
Tavaszodik.
Rügyfakasztó langyos szellő suhan vé

gig a tájon. Életre ébreszti az alvó termé
szetet.

Tavaszodik.
Különösen a városok légkörén túl igen 

nagy e szó jelentősége. A télen át pihenő 
kezekbe uj erő támad. Előkerül a félszer 
alól a rozsdásodni kezdő eke, kapa és ásó 
A téli hónapok alatt néma határt, madár
csicsergés, bogárzümmögés élénkíti meg, mely
ből élesen válik ki az ekébe fogott ökröket 
noszogató gazda ember hangos szava.

Tavaszodik. Hangos örömtől zeng a ha
lom, róna, ezer kis virág nyílik a völgy ölén, 
üde kis fejecskéjüket lágyan himbálja, ren
geti a csendes alkonyi szél. A susogó langy 
fuvalom virág illatot röppent puha szárnyain 
tovább, tovább. Kezdődik az élet, kezdődik 
a gazdaembernek is az esztendő. A termé
szet meg ifjodik, vidámmá lesz, csak a gaz
daember arcáról nem szakad le a komoly
ság, szomorúság Azon olt ül, mint fekete 
felhő, a bánat.

Az eke szarvát tartó gazdának mintha 
még gondterhesebb volna az arca, mint volt 
a télen. Minden uj barázdánál uj sóhajtás 
tör elő kebeléből, minden egyes barázdára 
vetett tekintete mintha ezt mondaná :

— Hát érdemes e rögöt feltörni? Ér
demes újra kezdeni az izzadságos munkát,

a miből oly kevés a haszon, oly kevés az 
Isten áldása? Megtöfli inge ujjával az élet 
ekéjétől barázdált homlokát, Istenhez fohász
kodva busán folytatja munkáját.

A kép egy kicsit se túlozott. Tavasz 
kezdetén, már évek óta nem fognak gazdá
ink azzal a kedvvel, azzal az igyekezettel 
és lelkesedéssel a földnek megmunkálásához, 
a mint a munka kezdete megkívánná.

Csüggedés vesz rajtunk erő t; általános 
a panasz, hogy a gazdálkodás nem fizeti ki 
magát. Aggódva veti el a gazda a magot: a 
termésnek, ki tudja lesz-e ára? valaha csak 
attól féltek a gazdák, hogy Isten nem segili 
meg munkájukat, féltek a fagytól : ma mint
ha csak másodrendű kérdés volna.

Álljunk meg egy kicsit és gondolkoz
zunk : mennyiben jogosult a panasz, a fé
lelem.

Hogy a gazdálkodás nem fizeti ki ma
gát, annak legnagyobb részben tényleg a 
termények alacsony ára az oka, melyről a 
gazda nem tehet. Ámde tekintsünk körül az 
egész világon, ez a baj általános. Ez ellen 
tehát panasz édes keveset segít, ez ellen 
tenni kell valamit.

Kisgazdáink legnagyobb hibája az egy
oldalú gazdálkodás, az egyoldalú termelés. 
Akkor — mikor a búza ár alacsony, pusz
tán a szemtermésből várni minden jövedel
met, nem szabad. Sok pénzt lehet szerezni 
a helyes alapokon nyugvó állattenyésztés

révén; a tej és baromfi értékesítésével je
lentékenyen lehet a jövedelmet szaporítani 
A vagy a gyümölcs termeléssel nem lebet-e 
a gazdaság tiszta jövedelmét emelni? Ennek 
dacára mit látunk s mit tapasztalunk itt a 
Muraközben? Állattenyésztésünk csak most 
kezd emelkedni a hatoság gondolkodása 
folytán. Gazdáink télnek a tenyész apaállat 
beszerzésétől, inkább eltagadják a tehenek 
számát, mint sem azoknak megfelelő apa
állat beszerzéséről gondoskodnának. A meg
levőket silányan tartják. A gyümölcs neme
sítésével mit sem törődnek, a meglevőket 
nem gondozzák, nem ápolják kellően.

Fektessék tehát kisgazdáink a gazdál
kodást helyesebb és szélesebb alapokra, a 
régi elavult rendszerrel hagyjanak fel. Vall
jon ki gondolt nálunk eddig a termény 
magvak nemesítésére? Évről-évre egy és 
ugyanazon földből került búzát veti el a 
földmives — igen gyakran annak is a leg- 
silányabbját. Természetes, hogy az ilyen ter
més is silány marad. Lám Németországban 
nemesítő szövetkezetek vannak. Az ottani 
gazda csak kipróbált és kitűnő vetőmaggal 
látja el földjét.

Ha a földet jól és okszerűen megmű
velik, észszerűen kihasználják, a vetőmagot 
jól megválasztják — az eredmény sem ma
rad el. itt következik a feladat második ré
sze : szervezzék az é r t é k e s í t é s t .

Fektessék a termények értékesítését sző-

T  Á R c z A.
Teréz asszony.

Irta: V ó ko n y PAI.
Ma igen későn ébréül Teréz. Még a meleg 

dunna alatt lörle fejét holmi apróságon dolgokon, 
bajokon, mikor nyolcat vert az óra. És igy ál
mosan kelt. Sokat ásilozoll és a szempillái min 
den pillanatban leragadni készültek, s igy kelletlen 
volt a kedve, sírásra hajló s könnyen haragra 
gyúló. Mária, a vén Mária, a ki sok esztendők óta 
szolgálja Terézt, féloldali pislákolt rá, — ah ! ma 
tanácsos lesz a hallgatás, valaki ballábbal kelt ki 
az ágyából. — 3 csak sürgőit-forgott, nesz nélkül 
sokat cselekedve. Megvetette az ágyat, sepert, sző
nyeget porolt, törölgetett — mindnél szó nélkül. 
— llgy verle el közbe az óra a kilencet,

Teréz a tükör előtt állt, haját fésülte és 
ezenközben el-elbámészkodott a képmásán. Az ar
cán álmosság, a szemében önfeledtség és bágyadt, 
ernyedt egészben véve. A felső ruhái a szekrény
ben hevertek, ő un inég pongyolában, a jobb vál
lán lecsúszott a csipkés ing, mily sovány, mily 
idom nélkül való karok ezek, — pusmongta szo
morúan Már nem gömbölyüség ő, de lóg rajta a 
bus, lelohadtak az izmot*. — Teréz ! Teréz ! Mer
re, hol az ifjúság himpora ? Olyan hangulat uralta, 
mi életunottá teszi az embert, s rádül a leikére 
a pesszimizmus, hogy elfojtsa minden kicsi örömét 
3 a világot feketének, gyilkosnak lássa. És az idő ? 
Késő december volt, — hideg borue, szürke világ; 
nagy csöndesség, meiő halál, — néha zörgött egy 
kocsi s a házban is nagy a némaság. Ez a tél

félelmes jószág, jó csak idebenn, hol duruzsol a 
kályha és a fényénél olvasgat Teréz napközben, 
ha nincsenek vendégei Pedig azok mostanság rit
kák. December közepén zárkózollabb a társada
lom, mint egyébkor. Ünnepélyek után van s kiki 
fáradtabb, mogorvább, meg aztán nagy a hideg és 
szomorúság lakik mindenben Azért jobb otthon.

Csak hámul, néz Teréz és fésülkedik, s vo
násait nézi a tükörben Sokára fel is öltözködött, 
így inár kecsebb volt, az arca piros s a forró téa 
fölmelegitette vérét, élénkebb lón. Csak egy fok
kal. Azért maradt a fá-adt, világfájdalmas Teréz, 
ki él, él, azaz, hogy vegetál sok esztendők óta, 
hogy elhalt a férjeura ifjonta, és öregszik, lohad 
a sir felé. Mosoly nem szalad az ajkára, mi még 
vigan piroslik s a szemében is meglapul a me
lankólia, — igy siralmas marad mindvégig.

Odaáll az ablakhoz, nézve kifelé az udvarra, 
ott csönd ; az ablakon meg ékes, cirádás virágok 
csillognak, mit a jég föstött cda.

*  *

Mert Tezéz asszony már harminc és egy
néhány éves. Tizennyolcadik tavaszába surrant, 
mikor nőül vette Katolnay Géza, ki kis hivatalnok 
volt a megyénél. Neki és férjének is volt egy ke
vés pénz, hát való boldogságban szeinelgették a 
napokat, várván egy apró, gügyögő jószág megér
kezését. De az csak nem akart jönni. És a nagy 
örömökben ez vala az üröm. Azért még sem vi- 
szálykodtak. Éltek, éldegéltek máról-holnapra mint 
a sok tucat ember, de békeségben, boldogságban, 
igénytelenül. Aztán egyszer betegen hozták haza 
Gézát. Ő ápolta, 6 virasztott sok éjen át, mégis 
meghalt. Az őazön múlt hat esztendeje. Azóta

hordja az özvegység fátyolát és szárad, fonnyad a 
szerető hitvesi ölelés hyán.

Mária, a ki még Teréz édes anyjánál ette 
meg kenyere javát, sokat vigasztalta :

Édes, jó asszonyom. Akad még valaki, ki 
megöleli, ki megcsókolja ; rém hervad el úgy, ko
ra özvegységben.

És sok ilyekel mesélt.
Teréz kezdetben megfedte : — Oktondi vagy, 

Mária, ostobákat beszélsz, — oh ! én jó uram, 
hogy feledném őt ? — de később vigasztalódott, 
enyhült a fájás s ő kérte Máriát, hogy beszéljen 
a csókról, ölelésről.

