
A higiéniai ruházkodás művé
szete.

Miként a ház, melyben lakunk, úgy a 
ruházat is kiválóképen az időjárás mosto* 
hasága ellen szolgál védelmük Minthogy tes- 
lünk fölülete környezeténél rendszerint me
legebb, kisugárzás és vezetés utján meleget 
ad át ennek a környezetnek. Ama ritka ese
tekben, amikor a környezet melegebb a test 
lölületénél, a test ugyancsak melegveszlesé- 
get szenved, még pedig a melegnek párol
gás utján történő megkötése következtében. 
Testünk tehát vezetés, sugárzás és Párolgás 
utján vészit meleget. Ruházatunknak az a 
föladata, hogy a testnek sugárzás és vezetés 
ulján való lehűlését megnehezítse. Erre an
nál alkalmasabb, minél vastagabb és minél 
kevesebb meleget bocsát át. Ebhez járul 
még, hogy a ruházat védő burkolata és a 
test között levegővel telt réteg marad, mely 
a lesi melegnek megfelelő meleget gyorsan 
képes fölvenni. A legújabb idők közegész
ségem kutatásai arra vezettek, hogy ruhá
zatunk legnagyobb részben —  levegő, me
lyet bizonyos szövetek, azaz fonalrostok há
lózata zár magába. Ezt a szövetet a szálak 
keresztezése képezi, amennyiben ugyanis 
először az úgynevezett láncot állítják élői 
párhuzamosan futó fonalakból, azután pedig 
a vetélő vei váltogatva húzzák keresztül raj
ta a haránlfonalakal. így keletkeznek a ke
resztezések, melyeket az egyszerűbb szőve-, 
leknél két lánc- és két harántfonál határol 
és melyeknek nagysága a szövet sűrűségé-j

tői függ. Ezekhez a szövetekhez rendesen 
oly anyagokat használnak, melyek növény
rostokból, állathajból vagy selyemszálakból 
szövettek és ennélfogva likacsosok, vagyis 
az egyes rostok között hézagokkal birnak.

Valamely ruházati szövet közegészségi 
értékének megállapításánál szerfölött fontos 
szerep jut a szövet tulajdonságainak. Mint
hogy a külömböző anyagok szövési módja 
külömböző, a szövetnek és a levegőnek 
egyenlőtlen keverékei támadnak. Az egyes 
szövetek teljesen egyenlőtlen fölülettel fek
szik meg a bőr felszínét, csak néhány na
gyon is sima szövet eimul teljesen a bőr
höz. Minél jobban simul valamely szövet, 
annál inkább ébreszti föl önözéskor a hideg 
érzetét Sokféle helytelenség és zavaró szo
kás uralkodik a ruházkodás terén. Leggyak
rabban előtorduló hiba a tulmeleg ruházko
dás, melynek az a kiváló hátránya, hogy a 
bőrt elpusztítja, tudniillik a hideg inge.-étől 
elszoktatja. Ehhez járul még a szellőztetés 
hiánya, mely a sima, nürü szövetek kivált
sága. legyenek azok alsó ruhaként vagy a 
felső ruhabélés szöveteként alkalmazva. A 
hiányos légcsere, a test párolgásának csepp
folyós lecsapódására, az izzadásra vezet, a- 
mely átáztatja a bőrt és eltéveszti azt az 
élettani célját, hogy mint vízgőz lávozzék 
el a levegőbe

A verejték lerakodásának meggáílásában 
áll tehát legnagyobbrészt a higiéniai ruház
kodás művészete A vizpárolgás megzavará
sa iránt rendkívüli módon érzékenyek va
gyunk Már a ruhalevegőnek vízgőzzel való 
lassú telítését is jól megérzi a figyelmes

