 
magjarski takaj izvrstno govori.

S ír é i je n i i  о bekeni.

Od skrovnih greSnih pripeCenjah od 
nekulikov danov zazvedava sada redarstvo. 
Poleg PejaCevich Albert grofa irinyiiske pus- 
tare blizu RakoSpalote, vu agacijski Sumi 
najmre öve dane poslie podne, jednu za 
dosta dobro obleCeno muáko mrtvo telő 
oaSli jesu na drevo obeSeno. Kad su ga iz 
dreva dőli bili vzeli, spazili su, da na gla- 
vi jedna velika prestreljena rana se vidi. 
Revolveru medjutim nit glasa ni bilo nigde 
nego naSli jesu pod drevom jednog malog 
glaZeka, iz ovim napisom »otrov». NesreC- 
noga Cloveka vu njegovo belő opravo G. M. 
slove jesu naSite. Osobnost njegovo как ta
kaj to, da jeli po ubojnosti postai je aldo- 
vom, nisu moguCi bili na svetlo donesti. 
Mrtvo telő odpeljali su na rakoSpalotaijskoga 
groblja hiíu, redarstvo pako na dalje vodi 
traibu. Kesno vnoCi uspjesilo se redarom 
obeSenoga i prestreljenoga Cloveka njegovo 
osobnost za ustanoviti. Ovaj idti je Grosz 
Markus tergovec koj ove dane iz jednoga 
Spitala gde su njega bili vraCili, |e odonud 
skoCil. Ovo joS bolje skrovno óim pripeCe- 
nje i nije nemoguCno, da nesreCni razbojne 
krvoloCnosti postal je aldovom.

P o  ire s,

Iz Tirola od brojenih potresov glas do- 
hadja. Vu Insbrukku ove dane vjutro ob 
Sestoj vuri poleg vedrenoga neba jaki potres 
bijaäe, koj pet minut trpel je i kojega ve- 
liki Sum sprevadjal je. Vu hiátah posudje 
se sprehitalo, na steni pak su — vure su 
postale i hi2na vrata su se odprla. Vu su- 
sednih krajevih su takaj Cu tili potresa. Iz 
Halla takaj od spodobnoga javiju: Ovdi ta
kaj vu isti on dan vu istoj oni vuri, veliki 
potres bijaSe, jedne hi2e jedna stran se doli

vruhnula Potres zvan toga bijaSe vu Cellen 
i Kaltenbachu takaj, sve posvud veliki strah 
zrokuvajuCi.

L e p i za ru én lék i p rik a z,

Drugi CloveCanski sini, ako se oíeniju, 
navadni su dobiti od zaruönice prikaza. Rot- 
schild Alfonz baruna sin, koj se sad oíenil 
iz ovom prigodom druge je znenadil sa pri- 
kazom. Mladi barun je bil v slu^bi, to se 
razumiva da vu Cestitoj i dobro plaCenoj 
slu2bi, kod Francuske juáne belezne ceste 
direkciji, gde njegov japica takaj vu jako 
dobroj sluzbi biva. Na svojega venCanja dán 
petdeset jezer frankov polofcil je pri podu- 
zeöa peneznicu, iz tóm naCinom, da iz ovo
ga poduzeóa Cinovnikov njihovim к Ceram 
imádé se dati, ali ako bi vec neka malo 
vrednost í imale, da se iz ovim spuni. l)i 
rekciji se na tuliko bila dopala ova idea, 
da 50 jezer frankov spuni na sto jezer 
franke. Iz ove Sume penez svaka pojedina 
zamufc iduCa puca, ako joS trideset Ijet sta- 
rosti néma i ako njezin otac ili majka naj 
menje pet Ijet sluÄili su pri aeleznici, petsto 
frankov dobiti segurno se moraju nadjati. 
To je segurno, da vnogo i vnogo devojCicah 
srdce átéli sada sva dobra mladomu Rot- 
schildu.

