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A közegészségügy.
Valóban elrémithetnek bennünket azok 

a hű statisztikák, melyek a megbetegedése
ket, járványokat — és még inkább azok. 
melyek a halandóságot tüntetik fel számok
ban. Ezek a számok kiáltanak ! Ezek a szá
mok késztetnek bennünket is, hogy e kér
déssel több szempontból foglalkozzunk és e 
kérdéshez több szempontból hozzászóljunk.

Szomorúan tapasztaljuk, hogy mint ke
letkeznek járványok városainkban, melyek 
egymás után szedik fiatal, szegény és talán 
jobb sorsra teremtett áldozataikat. Megdöb
bentő, hogy a születés számarányával szem
ben mily óriási mértékben emelkedik a ha
lálozás. Az apró csecsemőknek oly óriási 
százalékja pusztul el, hogy az gondolkodóba 
ejti az embert.

Ügyelni kell első sorban a végletekig a 
városok tisztaságára. A rendőrség közegeinek 
éber figyelemmel kell kisérni az utcákat és 
az utcákon kívül a magánházakat, be kell 
járniok az udvarokat s igy győződni meg a 
rendről, a tisztaságról, mely legfőbb teltétele 
az egészséges viszonyoknak.

Ügyelni kell az iskolában szintén a vég
letekig. Ellenőrizni kell a növendékek távol- 
maradásának okait és ha egy— egy járvá
nyos betegség csak sporadikusan is lép fel, 
inkább zárassák be az intézet, mintsem hogy 
behatoljon négy tala közé és pusztítást, ti
zedelést vigyen véghez a betegségek iránt 
fogékonyabb természetűek között.

Ellenőrizni kell a legszigorúbban a pia

cokat. Tudni kell a rendőrségnek azt is 
hogy az árusoknak kiszolgáltatott közönség 
mit vásárol meg drága pénzén konyhája és 
életszükségleteinek kielégítésére: S ellenőriz
ni kell a forgalomba hozott különböző táp
szereket. Műbor, vizes tej, margarin és ha
sonlók : kész mérgek a gyengébb szerveze
tűnek, épen annak, akinek különben is jobb 
táplálékra van szüksége. A néppel népies 
értekezésekben ismertetni kell a közegész
ségügy kívánalmait. Ezeknek az értekezések
nek magukban kell foglalnia kérdésekben és 
feleletekben, felvilágosításokban és magyará
zatokban, hogy mire kell vigyázni az em
bernek egészsége megóvása érdekében, mi
lyen életmódot folytasson, mint ruházkodjék. 

í Szóval e kis füzeteknek ki kell terjedniük 
a legapróbb, a legjelentéktelenebbnek látszó 
részletekre is.

Mindennekelőtt pedig minden városnak 
közegészségügye előmozdítására t ő k é v e l  
kell bírnia, tőkevei, melylyel a legszegényeb
bek közölt enyhítse a nyomort; ennek igény- 
bevételével járványok esetén keresztülvin- 

i nének mindent, a mi a járvány terjedését 
I sikeresen megakadályozhatná.

Foglalkozzék közegészségünkkel maga 
í a társadalom is, hiszen saját legfőbb életér- 
dtke: életöröme, életképessége van kérdésben.

A zágrábi hadtestparancsnok temetése.
Mull számunkban röviden már megem

lékeztünk Orsjni — Rosenberg Felix gróf, 
I zágrábi hadtestparancsnok Csáktornyán be

következett hirtelen haláláról. A gróf Luret- 
tóban, Klagenfurt mellett született 1846-ban 
és 1875-ben házasodott, 3 gyermeke van: 
kél leány és egy fiú. A leányok már férjnél 
vannak, a fiú pedig most tett érettségit.

A hadtestparancsnok íolyó hó 10-én 
indult el Zágrábból szemleutjára. Előbb Va- 
razsdon volt három napig s csak azután 
pénteken jött Csáktornyára Pénteken a gya
korlatokkal igen meg volt elégedve s pén
tek este a tisztek körében még nagyon jó 
kedvű volt. Szombaton reggel azonban már 
bizonyos fokú rsszúllétről panaszkodott s el 
mondotta, hogy reggel felé a lába elzsibbadt. 
Mindezek a dolgok azonban nem tartották 
vissza a lelkiismeretes katonát kötelességé
nek teljesítésétől. Szombaton reggel ismét 
kiment a gyakorlatok színhelyére, Zalatifvár 
mellé s mint irtuk, a gyakorlatok befejezte 
után, mikor hazatérőben volt, érte a szél- 
hüdés. A környezetében volt tisztek, mikor 
a szélütött emtrr a lóról kezdett leesni, e- 
löször azt hitték, hogy leejtett botja után 
akar lehajolni s csak mikor le is esett a 
lóról, ijedtek meg. Rögtön lovas futár ment 
az ezredorvosért, ki rövid idő alatt megér
kezett dr. Kovácsics Ferenc járásorvossal, 
de a két orvos csak a beállott halált kon
statálhatta.

A holttestet még az nap délelőtt be
hozták Csáktornyára és az uhlánus lakta
nyában, a fő őrség épületben helyezték ra
vatalra. A temetést a varazsdi temetkezési 
vállalat rendezte es a ravatal díszítésére 
Festetich Jenő gróf mintegy 30 pálmát bo-
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K o r f u i g  é s  v i s s z a .
Irta . d r. C su ry  Jenő.

X.
Teljesen kopár hegység lábánál fekszik a 

következő állomás : Medua. Ezen, már Törökor
szághoz tartozó albán kikötő vize rendkívül sekély 
s emiatt a hajóknak a parttól jó */« órányi távol
ságban kell horgonyt velniök. Három házból á ll: 
a török vámépületből ; a Lloyd irodájából, mely 
magában foglalja az osztrák kézben levő postahi
vatalt is s a tengerparton fekvő török korcsmából.

A vámtiszt, kivel kiszállásunk alkalmával 
találkoztunk, magas termetű, sötét barna arcbő
rös, 56—60 éves török volt mellig érő lengő sza
kállal, tüzes fekete szemekkel, fején magasra csa
vart fehér turbánnal, piszkos bugyogóban s térdig 
érő ingben, mely többszörösen körül csavart sállal 
volt derekához szorítva és szép tnüvű, ezüsttel 
kivert s (valószínűleg hamis) drága kövekkel ki
rakott késekkel és pisztolokkal díszítve, mtly utób
biak legjobb tulajdonsága az, hogy sohasem sül
nek el, amikor kellene, még pedig azért, mert ÚR} a 
vámtiszt úr magú, mint emberei puskaporukat a 
hegyek közt csavargó rablótörzseknek adják el jó 
pénzért, miután a derék lötök kormány rendsze
resen megfeledkezik e jó emberek fizetésének meg
küldéséről. Ha még megemlítem, bogy e tekinté
lyes megjelenésű egyénnek különben mezítelen lá

bait hatalmas bocskorok védték a hegyes kövezet 
ellen, hű leírását adtam a meduai török fő vám- j 
hatóságnak.

Mint minden török, 6 is határtalan megve
téssel nézi a gyaurt, a hitetlen kutyát, ami egyébb-1 
ként nem akadályozta őt abba.), hogy alattomos 
hajlangások közt pár szurtos lurkót ne igyekezzék 
ingyenes vitelre a legközelebbi állomásig beprote- 
gálni. Hasonló szívességeket a hajós társaság nem 
szokott megtagadni, mert az ily fajta török hiva
talnokok, akik jó baksisért az elever pestist is 
beengedik a határon, sok szekatúrát s nem rit
kán érzékeny anyagi károkat is képesek okozni a 
hajós társaságnak, amelynek nagyon sovány vi
gasztalásul szolgál, ha feljelentés esetén évekig 
tartó huza-vona után az illetőt hivatalból bünte
téskép áthelyezik valahová Arábiába, ahol a gazda 
maga is tolvaj lévén, a lopás nagyon nehéz. Min
den hely, ahol Európaikkal áll viszonyban a török 
hatóság, főként a központtól távol fekvő, exponált 
vidékeken, aranybánya a török hatóságnak, mert 
az európai kereskedők saját érdekükben szívesen 
eresztenek meg egy kis baksist, hogy ügyleteik 
simán folyhassanak le.

Néhány török tiszt és katona, a mintegy l/i 
órányira a tengerpart egyik kiszögellésén elhelye
zett kaszái nyáltól is lézengett a kikötőben ; leron
gyolt, siralmas állapotban levő alakok, piszkos 
ruhában, rongyos vagy foltozott kabátban és nad
rágban, koccal összekötözött cipőkben fele más 
sarkantyúkkal. Bizonyos, hogy külsejükkel elijesztő 
hatással vannak a nézőre s ha ez az ellenség el
űzésére elégséges, akkor a török hadseregnek ez

a dísze még nagy győzelmeket remélhet. Bizonyára 
, egész más hősök küzdölték itt véres csatáikat ez
előtt 400 évvel, mikor Kastriota György, más né- 

1 ven Scandor bég, Hunyadi János hírneves kor és 
tegyvertársa e környékeken védte fejedelemségét, 
Epyrust 2 évtizeden át a sokszorta erősebb mo
hamedán seregek ellen. E vitéz katona és fejede
lem egy mértföldnyire Meduálól, Allessióban fe
jezte he dicsőségteljes életét, hol is a velencések 
a S. Nicolo nagy templomban helyezték el örök 
nyugalomra, amely templomból a városnak 1478- 
ban a törökök által történt elfoglalása óta csak 
uéhány rom van meg.