szemlélő ; ez kellemetlen érzést kelt, pety
hüdtekké és kedvetlenekké tesz bennünket. 
Jól szellőzött ruha megválasztása nagy be
folyással bir az egészséges ember viselke
désére A ruházatnak nem szabad a testbőrt 
a levegő áramlásától elzárni; annyira szel- 
lősnek kell lennie, hogy már csekély moz
gásnál is a ruhalevegő szénsavtartalma csök
kenjen és a szabadban, hűvös időjárás mel
lett sem nélkülözzük az üdülés érzetét. Ek
kor jelentkezik az az újabb kedvező egész
ségi befolyás, hogy a*ruhával helyesen bur
kolt bőrtakaró lassanként edzetté tesz ben
nünket. Nem a hűvös fürdő vagy a hideg 
ledörzsölés a bőr legtermészetesebb edzősze
re, hanem sokkal hatásossabb az állandó 
szellőztetés. Sokat beszélnek mostanában az 
univerzális ruházatról, melyet olyannak kép
zelnek, hogy nyáron a meleg, télen a hi
deg ellen nyujl menedéket. Ebben az érte
lemben egyáltalában uem létezik normális 
ruházat Egy és ugyanazon ruházat mindig 
csak bizonyos külső körülményeknek felel
het meg és az a szokás, hogy az ember ég
hajlati viszonyokhoz képest külömbözőkép- 
pen ruházkodik, az egyedül helyes, ha a 
ruházat a közegészségi követeléseknek meg
felel. A gyapjurelorm tehát nem minden 
esetben alkalmazható romszer, mert nem 
ruházkodhatunk sablon szerint. Ha a higié
nikus ruházkodás tőelveit tartjuk szem előtt, 
hogy ne használjunk tulmeleg ruházatot, ha
nem jól szellőzött egyenletes összetételű szö
veteket, akkor másnemű szövetekkel is ész
szerűen ruházkodhatunk.

T Á R C A .

Az uj kalap.
— Irta. Jules M oinean . —

Valahányszor Soupiquet asszony az uj kala
pot meglátta férje szobájában, mindig ismételgette: 
még sokáig uj maradhatott volna.

— De micsoda nevetséges gondolat volt tő
led, hogy még egy uj kalapot vettél, a mely most 
inár 14 nap óta a kék skatulyában fekszik.

— Azért nem teszem fel, felelt Soupiquet, 
mert te folytonosan szememre veted, hogy az 
ó'eg kalapom még jó.

— Igen és mert van vagy 27 kalapod, a 
melyek porosán ott hevernek egy rakásban asz
talod alatt. Mit akarsz velük csinálni ? Add el 
őket !

— Eladjam őket egy semmiségért, egy fél 
gyufaszálérl, a melyet te nem hánysz el, mert 
használható még és mert te nem akarsz semmit 
sem elveszíteni.

— Nem, nem látom szívesen, ha valamit 
elveszitek, de nyugottan nézzem, hogyan halmozod 
lel az ócska kalapokat, a melyekre nincsen sziik- 
sége senkinek és olyan sok a szerencsétlen, a ki 
mezítláb megy.

De hiszen ceak nem húzhatják fel lába
ikra a kalapokat.
é> — Te nagyon is jól tudod, mit akarok mon- 

jdani: Hivd el a rongykereskedőt és add el neki
— Nem is gondolok reá.
— Nem tudom, mire gondolsz. Különben 

tégy, a hogy akarsz. Végy kalapokat, viseld vagy 
ne viseld; semmi közöm hozzá.

- Ha semmi közöd hozzá, akkor ne avat
kozz bele az én kalapjaimba.

Ilyen az életem ! sóhajtozott Soupiquet. 
Csinálok valamit vagy ennek ellenkezőjét teszem, 
biztos vagyok benne, hogy feleségem elégedetlen.

Itt van például ez a kalap: »Érdemes volt 
ezt megvenni — mondotta hozzám — hogy ne 
viseljed*. De mihelyt veszem, hogy elmenjek vele 
valahová, mindjárt hozzám fog jönni és mondani:

Felleszed az uj kalapodat, mikor még a 
régi is jó ?

És igy is történt.
— Élmegyek, mondotta feleségéhez néhány 

nappal ezután.
Jó. Azután végig nézett rajta és kér

dezte: Hová mégy?
— Meglátogatom a szegény Mari‘ont, a ki

beteg.
És azért, hogy Maritont meglátogassad, 

felteszed az uj kalapot ?
Gondoltam, hogy azt fogod mondani, fe

leli Soupiquet gúnyosan mosolyogva. Ha az ócska

kalapot felteszem, akkor azt mondod: »Kifizeti ez 
magái uj kalapot venni, a melyet nem viselsz ? 
Ha felteszem, akkor azt mondod. »Hogyan, az uj 
kalapot teszed töl ? Nos tehát felteszem az uj ka
lapot

Akkor dobd a másikat a kamrába az
ócskaságok közé.

0  dühösen felkapta az ócska kalapot, kinyi
totta az ajtót és bedobta a szomszédos szobába.

— Ott van, mondotta. Nem fogsz többé bosz- 
szantani az ócska kalappal.

— Ez a 28-ik, felelt az asszony hangosan 
nevetve.