R u sk o  jap a n a ko g a bója ran jen iki,

L)r. Koslovski karhiniiskoga Spilala 
druStva Clan, strahovitoga glasa piSe, od po
leg Saho potoka bivSe bitke ranjenikov. Ra- 
njemke od vaátati oktobra 15 dneva poCeli 
jesu i ovo zbog neprestanoma padajuCega 
veliko snega od dva Ijedna duÉe trpelo je. 
Na lo odredjena Zelezna kolaHÖOO, vu iz sla- 
mom zamotana marSeCka kola pako 30 jezer 
ranjenikov namestili jesu, kője nikakve dru
ge tople oprave imalf nisu. Vu 2elezna kola 
nisu mogli postaviti peCi, drhtajuCim glada 
trpeCim ranjenikom nigdo nije mogel pode- 
liti vraCiteljsku pomoC. Skoro svakomu po- 
zebla je ruka ali noga. Vu Spital su nje ni 
mogli namestiti i vnogi krat do (5 7 danov 
vu takvim straSnom poloáaju n.orali su os- 
tati. Jako vnogo imalo je takovih koji pre- 
ko dva danah nisu dobili dobru hranu, kad 
su vlaki napokon vu Karlobin bili doSli, ni
su imali zadosta nosilah, na kojeh bi nje 
bili mogli snositi i po takvim naCinom mo- 
rali su tam na Éeleznih kolah do 4 5 danov 
ostati Oni beteSniki, kője su vu Ruski or- 
sag nazad bili odpelali, na hranu za jeden 
dan samo dva kopeke »pet fillirov» dobili 
jesu, kad vu Mandfcuriji jeden iont kruha 
je 10 kopekov koStalo.

S tra k ijiv l p u tn i pajdak.

Jeden kanadafski redar moral je jed
noga vu arktiaiski puáCini ponorenoga mi- 
sionera vu edmontarski Spital dopeljati. Field 
zvani redar na táj leiek i pogibelen put se 
bil odluCil. Uspjesilo se njemu misionera pri- 
jeti i к jednim sanam privezati. Med puto
vanjem na misionera je ponorenost povse
ma bila doSla. Nije hotel jesti i kad je re
dar silnim naCinom hotel vu njega jelo i 
pilo phati, rital grízei je, как jedna divlja 
stvar. Po debe!om snego i Cisto po za puá- 
Cenoj okolici naCinili su po priliki do jeze- 
ro kilometrov dugoga puta. Na zadnje po 
petdeset i tremi dnevi uspjesi se njemu po- 
gibeljnoga ponorenika vu hiiu norili spra- 
viti, medjutim on sam takaj jako beteáten 
doáel je vu Spital.

B o rb a  sa  cigani.

Na kecskemetskoj felsőszentm.halyskoj

pustari veC prije toga od nekuliko tjednov 
se jeden ciganski karavan bil nastanil. Ci- 
ganjskoga karavana sa njegovem naslane- 
njem za jedno vreme medjutim zapoCele se 
jesu kradljivosti gustokrat su se ponavlale 
gde vu jed nőj gde vu drugoj pustari. Pus- 
lare stanovniki su imali sumnju na cígane 
i med njimi nekuliko Cvrstih deCkov se bilo 
takaj i pojavilo pred karavana njihovemi 
Sátori i rekli su ciganom da se nek odstra- 
niju. Nato su se cigani poCeli suprot staviti 
i bitvina je nastala, med Cim su cigani stre- 
lati poCeli i jednoga gospodara su teiko ta
kaj i ranili bili. Ciganov óva njihova napad 
pustare stanovnike je na tuliko razdraiila, 
da sa batinami i ieleznimi rasuhami su tak 
naharili karavana muikarske Clane, da su, 
nje morali na kolah peljati vu Kecskemét, 
gde poslie doktorske pomoCi sve su nje za- 
driali.

í z  T ren ca én a  vun o d seiu ju éi.

íz Trencsén vármedjije, как javiju, iz 
selitba od dana do dana se povekáava. Sad 
pred nekulikimi dnevi iz triuh sei vu jed- 
nem Coporu do áestdeset ljudih naputilo se 
vu Austriju, da preko mórja novu i bolSu 
domovinu sebi poiSCeju.

M a g ja rsk o g a  élő vé k a sreéa .