A Lloyd ágense, kinél látogatást tettünk, az 
udvariassági üdvözletek után a török területen 
szokásos fekete kávéval kínált meg. A török ká
vét rendkívül finomra örölt aljával együtt, s rend
szerint jókora gyüszii nagyságú csészécskékben 
nyújtják. Az őrlésre különleges kis őrlőket hasz
nálnak s főzése akként történik, hogy minden 
egyes személyre egy kávéskanál megörölt kávét 
és egy egy kocka cukrot számítva egy különleges 
kis üstöcskében, melyben forró viz van, közvetlen 
egymásután 3-szor [felforralják, miközben minden 
forrás után egy kicsit félrehúzzák. Mint Kínában a 
teát, úgy szolgálják Törökországban a kávét, ha 
valaki akár mint vendég, akár mint vásárló lép 
valahová ; utóbbi esetben az sem tesz különbsé
get, hogy üzlet esetleg nem is jött létre. A fel
ajánlott kávé visszautasítás a rendszerint sértés 
számba megy, s ezért felkínálás esetén legalább 
egy-két kortyot okvetetlenül kell belőle inni.

A Lloyd társaság épületében ennek irodájá-



csájtott a katonák rendelkezésére, A rava
talt a nagyközönség vasárnap tekinthette 
meg, hétfőn reggel pedig lezárták és beol- 
mozták a kettős érckoporsót.

A holttest ünnepélyes beszentelése hét
főn délelőltt fél 12 órakor ment végbe tel
jes katonai pompával. A megyei és községi 
épületekre már vasárnap reggel gyász zász
lókat tűztek és a villamos ivlámpákat feke
tével vonták be. <3 Felsége gróf Paar Ede 
főhadsegédet küldötte Csáktornyára felséges 
személyének képviseletére. A beszentelésen 
jelen volt az egész gyászoló család, továbbá: 
az elhunytnak nagybátyja, Orsini Rosenberg 
herceg Klagenfurtból, Matt Alfréd altábor
nagy Eszékről, ki egyszersmint a kivonult 
csapatoknak a parancsnoka volt, Auffenberg 
Móric, Mattuschka Lajos, Siedler Ferdinánd, 
Stipanovics Jaroslav, Lónyay Albert, és Ve
nus Antal vezérőrnagyok, a hadtest kerüle
tébe tartozó összes ezredesek (kettő kivéte
lével), valamint az ezredek küldöttségei, az 
egész V. uhlánus ezred, a 10-ik huszárezred 
három százada, a 39-ik hadosztály egész 
tűzérezrede, dr. Maryanovics Lúka, a horvát 
országos kormány igazságügyi főnöke Peja- 
csevics horvát bán képviseletében, Belosevics 
István varazsdmegyei alispán Varazsd vár
megye és Zichy Rubidó varazsdi főispán 
képviseletében, Breitenfeld polgármester és 
Fehmen főkapitány Varazsd város képvise
letében, a varazsdi polgári gárda, Kolben
schlag Béla és Szalmay József fősZolgabirák, 
Nuzsy Mátyás Csáktornyái községi biró, Dé
nes Béla jegyző, a városi képviselők nagy
számban, Tóth István tisztartó, Kayser Lajos 
grófi titkár s többen.

Az egyházi szertartást Rihtarics Mát hé 
zágrábi katonai plébános végezte szentté- 
rencrendi szerzetesek segédletével. A beszen- 
telés után megindult a gyászmenet a vasúti 
állomásra: legeiül ment Matt altábornagy 
lovas csapatának élén, utána az uhlánus 
ezred, majd a huszárok és a zágrábi 18-ik 
gyalogezred bandája, a koszoi us és hallot- 
tas kocsik. A halottas kocsi után a gyászoló 
család, utánuk a tábornokok és a temetésre 
jött küldöttségek s az egész menetet bezárta 
a tűzérezred.

Az állomáson a koporsót ismét beszen
telték, mely ütán az uhlánusok egy százada

ban ugyanegy szobában van elhelyezve a posta- 
hivatal, mely elég nagy levél és csoinagforgalom 
nak örvend, Medua lévén Skutarinak, Albánia 
egyik legfontosabb kereskedelmi gócpontjának tu- 
lajdonképeni közvetítő állomása. A postát lovas- 
köldönc szállítja, hetenkint 3 szór s az út 7 óráig 
tart A hatalmas termetű keresztény Albán igazán 
festői alak volt; napsütötte arcáról leritt a büsz
keség, hogy ő van e fontos missióval megbízva. 
Magas fehér fezt, ugyanily szinti, ujjasain szépen 
kivarrott halina szerU ködment s hasonló szövet
ből készült, lábszárain felhasitott nadrágot viselt, 
széles bőrövében a divatos kések mellett kittinő 
mivfi revolver s vállán igen jó hátul töltő puska. 
A nyeregkápa s oldalán lógott le a 2 lakattal 
lezárt és lepecsételt bőrtáska, mely a postát rej
tette magában. Lovon ülve e férfias alak igazán 
imponáló megjelenés volt s főleg külső csínja és 
tisztasága kellemes ellentétben állott az e vidé
keket jellemző általános piszokkal és szenynyel. 
Postai szolgálataiért a küldönc hetenként egy 20 
frankos aranyat kap, de ezért saját lovát köteles 
használni és önmaga gondoskodik ellátásáról. Ha 
olyan posta vagy más küldemény érkezik, melyet 
terjedelmes voltánál fogva a küldönc nem szállít
hat, ez esetben a címzett feladata megfelelő szál
lító eszközről, lóról, öszvérről, ritkább esetekben 
kocsiról gondoskodni, s itt általában úgy érezzük 
magonkat, mintha abban az időben élnénk, mikor 
még sem vasút, sem táviró nem volt feltalálva.

A kocsi közlekedés a legritkább esetekben 
vétetik igénybe, mert a tengert a szárazföld bel
sejével összekötő utak egyenesen rettenetesek. Nem

sortüzet adott és a tűzérezred 16 ágyúja 
egymásután meg szólalt. Ezután a koporsót 
és koszorúkat berakták az elkészített vag- 
gonba s a család egy része azonnal eluta
zott a gyorsvonattal. A halottat délután a 4 
órai személyvonattal indították útnak Tamt- 
schachba (Karinthifiba), hol a családi sír
boltban helyezték örök nyugalomra. A ha
lottat a boldogultnak veje, gróf Cserny és 
felesége, továbbá Píttner főhadnagy szárny
segéd kisérték.

A családon kívül koszorút helyeztek a 
ravatalra: a horvát bán, Varazsdvármegye, 
varazsdi polgári gárda, a tribiljei polgárság, 
báró Inis és leánya, az elhunyt adjutánsa, 
a 13-ik hadtest tisztikara, az V uhlánus ez
red tisztikara, a m. kir. 10 honvéd huszár 
ezred, a vadász zászlóalj, a Jelasics ezred 
tisztikara, a 7-ik gyalogezred, a 31-ik gya- 
lagezred, a 7-ik honvéd gyalogezred, a 96- 
ik gyalogezred, a 13-ik gyalogezred, a 13-ik 
hadtest katonai hivatalnokai.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Halálozás. Pólyák Mátyás helybeli 

áll. népiskolai igazgató-tanitót és családját —  
súlyos csapás érte, Pali fia, a fiumei köolaj- 
finomitógyár tisztviselője f. hó 22-én reggel 
4 órakor életének 22 évében Csáktornyán 
elhunyt. A megboldogult iíjut hosszas és kí
nos szenvedéseitől a halál jótékony angyala 
váltotta meg. Enyhítse a szülő, testvérek és 
rokonok fájdalmát az őszinte mély részvét, 
mely helyi társadalmunk minden rétegében 
nyilvánul. Az elhunyt temetése ma, vasár
nap délután 6 órakor történik meg. Legyen 
áldott emléke !

—  Közgyűlés. , Csáktornya nagyközség 
Képviselő testületé f. hó 13-án Nuzsy Má
tyás községi biró elnöklésével közgyűlést 
tartott, mely közgyűlésen : I. A Búzáson el
adni kért telkekre vonatkozó határozathoza-1 
tatra egy későbbi gyűlést tűz ki. IL A szé- 
kestehérvári csendőrségi altiszti iskolának 
Csáktornyára leendő áthelyezésére nézve, az 
elöljáróság bemutatott javaslatát azzal a kie
gészítéssel fogadta el a képviselőtestület, 
hogy a szegények házát csakis azon esetben 
hajlandó a jelzett célra átengedni, ha a tan-

i3 utak azok, hanem a sziklás hegyvidéken föl-alá 
vezető csapások, helyenkint még gödrökkel, má
sutt keresztben fekvő mázsás kövekkel, melyeken 
keresztül kocsin haladni át igazi Isten kisértés. 
Valóságos aggodalom vett rajtam erőt, amikor 
láttam, hogy a két jezsuita utitársam, akik Sku- 
tariba igyekeztek, egy bár hatalmas szerkezetű, de 
különben féderes kocsiba szállott s mikor arra 
gondoltam, hogy e szegények legjobb esetben is 
olyan szárazföldi hányattatásnak lesznek kitéve, 
amelyhez képest egy 10 fokos sirocco hullámain 
járó gálya himbálása csak gyerekjáték.