És Mária nem fogyott ki a szóból. Csupa 
leventékről, királyfiakról, daliás kérőkről mesélt, 
kik aranyos hintóbán járnak s hódolattal jönnek 
Terézért s térd ve hullanak előtte és esdekelnek 
mosolyáért. Akkor hátra vetette bolyhos fejét Teréz 
és mereven bámult a szögletbe, úgy leste, mikor 
nyílik a fal és jő a lovag, vagy mikor hangzik fel 
a trubadúr éneke. Már harminc éves mullott, de 
a természete még mindig leányos, s a megizlelt 
boldogság fölötti kesergést vágyak váltották fel, 
mik újak voltak s csupa fényes, színes életről re
géltek. A vére lorrni kezdett s a gyönyör fogta el, 
ha Mária meséit hallgatta. Egy percben átölelte 
volna az egész világot, — (te édes, te csudás sze
relem I) aztán komor lön, hallgatag s akkor na
pokig kitartott a fásultság. És Mária mindig fel- 
ösmerte asszonya baját. Akkor nem vigasztalta, 
akkor nem mesézett, csak a dolgát végezte.

így ma is. Tán, ha szól — jót, rosszat, vi
gasztalót, — Teréz felförmedne, s táo harag len
ne a vége Hát jobb úgy, hogy lenni kel. Holnap 
talán, vagy azután már újra jámbor lesz' Teréz



vetkezeti alapra, az értékesítő szövelkezetek- 
ből származó anyagi haszon jelentékenyen 
szaporítja a gazda jövedelmét.

Nincs különben a gazdasági életnek oly 
ága, a hol szövetkezéssel ne lehetne a mos
tani helyzeten segíteni.

Egyes vidék ken mily szép eredmény
nyel dolgoznak már nálunk is a tej, tojás 
és gyümölcs értékesítő szövetkezetek. — Nem 
lehetne itt a Muraközben hasonló szövetke
zeteket szervezni, létesíteni?

Időszerűnek tartottam ezeket elmondani 
most, kezdetén a tavasznak, kezdetén az uj 
gazdasági esztendőnek. Vajha meglontolnák 
mindezeket szántás közben íöldmivelő gaz
dáink !

A komoly megfontolásnak eredménye 
bizonyára nem maradna el. Az aratás ak
kor bizonyosan letörölné a gondot, a szo
morúságot, sok arcról elűzné a eetét felhőket.

Létesítsünk tehát terményértékesítő szö
vetkezeteket ! S zenteh  Dezső,

gazdae&gi szaktanár.

—  Községi bikák beszerzése A Zahme- 
gyei Gazdasági Egyesület a községekre nézve 
nagy fontosságú határozatot hozott, midőn a 
folyó hó 12-én tartott közgyűlésén kimondta, 
hogy a 20000 koronát kitevő bika alapot 
arra a czélra fogja felhasználni, hogy azon 
községeknek, a melyek az egyesületnek tag
jai, megkönyitse a bika beszerzését. A gaz
dasági egyesület kijelöli az egyes gazdák tu
lajdonát képező bikák közül azokat, a me
lyek köztenyésztési czélokra alkalmasak. A 
kijelölt állatok közül az egyesülethez forduló 
községek szabadon választhatnak ; a gazda
sági egyesület az állatot meg veszi s a köz
ségeknek átadja, illetve a községeknek a 
vásárlásra segélyt ad. A községek az egye
sülettől még eddig meg néni határozott ked
vezményt kapnak, a melynek mérvét az 
igazgató választmány fogja megállapitani. 
Kilátásba van helyezve, hogy a bika árának 
10%-át az egyesület elengedi, a fennmaradó 
összeget pedig három egyenlő félévi részlet
ben kamat nélkül kell visszafizetni. A köz
ségeknek tehát bőven vissza térül az az 
összeg, a mit egyesületi tagdíj czirnen fi
zetnek.

asszony, regéket kér s azt mondja néki : Te jó, 
te hű Mária ! — És ma különösen van ok erre a 
csúf hangulatra, mert megcsaltak Teréz asszonyt 
az este. Hogy várták pedig a rokont s nem jött. 
Már kilencz óra volt, — tiz is mull, mégis várták, 
mégsem jött. A vacsora is ott presved most is a 
kamrában.

És ez segítette elő a mai állapotot, a Péter ur.
* *

Hát Péter ur! Teréz nem igen tudott róla 
többet. Távoli rokonságban áll boldogult Katol- 
naival s vidéken lakik Tán kedden irt Térésnek, 
hogy jön, a 8 órai vonattal érkezik. Mária künn 
volt a vasútnál. — hiába. Nem jött. Vártak tízig, 
tizenegyig, — akkor lefeküdtek. És hogyan várta 
Teréz asszony ? Lázasan, remegőn. Hiszen hat éve 
nem volt férfiú ezekben a szobákban. Nem a 
messzi rokont látta benne, de a — férfit. És égett 
a vágytól, hogy mielőbb láthassa. Minő, szép-e, 
fiatal-e, magas-e ? Van-e olyan levente, miről Má
ria beszél ? Milyen a haja, arca, szeme, a járása, 
a tartása ? Deli-e ?, s ha keze1, csókolna, enged 
né-e ? Nem pirulna-e el ? . . És mit szólna 6, 
Teréz?, egyáltalán tudna c beszélni ?

(Vége következik).

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Királyi elismerés Ö Felsége a király 

megengedte, hogy Terbócz István miniszteri 
tanácsosnak, kerületünk országgyűlési képvi
selőjének saját kérelmére történt nyugalom
ba vonulása alkalmából sok évi hü és sike
res szolgálataiért a legfelső elismerés kifeje
zése tudtul adassék.

—  Halálozás. Kovácsics József, nyug. 
uradalmi számtartó, volt negyvenyolczas 
honvéd, Nagykanizsának egy régi, köztisz
teletben állott polgára f. hó 21-én, életének 
80-ik évében elhunyt Nagykanizsán. Teme
tése szerdán délután 4 órakor ment végbe 
nagy részvét mellett. Az elhunytban dr. Ko
vácsics Ferencz Csáktornyái járás orvos 
édesatyját gyászolja.

— Sorshúzás Az 1884. évben szüle
tett hadkötelesekre vonatkozó sorshúzás a 
Csáktornyái járásra nézve folyó évi április 
hó 3-ik napján fog megtartatni Csáktornyán 
a »Zrínyi szálloda nagytermében.

—  Koszorúcska. A farsang legsikerültebb 
mulatságáról szóló tudósításunk helyszűke 
miatt lapunk mull számából kimaradt. Ha
sábokat írhatnánk ezen. nemcsak nálunk, de 
nagyobb városokban is ritkaság számba menő 
estélyről. Régóta nem láttunk tánczestélyen 
oly nagy és szép közönséget együtt. Ott volt 
városunk és a vidéke szine-java, kiket ré
szint gyermekeiknek a táncz művészetében 
való előmenetelük iránli érdeklődés, részben 
a kíváncsiság vonzott oda. Mindenki egy él
vezetesen eltöltött est emlékével távozott. 
Mayersborg Frida kisasszony pályájának ba
bérkoszorúját egy újabb levéllel szaporilolla. 
Kiapadhatatlan buzgósággal és szakértelem
mel vezette a növendékek tanítását, a mit a 
tánczvizsga bizonyított. A gyermekek bájos 
mozdulatai, a tánczok precziz és kecses lej
tése szakavatottra termett mesterre, de vi
szont hálás és ügyes tanítványokra vall. A 
40 növendék által előadott fályoltáncz baletl 
pedig egyszerűen felejthetetlen volt. A leány
kák leheletszerű, tünJéri táncza a mesék 
országát varázsolta elébünk. A Zrínyi szálló 
falai régen nem rengettek olyan lelkes taps
vihartól, melyet a kisasszony páratlan talen
tumának elismerési* * * csali ki a jelenlevőktől. 
A tánczvizsga befejeztével a lelkesedést fel
váltotta a jókedv, mi igen vidám hangulatban 
a késő reggeli órákig egygyüllartoila a mii 
latozókal. A növendékek bálájuk jeléül gyö
nyörű csokorral lepték meg fáradhatatlan 
mesternöjüket

— A kártékony rovarok irtása A föld 
mivelési miniszter egy régebbi rendeleté ér
telmében a vérletü, hernyó, és darázsfészek 
irtása a folyó hóban befejezendő. Miután e 
rendelet értelmében április hóban a hatóság 
e munkálatok befejezését ellenőrzi, annak 
teljesítésére ezúton újból is felhívjuk a gaz
daközönség figyelmét, mert a mulasztás ki
hágást képez és szigorúan bünh Ib iik.

— Az uj 10 koronás bankjegyek és 
azok kicserélése, illetve megtérítése. A m. 
kir pénzügyminiszter 190Г). é\i 13,529 és 
13,557 számok alatt bocsátotta ki azokat a 
körrendeleteket, melyek az uj 10 koronás 
bankjegyek életbeléptetésére, továbbá a meg
romlott bankjegyek kicserélésére, illetve ér

tékének megtérítésére vonatkoznak. E kör- 
rendeletek szerint az uj 10 koronás bank
jegyek 1905. évi február hó 25-én jöttek 
forgalomba s a régi 10 koronások fizetéskép 
1907. évi február hó 28-áig, ezen túl 1913. 
lebruár hó 28-áig pedig csak átváltás végett 
fogadtatnak el. Az uj 10 koronásokra néz
ve következő szabályok állanak fenn: A 
közönséges kopás folytán használhatatlanná 
vált, de teljes bankjegyek akadálytalanul el
fogadtatnak vagy beváltatnak. A véletlen 
folytán használhatatlanná vált bankjegyek 
szintén, ha valódiságuk nem kétes. A szán
dékosan használhatatlanná tett bankjegyek, 
ha valódiságuk nem kétes, hasonlóan elfo
gadtatnak és beváltainak, azonban a dara
bonként 10 fillért levő gyártási és kezelési 
költség levonatik. Sérült (hiányos) bankje
gyek beváltatnak ugyan, de a sérült, illetve 
hiányzó rész értéke levonatik. E czélból a 
bankjegy 100 egyenlő mezőre van beosztva 
s minden mező értéke 10 fillér, tehát a 
bankjegy értékéből annyi 10 fillér lesz le
vonva, a hány mező hiányzik.