Páriáki Figaro piáé- Jeden magjarski 
Clovek je vu Fiumu nuter bil zabludil vu 
jeden starinu tráteCi Stacun. Po dugó trpe- 
Cim zbiranju, kupi jednu staru malo vred- 
nu slennalo vuru. Kad je doma nju pregle- 
dati poCel, vure vu njeni nutraánjoj strani 
vnoáina vnogo vrednih kamenov najde, ko- 
jili vrednost do 150 jezer korun ceniju 
Kad je starino tr2eCi trgovec, ovo bil poCul 
nazad je potrebuval drago kamenje, )erbo 
on, véli, da on samo vuru prodal je, ni pa
ko ono takaj, как se vu vuri na hadja Так 
se Cuje, da bude pravda nastala iz toga.

M u éen je lju d ih  vu R u skoj.

Vu Berlinu izhadjajuCe tako zvane Vor- 
värts socialiáke novme od strahovitoga Clo- 
veCanskoga muCenja davaju glasa, kője vu 
Ruskim orsagu redarstvo i soldaCtvo naCi- 
nilo je iz siromaákom ljudstvom. Imenuvane 
novme iz Mohinove dobile su jednoga lista 
vu kojem od nemilostivnosti od kraja do 
kraja izpiáuje. List pako govori na sledeCi 
naCin:

Prinas vu Mohilevbi su opet nuter do- 
nesli srednjega véka muCenja sustav. Po 
szentpétervarskim dogodjaju, ovdi takaj nas- 
tal je vu nekojih müheljih átrajk. V Cetrtek 
tojest tekuCeg meseca drugoga dneva de- 
monstracija se pripravlala, nego je zaostala, 
ar po dvorali su soldate po skrili. Redari 
po vulicah aino tamo hodeCe su na redar- 
sko kapitanstvo gnali i tamo iz najokrutne- 
áem naCinom su ánjimi postupali. Redari 
s bjeájeni samoliolice spotrli su nesreCnikom 
njihove ruke i noge. Vnogo stotina ljudih 
vCinili su za lazare. MuCenja ovo bil je nje
gov naCin. NesreCnike najprvlje su nje na 
redarstvo tirali, gde tamo postavljeni redari 
lak dugó su tukli neblaiene, dók nisu zgu- 
bili svoje samosvesti. Zatim na pol mrtve 
ljudi su po dvoru razmetali. Tamo jeden 
Сорог redarov iz sabljami su nje sekali, za
tim na soldaCko okretnost su nje predali, 
da nek nadalje muCiju nesreCnike. Ovi iz 
svojimi banganetarni su njim spehnuli oCi, 
spuákami pako spotrli su njim njihove ru
ke i noge. Muku trpeCih smrtno hrgulenje 
I javkanje Culo se na vulicu. Dva vraCitelji 
poiurili se jesu к redarskomu nadstojniku4

к



da vraőiti 2eliju nesreóne aldovnike, nego 
redarski nadstojnik je nje pregnal iz ovimi 
recmi:

— Póznám ja vas, Vi takaj demokrati 
jeste. Kugla i sulica je zavas. Sad je drugi 
svet, Sviatopolsk nije veC minister.

— Iz jednom djevojkom na dvoru iz 
straánom nemilostivnostjum su baratali dok- 
lam je vumrla. Jedno omedlenu Zensku su 
cuckom hitili. Jako vnogo ih je spomrlo, i 
vnoÄina ima lazarov. Vu vara§u smrtna 
strahota vladuje. Nigdo nije seguren iz svo- 
jem iivlenjem. Amo tamo hodeöe bez sva- 
koga zroka na redarstvo Seneju. Rédarski 
nadstojnik je prepovedal po vulicah hoditi.

Van zg a b len a  la d le a Iz sr eb ern im l  
pettezl.