Az utak rosszasága melleit a környéken 
csatangoló rablóbandák is nagyon bizonytalanná 
teszik, főleg magános utasra nézve a tengerpart
tól távolabb fekvő vidékeken való utazást. A ki
kötőt segélyező hegyoldalon való sétány alatt 
egyes kisebb-nagyobb csoportokban láttam ily gya
nús alakokat gyalog elvonulni, a posta küldöncé
hez hasonló, csakhogy piszkos és rongyos öltö
zékben, fez helyett szurtos rongyokkal bekötött 
beretvált fejjel, melyből kivillanó szemeikkel va
dul s gyűlölettel teljesen méregettek végig. Asszo
nyok is voltak velők; fejükön fehér kendő, a fér
fiakéhoz hasonló szövetű egy darabból álló és 
térden alul érő ruhában, lábukon ugyanilyen sző 
veiből készült s térden felül érő harisnyaszerü 
bocskorokban. A nők is széles bőröveket viseltek, 
melyek némelyike ezüst vagy acél csillogásu, cir- 
cellált munkához hasonló s valóságos páncél be
nyomását tevő festéssel volt ellátva, egyik-másik 
még revolverrel is megspékelve. Ha e fegyver már 
magában véve nem lett volna elijesztő minden

folyam Csáktornyán több éven át lenne lé
tesítve, minélfogva utasitotta az elöljáróságot, 
hogy e célból a szükséges íelvilágositásoka- 
eszközölje ki. III. Az utóbbi időben tapasz
talt élelmi-cikk drágaság némi megszűn
tetés** érdekében kertészeit* ! foglalkozó bol
gárok részére két hold kertészkedésre alkal
mas köz»égi ingatlant ad bérbe. IV Luszl- 
gárten Ignác és Plichta Béla községi lakó
sok kérelmére utasitotta az elöljáróságot, 
hogy a Mező-utcában szükségessé vált csa
tornázás létesítésére szakértők közbejöttével 
véleményes javaslatot terjesszen a legköze
lebbi közgyűlés elé. V. Dénes Béla községi 
jegyző bejelentette, hogy a részére engedé
lyezett 4 heti szabadságot augusztus 7-től 
veszi igénybe, mely idő alatt Simon István 
községi adóügyi jegyző fogja helyettesíteni. 
VI. Novák Ferenc községi helyettes bírónak 
folyó hó 13-tól kezdődőleg egészségi okok
ból 6 heti szabadságot engedélyezett. VII A 
földmivelési miniszter 3615/905. számú ren
deletének megfelelőleg a mezei közös dűlő 
utak rendezése szempontjából szükséges fe
lülvizsgálat megejtésére a községi biró ve
zetésével 7 tagú bizottságot küldött ki. VIII. 
Budapesti születésű Branovics Ilona illetősé
gét megtagadta. IX. Végül a magán legelte
tésnek egyszersmindenkorre leendő meg
szüntetésére nézve a legelő rendtartás ha- 
tározmányai szerinti intézkedésre az elöljá
róságot szigorúan utasitotta.

— Az idei május 29-iki földrengés.
Mint anuak idején lapunkban is közöltük, 
május 29-én a déli harangszó után kisebb 
földrengést észleltek Muraközben több he
lyütt. Ezen földrengést hazánkban csakis 
Zalavármegyében érezték, de mivel a leg
jobban megrázott rész közel van a horvát 
és stájer halárhoz, bizonyos, hogy ezek a 
vidékek is megérezték, ógyallára, mint a 
magy. kir. orsz. meleorologiai és földmág- 
nességi intézet egyik főhelyére az észlelők
től a következő heiyekről érkeztek be a 
földrengést illető adatok : Alsólendva, Csák
tornya, Farkashegy, Murasiklós, Nagykanizsa, 
Zulatárnok, Ventepuszta, Viziszentgyörgy, 
Felsőmihályfalva, Stridó, Perlak, Szelnice.

Ezen földrengés eredő helye valószínű
leg a Csáktornyától délfelé eső vidéken volt, 
amit egyrészt a legtöbb állomás által adott

gyengéd közeledéssel szemben, ugv szemeik vad 
tekintete még kevésbbé mutatkozol csábitónak.

Bent «z ország belsejében, nem is túlságosan 
távol a tengerparttól, az ily csoportokkal való ta
lálkozás mindig veszedelmes, mert ha e rablók 
nem is vérszomjasak és az ember életére — ki
véve ha fegyverrel védi magát — nem is törnek, 
de vagyonára annál ébessebbek. Mintegy 6 héttel 
ottjártam előtt egy kereskedőt, aki valahová uz 
ország belsejébe igyekezett, egészen közel a ten
gerparthoz nemcsak teljesen kiraboltak, hanem 
ezen felül minden ruhájától megfosztották, úgy 
hogy a szerencsétlennek egészen mezítelenül kel
lett a rettentő rósz utón a több órányira fekvő 
meduai kikötőbe visszatérnie. Ily esetekben a rek
lamáció és rekrimináció mileem használ, mert 
mindezen albán törzsek, ha névlegesen török ura
lom alá tartoznak is, tényleg teljesen nomád ván
doréletet folytatnak s velük magúk a török ható 
ságok sem kőinek ki szívesen.

Egy ilyen csoport a tengerparti korcsmába 
térvén be én is utánna mentem s ez alkalommal 
megtekintettem annak belsejét. Köböl készült, fa
tetős nagy pajtaszerü épület két részre volt oszt
va : az egyik rész a mi vegyeskereskedéseinkhez
hasonlóan a legkülönfélébb szükséglet és fényüzési 
tárgyakkal volt tele. Volt ott élelmiszer, konyha- 
edény, háztartási cikk, fűszer- és cukornemű, só, 
dohány, ruhaszövet, készruha, kendő, fehérnemű, 
sajt, — értéktelen csillogó ékszer, fegyver, puska
por s ezer más dolog, ami csillogott, ragyogott, 
larkállott, büzlött, nem kevésbbé, mint a bent lé
vő vásárló közönség, nem is említve az ingyen



irányadat, másrészt a földrengésnek magyar 
területen e helyütt való legerősebb jelent
kezése bizonyit. Kiterjedése a földrengésnek 
észak, északkelet és kelet felé: az alsólend- 
vai járás északi része, Zalatárnok és Nagy
kanizsa a szélső határok, mely pontokon át 
a megrázott magyar terület határa volna 
megvonható. Azonban ezen területen belül 
is van olyan hely, ahol a földrengés oly 
igen gyenge volt, hogy ez észlelő nemleges 
jelentést küldött be, igy pl. Ferencfalva-mi- 
kófa a Mura mellett mely a magyar rengési te
rületnek majdnem közepébe esik. Legerősebb 
volt a moraj a Csáktornya és Stridó közötti 
hegyvidéken, mig a megrázott terület hatá
rain már moraj sem volt hallható.

— Perlak társadalmának hölgyközönsége 
f. hó 8-án dr. Szabó Zsigmondné elnöklete 
mellett József főherceg szanatóriuma javára 
jótékonycélu kerti mulatságot rendezett, mely 
dr. Szabó Zsigmondné lankadatlan s fára
dalmat nem kímélő buzgalma folytán meg
hozta ama anyagi sikert, hogy a tüdőbajo
sok szanatóriuma javára 365 kor. tiszta jö
vedelmet tudtunk beszolgáltatni. Felülfizet
tek : Dr. Böhm Sidney 5 kor., Dr. Szabó 
Zsigmond 5 kor., Dr. Kemény Fülöp 6 kor., 
Dr. Hajdú Gyula, Berlány N. 4— 4 kor., Go
lub János, Fischer Gusztáv 3 — 3 kor., Özv. 
Beinauerné, Ebenspánger Miksa, Habus Mi
hály, Henberger Pál, Márk Géza, Füzessy 
Gusztáv, Pecsomik Ottó 2— 2 kor., Lángé 
Kelemen, Gályási N., Dr. Zakál Lajos, Ha
ris Károly, Banelly László, Svastits János 
és Ödön, Stigelbauer János, Özv. Németh 
Gyuláné, Németh Györgyike, Tocelmann Ir
ma, Dr. Reményi Zoltán, Ráth Ida, Szabó 
Győző, Indrák Antal, Lukovnyák N., Skub- 
lics Gábor 1— 1 korona.

— Eljegyzés. Ebenspánger Jean bela- 
tinci illetőségű s tiszteletben álló nagyke
reskedő, jegyet váltott Mandelbaum Teréz 
kisasszonynyal, Mandelbaum Simon ligetfalvi 
vendéglős szeretetreméltó leányával.

— A piaci drágaság. Kristóffy József 
belügyminiszter —  a törvényhatóságokhoz 
érdekes körrendeletét intézett, melyet külö
nösen a hölgyközönség fog hálás szívvel fo
gadni. Köztudomású, hogy úgy a fővárosban, 
mint különösen egyes vidéki városokban o- 
lyan nagy a drágaság, hogy a szerényebb 
javadalmazással bíró tisztviselőknek és a 
középosztálynak a megélhetést majdnem le
hetetlenné teszi. A helyi piacokon az élelmi 
cikkek árai példátlan magasságot értek el.

adott töméntelen bolhát és más férget, melyek 
támadásai elől gyorsan kellett visszamenekülnöm 
a szabadba. így csak egy pillantást vethettem a 
szomszédos »terembe«, ahol gorombán ácsolt 
hosszú faasztalok mellett élvezte néhány vendég a 
szagos juh túrót s ivott hozzá valami folyadékot, 
melynek mibenlétét nem volt alkalmam megálla
pítani, annál kevésbbé, mert a kívülről is orromba 
csapódó borzasztó bűz gyors távozásra kénysze- 
ritett. A ház előtt állott ugyanis egy lugas, mely
nek egyik oldala tele volt aggatva még vértől 
csepegő, utálatos illatot terjesztő birkabőrökkel, 
melyeknek boldogtalan tulajdonosai a konyhán 
várták e földi létről valószínűleg piláf formájába^ 
való végleges eltűnéseket.

Hajónk kürtje jelt adott a vacsora közeled
tére. Sietve mondtam búcsút a zordon vidéknek 
s habár gyomrom még jó darabig émelygett a szá
razföldön szerzett tapasztalatoktól, a pompás ten
geri levegő annak megrendült egyensúlyát csak
hamar helyreállította. A »Galathea« szakácsa pe
dig kellőképen gondoskodott arról, hogy ezen nap 
emlékei kedvező benyomással záruljanak.