—  Halálozások. Retter Vilma úrhölgy 
26 éves korában hosszú szenvedés után 
Gráczban elhunyt. Az elhunytban Vutsák 
Miksa Csáktornyái lakos sógornőjét gyászolja. 
— Pmlács Ferencz okleveles jegyző 29 éves 
korában Csáktornyán elhunyt. Temetése nagy 
részvét mellett ment végbe a drávaszent- 

•mihályí sirkerlben Nyugodjanak békével !
—  A birtokhatárok állandó megjelölése. 

A mezei dülőulak területeinek megállapítása 
és megjelölése a folyó év folyamán teljesí
tendő. A földmivelési miniszter rendeletet 
adott ki, hogy a községi elöljáróságok a 
fentjelzelt munkálatot az 1864. t.-c. 34. §-a 
alapján s a békés utón való rendezés meg
hiúsulta eseléu az idézett törvény figyelembe 
vételével az egy évi békés és háborillatlan 
birtokok épségben tartása mellett foganato
sítsák E munkálatnál egész határoknak régi 
állapotok alapul vételével való felmérése 
mellőzendő s a hatóságok a felmerült vitás 
kérdéseket soron kívül tartoznak elintézni. 
Átvizsgálandók a mezei közös dülőutak s 
elfoglalt, vagy önkényesen áthelyezett részeik 
helyreállitandók, hogy a kataszteri munká
latok a mezei közös dülőutakat jog szerint 
való állapotukban vehessék fel.

Nyilvános köszönet A Csáktornyái 
Iparosítja к Egyesületének márczius 15-iki 
ünnepélye alkalmából főt. Filipics Lajos 
plébános s Nuzsy Mátyás urak 5 —5 és 
Frász Tamás ur 2 koronát voltak szívesek 
az egyesület czéljaira adományozni, amiért 
e helyütt is az egyesület nevében hálás kö
szönetét mondok. Csáktornyán, 1905. máre. 
18-án Zrínyi Károly elnök.

—  Borzalmas öngyilkosság Skrilecz 
István baltyándi jómódú gazda már két éve 
szenvedett gvmioibijhan Betegsége folyton 
súlyosodon, < Iviselhellen fájdalmat okozol! 
a szerencsétlen embernek, s hogy kinzó fáj
dalmaiul megszabaduljon, egy konyhakéssel 
hasát lel vágta és beleit össze vissza metszette. 
Szörnyű sebeibe kél órai kínlódás után 
meghalt

— Riihkór a lovak között. Monsberg 
steier községben (pettaui kerület) a lovak 
között a rühkór állapíttatott meg.



— Tanítónő választás. A dráskoveczi I 
róm. kath. népiskolánál üresedésben volt 
egvik tanítói állásra Zsömbölyi Mária oki. 
tanítónő választatott meg.

—  Névmagyarosítás. Weiszkopf Emil 
perlaki lakos vezeték nevét belügyminiszteri 
engedélylyel Doba-ra változtatta.

—  Első mise. Ritka szép egyházi ün
nepély folyt le folyó hó 19*én Dráva vásár
helyen. Szencsák Péter drávavásárhelyi szü
letésű fiatal szentferenczrendü szerzetes mon
dotta akkor első szent miséjét, mely alka
lommal a falu közönsége valósággal ünne
pelt. A fára háztól processióval vonult a 
közönség a templomba s a fiatal pap előtt 
30 lehér ruhás kis leány ment A mise dél
előtt 10 órakor volt, melyen a manuduktor 
szerepét Filipics Lajos drávavásárhelyi plé
bános töltötte be és páter Rafael varazsdi 
quardian meg pater Kapisztran varazsdi vi
kárius ástáltak. Az egyházi beszédet páter 
Landulf Csáktornyái szentferenczrendü szer
zetes mondotta. A mise végével az ujmisés 
áldást osztott. — Délben Filipics Lajos plé
bános az első misés tiszteletére ebédet adott, 
melyen a fentieken kivül az uj misés édes 
atyja és jelen volt A fiatal pap a dunaföld- 
vári Kapisztranusok közé lett beosztva.

—  Nagyon fontos, hogy felhívjuk a csuz és 
köszvényes betegek figyelmét a világhírű Zoltán- 
féle kenőcsre, melynek páratlan kitűnő hatásáról 
ezer és ezer elismerő levél tesz tanúságot. így pld. 
Laficzár ezredes, Zsendovits József kanonok, dr. 
Wégh Jánosné, dr. Richnavszky, Fodor Gábor, 
Stransky bárónő, gróf Nyáry, gróf Keglevich, gróf 
Auersperg stb fejezték ki köszönetüket és háláju
kat e kitűnő kenőcséi t, mely őket régi csuz, kösz
vényes bajuktól megszabadította. Üvegje 2 kor. 
Zoltán B. gyógy tárában, Budapesten, V ., Szabad 
ság-tér.

—  A 100 koronás Kalamenics Teréz 
majorlaki lakos folyó hó 12-én a Csáktor
nyái vasúti állomáson Muraszerdahelyig akart 
jegyet váltani s a vasúti jegyért 100 koro
nás bankjegygyei akart fizetni, a mi a va
súti állomáson levő csendőr járőrnek gya
núsnak tűnt fel. Kikérdezte tehát a 100 ko
rona jelenlegi tulajdonosát a bankjegy hol 
szerzésére vonatkozólag, mikor is Kalame
nics Teréz azt vallotta, hogy azt Varazsdon 
a vasúti állomáson úgv lalálta. Erre a csen
dőr a bankjegyet lefoglalta s az esetet a 
Csáktornyái kir. járásbíróságnak a bankjegy 
beszolgáltatása mellett bejelentette.

—  Hús lopás Gyungyos József, Lészár 
Ferencz és Novák Jakab pusztafai lakosok 
egyhelyült füstölteflék a sertéshúst s ezt úgy 
látszik olyanok tudták meg, a kik ilynemű 
ismereteiket nem épen igaz úton szokták 
értékesíteni. Ugyanis nevezettek egyik reg
gelen arra ébredtek, hogy a 145 korona ér
tékű füstölthus mind eltűnt a füstöldéből. A 
csendőrök a lábnyomok után Kodba István 
pusztafai lakoshoz jutottak el, ki ugyan ele
inte tagadta a lopást, később azonban be
vallotta, hogy az ő bátyja, Kodba József 
varazsdi illetőségű és egy előtte ismeretlen 
egyén oda mentek hozzá és kényszeritették 
őt, hogy velük menjen a lopás színhelyére. 
Kodba József a lopási mindennek daczára 
tagadja, és ismeretlen társát sem akarja el
árulni. A lopott húsból 35 klgrammot fel
találtak.

—  A halászjegyek kiállítása tárgyában
A halászatról szóló 1888. évi XIX. törvény
cikk 8. §-a szerint a halászat űzéséhez szük
séges halászjegyek használatát illetőleg az a 
visszaélés tapasztaltatott, hogy a törvényszerű 
négy koronás halászjegyek helyett a halá
szatra jogosítottak segédszemélyzete és mun
kásai részére engedélyezett olcsóbb, egy ko
ronás halászjegyek használtatnak s egyes

halászati bferlők vagy jogosítottak albérlőik, 
részes halászaik, sőt mások részére is, akik 
sem a segédszemélyzethez tartozóknak, sem 
munkásoknak nem tekinthetők, ilyen halász
jegyeket állítanak ki. Tekintettel arra, hogy 
az olcsó halászjegyek kedvezményét a tör- 
4ény a halászatot iparszerüen űzők ér
dekében rendszeresítette, s a segédsze
mélyzet és munkás fogalma alá csakis 
azok sorozhatók, akik között és a halászatra 
jogosított között a munkás és munkaadó 
jogviszonya áll fönn, a földmivelésügyi mi
niszter elrendelte, hogy az említett vissza
éléseket megakadályozandó olyan esetekben, 
amikor egyes — nem iparoshalászok — se
gédmunkásnak való halászjegyet kérnek, ki 
kell puhatolni, hogy az illetők, mint halá
szok, minő viszonyban állanak azokkal, a- 
kiknek részére a halászatjegyet kérik s 
amennyiben azok nem alkalmazottak, hanem 
albérlők, részes halászok vagy oly egyének, 
kik a segédszemélyzet vagy munkás fogalma 
alá nem sorozhatók, ezek részére csakis 
névre szóló négy koronás halászjégyek ad
hatók ki.

— Hazánk legbecsesebb szőlője A filoksze- 
rának teljesen ellentálló, permetezni soha nem kell, 
mert semmiféle betegség sem lombját, sem termé
sét meg nem támadja. Téli hideg a tukaratlan 
vesszőjét soha meg nem fagyasztja, ezenkívül még 
rendkívüli becse, hogy igen korán érik — augusz
tus 15—20. között — rendkívül bőtermő és bora 
oly erős és édes, hogy a nehéz olasz borok sem
miben sem múlják felül. Ez a »Delaware« köz
vetlen termő szőlő, melynek részletes leírását — 
ábrán és bemutatva — úgy a homok, mint a 
hegyi szőlőtelepitőkfct érdeklőleg .\z »Érmelléki 
első szőlőoltványtelep« Nagykágya (Biharrn.) in
gyen és bérmentve küldi meg mindenkinek, ki 
címét egy levelező-lapon tudatja. Ott 16 év óta 
szaporítják s ma már 27 katasztrális hold van 
ebből teljesen fajtisztán telepítve. Kzen telepnek 
mai számunk hirdetési rovatában közölt »Szőlő
lugast ültessünk« cimü hirdetésre felhívjuk olva
sóink becses figyelmét.