Iz Körmöczbanje, gde su srbske peneze 
bili delali, pred tremi dnevi prije toga na 
veCer ob sedmoj vuri s iduCem vlakom sto 
Ceterdeset i öetiri ladice srbskih srebernih 
penez vozili jesu vu Belgrad za Srbsko Na- 
rodne Bankere njeno stran. Med ladicami 
rned putovanjem jednu, koja 50 kilogramov 
zmeöavi je zadr*ala vu sebi, nepoznani tol

vaj vkral bil. Vu ladici po priliki do deset 
jezer korun vrednosti penez bilo je. Ladice 
njeno izniknutje vu Kis Kőröéu su spazili 
nego vre vu glavnim gradu Budimpeátu vi- 
delo se, da iz onih kol vu koji iz srebrom 
napunjene ladice jesu, dole su vtrgli olov- 
natoga peöata. Kradljivost daklie ali vu Bu
dimpeátu, ali pák joá prvlje naóinili jesu. 
Redarstvu medjutim stopram iz Kis Köröáa 
po telegramu javili jesu od kradljivosti. Sad 
Krecsányi Kálmán detektivni nadstojnik vodi 
tra*bu, vu toj otajstvenoj kradljivosti poslu.

O bznana.

Dr. Schvarc Albert cakoveCki varaáki 
doktor je iz svoje vakacije nazad doáel i 
od ovoga meseca 10-ga opet vraCi.

Politiöki pregled.
Ovoga meseca 10-ga je iáéi zadnji Со

рог politiőarov magjarski pred kralja. Sa 
ovimi je kralj sve skup 16 vuöenih mu*ov 
posluhnul, koji su mu svaki svoju misei 
povedali, как bi se zdobra mogel sadaánji 
staliá dokonőaii.

Ovoga meseca 8-moga je bilo огвдСко 
spraviáCe i 9-ga takaj. Na ovim spraviäCu 
zvun ablegatskih poslov nisu razpravljali 
nikaj drugo, nego su opet odaljili orsaCko 
spraviáóe do aprila 4-ga i to zato, jer ako 
do onda nebi bil kraj sadaánjemu staliáu, 
onda bi poljeg zakona veC morala orsaCke 
hi*a veö skup sesti i sednice drfcati.

„Milieniumtelep“  Nagyősz.

Szép és ta r tó s  szőlője
csak annak lesz, a ki ingyen kéri a Magyar- 
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegyzékét, 
amely szőllőiskola állami segélylyel és állami 

felügyelet alatt létesült.

829 19—20

Ki szereti
a gyöngéd, tiszta arezot, a puha sim a  

arezbőrt és üde rózsás a re zsz in t?

Az mossa magát naponta a hires, orvosi
lag jónak talált

B ergm ann-féle
LILIOMTEJSZAPPANNAL

(Védjegy : 2 bányász.)

B e rg m a n n  & Co. Dresden ésTesehen a/E 
gyárából.

Kapható Csáktornyán S tráh ia  T es t
vérek füszorkereskedésében. 

Darabja 8o fillér. H21

S ok ezer emöer egészségéi
logia mer védeni a legújabb, szabadalmazott

„Japán“ kloset-ttlés.
M in d e n  árnyékaiékpo aikalm aahaté.

Viiöblités nélküli 
Teljesen szagtalanl 
A legnagyobb tisztaság! 
Nem fagyhat bel 
Nem dugulhat hét 
Léghuzatinentee!

ű o t a g é p o l á a i  o i k k n k .  S z o b a k l o a a t t a k .  
B e t e g t o ló  k o c á i k .

И Г  а « р м  á r j e f j i é k  k l f á n a t r a  l i f j a a .  П М

G u ttm a n n  L .  kloset gyár
BUDAPEST, IV , V irosh ás utoa 2. szám

*  l i i H . n t l i  L a | » a u ( i a  н а г к й п .)

ültessünk minden hás mellé és kertjeinkben  
föld- és hom oktalajon.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem e nin
csen oly ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb 
gondozással felnevelhető nem volna, ezenkívül más 
épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. a legre- 
mekebb dísze, anélkül, hogy legkevesedb helyet is 
elfoglalna az egyébre használható részekből. Ez a leg- 
háladatosabb gyümölcs, mert minden évben terem.