(Folyt&tAл я  követhetik.)

a mi sem a termelési viszonyokkal, sem a 
fogyasztással arányban nem áll. A sok pa
nasz folytán a miniszter utasította az illeté
kes rendőrhatóságokat, hogy maguk dolgoz
zanak ki piaci tarifát. A miniszter a piaci 
elárusítókat nem kívánja megfosztani az 
őket megillető jövedelemtől, azért a tarifa 
megállapításánál figyelembe kell venni a ter
melőnek fizetett árakat és a helyi viszonyo
kat, a mihez képest azután bizonyos meg
felelő százalékos haszonnak hozzászámitásá- 
val kell megállapítani az egyes cikkek árait, 
a melyeknél többat az elárusító büntetés 
terhe alatt nem követelhet. A miniszter e 
rendeletet különöset*- a szegényebb sorsú 
munkásnép érdekében bocsájtotta ki, de ha 
foganatja lesz, majdnem minden háztartás
ban érezhető lesz üdvös hatása.

— Korunk állami és társadalmi alkotásai: ez
a Nagy Képes Világtörténet XII. kötetének a cí
me. A kötetet elejétől végig Marczali Henrik irta, 
egyetemünk tudós tanára, a ki az általa szerkesz
tett nagy vállalat VII—XII. kötetében egymaga ir
ta meg az újkor és a legújabb kor történetét. Az 
egyes kötetekről a legnagyobb elismeréssel nyilat
kozott a szakkritika, s a nyilatkozatokról a napi 
lapok is megemlékeztek. Valamennyi kötet közül 
a XII. adott a legtöbb és legnehezebb munkát, 
mert ez elmegy a XX. század elejéig, a meddig 
egy külföldi összefoglaló nagy mű sem halad, s a 
mely kornak nemcsak összefoglaló története, de 
még monográfiái sincsenek megírva, sőt adattára 
is nagyrészt kiadatlan. Csak a Marczali éles sze 
me vállalkozhatott e bonyolult s még forrásban 
levő kornak áttekintésére, a mi napjaink törekvé
seinek megértetésére. Ezen érdeme révén azonban 
könyve páratlanul áll egyelőre az egész világiro
dalomban. Maga a XII kötetes nagy vállalat sem 
jöhetett volna létre az 6 rendkívüli készültsége, 
különböző tudományágakban való jártassága és 
bámulatos munkabírása nélkül. A vállalat alap
eszméje a legmodernebb és legszerencsésebb: nem 
a csaták és királyok története e munka tárgya, 
hanem az emberiség fejlődését egyengető eszmék 
kialakulásának és összekapcsolódásának a magya
rázata. Helyet kap az igy értelmezett történetírás
ban minden szaktudomány, s az emberi képessé
gek egyetemének rajzává válik az egész. így pél
dául már az egyiptomi kötetben munkabér sta
tisztikát kapunk az akkori időkből, benne van 
minden kornak politikai elmélete, katonai törté 
nelme, philosophiai és irodalomtörténete, művé
szete, úgy hogy a hatalmas vállalatba bele van 
dolgozva az egész alkotmány-, gazdasági és mű
velődéstörténet.

Más szembeszökő érdeme és pedig nemzeti 
érdeme a nagy munkának az, hogy a magyarság 
történetét szervesen olvasztja bele az európiai 
népek történetébe, s e réven a világtörténetbe. 
Külföldi nagy munkák eddig csak a keleti példa
tárba soroztak bennünket egyszerű tőmondatok
ban emlékezvén meg rólunk. Most a külföldi tu
dósok minden európai eszmének a visszhangját 
meghallgatják Magyarországon, e könyv hozzáse
gíti őket. Viszont mi magunk is jobban fogjuk 
látni és érteni történelmünket, ha látjuk, mennyire 
hozzáforrt a Nyugat történetéhez

Ezek az érdemek teszik nemzetivé a Nagy 
Képes Világtörténet fontosságát és sikerét.

Egy kötet — gazdagou illusztrálva — 16 
korona. Kapható minden hazai könyvkereske
désben.

— Szőlőgazdák harca a filoxerával. Az
a kis láthatatlan féreg milyen siralmas pusz
títást visz végbe . . . mint a halál kaszája. 
Láttam azt a siralmas képet ezelőtt 12 év
vel a Hegyalja vidékén. Előbb ott rágódott 
a filoxera, az igazi bor-hazában Védekezni 
vele szemben akkor még nem tudtak. A he
gyeket letarolta s az emberek orcáján ba
rázdát húzott a kétségbeesés. —  Más vidé
kekre később jutott ez a kis állat. Addig 
már kitalálták ellene fegyverül a szénkéne- 
get. És drága kemény harcot vívnak a szől
ősgazdák e fegyverrel a pokol-ellenség el
len. Belőnek utána a vak földbe. Mondom 
drága a harc. Ismerik a gazdák szénkéneg 
árát. Beöntik vaktába a földbe, de annak

alig egy pár százalék ereje hat a szőlőgyö
kérre, hogy elpusztítsa onnan a bogarat. A 
90— 95%-ot oknélkül vásároljuk sigy alig
hanem többe kerül a leves, mint a hús. 
Ezért hát többnyire veszendőbe is hagyják 
a magyár fajú szőlőt s Amerikából hoznak 
uj fajtát De lehet gondolni, ez sem megy 
ingyen. Azonkívül pedig az amerikai szőlő 
olyan, mint az amerikai ember s mint a 
gyors lobogással égő gyertya: alig él egy 
pár évig. A magyar szőlő erős. Öt-hat annyi 
időt is él. A magyar szőlőt kell megmente
ni. Nem kell amerikai szőlő  ̂ De édes Iste
nem ! a szőlős gazdának ezrei meg ezerei 
sem a magyar szőlőt nem tudják megvédeni 
a szénkéneg drágasága miatt, sem amerikait 
nem szerezhetnek a szegénység miatt Sőt 
innen-onnan írja az újság, hogy némelyek, 
mikor nagy erővel alkalmazták a szénké- 
neget, ez a szénkéneg ölte meg a szőlőgyö
kereit. — Isten-áldásként jön a hír, hogy 
egy zalaegerszegi szőlősgazda addig gondol
kozott és próbálkozott, mig kitalált egy uj 
keveréket, melylyel bekeni a szőlőgyökere
ket s a szőlő szemlátomást felvidul egy két 
nap alatt s nőttön nő frislombozattal, jeléül 
annak, hogy a keverék elpusztította a filoxe- 
rát. Ennek a keveréknek pedig mesés olcsó 
az ára. Áldása lesz a magyar szőlőnek, ál
dása a magyar gazdának, ha ez a zalaeger
szegi uj találmány csakugyan meg fog fe
lelni teljesen a gyakorlatban is mostani jó 
reményünknek.

— Nem magyar aiku iparotok kiké- 
4Utfl§tése érdekében Zalavármegye törvény- -  
hatósága a májusi közgyülősen évi segélyt 
szavazott meg, melyről Esztergom szab. kit. 
város ipartestülete tudomást szerezvén, Za
lavármegye alispánját megkereste, hogy vol
nának e vármegyénk trrületén oly nem ma* 
gyarajku szegénysorsban levő gyermekek, 
kiknek kedvük volna magukat valamely 
iparágban magukat kiképézni, de ehhez hoz
zátartozóiknak elegendő anyagi erejük nincs. 
Ezeknek az elhelyezésére az esztergomi ipar
testület, készséggel válalkozik oly módon, 
hogy azok teljesen díjtalanul láttatnak el 
mestereiknél azaz az átvétel után a hozzá
tartozóknak semmiféle gondjuk nem leend a 
fiúra. A tanítási idő 4 év bármely iparágra 
nézve A ki ily módon iparossá akarja gyer
mekét kiképeztetni, az ebbeli szándékát be
jelentheti községe plébánosánál tanítójánál 
vagy a jegyzőnél augusztus hó 30-ig.

— Hirdetmény. Csáktornya nagyközség
elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy az 
1905. évre szóló községi közmunka össze- 
irási és kivetési lajstrom a vármegye köz- 
igazgatási bizottságának 30928/m. 902. 27 
jk. számú szabályrendelete értelmében f. évi 
julius hó 20-tól augusztus hó 6-ig a község 
házánál 3 szám alatt nyilvánosan közszem
lére kitéve van s ugyanott az érdeklődő 
adófizetők által a hivatalos órák alatt bete
kinthető.

— Vásár. A miniszter megengedte, hogy 
az október 9-ére eső nagykanizsai országos 
vásárt az idén október 16-án tartsák.