—  Házi tolvajok. Czimerleit Katalin la
páthegyi születésű cseléd leány Schönfeld 
Sándor Csáktornyái péknél volt szolgálatban 
s jól is ment a dolga, csak az volt a baj, 
hogy pénze nem volt elegendő, pedig a ki
menői alkalmával szeretett mulatni. Ezen 
azonban későbben segített. Feltörte gazdájá
nak bezárt szekrényét s egyik alkalommal 
25 koronát, a másik alkalommal 10 koro
nát vett ki onnan. A 25 koronát el mulatta, 
a 10 koronán pedig ruhát vásárolt ma
gának. — Hejus Juli és Szeremlei Szuzsi cse
lédek Friedl József Csáktornyái vendéglősnél 
voltak szolgálatban, mely időben különböző 
tárgyakat loptak el a gazdájuktól. Hejus Juli 
bőröndjében a lopott tárgyak közül 71 ko
rona értékül fel is találtak.

— HU Cseléd Kralícs Bálint szelenczei 
plébánosnak Kovács Kálmán nevű cselédje 
olyan bü szolgája volt a gazdájának, hogy 
mig a szolgálatból el nem bocsájlolták, úgy
szólván mindennap lopott valamit a gazdá
jától. Különösen a szárnyasokat és tengerit 
kedvelte, mert ezeket könnyen tudta érté
kesíteni A lopott dolgok értékesítésében se
gítő társa is volt Móricz László rovott múl
tú szelenczei lakos személyében, a ki Ko
vácstól a lopottakat átvette, eladta s az üz
let jövedelmén megosztozott vele. A jó 
madarakat a csendőraég kinyomozta, és le
tartóztatta.

—  Az almabor Vannak emberek, a kik 
azt mondják, hogy az almabor nem jó. Bu- 
kovcsák Péter várhegyi (VI. hegykerületi) la
kos és felesége azonban nemcsak hogy nin
csenek ezen a nézeten, hanem ellenkezőleg 
jónak és kívánatosnak tartják, amelyet

mindenáron óhajtandó megszerezni. Ezen 
véleményük alapján azután, mivel maguknak 
ily kellemes italuk nem volt, 9 hogy lehető 
olcsón jussanak hozzá, hát Vec9ics Ignácz, 
várhegyi lakos pinczéjéből vittek el a gazda 
megkérdezése nélkül egy 126 literes megtöl
tött hordót. Csak az okozott egy kis bajt 
későbben, hogy kitudódott, ki szereti annyira 
az almabort.
• —  B O S S Z Ú . Badin Teréz 17 éves leány
I. hegykerületi Iak09 Kosti Ágnes 19 éves 
ugyanottani lakosnövel valami fölött össze 
veszett s mivel utóbbi Badinon máskép 
nem tudta kitölteni bosszúját, hát folyó hó 
13-án délután megleste, mikor előbbi a kútra 
vízért ment, s ekkor a gyengébb Badin Te- 
réztől elvette a korsókat, azokat összetörte 
és ráadásul az egyik korsóval beverte a fe
jét, minek következtében Badin Teréz még 
ma is kénytelen az ágyat őrizni.

—  Lopás Reiner János prekopahegyi 
lakos folyó hó 15-én a Csáktornyái hetivá
sárra jött s hogy ne menjen haza üres kéz
zel, hát Szudecz Ferencz órástól egy darab 
ezüst zsebórát lopott el.

— Tűz. Folyó hó 11-én Klobucsárics 
János Delejes községi lakos kamrája isme
retlen módon kigyuladt s annak a tetőzete 
és a benne levő gazdasági eszközök elégtek. 
Ember vagy áilat veszélyeztetve nem volt. 
A kár 180 kor. Biztosítva semmi nem volt.

—  Szóváltásból halálba. Zalaegerszegi 
tudósilónk írja: A hires zalai bicskavirtus 
ismét egy emberéletet oltott ki. Józsefnapra 
ment ki Pataki Döme Pál az ola-külvárosi 
Szalai-féle vendéglőbe, ahol már olt iddogáll 
Simon Pál böröndi gazdag földmives is. 
Együtt ittak ezután Pataki és Simon. Este 
felé Simon Pál haza akart menüi, mire 
Pataki, aki bérkocsilulajdonos, felajánlotta ko
csiját öt forintért. Simon becsmérelni kezdte 
Pataki lovait s ebből szóváltás támadt. Rö
vid volt a szóváltás, mert Simon felkapta 
erős esernyőjét és olyat döfött vele Pataki 
|obb szeme alá, hogy az szörnyet halt. A 
nyomban megjelent orvos már csak a be
állott halált konstatálta és halál okául agy- 
vérömlényt állapított meg.

—  A birbics A ki országos vásár al
kalmával csődület közepette birbicskoczka- 
játékon tetten éretik, tiltott szerenczejálék 
üzése miatt a kih. bűnt törvény 87. §-a ér
telmében büntetendő. E kihágás elbírálása a 
kir bíróság hatáskörébe tartozik.

—  Helyreigazítás Lapunk f. évi 8-iki 
számában »A rejtélyes 50 koronás« cim 
alatt megjelent hírünket akként igazítjuk 
helyre, hogy az említett eset nem Kreicsics 
Annával, hanem nővérével Kreicsics Magdá
val történt. Kreicsics Anna férjezett nő, aki 
nem is volt a korcsmában az említett időben.

K öszönetny ilván ítás.
Mindazon nemesszivü emberbarátok, kik be

tegségem hírére pénzadományaikkal gyógyiItatáso
mat lehetővé tették, fogadják ez utón is hálás 
küszönetemet.

Csáktornya, 1905. márczius 25.
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Sve poäiljke se tiéuó zadriaja 
novinah, naj se poäiljaju na 
iine, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdataljatvo;
knjiiara F isch el K ilipora, 
каш se predplate i obznane 

poéljaju.

MEDJIMURJE
horvatakom i magjarskom jeziku izlazeói druztveni, znastveni i povucljivi list za púk 

Izlazi svak i tjed en  je d e n k ra t i to : vu svaku  nedelju .

Predplatna cena je:
Na ceio lelő . . .  8 kor. 
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetverl leta . . 2 kor

l’ojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pngodbe 
i fal raéunaju.

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

Protuletje.
Tu je onaj öas, kojega smo svi Zeljuo 

éekali. Kad male ptiéice poéneju popevati, 
po putu se sa malimi devojéicami zidemo, 
kője nas popitaju: »Kupile fijolice?» a se- 
nokoáa se poéné zeleniti od toplog sunée- 
nog traka, pák i mi spoznamo, da je zim- 
ska oprava poéela Zmehka biti, kad lo sve 
vidimo se nam razveseli srdce, jer je tu 
protuletje.

Protuletje! Samo jedna reé, ali vnogo 
i vnogo zadrZava óva reé. ZadrZava veselje, 
zadrZava ufanje, zadrZava konec vnoge ne- 
volje! Covek, koj je do sada moral vu hiZu 
biti zaprt, jer ga je zima ne pustila vun, 
evo как je spazil nad oblok topli protuljet- 
ni trak sunca vun se je pokazal iz hiZe, sa 
punim veseljem diáé vu se friáki protuljet- 
ni zrak, duSa se mu ufanjem napuni, i poé
né misliti, da bude protuletje nazad done- 
slo njegovo zdravje, njegovo Zivljenje. Oh 
как straána je duáevna muka onih, koji 
bolestnimi kotrigi svojega tela taki poéutiju 
tvrdoga zraka i koji zbog svojegbetega moraju 
vu sobu biti zaprti i najviáekrat postelju 
slraZiti!» Так su te ljudi, как da bi Zivi 
bili zakopani. Jer как nebi bilo straáno éu- 
tenje onomu, koj je privuéen da vidi slo- 
bodnu narav, da se giblje vu slobodnim 
zraku, on najedenkrat more biti suZanj 
svoje bolesti!

selje ima on, koj se je véakal toga dneva, 
da opet more biti na friákim zraku vuui. 
Как se suhanj veseli, da ga iz reáta vun 
pustiju i Slobodan postane tak se veseli on, 
koj je na protuletje Slobodan postal.

Ali ne sámo bolestni se veseli, nego 
se veseli i vnogi siroinak. Kuliko i kuliko 
njih je kojim je protuletje odprlo opet put, 
da si kruha sluZiju . . .

Gazda se takaj veseli, da more véé 
vuni delati na polju. Sa ufanjem gledi vu 
buduénost, i misli si, da se je sa ovim pro- 
tuletim jedno boláe Ijelo odprlo, kője bude 
podpomoglo, kaj veliki terhi iz gazdovih 
pleéah prestaneju. Jer proslo Ijelo je ne bilo 
dobro. Znamo kuliko su nevolje imali gaz
di zbog velike suáe, kaj se krrne tiée, to i 
vezda joá éutiju, da je proálo Ijelo hudo 
bilo, svigdar kada spaziju prazne kuruzne 
koáe. Ali tu je protuletje, rnarhu je moéi 
véé vun stirati na райи. Stem je véé menje 
brige.

Nazadnje evo tu je i leZak élovek, koj 
je komaj éekal, da Uojde protuletje. Delo 
se sada véé sve posvud odpre. Na polju je 
treba teZake, poéeju se hize zidati, lám |e 
treba teZake, evo sa protuletjom je doálo 
vréme, gda si je moéi koj krajcár zasluZiti.

üakle svaki se veseli protuletju. Fa ako 
gledimo veliku narav, spazimo, da ne sam 
élovek nego i Ziviua se mu veseliju. Jer gde 
smo éuli po zimi ákorjanéeka popevati? Ili 
more biti je gdo slaviéka éul? Ne, sve jeAli tu je protuletje! Za nepremisliti ve-

Z А В A V A.

Nekoliko za nauk i za smieb.
Mali zasun.

u kuhinju naála izkípljenu juhu i pregorenu 
peéenku I to sve radi maloga pokvarenoga 
zasuna na vratih.