Erre azonban nem minden azőlőfaj alkalmas 
(bár mind kúszó természetű), mert nagyobb része ha 
megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem értek el 
eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ültettek, 
azok bőven ellátják házukat az egész szőlőérés idején 
a legkitűnőbb muskatály és más édes szőlőkkel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fény- 
nvomatu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve kül
detik meg, aki czimét egy levelezőlapon tudatja. Borfaju 
szőlőoltványok is még nagy mennyiségben kaphatók 
leszállított árakon. Borok családi fogyasztásra 601. és 
feljebb olcsó árban és »Delaware« sima, ültetéshez 
és ebből borminta. 896 1— 10

Érmellékl első szölöoltiánytolap H igr-K Igji, B lh iratg ii.



0leő  pécsi rubafeető ée vegyi tisz
tító intézet fiókja Csáktornyán.

an szerencsém a n. é. közönség 
b. tudomására adni, hogy Csák

tornyán a Wlassies Gyula u tcza  
95'szám ú S töger József féle házban

fióknxűhelyt
nyitottam.

Mindennemű férfi-, női-, és gyer
mekruhát, függönyöket, bútor
szövetet, dísztárgyat a legnagyobb 
gonddal és szakavatottsággal tiszlitok 
és festek.

O lcsó  á ra k !
Gyors és pontos kiszolgálás.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve 
maradok

teljes tisztelettel

metsz Ignác
rubafeető ée vegyitíeztító 

.n , f i  intézet tulajdonos, f i

Schicht-szappan
■ v a g y  — =

j e g y  g y e i

legjobb. legkiadí заЬЬ s ennélfogva 
legolcsóbb s za p p an . -  Minden 

káro s a lk a tré s ze k tő l mentes.

Я műtrágyák elterjedése, egy nagy nemzetgazdasági faktor, 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 s zM irto k o s o k  és
f197fl9ÍVll ! A tavasz az ajtó küszöbön 
y O L u d llll I van. A munkálatok nemso
kára megkezdődnek, Törekedjünk a mull évi 
rósz termést ez évben dúe termessel pótolni, 
ami a műtrágyák használata által köny- 
nyen elérhető.

Ajánlom tehát mindenkinek, hogy trá
gyázza rétjeit, földjeit, szoléit és kertjét 
az én „ G ló b u s” műtrágya-keverékeimmel, 
melyek 20 évi gyakorlati kísérletek alapján 
vannak összeállítva, ёз a melynek lényleges 
nagy baszonbozataláról már a ínult esz
tendőben több mint 700 gazda, részint Muraközből részint 
Horvátországból kísérletek által meggyőződön

Ép úgy tudatom a n. t. közönséggel, hogy nálam minden
nemű lóhere, jó fajta fű, fehér árpa, nehéz zab, bácskai búza, 
muraközi és amerikai kukoricza stb gazdasági és kerti 
magvak kitűnő minőségben és olcsó árak mellett kaphatók

Műtrágya-keverékeim árai a kővetkezők:
„GLÓBUS” réttrágya R R R R R R 

I I . -  10 50 9. -
n lóhere L. T. L.

10.50 9—
„ búza-, rozs- és zabtrágya M N 9 50
„ kukoricza és burgonyatrágya А. К S

Protulelje se prebli£ava a polsko delo 
oCe na skorom poCeli, dajle Gospodari trsi- 
mo se, da si proSlo zloóeslo leto z jednom 
dobrom í rodnom godinom na mirimo, a 
lo lehko тойето  dospeti ako budemo po- 
trebuvali umjetnoga gnoja (praha).

Ja da к le svakomu na najtoplije prepo- 
rucam da si zemlje, senokose, gorice í 
domace vrte s mojim glasovitim „G ló
bus" prahorn pognoji od kojega velíke 
kőrist! su véé u proáloj godini blizo 
700 gospodari iz Medjimurja pa iz Hr- 

vatske se osvedoéili.
Takaj vám dajem na znanje, da se kod mene oíeme 

svaké vrsli detelíce, dobre trave, banatske pseníce, teSke 
zobí, bieloga jecmena, inedjimurske i amerikanske ku- 
ruze I t. dalje za íal peneze dobiti mo£e.

Ciene mojlh mjesavine praha je ta:

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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