Felelős szerkesztő:

M A R 8 I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó Ы t&ptulagdoM.:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SARDOR)



v  , r 0 g e n j .
Ödveéerka jé bila, kada sam iz dalka 

témni dim spazil, koj so je rival vu visinu. 
Taj difin áé jé pod jodnim toil, éi sve duZe 
na áfttoiV prostoru se je rival gori. Od 
krajá je érni bil a zatem na mestafa svet- 
leSi. Taki sam spoznal, od Cesa zhaja táj 
diirf.'lfám, odkud táj dim zhaja, tarn je si
gurno vnbgo plaéa moéi éuti, tam sigurno 
pod nfkáf se spravl a vnogoga si roma к a nje- 
gov ceti trud, tijegov znoj, njegova skrb i 
on suznatirtii óéi gledi to sve, toga si Iasi 
i bez pameti skaée gori döfi, med éim mu 
piámén odnese sve zvun onoga kaj je na 
njem. io i Щ  t i l

Tatti gde se táj dim kaZe, lám vám 
je ogenj. Nesreéa, od kője nas Bog sve os- 
lobedi. Pák ipák kuliko i kuliko kral se 
pojfcvlja ta nesreéa vu nadoj okolici, i na 
jeden éas na bogce spravi do vezda dobro 
stojeée gaade. Jer najviSekrat je tak Gazdi 
ne imáin osigurauo imanje. Osiguranje fa зе
ки le ran je) za nepotrebno delo drZiju, samo 
onda se plaéeju, onda se zmisliju, kada ja 
véé vuplamnu njihovo stanje, da bi dobro 
bilo, ako bi to sve, kaj je vu plamuu ase- 
kutarano bilo. Pák i lakvih gazdov onda 
oajvtóe ako si nazaj zazidjeju nekak iz te2- 
ka hiíu si daju asekulerati. Hej, рак как 
Ы dobro bilo, ako Ы i pred ognjom bilo 
asekulerano, nazaj bi dobéli povraéeno ba
rem nekaj iz onoga, kaj njim je ogenj na 
nikaj spr&vil Se nebi morali vu dug zako- 
pati, nebi morali za dugom teZke interese

Z  А В А V A.

j.Srce pisca.
C veto ja к je piscovo srce,
Drugim plodi riiZice;
DoCim öve rezdeljuje,
Njem, oetanu suzice.

Pisoova >duSa je metulj, eiíV 
Gdá^gda ttaleti i vu zlo;
W tí se ’po'; pástom vrtu,
Trni ga reztrgajo.

Pdsfc Vrt, \ sárgán métely *
Nikomu nepadne v pamet;
DuSa pisca se vuziva,
Da mu stavljen trd kamen!

O rm n ié u r .

plaéati. Pak ako si joS premislimo, da ase- 
kulacije svako Ijeto nebi platili vise 15— 20 
korun, onda moremo reéi, da greSiju, oni 
gazdi, koji si nedaju svoje stanje asekule
rati.

Как se napravi najviáeput ogenj? Vu 
naj vise mestah su deca kriva tomu. Dec a 
se igraju sa Sibicami, ognja si zakuriju vu 
parmi i evő gotova je nesreéa. Roditeljov 
ga ne doma, susedov ga takaj ne doma, a 
starci koji su doma, oni barem, da iz hiZe 
oslobodiju nekaj. kaj je za svaki dán pot- 
rebno. Dók odrasli dimo dojdeju iz polja, 
zatoga je véé vu plamnu petoga suseda 
hiZa. — - . i, ,,

Rekli smo, da su deca kriva. Zaboravili 
snio se. Ne deca nego roditelji su krtvi, ro- 
diteiji, koji su dosta tehki, da maloj deci 
Sibice daju vu ruke. Budete rekli da to nije 
istina. Nije istina? Znal bi vám s imenora 
i s conom povedati otca, koj je svojemu 
malomu Pavleku pipu rival vu vusta vuéil 
ga puSiti, daval mu Sibice i sinejal i veselil 
se je nad svojom bedastoéum. Ovaj sí
nek ima navek slobodno Sibice vu rukah i 
bude sigurno doSlo vrérne, kaj bude se i 
njegov otec Zuhko plakal.

Roditelji su krivi tomu, da deca do 
Sibicah dojdeju. Jer dete se véé od mladoga 
vremena mora navéiti, da Sibicu nesme zeti, 
da ako Sibicu najde onda ju mora vu hiZu 
nesti i ne igrati se Snjom. Póznám ja i 
takvu obitelj, gde su deca tak navéena; bo- 
jiju se od Sibice, i ako bi koj Sibicu naSel, 
к otcu ili к materi bezi Snjom.

„Tko drugomu jamu кора, sam 
и nju opadne.“

»Jeli si ti Viagio? —  Odkuda?» pita 
krémar nadoSloga gosta.

»Iz Viterba» —  odgovori ov — »ko- 
maj sam moju éredu prodal.»

»Pak za koliko si ju prodal?» — pita 
krémar.

»Za pet sto lirah» ^  odgovori Viagio.
»No, onda je vriedno jedno malo gut- 

nuti» — véli opet krémar.
»Pak za lo sam doSel, как to vidiS 

Pietro.» —  I sad su sedeli pri stolu krémar 
i gost te su se razgovarali i iz flaSe ernim 
vinom si и éaSe natakali i jedan drugomu 
prijateljski nazdravljali. Viagio je évrst se- 
Ijak» iz oéih mu sija vatrena duSa. Dobra 
Irgovina i dobro vino ьи mu jezik razvezala 
te pripovieda, da ée si timi novei kuCu po- 
praviti i govori о raznih drugih planih On 
i ve36lak krémar su si stari prijatelji, pak 
stoga nema med njimi nikakve tajne. Viagio 
je dobre volje, pak bi hotel joS koje vrieme 
ovde ostati, ali veéer se je véé nagnul, a 
on ima joS tri mile drugoga puta.

Ali ne зато deca zrokuvaju11 ognjá ne
go i stareSi vnogoput Za celi svet nbbi del 
pipu iz zub, cmavka slraSno i onda, kada 
takvo delo dela, gde nebi pipu srrtel hásnu-’ 
vati. Najedenkrat mu iz pipe iskra vun o- 
padne i evo gotova je nesreéa, slanrta ke 
vuZge i odl nje drug о sve.

Pak onda kada njim je veö ogenj na 
hrbtu, éudnovati ljudi su naSi, neznaja se 
branjti. Véé sam vnogoput bil pri takvim 
mestu i pornagel sam i braniti. Jer i ja Io 
drZim, da ako drugömu siromaku vu 
nevolji nemorem pontQCi, gledat neidem nje- 
govu nevolju i zabavijat se vu njo‘\  A naSi 
ljudi su takovi. Onaj tarn na krajá sela se 
veseli, ako se toböz nasredini obeine vuZge 
koja hiZa, jer véli, da do ujegá iták nebude 
doSlo. Na meslo loga da bi iSel pomagat 
branit se veseli nesreéi svojega 'bliZnjega. 
Pak onda. tarn gde gori. tam se ttjih zide 
celi éopor skup, jedon zató beide branit da 
si gaée nebi zamazal, a drugi zbog drugoga 
zroka i t. d. ReZiju, smejeju se,f как voli, 
na meslo toga da bi pomogli pripreéiti Si- 
renje ogoja.

Dobro bi bilo, ako bi gazdi jedenkrat 
sve dobro prerazmeli, kaj se te veliké nes- 
reée tiée i bramli se, davjedttá"  miuuta ne 
dene taki pel— Sest gazdov na Stersku pa- 
licu.

* **

Ravno kada sam véé svráil ovu átivu 
éitam vu zadnjim broju Muraköza, da je 
veliki ogenj bil vu Gornjim Kraljevcu. 18

»Anda s bogom Pietro!» — véli te se 
stane.

»Ah kaj!» — odgovori krémar“— »jed  ̂
na éada joá od najboljega neée ti Skoditi, 
ona ée ti naéiniti lahke noge.»

»Dobro» — véli Viagio —  »ali se Zűri, 
jer bu odmah nőé.»

Krémar otide po drugu flaáu, a sa na 
pol zaduSenim fuékom vani dozove svoja 
dva odrasla sina kojim po tiho véli: »Via
gio ima pet sto lirah pri sebi, njegov put 
vodi kroz áumu Macchiu — viáe vám ne- 
trebam govoriti» —  i tiho pievajué opet 
etupi и sobu к svomu gostu. Druga flada 
bude hitrije izpraZnjena nego prva. Viagio 
sada véé nije bil za zadrZati, makar da je 
Pietro razne Sale pripoviedal, on posegne 
za svojom batinom ispriéa se té ode.

Moglo je pol ure poslie »Zdrave Mértje» 
biti, kad je doSel do Sume Macchia. Ön nije 
bil pijan, ali svojimi plani и glavi nije na 
put nikaj pazil. Ern je tolikokrat ovud proSel.

, Na jedan kral poCuti, da su ga dva 
muZa od straga pograbila i prije nego bi 
se iznaSel na obranu, véé je na zemlji le- 
Zal. —  Jedan od tih lopovah je na njem 
kleéal te ga Zeljeznom rukom gutil, a drugi



gazdov je pogorelo, koji su takaj ne imali 
asekulefanfo stanje.1

Kak je to vre navada. Pak dto je kriv 
ognju? Oh im nebi bila nada dtiva istinita 
ako nebi to rekla história, da su deca na- 
pravila ognja. Zmed 18 —  gazdov je samo 
dvejuh bilo asekulerano stanje. Ogenj se je 
hitroma diril, ne je bil gdo bi branil, jer su 
odrasli na polju delali. Vu zdencah je ne 
bilo dosta vode, a Spricalke pak su straSno 
hude i tak rekuC nikaj ne vredne. Pak i 
oni, koji se na Spricalke spraviju, neznaju, 
как je treba ognja gasiti. Так je onda leh- 
ko zgorelo 5 hi2 18 gazdov sve gospodar- 
stveno stanje vise kolah i nekuliko svinjah. 
Jeden mladi gazda je skorom 2rtvom postal 
ognju. Sa 2enom su konje puäCali iz göre- 
Ce Stale, kada nje je plamen dosegnul. Mu2u 
se je obraz jako spekel.

Evo to je opet példa, koja nam da 
pravicu. Sada joS to hoCemo reCi, da bi 
vnogo bolje bilo, ako bi po nedeljah se 
mlajSina malo vuCiU sa Spricalkami bara- 
tati i как je treba ognja gasiti. Sada rajSi 
idejű vu krCmu greSit. Oh, как nas onda 
nebi Bog kaStiguval!

Tabor vu Aáiji.