Anda: Odmah popravi, kaj vidiádane- 
odgovara svrhi! —

Francezki gospodar Lion Say pripovie- 
da sliedeéu pouénu i smieánu dogotoválinu: 

Na jednom imanju bili su pradiéi i 
mladina plotom od dvorá ogradjem, na ko
jega vratih je bil mali zasun, ali pokvareni 
te su vrata veéim dielom odprta bila. Sa 
pet, áest fillerah i nekoliko minutah vrie- 
mena bi se zasun mogel bil popraviti. Po* 
áto pák se to nije uéinilo, zginula je vno- 
gokrat po koja kokoá

Jednog dana je iz tog tora vuáel jeden 
liepi pajcek. Ciela gazdova obitelj, vrtlnr, 
kuharica i dekla stali su na noge te su 
biegunca isii iskat. Vrtlar ga je prvi naáel, 
ali kad je érez grabu skoéil za da ga bie- 
Zeéega zvrne, opal je tak nesretno, da síje 
nogu skljuéil tak, da tri tjedna nije mogel 
na nju stati Dekla, koja je и naglosti za- 
boravila jednu kravu privezali vidla je pri 
povratku, da je ta krava jedno 2driebe, kője 
je и tóin sluéajno doálo и kravsku Stalu 
rogorn znatno ranila. Kuharica je pri povratku '

Kak je kokot pes postal.
Da kokot nije pes a pes nije kokot, to 

zna svaki, ali как iz kokola more pes pos- 
tati, taj problem je nedavno kondukteur 
pruske Zeljeznice podpuno rieäil.

Sedi tu и jednom predielu III razreda 
и vagonu nieki seljak sa podpuno izraáée- 
nirn kokotom pod pazduhoin. Piije odlazka 
vlaka dojde и vagon kondukteur, da se 
osviedoéi о zdravlju svojih pulnikah i pri 
tóm opazi zaéudjenjem da se jeden predel 
III. razreda и svojoj nutarnjosti pribliZava 
kipu mladinske gajbe. »Je,» — zupita se
ljak а — »a kaj je to?» Seljak posve pros- 
loduáno odgovori: »To?» — »to je kokot!»
— »Van änjim!» — zakriéi kondukteur
»u vagon nespadaju kokoli!» »A zakaj ne?»
— zapita seljak — »drugi si jemlpi pse 
sobom и vagoné, a ja mislirn Ziviuée je ci
viljéé, — ovo moje barem negrize.» — »To 
je sve prav» — veli kondukteur — »ali i

tiho bilo. Cela narav je Zalostna, mrtva bila. 
A evo, как se poéné protuletje éujemo mill 
glas slaviéka, vu visini ober nas popévá 
prosta ptiéica poljodelca: ákorjanéek, a za 
kratki éas véé moremo éekati naáe zabadav 
kvarternike, kője je joá nikoniu ne opalo v 
pamet, da je za kvarter térja, lastavice.

l)ok tak vidiino, da se je celk narav 
zbudila, zbudimo se i mi poénemo naáe 
posle sa uovim ufanjem i tvrdom verőm 
vu Boga, da bude nam ovo Ijeto naáe posle 
sa dobrirn plodom nagradil.

I)aj Bog, da tak bude !

Politiöki pregled.
Ovoga meseca 2ü-ga po poldan ob 1 

vuri je prinnl kralj grofa Andrassya na au- 
dienciju vu budimski kraljevski palaéi i raz- 
govaral se je ánjim jednu celu vuru. Veliju 
da je kralj jako lepő i milostivo primil grofa 
Andrassya i posluhnul ga je kaj hoée ma- 
gjarski narod. Dal műje opct oblast, da naj 
razpravlja sa levimi strankami.

Ali zato ipák neznamo, как stoji staliá. 
Svi glasi, koji od sadaánjeg slaliáa govoriju 
saino zgunjavaju ali stalnoga uekaj inti je
den ne pové.

Budimo anda strpljivni i prosimo Boga, 
da se narod i kralj éim prije razmeli budu

za zivinu se na Celjeznici тога platiti.» -  
»Dobro je» — veli seljak — »anda mi 
dajte kartu za mog kokota.» — »To neide» 
— odgovori kondukteur — »kokosjih кar- 
tah neirna» — malo se razmiálavajué nas- 
tav; — »ali kartu za pse vám morém dali 
. . . . »— »Simo ánjom!» — veli seljak i 
plati deset filerah za tu javnu pismenu iz- 
pravu, uslied kője je pruskih Celjeznicah fis- 
kus njegovoga kokota za psa priznal. Sla- 
vodobitno, zauzme seljak svojim kokotom 
pod pazduhom svoje miesto, jer nitko nije 
nikaj proli tomu imái, poáto je taj peso — 
kokot éedno se viadal.

Provalniki prí svojem vodji.
Social demokratski ablegat Breton и 

Parizu, koj posieduje kuéu punu dragocie- 
nih umietnostih, bil je ovih danah orobljen. 
Sve se je odigralo и bogalo uredjenom sta- 
nu revolucionaáa Bretona, koj je nebrojeno 
pula и halar social demokralah i njihovim 
Céljain, da se najme marljivim oduzme pák 
med liene podieli, и saboru govoril, как je 
to véé и Francezkoj na vada. —

Provalnici provale uoéju и Bretonov 
stan te iáéu po sobah plien za odnesti. Oni



Tabor vu Aáiji.

Car je za novoga zapovednika ruske 
vojske vu Mandáuriji LineviC generala pos- 
lavil. LineviC je iz poljske familie i kalho- 
lik je. Njegova sestra vladalica jednoga kloä- 
tra vu Lembergu LineviC, koj je sada voj 
ekovodjom postal, je prviC vu taboru joä 
1859-ga vu Kaukaziji. Tu se je prilikom 
osvojenja jednoga nepriateljskoga sela vi- 
teáki ponaäal, pak zato je hitro napre iäel. 
Gda je 1877-ga tursko-ruski tabor bil, onda 
je zbog viteákog ponaáanja dobit zlatu sab- 
Iju od ruskoga cara.

Sada je Kuropalkin njemu dal prek 
zapovedniCtvo vojske. Sami rusi su mislili, 
da ovo degredéranje bude za sobom vleklo 
i to, da se Kuropalkin pred vojni sud pos- 
tavi, pak evő 21-ga Citamo veC vu novinah, 
da je car imenuval Kuropatkina za prvi 
del mandáurske vojske zapovednikom. Ku- 
ropatkin je anda ne zgubil milost pri caru. 
Moremo si misliti zakaj. Sve ruske novine 
su se proäle Ijedne sa tem dicile, da je Ku- 
ropatkin jako spameten vodja, jer dobro 
zna vujti pred nepriateljom. Dakle Kuropat- 
kin je zato ostal duáe na bojnim polju jer 
dobro zna — beáati. Misliju si vu Ruskoj, 
da bude joä treba beáati, zakaj bi anda Ku- 
ropatkinu zeli tu milosl, da i na du2e beái 
spametno pred japanci.

Kak iz najnoveäih novinah Citamo ja
panci dalje tiraju ruse. Ali ovo tiranje je 
vezda ne veC tak veliko. PripeCaju se bilke, 
vu kojih poleg reda i navade navek rusi 
moraju beáati, ali te bitke su ne tak velike 
i kaáeju, da obndvoja stran poCiva da za- 
tem opet poCne rat, koj как se vidi nebu- 
de za malo vreme. Rusi sve moste i hiáe 
poágeju za sobom, pak je zato japancom 
teÄi je proganjati. Japanci opet hoCeju ob- 
koliti ruse. Kavimura japanski general se sa 
velikom vojskom proli Kirinu 2uri, koj je 
blizu Karbina, a Karbin pak bude как se 
vidi glavno mesto dojduCega boja.

Istina je da jedne novine i to piäeju, da 
Rusi joä dalje budu beáali i ostaviju japan
com Karbina. VeC i blago i mumciju sve 
daju preseljiti vu Irkuck

Car je joä na toj misli, da bude dalje

neznadu, gde su a najmanje pak slute, da 
su kod onoga provalili i da su doäli onoga 
orobiti, koj u saboru uviek za nje govori.

Provalnik A: (razgleda se okolo po sta- 
nu) »Cujeä, tu su fine stvari, — no simo 
nismo badava doäli».

Provalnik B. »No, i ja mislim! — Cu- 
jeä, ove stvari su mogle puno koätati, — 
same dragocienosti! — Daj vreCu sim, od 
toga nesmemo nikaj ostaviti, lo su riedke 
stvari. Daj vreCu!»

A. (Cita na stolu jednog lista) »Ah, pro- 
kletstvo! Znaä u Ciji smo stan provalili? To 
ti je stan onoga socialdemokralskog ablegata 
koj u saboru uviek nam siromakom u pri- 
log govori. To ipak nebi bilo poäteno da 
naáega kamerada porobimo. Hodi idemo 
zbogom». —

B. Pravo imaä, idemo dalje, pustimo 
ovde u miru. — Ali gledaj, kaj to za pis- 
mo leái na stolu? . . . Govor, kojega si je 
ablegat na papir metnul a bude ga u doj- 
duCoj puCkoj skupätini govoril, (on Cita): 
bratja! ura socialne pravednosti je vudrila, 
kapitalisti zdobra neCu dali. Napred anda! 
Vaäe je pravo od izobilja ovih gularah t\- 
viti!»