Japanci se jako trsiju, da prije joS, как 
bi se razpravljanje mira zapoCelo oni poC- 
neju juriSati Vladivostoka. Taj varaS je rav- 
no takovo tvrdjava, как j 3 Porth-Arthur, ali 
dok se je Porth-Arthur dugo dr2al, Vladi
vostoka budu japanci za malo vreme mogli 
osvojiti. Jer sve okoli su sada japanci gos- 
podari samo joS iz jedne strani na suhoma 
je skopCeni Vladivostok sa LineviCevom voj- 
skom. Ali ravno to je, kaj slabeSom dene 
LineviCevu vojsku, jer LineviC sada i na to 
mora gledati, da se neotrgne od Vladivos
toka, Dakle zvezana mu je ruka.

Kak iz Petervara javiju zutra bude 
tarn sednica ministrov i budeju se ustano- 
vile kondicije mira. Ruski poverenik bude 
Witte.

ga je po svih 2epih preiskaval. Ali bilo je 
badava!

Novec nije mogel najti i kad su lo- 
povi videli, da su se u svojoj nadi preva- 
rili izprebijali su siromaka Viagia i ostavili 
onde leiati, a oni su pobegli u noC.

Za dvie ure je opet Viagio iSel prama 
krCmi. On bi joS imal dvie mile do doma 
all se je odluCil za taj kratji put natrag. U 
krCmi je bilo sve tiho, ali u sobi za pivce 
je joS gorela svieCa. Kad je u sobu stupil, 
krCmar Petro se nije mogel zadosta naCu- 
diti:

»Zar sl se Viagio povrnul?» — veli —  
»si mozbit kaj zaboravil?»

»Nikaj nisam zaboravil» —  odgovori 
Viagio —  »ali u Macchii su me tolvaji па
ра!» pak su me tukli, —  na cielom tielu sam 
spotrt»

»Ja te nebi bil smel od sebe puetiti u 
noC,* — veli krCmar —  »medjutim dobro 
je, sätno da si 2iv ostal!»

»Hvala Bogul I  moji groäi su spaSeni!* 
Ovi lopovi su morali biti stoprv poCetniCi 
u robljenju, jer nisu na äkrljak mislili.»

»Tim bolje!» —  veli krCmar tobo2 ve-

Kak vnogi misliju, japanci budu sle- 
deCe kondicije predstavili rusom:

1. OdpuäCenje Sachalin otoka japancom 
t 2. Prestanje tvrdjave Vladivostok.

,i 3. OdpuäCenje Mand2urije Kinezerskoj 
zvun Ljaotung poluotoka, koj bude japan- 
com opal vu ruke.

4. Japanci budu vladali zvrhu Koreje.
6. Karbin— portarturska 2eljeznica bude 

vu japanske ruke opala.
6. Rusi moraju platiti japancom tri je- 

zere millionov frankov penez. (Jeden frank 
je po priliki jedna koruna.)

Witte bude vu sredu iáéi vu Ameriku. 
Kak javiju, car je tobo2 bil rekel, da je 
kocka Ruske vu Witteove ruke polo2ena.

Vu Mandiuriji je velika vruCina i sol- 
dati jako trpiju od vruCine

Politiőki pregled.

Sada, kada je vruCina i ablegatov naj- 
veköa stran je vu tem vremenu znala na 
svoje imanje ili vu kupaliäCe iti, bi opet 
bili tomu privCeni, da je vu politiki mir. 
Ali nije to tak. Vri se i kuha se politika 
celi orsag politizera. Varmegjije jedna za 
drugom izreCeju, da sadaánjoj vladi Fehér- 
váryu niti soldate niti poreza nedaju. Viáe 
25 varmegjijah i 40 slobodnih kraljevskih 
varaäov je izreklo da sadaänjemu kormanu 
nikakovu pomoC neda. Nekoje su i to od-. 
redile, da se oni penezi, koje ljudi vu po- 
rez platiju moraja vu kassu na interes dati. 
1 Zalavarmegjjja je izretda, da sadaSnjoj 
vladi nikakvu pomoC neda.

Med tem se politikád! hrvaju. Apponyi 
Albert gróf i Kossuth au vu najzadnjem 
vremenu vu Komaromu bill, gde je Apponyi 
govoril od narodnog zahtevanja. Veli, da je 
ne to cilj, da buna nastane, nego da narod 
mirno poCeka, dok mu njegove zahteve zvr- 
Siju. —

Na ovoga meseca 18-ga je skup bila 
zezvana sednica odbora levih strankah, od 
koje budemo vu sledeCim broju pisali.

selo —  »na taj naCin si ti joS na to rekuC 
dobro proSel. Nisi ni jednoga prepoznal ?»

»Nisam, imali su sadjami pocrnjene 
obraze, a po glasu to opet nije bilo mogu- 
Ce, jer nije nit jedan niti pisnul.»

Viagio je tuj dobil kvartir kroz noC u 
jednoj komorici te je otidel na poCinek, ali 
nije mogel spati, jer su ga od lopovov za- 
dobljene dizavke od ure do ure sve bolje 
bolele. VeC je bilo blizo pol noCi, kad vec 
boli nije mogel zdr2ati. Talijanski narod ima 
za narodno vraCtvo proti boli, ul je, tak как 
naS narod travu terputca proti ranam. An- 
da se stane i ide iskal ülje. Ali od koga 
Ce je dobiti, —  Petro veC spava, njegove 
sine joS danas niti videl nije . . . .  Ah kaj 
—  em je znal za sve u kuCi, nije bil stranj- 
ski. U sobi za pivce mora ulja biti, a vrata 
nisu zakljuCana. Viagio se stane te ide la- 
gano po stubah dole. —  Ali как se je za- 
Cudil, kad je ob toj uri joS Cul u sobi za 
pivce govoriti. Kratke stavke i Cudnovato 
Saptanje! On posluSa bolje, uho pribli2i vra- 
tam i Cuje, gde otac sa sinovi u tmini Sap- 
Cu niti nesluteCi, da je tko posluSa. Otac 
veli tiho:

»No, na vas se je moCi zanesti! —

Kaj je novoga!

S m m o m b o ja iv •

Iz Szent-Gottharda telegrafiraju: Porub- 
sky Arpad, grof Taksisa njegov oberjagar v 
na alsószőlönkiiskim imanju ove dneve po j 
podne je strelil sebe. Samoobojnik je jako 
ljublen Clovek bil. Sada pred nekulikimi 
dnevi vu njegovih raCunih su do deset jezer 
korun falinge naSli, dok bi bil grof njega n 
ksebi dal pozvati, od jezero korun ni anal, 
raCuna dati, zbog toga su ga hoteli zadr2ati. 
Kad su 2andari vu hi2u bili stupili, vu slu- 
ha se bil strelil i odmah je mrtev postal, у

Iz Déva javiju: Poleg Kudsir Pojana 
havaäu razbojstvena krvoloCnost se pripetil*. 
Pri jednoj havaSijski hi2i iz prerézanim Si-a  
njakom mrtvo naäli jesu Tonjesk Mariju, 
od koje se bilo glasilo, da je bogaik 2enska J 
bila. Ladice ormari vse je bilo razbito i 2njih 
vredneSa dugovanja falila jesu. Na temelju 
sumnje prijeli su Kristean Mikloäa kojemu 
na njegovoj opravi krvave kaple iakej naäli 
bili jesu. Kristean jako laji. Iztraga jako 
leCe. —  Iz Szent-Gottharda javiju: Bauer 
bogatoga hohenburgskoga poljodelavca ove 
dneve vnoCi, kad je iz Velike obCine dimo 
bil iäel, pred sobom na 200 korakov dale- 
Cine iz sekirom su ga bili napali, vide ran 
na Cinili nanjem, opet zatim vzeli su od 
njega jezero korun gotovih penez i njegovu 
zlatu vuru i vu poleg bivajuCu kuruzu nje
ga su odnesli. Prama jutri njegova kCi ga 
bila naäla vu veliki krvnoj mlaki, koj jod 
je 2ivel, nego govoriti nije znal; samo tri je 
kazal, iz Cosa su to uztanovili, da njegovi 
razbojniCki krvoloCuiki tri su mogli biti. ^

, .rUniéöeni r a r « ! .

Iz Nevjorka telegrafiraju: Guanajnato 
varaäa ploha je skoro povsema unidtila. Po
plava je strahovite kvare zrokuvala. Jako 
vnogo ljudi je takaj svoje 2ivlenje pogu- 
bilo. Zrtvah broj medjutim jód do véste 
nije slu2beno ustanovleni, nego poleg glasa 
do jezero ljudi vide je zgubilo svoje tiv- 
lenje.

Zaboraviti u dkrljaku pod podstavom po- 
iskati, to je ipak prebedasto!»

»Ali japa, tko bi se nadal, da bude 
Viagio na toliko oprezan, mi smo dapaCe 
mislili, kad nismo nikaj nadli, da ih je vam 
dal u shranjbu radi noCnog putovanja.»

»No naj bolje je to pri cieloj st vari, da 
se je povratil i da vas niti jednoga nije 
prepoznal.»

»Kaj, —  povrnul se je» —  zaCude se 
obodva — »no, onda samo nam prepus-
ti! . . . .

»Je, kaj bi mi opet sve pokvarill Ja 
se samo morém na samoga sebe zanesti. 
Idite samo okolo, tamo straga, pak izkopajte 
dosta duboku jamu . . . ste me razmeli? 
—  Za jednu uru —  mislim —  da budem 
gotov, onda ga hitim kroz oblok u vrt i vi 
Cete dalje znati kaj imate Ciniti.»

Promislite si Viagia, koj je svaku rieC 
lakovno svojim uhom lovil. Stradno jasan 
mu bude cieli danadnji dogodjaj i on **d  
priCme promidlavati svoj polodaj, u kojeg 
je zagazil. Na jedan krat ga obide misei, 
spretna za njegovo oslobodjenje. On po tiho 
zmrmla: »Vi Cete mene poknati!» —  te se 
opet oddulja tiho u svoju komoru.



K r v o io é a i i  a a m o a b o ja i p o m o ó a i no
t a r ia t .

Krvave tragedije lice mesto bilo ovog 
meseca 2 dneva na nyitravármedjinske Le- 
passa obóine notariuda na njegovem stanu. 
Valenlin podnotariud, jed.^n dvadeset pet Ije- 
toflni mlad ólovok zaljubil se vu Vavrovics 
obóinskoga notariuda njegovu suprugu, nego 
buduó svojega cilja postiói nije mogel i slutbu 
svóju je takaj zgubil, osvjetu je zevrel proli 
notariudu, njegovoj suprugi i proti njihovoj 
deci. Öve dneve sa lim zrokom dodel je к 
notariudu, da naj ga nazad vzcme v sluíbu, 
i pokehdob Vavrovics je to ni hotel vóiniti, 
Valentin je revolvera naprvo vzel i notari
uda vu hrbet streli. Zatim notariuda njegovu 
suprugu i decu je hotel unidtiti, nego ovi 
jodóe dosta zagod se jesu sposkrili i tak na 
sreőu nije mogel do njih dojti. Dot óas dru- 
2ina se takaj skup sbe2ala, dto Valentin vi
deói na dvor be2i i vu glavu streli sebi. 
Czocher pödtyéniiski véliki sudec i Vidnov- 
sky kotarski vraóitelj se jesu na lice mesto 
dopeljali i obodva smrlno ranjene mlade 
ljudi odposlali su vu nagyszombatiiski dpital.

D v o ja  a a /Ja b le a a  d ra m a .
Vu Zürichu, как odonud telegrafíraju 

dvoja zaljublena drama se pripetila. Greff- 
hordi Deudd Pál i njegova zaruónica vu2u 
svezali ei jesu za svoj pojas i jeden к dm- 
gomu svezani skoóili su nuter vu Lugono 
zvanu mlaku. Vu dvojnosti bivdim to je bil 
zrok, da mladomu óloveku njegovi roditelji 
preóili su njihovu 2enitbu. Jeden к drugomu 
sveznna dvoja mrtva tela pred tremi dnevi 
prije toga su van vzeli iz mlake.

N a p  a d n i re d a r.
Pred tremi dnevi prije toga vnoói Dakó 

Sándor redar je odegnal vu Budapedti na 
osmo kotarsko kapitanstvo Hetyéd István fi- 
jakerskoga kuóida, koj je larmu vCinil na 
vulici. Kad su vu redarsku hi2u bili dodli 
redar je hotel pisati javlenje, fijakerski ku- 
óid no2a si vzel naprvo i napal ga je. Re
dar onda sablu pograbi i как je dugi vseóe 
tojom kuóida, koj na glavi i na levoj ruki

Kakove sve misli su buduóe ure ob- 
hadjale Viagia! —  On je polag ondednjeg 
obióaja za sarom imal dugi odtar no2, u $u- 
mici se dnjim nije mogel slu2iti, jer je od- 
vide naglo bil napadnut, a u tmini ga lo- 
povi nisu opazili to mu ga nisu oduzeli. 
Toga je uzel u ruke te se je za vrata pos- 
tavil prisludkivajuő, sad vruóim, onda opet 
mrzlim znojom podikavan. Najprije ga je 
obuzela etradna srditost: — Iko bi se od 
tog óovieka takovo zloőestoóe nadal . . . .  
dok je sa mnom pil i veselo se razgovaral, 
poslal je svoje sine, da me porobe —  ubiju 
. . . . tako duga ga veó poznam, pak sam
mu uviek bil iskreni prijatelj . . .  a sada 
evő tu stojim te ga óekam i kada dojde, 
moram ga ubiti, ako neCem da on mene 
ubije i porobi za moje siromadtvo — tako!

. . Ha, óekaj, ti óed me poznati. —  Zatim 
opet mu dodla misei: Pak jeli ja to sad 
moram uóiníti? — Krv, to je stradna stvar! 
— Nebili mogel pobieói? — Kamo, kako? 
Svi su budni . . . a tri prama jednomu! .. 
Pak óuj! Em sinovi veó pod oblokom ko- 
paju jamu. A óim bu stari na me navalil ? 
Jeli sa sekirom ili notom, . . . jeli óe na 
poetelj navalili, za da me u snu ubije? —  
Ha, grdoba, spavajuóega, óuj, óuj! I

I sad je Viagio óul, как netko tihim 
korakom ide po stubah gore, v ata njegove 
komoré se tiho otvore — Viagio stoji tak,

je jako postal ranjeni, da paöe sabla mu je 
óetiri prstov takaj odsekala. Kuóida su odpe- 
ljali vu spital.

P o v r ie n a  p u c a .
Iz Palerme javiju, da se tamo krvava 

drama bila pripetila vu ovih dnevih. Jeden 
petdeset Ijetodni dobro stojeői odtarijad iz 
tenitbenim obeóanjem spuntal jejednumla- 
du pucu, od zdavauja medjutim keenije niti 
óuti nije hotel. Kad je puca vidla, da nju 
je odtariad vkanil, osvjetu je na njega vzela 
da po kadtiga nesramnoga óloveka. Vnoói 
otidla je iz svojom sestrom knjemu kakti к 
svojemu milomu. Sestra njena nije idla vu 
hitu nego je vu kuhnji ostala. Mlajda je cé
lú noó ostala pri odtariadu, onda pak zna- 
inenje dade svojoj sestri i nuter dojde, pri
me nestatnoga óloveka, kojega zatim mlajda 
iz petimi strelbenemi hitrni je vmorila. 
Vu krvavoj opravi ostavile jesu hi2u i kad 
su nje tandari vu drugoj vulici prijeli bili, 
bez s\akoga suprotstavlenja idle su na re- 
darstvo.

P r i je U  k rvo io é n ik .
Mistinu 43 Ijet staroga magyar rétfalu- 

diiskoga stanovnika ostavila ga njegova 2ena 
ar je hotel krvoloónost vóiniti. Od mu2a 
svojega oslobodjena 2ena se vu Mohaó od- 
selila. Ovdi je nju nadel ove dneve mu2 
njeni, da nju nazat к sebi pripravi. Kada je 
2enska nikak ni hotela privoliti, da к nje- 
mu nazat ide, trikrat je hotel na nju revol
vera svojega sprotiti. Ovo je bilo njegovo 
pogublenje, ar je reda om dodel vu ruke 
gde po dugem izpitavanju je spoznal, da iz- 
bilja on je vmoril magyar rétfaludiisko svo- 
ju susedu Horvaticu, jedno 74 ljetodno 9ta- 
ru 2ensku, Redarstvo krvoloónika je predalo 
mohaóiiskomu kotarskomu sudu.

T a v a m b a  k a i t ig a .
Nato su odsudili jednoga tuvaruda, da 

svoju tuvarudicu vsaki den najmenje jeden- 
krat naj kudne. Vre iz od toga se taka) vi
di, da je suda, amerikanski sudec iz rekel. 
Brocklinskoga suda jeden njeni ólán bil je 
taj, koj je iz ovom kadtigom kadtiguval je

da ga vrata poknju. Tamno je u sobi, ali 
veóe predmete je moói razluóivati. — Petro 
sa bodetom u ruci dojde nutar — stradan 
hip, on se dúlja dignutim orutjem к pos- 
telji . . . sada, tigerski skok — stradan u- 
darac i Viagiov not je lopovu on hip pre- 
rezal potirak i vratne tile. Najprije se je iz 
ustah napadnutoga óulo: »Ah* iznenadjenja, 
jer tomu se nije nadal, a odmah Zatim je 
nastalo smrtno hrglanje. Dakako da je i 
Viagia obuzela nieka strahota, pred njego- 
vim vlastitim óiuom, ali mrzli znoj ga je 
opet osviestil. A bil je stradno hladokrvan 
óin, koj je sada sliedel. Grob je izkopan, 
anda mora i svoj plien dobiti. — Zakopajte 
ga prije nego ga sunce razsvieti, jer vam se 
onda odpru oói . . , »I on sleóe svoju odi- 
eóu te u nju obleóe umorenoga a on sam 
si obleóe njegovu opravu, i to sve stradnim 
mirom. Zahm otvori oblok, te porine kroz 
njega grobu njegov plien . . . ---------

»Tako ead su pokopiói na dielu . . . !
—  Hitro sad! —  Put je otvoren!» I Viagio 
odbieti po dtengah dole i kroz vrata van.
—  A kamo? Odmah óemo i bez pitanja saz- 
nati kamo je otidel, jer pokopiói su se po 
dovrdenom poslu legli spavat dole u sobi
— a otac Petro gore sve pospravlja i u red
postavlja . . . te novce b ro ji.---------—

Rano u jutro dojdu óetiri tandara u 
krómu: »Gde vam je otac?» pitaju.

onoga tuvaruda, kojega pred njim zato su 
za tutili, jerbo je svoju familiju zanemanl. 
Suda medjutim ove su njegove strani. Za 
dutnost si naj drti tuvarud, da vsaki tjeden 
najmenje jedenkrat iz svojom familijom vu 
Coney-Izland» poletno mesto ide, tuvarudióu 
svoju barem jenkral na dau kudne, svaki 
tjeden trideset korun naj njoj dade, jenkrat 
na tjeden iz jednim cvetnim savezom Iju- 
bav vóini njoj. Nadalje nije slobodno do- 
pustiti, da njegóva punica se vu hitrio gos- 
podarstvo pudóa. Ovaj sud na óetiri Ijedne 
je odluóeni. Po óetiri tjedni zakonski parse 
iz nova mora postaviti pred sudcom, gde 
tuvarudica javlenje bude dala. Ako obtute- 
nik nebi za dosta vóinil sudu, odsudiju 
njega prama sudu zbog nepristojnosti. Sud 
da kakovu svrhu imal bude jod vu Ameriki 
takaj su telni znati.