A. (prelrgne ga uCitanju) »A kaj je to

tiral rat. Rezerviäti koje su nutri pozvali su 
se pobunili. Ovim rezerviätom sada nebudu 
puáke dali doma vu ruke, nego kada veC 
na bojno polje dojdeju. Strahom sü, da se 
doma rezerviäti nebi proti caru obmuli. Sa 
takvom vojskom si nemislimo jako, da bi 
rusi rnogli gvinuti. Kak iz Ruskoga piäeju 
poleg zadnjih raöunih su Rusi od Mukdena 
do Tienlinga 175 jezer ljudi zgubili. Zvun 
toga je doma vu Ruskoj straäni staliä, niti 
od domaCih millionaruäov, niti iz drugih 
orsagov Ruska vlad t veC nernore dobiti pe- 
neze na posud, koji bi za labor bili potrebni.

Kaj je novoga!
P o ro b iit su  g a  njegovi pajdaäi.

Breitta Mór teáak vu Ujpeätu zabavljal 
se je iz dvemi svojemi pajdaäi. Pajdaäi su 
spazili bili, da peneze ima pri sebi. OdluCili 
se jesu, da ga budu porobili Iz vkanjlivost- 
jum su ga sobum od mamili vu rakoäpa- 
lotaisku äumu, tarn su doli hilili zatim po
robili su od njega 110 korun penez, njego- 
vu vuru iz láncom. BuduC su im imena 
poznata, sad je áandari traÄiju.

N or! vu kloStru.

Crez nekuliko tjednov jeden Bigazzi 
zvani Clovek marljivo je pohadjal vu Fi- 
rence poljeg karmelitov kloätra stojeCu Sve- 
toga Paulina cirkvu. Bigazzi ako je vu cir- 
kvu iäel, navadno vekäu äumu penez dal je 
vu cirkve njeni äparavec ovo se ljudern 
Cudno videlo; i poznali su njega osobno pa- 
tri takaj. Med takovom okolnostjom uzpjesi 
se njemu ove dneva nuter dojti vu priora 
Patra Bernardina hiáicu. Prior je vu mflu- 
enzi lefcal • njegovoge namestnika, Cellerinia 
primil je ravno onda, kad je Bigazzi hitro- 
ma vu sobu bil stupil

— HoCeä vmoriti priora zavikne Bi
gazzi na Cellerina i stim na nikaj zla mis- 
leCega patra sproái svojega revolvera. Prior 
je van skoCil iz postelje, da napadnika iz 
njegovih ruk van vzeme oruáje i odrnah vi
di, da s pogibelnim ponorenikom ima posla 
Vre ranjeni Cellerini takaj se podseguri i na 
pomoC se poáuri prioru. Ponoreni medjutim

izobilje?» — B. »Izobilje je sve ono, kaj 
preoslane, kad se sve potrebe za áivot upo- 
trebe.» A. »No, pak takovo je priliCno sve 
u ovoj sobi. Mi neCemo naáega kamerada 
áalostiti, uCinimo to, kaj sam veli. pak vze- 
mimo diel od log izobilja» — i tim priCme 
vreCa puniti. — B. »Tak je prav, — за
т о  puni, kad sam tak véli. (Cita dalje) 
»pak poäto bogataäi о tom niti őuti nedadu 
to onda dielenje sami obavite i njihov su- 
viäan imetak razdielile . . . Nezaboravi zlatu 
uru sa zlatim lancem tamo na ormaru — 
njim pako samo toliko oslavite koliko im 
je za silu potrebno . . .  no, naä kamerad 
bude s narpi zadovoljan, kad n jutro to 
gospodarslvo opazi . . . .  vzemi joä onu 
sreberninu iz ormara, on si more kina— 
srebro kupiti . . I (oni prodru u drugu sobu 
te rade marljivo dalje. — .)

Tezki racun.
SliedeCega lista je nieki uCitelj u . . . 

äkoli, dobil od olca jednoga svog dijaka: 
»Prosim njih gospodina uCitelja, da u 

buduóe nebi mojemu sinu tako teáke zada- 
Ce za dom davali. Ovih danah su mu slie- 
deCu zadaöu zadali: Ako Cetiri gallonah pive

na hitroma odpre vrata i hotel je pobegnuti. 
Na ätengah pred njega slane Chierici pater, 
nego ponoreni ovoga takaj streli. Med patri 
nato je veliki strah nastal i svi su vu cir
kvu pobegli, gde je ravno onda slufcba boá
ja bivala. Bigazzi je sim takaj hotel nuter 
dojti i straänom srditostjum ruáil je po cir- 
kveni vratah. Na pokon jeden sóidat i jeden 
redar vzeli su oruáje od bjesnoga Cloveka.

É iv o t s ít  m ern i к .

Vu Nyitri как odonut piäeju, velikoga 
suCuta naCinil Loäonczy Jenő mernika sa- 
moubojstveni njegov pokuäaj, koj se iz ne- 
poznatoga zroka, vu prsa bil strelil i sada 
med áivlenjem i smrtjom visi. Losonczy vu 
husarskoj oberleitinandskoj dobi, je kod Jo- 
áef nadhereega njegov nadkonjuänik bil i 
vu velikoj obljubljenosti je stal.

Greäne ie n s k e  d e c a .

Vu talianskih novinah jeden list doäel 
je na svetlost, koj vu sebi od nekaj nemi- 
lostivnoga piäe. Bonrnartini grofice od njezi- 
nih decah je taj list Grofica как se znade 
pod krvoloCnosti tuáborn stoji. Iz svojim dra- 
gim i svojim bratom skupa vmorila je svo
jega tuvaruäa. Razprava joä nije bila obdr- 
áavana, nego za kratke dneve veC na sud 
dojde áenska i zasegurno je moCi vzeli, da 
do smrti trpeCu vuzu budu nju od sudili. 
Neka najstrahoviteäega ovoj temnoj tragediji 
je ovo, da grofice njezina deca nikaj nez- 
naju svoje matere od njene grehote. Pri 
dotrogu srdca imajuöih svojih rodbini iive- 
ju, vu jednim malim taüanskim varaämcu, 
i bez konca hlepiju za svojom materjom. 
Fiäkaliant iz samoga dobroCinstva dopustil 
je greánoj áenski, da svojoj slobodno liste 
piäe, nego vsakoga lista koj ide i dojde fiä- 
k.diat ga predi preCita. Takov jeden list je 
on, koj je sada iznenada na javno bil do
äel List ovako glasi. Draga moja mamica! 
Poäli veC nekoga ponas, da ktebi moremo 
idti, kajti smo se veC navolili ovo äaloslno 
áivlenje. — Od lebe i naäih — starih ro- 
dileljev tak daleko, tak za nesreCne Cutimo 
sebe. Zato daklje,. draga moja mamica, daj 
nas odpeljati odovud, nego nepoveC nikomo 
nikaj od toga. Tvoja tugujuCa deca: Ninetlo 
i moja sestra.

trideset i dvie flaäe napune, koliko flaäah 
Ce se moCi od 9 gallonah napuniti? — Mi 
smo to deli veCer raCunali, simo i tamo 
ali nam nikak nije bile moCi zraCunati. — 
Moj sin se je plakal i rekel, da on drugi 
dan bez gotovoga raCuria nebude u äkolu iäel jer 
svaki bude gotovoga raCuna donesel, samo on 
ne, a to bi njega sram bilo, da bi se mo
ral pod zemlju skriti. — Anda sam ja mo
ral devet gallonah pive kupiti, kaj me je 
vrlo teáko stalo, jer säm siromak, a ktomu 
smo morali i flaäe od susedov posuditi. Mi 
smo je onda napunili a sin si je svotu 
kakli odgovor napisal. Ja za stalno nemogu 
tvrditi, da je svota prava, jer smo pri pu- 
nenju flaäah i nekaj pive prolijali. — Pro
sim u buduCe, ako bude opet takov raCun 
za zadaCu, da bi ga dali s vodom a ne pi- 
vom raCunati, jer ja toliko pive nemogu 
kupovati.»

Yeselo iz suda.
»Ja neCu moji poätovani porotuici» — 

rekel je jednoC nieki branitelj — vas sa ju- 
ridiCkim razglabanjem dugoCasiti i vam do- 
sadjivati, poäto Ce se gospodin praeses na 
koncu u svojem »resuméu i onako za to 
poskrbeti.» —



Zruäenl le ia k i.

Iz Peőuha javiju: Majó obóine grCo ka- 
loliöke cirkve na njenim tumo med poprav- 
kom ove dneve pocierl se je ru§t. Plehnalo 
delo zvráavajuCi Fiáler Karoly klanfarski 
mejster iz dvemi svojemi detici, Feldvebel 
Edijum i Kopfner Ferencom skupa doli vu 
glublino su spokapali. Vsi tri ljudi su vu- 
mrli.

O tro vljen i g a z d a .

Sárusi MatyaS 80 Ijet star zemeljski 
gospon pred Sestimi tjedni prije toga vu* 
meri je vu Csongradu. Sad je doSlo к dan
dárom javlenje, da su SaruSija ogiftali na 
kojem temelju SaruSija mladu gazdaricu 
Palásthy Mariju i njenu pajdaSicu, Barna 
Emmu su prijeli, SaruSija mrtvo telo bndu 
iz zemlje skopali i previzitirali.

Tatbina.

Redarstvo je prijelo Olas János vu Bu
dapesti rodjenoga 38 Ijet staroga Cinovnika, 
koj vu Stefaneum liskari bil je vu sludbi i 
376 korun je vkral. Olas je zlcöestoga opo- 
naSanja Clovek i radi kradljivosti vre deset 
Ijet sedel je vu reStu

Svem oguéna lju b a v

Antoine Gustav vse skupa Cetirinajst 
Ijet je star, joS je vu gimnazialsku Skolu 
hodil, nego zato vu njegovim srdcu vre 
plamnom se vudgala zaljublenost. Vu jednu 
primadonu je bil za ljublen. Primadona veC 
nije mlada i od njezini lasih poCemSi vno- 
go vsega nije bilo na njoj istinskoga. Gos
pon Gustav medjutim vsa ova nije videl 
on je samo ljubil i svoju zaljublenost je vu 
pesme vleval. Kad je veö spisal jeden verS 
vzel si je kuradu i bojeC drhtajuCi stupi vu 
primadone hidi. Med smrtnim strahom oói- 
tuva! je, da kaj njega muCi vu njegovoj 
duSi; nego primadoni se ni smilil ar se gla- 
sno bila nasmejala i odkuda,odkuda ni, jed- 
noga cuclina vzeme naprvo i onoga svoje- 
mu nju ljubeóemu prudeő ovak veli.

— Evő imaS mali moj sinCiö nego an- 
da se dobro oponaSaj.

»Nije moCi opovrgnuti» — rekel je 
nekoC jedan branitelj pred sudom — »da 
stanje obtudenoga nebi svoje pobdkoöe 
imalo, jer ako krade po danu, tak rnu se 
veCa drzovitost kakti otegujuCa okolnost, 
vu grieh pripisuje; krade li po noCi, opet 
mu se racuna to kakti otegujuCa oko[nost 
je tobod noCna kradja pogibelnija od one po 
danu. Je tak anda prosim vas, kada bi пе
ка kral?»

Nekojemu vraCu fuSaru, koj je radi 
vlaCenja bez povlasti pred sudom stal, je 
predsiednik destoko» spoCitaval, как se pod- 
ufa bez diploma ljude vraCiti. Obtudeni nato 
zaprosi, da bi javnu siednicu prekinuli i u 
tajnu preokrenuli, jer ima za svoju obranu 
nekaj povedati, za kaj se u javnosti nesme 
znati, a on to mode samo sudu povieriti 
PoSto je onda javna sednica bila u tajnu 
pretvorena a obCinstvo se je iz dvorane u- 
daljilo, reCe obtudeni: »Evo, gospodin prae- 
sident, ovde je moja diploma, ta ja nisam 
vraC fuSar veC pravi diplomirani lieCnik iz 
peStanskog sveuőilista, ali rnoji betedniki 
to nesmu znati, jer onda vide nebi imali u 
me povierenja.»

Em . K oU ay .

— Mladi Antonie bedi van na vulicu 
i bedi, bedi, dok do Sajna potoka ni doSel, 
ar se vu Parizu zgodilo to pripeCenie. Kad 
je ta bil dospel, nuter skoCi vu vodu, koja 
se odmah sklopila ober njega. Kad su ga 
mrtvoga van vzeli joS onda takaj vu svojoj 
ruki drdal je cuclina.

R a z tu ie n o g a  tu v a ru ia  osvjoin.

Pópa Simon zimándközijski poljodela- 
vec nije iz najbolSem porazumlenjem divel 
sa svojom tuvaruSicom. Sad vzirni je takaj 
i ostavila bila svojega muda i dimo se od- 
selila к svojim roditeljom vu TemeSrékás. 
Zenska je velikoga zroka imala na ovo o- 
sobno razdrudenje, jerbo bez svojega muda 
znanosti pripovanoga duhana jednu stran 
vu Aradu je sprodala, gde su nju financi 
takaj I prijeli bili. Zenske su ovu njenu 
Svercariju medjutim Pópa Simon moral je 
trpeti, ar financi ni samo, da su njega na 
veliku penoznu kaStigu odsudili, nego pre- 
povedali su takaj njemu, da nesme dude 
duhana povati. Ove dneve zatim postala je 
kod Pópa Simona hidi veC naprvo misleCa 
velika nevolja. Peneznu kaáligu najmre nije 
mogel izplatiti i zalo su svu njegovu vred- 
nost na licitaciji snrodali. NesreCno obhodeCi 
Clovek vsubotu je skup spobral ostalo svoje 
siromaSlvo i otiSel vu Temesrtkás. Zensku 
je vu svojega tesla njegowj hidi samo bil 
naáel.

— Na nikaj si me spravila, zaradi toga 
budeS morala vumreti! — veil raztudeni 
Clovek svojoj deni i prije neg bi bila mogla 
pobeCi, s dugim svojim nodorn nju je pre- 
bol. Poslie knoloCnoga njegovoga C menj a 
javil se je pri dandarstvu, odkud su ga bili 
odegnali vu temeSvarskoga fiákaliala reál.

M illióim je  у kra l.

Iz Frankfurta telegrafiraju: da mülheim- 
ska Löhlinghöf zvana velika koinpanija na 
od viáe Ijet trpeCu strahovilu veliku krad- 
Ijivost je doäla. VeC sada poleg obdrdane iz- 
trage fali viäe od jeden milliun frankov. 0- 
voga druätva direktora su zadrdali.

Sa m on boju ik  p r i lele/onu.

Suaders amerikanske delezne cesle Ci- 
novnik zbog samoubojne namjere je vnogo 
ópiuma vzel vu sebe i kad je svoje smrti 
priblidavanje spoznaval, к telefonu se nekak 
bil dovlekel, telefonira svojoj gazdarici, na 
znanje joj dade. da je samoubojnikom pos
tal i sa jcdno da je \eC naCinil svoje zad- 
n|e naredbe. Zenska na ove reCi je za po- 
moC vikala samo ubojni Cinovnik tak je od- 
govcril veC jako po lihoma njoj. VeC je ke- 
sno od velike holi, nit na nogab ueinren. 
stati. Bog zvaini! Doklam je gazdarica dok
toré к Saudershu bila poslala. on je vre 
preminul bil.

R a zb o jn lk l na batnru.

Poleg Petrodenja vu velikim broju o- 
rudnata r.izbojniCka banda vdrla je unter. 
OvCare su svezali i äest stolin ovcah su o- 
degnali, Po vodjenju s jednim leitmandum 
dandarski vod iäel im je na pregajanje, ne
go nisu nje mogli dostignuli, ar do one do
bi su veC prek halara bili otiáli. Izlraga se 
zapoCela.

VIa d a t а с  vu le ia é k o j  opravl.

Ferdinand bulgarski vladalac iz Calaisa 
iduCi, na Abbevile kolodvoru, si je tedaOku 
opravu nase oblekel i tijam do Pariza je 
vodil vlaka. Vladalac как se znade je vu-

öeni lokomotiva voditelj i ovu svoju passi- 
ju sn velikom radosljom vedba. Paiizki nje- 
govi bulgarski Casliteli nisu bili poznali svo
jega vladalaca.

S v e te k  za stave.

Vu gödöllöiskim kotaru sad po ablega- 
tov zbiranju dvanajst obóinah pojavile se 
jesu sa belirni zastavami, kaj tuliko zname- 
nuje, da vnijednoj obCini nit jeden jedim 
votu ni bil dani na desnu stranku. Vu ime 
preobladanja bele zastave svetkuvanje vu 
Mogyoród oböini na izebrr.nomu svojemu 
ablegatu dr. Hédervári Lehelu Cast su bala 
bili odredili.

Ne sp u n jen o r a z b o js tv o .
Redarstvu doSlo je ove dneve na zna

nje, da vu Budapesti Redlich Davida vu 
Kecskeméti vulici stojeCu njevo bankaru 
hoCeju vdrti. üva redari su stali pred ban
karovom hidom i celu noö su Cekali na raz- 
bojnike. Medjutim kod odpiranja vuliCnih 
vrat nikakvo osobito delo nisu bili spazili. 
Poslie odpiranja vrat detektivi su nuler bili 
iáli vu hidu, da za razbojniki tradiju. Na 
bankare hidnih vratah spazili su da su gori 
vtrgnjena i spotrta. Razbojstvo su daklje 
vCiniti nakanili i po takvim razbojnik negdi 
vu hidi moraju biti. Zaklenuli su vuliCna 
vrata i previzitirali su celu hidu. Vu pivnici 
na zadnje su na dve osobe bili doSli, vu 
kojih detektivi na dva dobro poznane raz 
bojnike spoznati jesu. Ovo su Stark Jodef 
i ízsó Kálmán veC od davna zloCesti tolvaji 
bili. Krive kljuCe i deljezne gletve su pri 
njih uaäli. Na redarstvo su bili valuvali, da 
su vu bankári razbojstvo nakanili vCiniti. 
Medjutim nato nisu raCunali da od bankare 
njena vrata su sa delezom pokrita, a nisu 
nesli sobom za moCneSe delo potrebno o- 
ruzje. Po takvim se njiin razbojstvo ni iz- 
punilo. Razbojnike su onda prijeli.

К  r a t j e  v к  um.

Vu Karasszó obéini se dete narodilo 
Dursch Mihalja tuvaruáici, koje tuvaruS je 
jedem poöten kovaCki meöter. Mozbit |ako 
delno od davna eekajuöe dete bilo je, ali 
Bog zna zakaj bilo je njegovomu sdcu tak 
drago, nego nije bil zadovolen za susedom 
s rodbinom, kad je veC bivala о torn, da 
gdo bude mladomu prihodniku krstni kum 
Doli si sedne jednoga veCera к jednomu 
velikomu arkuáa papiru i lista piáé к kra- 
Iju, da naj prime Njegovo Veliöanslvo kum- 
stvo — sa dobriin srdeem preporuCa. Vu 
neizmerno veliki kopert dene pismo i zbog 
pristojnosli peCate takaj del na njega iz le- 
poga Cerlenoga vo ska. Zatim poäle pismo 
vu BeC varaä i Cekal je odgovora. Medlirn 
pohadjali su iz cudorn novorodjenca koje- 
mu kralj hoCe bili njegov krstni kum Sa
mo da krolke kovaCkc familije njihove bta- 
denstvo se na Iriäkoma razteplo. BeCkagos- 
p »da su na zaj poslali lista Biharvármedjije 
vicekomudkomu uredu, odkud opet Dursch 
Mihalyu su bili poslali. Siromaáki kovaC 
pako se j iko Cudil tomu, da как gizdava 
su velika gospoda.

Vu M uri ae vlopll.