Каре!Je i r t v a .
Dr. Fay Ferenc öurgoiski fidkalidki ju- 

ridta, как iz Kapodvara javiju, vu Gerencsé- 
ru se vu vodu bil vtopil. Nesreóno obho- 
deói juridta, med kupanjem je króe bil do- 
bil i zalejal se je. Njegovi prijatelji su od
mah na pomoó pritekli, nego vre samo nje
govo rnrlvo telő su van iz vode potegle. К 
ovoj spodobna nesreőa dostigla Szentkirályi 
lstvana, óurgoiskoga VI. razreda gimnazialca 
takaj koj je vu Dravi nadel svoju smrt.

Sinovi, koji niti pojma nemaju gde im 
je otac, odgovore: »Neznamo! —

Nieki njegov prijatelj bil je snoóka u
Macchi; porobljen, pak je dodel sirno.--------
Otac ga je valjda sprovodil, dok smo mi 
spavali.»

»Tako* —  vele tandari, — *no onda 
vam mi pomotemo najti ga!»

1 sad se je prióel prizor, koj uije za 
opisali. Sinovi su morali fridki grob odko- 
pati, —  jod uviek misleói, da Viagio u njein 
leti. — Sunce kője sve donese na videlo, 
je sada na otvoreni grob i na krvávo tru- 
plo njihovog otca, Viagio pako, kojega su 
za mrtvoga drtali, postavil se je ov bip si- 
mo, te je tu stal kakti düh osvete iz dru- 
gog svieta. U prvorn hipu si sinovi nisu 
mogli niti nisu znali tu tajinstvenu stvar 
dokuóiti, ali malo pomalo su u se dohadjali 
iz osupnjenosti, te im je sve jasnije pred 
'oóima poslajalo, kako se je to rnoglo bilo 
dogoditi. Dakako da su pali na koliena te 
prosili za milost je sliepa, pak su sloga i 
óva dva zloóinca tandari odpeljali u tam- 
nicu, te su bili pred sud stavljeni, na smrt 
obsudjeni. i — pogubljeni.

U ovo sluóaju bad doslovce sto|i ono 
pririeóje: »Tko drugoinu jamu кора, sam u 
nju opadne!»

Em .  MToJJay.



lebet a sokszorosankitUntetett és régóta jó I  bevá lt

f f X a k á W k e a f t a d r r i  i - . - , f ACO'-FÉLEI2ESlTÖ |
■ ■ %% I  V I I  l lV  41 III N éhány csepp — a tálalásnál hozzátéve — elegendő, hogy ezáltal gyenge levetek-

nek, mártásoknak, főzelékeknek stb. egy pillanat alatt jó és erőteljes ízt adhassunk.
1̂—1^121 " " — ■■ 1 ■*— ■------- -—     ------------ ~  — Üvegecskékben 60 fillértől k e zd ve  (utántöltée 40 fillértől kezdve).

Kapható minden füszerkekresedésben, csemege-üzletben és drogueviában.
MAGGl-kitQntetéaek: 5 aagydij, 3 2  aranyérem, 6 lisu k le r é l,  7 tisite letd ij. Batsior rerseuyea kivel, többi között a: 1889. és 1900-iki párisi világkiállításokon. la g g i  Gyula birálótag.

A  zárda épületben egy 
utcai szoba előszobával 

és egy udvari szoba

kiadó
esetleg (külön —  külön)

Bővebbet e lap (({adóhivatalában.
9 7 4  1— *

2819. tk. 905.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Antalasics Bálint 
és neje Baksa Ilona novákoveci lakosoknak 
—  Pallér Péter és neje Jakiin Erzsi nová
koveci lakosok elleni végrehajtási ügyében 
120 kor. tőke, 13 к  30 f. eddigi es 23 к. 
90 f. árverési kérvényi költség kielégítése 
végett a nagykanizsai kir. törvényszék a 
perlaki kir. járásbíróság területén fekvő a 
következő ingatlanok úgymint: a novákovcei 
924  sztkvben I. 1594 hrsz. a. foglalt szántó 
192 к ., a novákoveci 773 sztjkvben I. 143/b  
144/b  hrsz. a. foglalt szántó és kert 86 k., 
a novákoveci 1093 sztjkvben f  149 /a  hrsz. 
a. foglalt szántó 196 к., a novákoveci 1131  
sztjkvben f  9 78 /a  hrsz. a foglalt rét 107
к ., a novákoveci 1131 sztkvben f  382 /b  
hrsz. a. foglalt rét 43 k. és a murscsáki 
1132 sztjkvben f  1058 hrsz. a. foglalt szántó 
154 kor. kikiáltási árban mint becsárban az

1905. évi aifusztis hé 14 lapjáa d. a. 10 órakor
Novákovec községházánál és

1905. évi avfusztas hé 14 aapjáa d. a. 3 érakor
Murscsák községházánál dr. Tamás János 
perlaki ügyvéd vagy helyettese k ö zb e jö tté 
vel megtartandó árverésen a kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti 
kikiáltási ár 10*/o*át bánatpénz fejében le
tenni kötelesek.

A kir. jbiróság, m int tkvi hatóság.
Perlak, 1905. május hó 19-én. 976

: Haszonbéri hirdetés. Zahupnina objava. i
Szoboticza község tulajdo- Szobotica obéini vlastniét-. 

’ nát képező yo stojeéa
bskkssí vnuityö т т - и ш  р т ш  *

:a hozzátartozó helyiségekkel, i ktomu spadajuée prostorije, I 
• istáló, kert stb. folyó évi juli- dvé átale, vrt, i t. d. teku- j 
’ us hó 30-án d. u. 4 órakor éeg leta juliuá 30-ga dana. 
’ a helyszínen nyilvános árve- posle podne u 4 vuri na licei 
' rés utján 4 és y4 évre bér- mjesta se bude na 4 i fertal< 
beadatik. godine polegjavne draábe na j

Bartal György, rendo davala. ,
972 1_12 . - Jp8yzö Bartal György, nótárius. <Goricsanecz István, [ w' <

bins. Goricsanecz István, obö. birov..
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Házeladás.
H ^ókat-utcában levő h á z a m a t ,  mely 
2 utcát I udvart szobából, konyha, élés
kamra, pince, fasztnből áll, elköltözés 
miatt szabad kézből eladom. — Bővebb 
felvilágogitással készséggel szolgálok

ftanzsel fcrcnc.

Szőlő-sajtók, 6y űmőlce-sajtók
„H E R K U LE S’* kettős nyom ószerkezettel kézi hajtásra

Hydraulikus sajtók pesség s z á m á r a '----------------------------------— j
Gyúmölcs-zúzók, szölö-malmok, bogyozó gépek

Ccljeecn fölszerelt szüreteld készülékek ál-
------- landóan és kocsira szerelve--------

L é - s a j t o l ó k ,  b o g y ó  ő r l ő k .

Egy jő  erkölcsű fiú  TAWONCUL felvé- 

te tik  Т о  t i  o r  R . u tó d a  fű szer-, gyar

m a t- , üveg- és porcellánkereskedé- 

sében C sáktorn yán . M,

8 к 97 683/905 H ird e tm é n y .
M u rav id  község tu la jdonát képező

nagykorosma
1 9 05 . évi augusztus ió 6 -ik  napján délután  
2 ó rakor a községházánál nyilvános á rv e 
résen 1906. évi ja n u á r hó I n ap já tó l
kezdődő 6 évre haszonbérbe adatik

B ánatpénz 100 korona. —  Az árverési 
feltételek a jegyzői irodában bárm ikor m eg
tekinthetők. 9(>0 2 —  S

M u ravid , 1 9 0 5  jú lius 10

B ab ies  G ábor, jegyző. 
S u b o s a  Is tv á n , bíró.

# # # # # # # # # # # # # # $ # $ #

Egy jó erkölcsű íiu tanulón»к 1 
felvétetik F ische i F. (S tra u s z  
Sándor) könyvnyomdájában Csák
tornyán. j

N yom atott Fiachel FülÖp (S trausz S án dor) k ö n yv n yo m d á já b an  C sáktornyán .

Hszaló készülékek gyümölcs ee főzelék szamara,gyumoice-namozo ee vago gépek.
S z a b a d , ö n m ű k ö d ő , h o rd o zh a tó  és s z á llíth a tó  

„ S Y P H 0 N IA “ -p e rm e te z ő k .• s ző lő k , gyü m ö lcsfák , k o m ló - és szegecs
perm etezésére.
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MAYFARTH PH. és TÁRSA
-----------------  gazdasági gépgyárai, vasöntödéje és gőzhám orai által -

W I E N ,  ll|i T a b o rs tra s s e  71.
Kitüntetve 550 arany, ezüst éremmel stb. R S Ä i S Ä

__ _______  lti.i 4 ; lj _____ ____ ______ _

— Egyszeri átsimitás —-
Schicht-szappannal

W *  S ic h ic h t-s z a p p a n  a le g jo b b  é s  h a s z n á la tb a n  a leg- 
----------------------------------------------o lc s ó b b ! ----------------------------------------------

M ki a horvái vagy vend nyelvet beszéli s a te
lekkönyvekben kiismeri magát, Alsólendván 
ü g y v é d i  i r o d á b a n  azonnal alkalmazást

I  " n y e r h e t .  — ...............  900 з — з

( „ S z a r v a s ” - va g y  „ k ú lc s ” s z a p p a n )
pótól

kétszeri átsimitást közön
séges szappannal.
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