Kutnjek István iz velike Polane 60 Ije- 
toáni poljodelavec t. Ijela februara 20 dneva 
vrbovo äibje otiSel je rezat na murskoga 
brega vrbik i od onoga vremena ga nestalo. 
Tekuö meseca 10 dneva zatim na Muraszer- 
dahely hataru na Murskim bregu, jedno po 
vodi van hiCeno mudkoga spola mrtvo telo 
— naäli jesu, vu kojem izniknutoga Kut- 
njak Stefana spoznali jesu.



Sm rtn i kam eua bltac.

Ovog шезеса 10 dneva vu Mogyoródu 
как tamoäni dopjsnik piáé, dva ákolski uCe- 
niki, Kurucz Lajoá i Jofcef njegov bratanec 

.kad su iz ákole prama domu bili isii su se 
posvadili. Med bitvinom Kurucz LajoS se na 
tuliko bil razsrdil, da pograbi jednoga ka- 
mena i njega tak hiti na svojega ákolskoga 
pajdaáa Kurucz Jozefa glavu, da se on od- 
mah na zemlju zruSil bil i po tri vurah 
trpeőoj muki vu navuőitelja naruöaju je vu- 
merl. Kamen najmre tak nesreóno pogodil 
je na sluhih neblafcenoga ákolskoga deCeca 
da moóen udarac smrt mu bil zavdal.

P o ig a n a  kripta.

Smutljivo delo naéinili su vu Kaááa 
varaáu joá do vezda nopoznati prevzetni 
deéaki. Nuter su vdrli na Kalvariji stojeCu 
Volni zvanu grobnicu, tam su ognja zaku- 
rili, zatim pako su odbegli. Da kaj je sve

zgorelo vu grobnici, do vezda se joá nezna. 
Redarstvo sad tra2i zloóeste deőake. 
ftn x b o jn lk l vu T a llin n  m lulstra как -

te/Ju

íz Török KaniSe javiju: Tallián Béla 
poljodelstva poslov n.inister öve dneve je 
simo vu svoj kaátelj bil doáel i taki je spa- 
zil, da po kaátelju su razbojniki hodili, koji 
vnogo oprave i osemdeset flaá tokaiskoga 
staroga vina odnesli jesu. Probali su penez- 
nu kassu takaj razbijate, ali nisu bili mo- 
guCi svojoj áelji za dosta vőiniti. Zandarstvo 
sada tra2i razbojnike.

Odgovorni urednik: 

M A R C I T A I  J Ó Z S E F

Egy jó erkölcsű fiú tanulónak 
felvétetik Fischei F. (Strausz 
Sándor könyvnyomdájában Csák
tornyán.

370 tk. 905.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható- 
tóság közhírré teszi, hogy dr. Tamás János 
perlaki ügyvéd Gutmann D. J szombathelyi 
czég, Csáktornyái Takarékpénztár, a Gizella 
gőzmalom budapesti czég, dr. Kovács Lipút 
Csáktornyái ügyvéd, Matulics Pál kotori la
kos es ifj. Neumann Miksa Csáktornyái lakos 
végrehajtatóknak Babus Bálint murakirályi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni végrehaj
tási ügyében 90 kor. 25 Г tőke, ennek 
1904. évi augusztus bő 26-ik napjától járó 
5% kamatai és 32 kor. 20 fill, eddigi és 
18 k. 50 f. árverés kérvényi költségek va
lamint 811 k. 91 f 4090 k. 798 k. 17 I. 
130 k. 31 k. 80 f. és 774 k. 94 f. lókék s 
járulékaik kielégítése végett a nagykanizsai 
kir. törvényszék a perlaki kir. járásbíróság 
területén fekvő következő ingatlanok úgy
mint a murakirályi 1253 szlkvben íoglalt \  
314 hrsz. szántó a vh. lörv. 156 §-a alap
ján egészben 226 к. a murakirályi 1253 
sztjkvben íoglalt 696 hrsz. száutó a vh. törv. 
156 §-a alapján egészben 159 к. a mura- 
királyi 1253 sztjKvben foglalt f  923 hrsz. 
szántónak Habus Bálintot illetett felerésze 
325 к a murakirályi 1 £53 sztjkvben f  924 
hrsz. szántó a vh. törv 156 §-a alapján 
egészben 339 к. a murakirályi 1253 sztkv- 
ben foglalt f  2409 hrsz szántó a vh. törv.

156 §-a alapján 178 к. a murakirályi 1253 
sztkvben foglalt f  1193 hrsz. szántónak Ba
bus Bálimtot illetőit tele része 433 kor. a 
murakirályi 1253 sztkvben foglalt f  2392 
hrsz. rét a vh. törv, 156 §-a alapján egész
ben 18 к. a murakirályi 1253 sztkvben fog
lalt 2594 hrsz. szántó a vh. törv. 156 §-a 
alapján egészben 50 к. a murakirályi 1253 
sztkvben foglalt f  2410 hrsz. szántó a vh 
törv. 156 §-a alapján egészben 168 к. a 
murakirályi 1253 szlkvben foglalt 2393 hrsz. 
szántó a vh. törv. 156 §-a alapján egészben 
28 к. a murakirályi 1253 sztkvben íoglalt 
I. 75 hrsz. 65 népsorsz. ház. udvar és kert 
283. 3/3. 669. 694 798. 1614 hrsz. (szán
tó) 1674. 2241. hrsz. rét 2264. és 1620/a 
hrsz. (szántó) ingatlanoknak Babus Bálintot 
illetett fele részei együttesen 2961 korona 
kikiáltási árban mint becsárban az

1905. évi április hó 15. napján délelőtt 10 órakor
Murakirály községházánál dr Tamás János 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbenjöltével 
megtartandó árverésen a kikiáltási áron alul 
is eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti 
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz tejében le
tenni kötelesek.

Л kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Perlak, 1905. január hó 19-én. 901



eieő peceí rubafcető ée vegyi tisz
tító intézet fiókja Csáktornyán«

X Tan szerencsém a n. é. közönség 
b. tudomására adni, hogy Csák- 

tornyán ci W kissics Gyula, u tcza  
95'szám ú Stöger József féle házban

fiókm űhelyt
nyitottam.

Mindennemű fé r f i- , n ő i-, és g yer
m e k ru h á t, fü g g ö n y ö ke t, b ú to r-  
s zö v e te t, d ís z tá rg y a t a legnagyobb 
gonddal és szakavatottsággal tisztítok 
és testek.

Olcsó árak!
Gyors és pontos kiszolgálás.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve 
maradok

teljes tisztelettel

Sietsz Ignácz
rubafcető ée vegyítíeztító 
f i  intézet tulajdonos, f i

Széthajtó ée fájdalomceillapitó

bódanyceőppek
étvágygerjesztő és az emésztést elő- 
«ss ig —34 mozdító háziszer.

Egy üveg á ra  1 korona.
2 üvegnél kevesebb (2 kor. 50 fill, 
utánvét) postán nem küldetik. Kapható:
B ittn e r G yula g y ó g y s ze rtá rá b a n

Gloggnitz (Alsó-Ausztria.)

K e i l . L a k k
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

K e il-fé le  viaszkenőcs kemény padló számára.
00 K e il-fé le  fehér »Glasur« fénymáz 90 fillér.
el K e il-fé le  arany-fénymáz képkereteknek 40 fill.
1  K e il-fé le  szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók:

HEINRICH MIKSA czégnél C sák to rn y án .

E l ő n y ö k t
1, Az eddig szükséges volt mosási időt a felére csökkenti
2. Fáradságot a negyedére.
t. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja a ruhát
b. Úgy a kezeknek, mint a ruhának telljesen ártalmatlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet vállal 
6. Rendkívül kiadósaga folytán olcsóbb, minden más mosószernél.

■élkaiOzbetetlenni válik minden háziasszony és mosónőnél <tgy egyszeri kísérlet után 
M i n d e n ü t t  k a p h a t ó .

S c h i c h t  G y ö r g y ,  A u s s i g .
A  le c r n a g y o b b  g y á r  a m a g a  n e i n é b ^ n ,  a z  e u r ó p a i  e z á r a z f ö l d ö n .

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

arezbőrt és üde rózsás a re z s z in t?

Az mossa magát naponta a hires, orvosi
lag jónak talált

B ergm ann-fé le  
LILIOM TEJSZAPPANN AL

(Védjegy : 2 bányász.)
B erg m an n  &Co. Dresden ésTeschen a/E. 

gyárából.
Kapható Csáktornyán S tráh ia  T e s t

vérek  lüszerkereskedésébt fi.
Darabja 80 fillér . 821 21-80

f t # # # # # # # # * # # # * * * * #

H IR D E T É S E K  i
■  ■  felvétetnek

e lap kiadóhivatalában. &  
Я * # # * * # # # # # # # # # # # *

Szőlőlugast
ültessünk minden ház mellé ée kertjeinkben 

föld- és hom oktalajon.

Л szóló hazánkban mindenütt megterem s nin- 
csen oly ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb 
gomlozáaaal felnevelhető nem volna, ezenkívül más 
éi,ü leteknek, kerteknek, kerítéseknek etb. a legre- 
mekebb dísze, anélkül, hogy legkevesedb helyet »s 
elfoglalna az egyébre használható részekből, bz a leg- 
háladatosal.b gyümölcs, mert minden évben terem

Krr*> azonban nem minden szőlofaj 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 szőloérés idején 
a legkitűnőbb muskatálv és más édes szőlőkkel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes féjiy- 
nyomatu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve kül
detik meg, aki czimét egy levelezőlapon tudatja. Borfaju 
szőlőoltványok is még nagy mennyiségben kaphatok 
leszállított árakon Horok családi fogyasztásra WH és
feljebb olcsó árban és »Delaware« sima, 0l»rt£h** 
és ebből borminta.
tnwuai tlsö иЯй1И*ЩИ> Ищ-Ull«. —H L

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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