♦* *
Soup'puet asszony gyorsan távozott ő nyu

godtan. szivarját szíva és számtalanszor a kira
katok előtt megállva, hogy a könyveket nézze, út
nak indult Mariton lakása felé. Ékkor éppen egy 
boltos segéd jött ki, hogy a könyveket vászonnal 
befedje.

— Pardon, esik uram.
— Esik ? kiáltott fel a sétáló Soupiquet nr. 

Csakugyan, már kezd esni . . .  és nincs esernyőm 
. . . és feltettem az uj kalapot !

E pillanatban elkezdett esni az eső. Csakúgy 
zuhogott.

Ilyen időben nem mehetek Maritonhoz. Gyor
san befutott a szomszédos kapu alá és kocsi után 
nézett. Megszóllitotta az elmenő kocsikat, de azok-



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

október Imvi meteorologiai feljegyzéseinek ered
ményei :

Légn yo m ás  (Oe-ra redukált) valódi havi 
közepe: 746*4 mm. 30 évi október havi közép: 
747*4 mm.

maximuma: 755*2 mm. 27-én 
minimuma: 738.1 mm. 3-án.
H őm érsék le t valódi havi közepe: 5*6 Ce, 

30 évi október havi közép: 10*6 C®. 
maximuma: 17*4 C® 1-én 
minimuma: 5*1 C® 29-én.
P á ra n yo m á s  havi közepe. 6*2 mm.
R e la t ív  nedvesség valódi havi közepe : 

89 •/..
minimuma: 53 •/» 8-án.
Felh őzet (0— 10 skála) havi közere: 6*4 
Szélerősség valódi havi közepe. 1*7 méter 

másodpercenkínt.
Csapadék havi összege: 219*1 mm. 30 évi 

október havi közép: 103*0 mm.
legnagyobb csapadék 24 óra alatt 33*6 mm. 

25-én.
csapadékos napok száma: 18.
Z iv a ta ro s  nap o k  száma: 0 .
V iharos n a p o k  száma: 0.

Jégesős nap o k  száma: 0.
V illogás  0 -&zer jegyeztetett.
U ralkodó s z é lirá n y  az északi volt. 
Szélcsend 2-szer észleltetett.
— Katonai kitüntetések A király Ka- 

rapancsa Miklós őrnagynak és Lemaics Pál 
kapitánynak az egyszerű szolgálati érdem
keresztet adományozta.

— Katonai áthelyezés. Lovag Ursyn 
Pruszinski uhlanos őrnagy Csáktornyáról 
Bilicbialára Sziléziába a III dragonos ezred
hez, helyébe a mostani novemberi előlépte
téssel őrnagygyá kinevezett Karapanzsa M. 
Csáktornyára katonai állomás parancsnoknak. 
Wirth Ede őrnagy Csáktornyáról Becsbe 
a III uhlanosezredhez helyeztettek át.

—  Meghívó. A vármegye i. I. bizottsá* j 
gi tagjait —  a megyei főispán ur távolléte 
tolytán —  f. évi november hó tí-ának d. e. 
10 órájára, a vármegyeház nagytermében 
tartandó rendkívüli közgyűlésre meghívom.
A közgyűlés tárgyai: 1. a 93.875/B M. 1905. 
sz. rendelet a katonai behi vójegyek kézbe
sítése tárgyában; 2. a 107264/tí M. 1905 
sz. rendelet, mellyel a) a nemzeti ellenállás 
tárgyában juhus hó 12-én 13.103/905. sz 
alatt hozott határozat megsemmisitése tár
gyában kiadott 80574/905. sz. rendelet a 
szeptember 11-iki közgyűlés 16.762/905 sz.

határozata ellenére is fenntartatik; b) az 
utóbbi közgyűlés által az előző adóknak 
megfelelő összegek befizetése tárgyában 
17.347/905. sz. a. hozott határozata még
sem mis ittetett. Zalaegerszegen, 1905. évi ok
tóber hó 27-én. Csertán Károly s. k., Zala- 
vármegye alispánja.

— Templom szentelés. A nyár folya
mán megemlékeztünk arról, hogy a kotori 
templomot ezen a nyáron újra restaurálták, 
kimeszelték s a szép nagy templomot, ak
kori értesülésünk szerint maga a zágrábi 
érsek szentelte volna fel október 1-én. A 
felszentelés azonban akkor elmaradt és fo
lyó hó 19-én, Szí.-Erzsébet napján lesz meg
tartva, mikor a íelszentelést dr. Krapac Já
nos felszentelt püspök fogja eszközölni nagy 
és fényes segédlettel. A püspök ur Ő mél
tósága és kísérete erre az alkalomra folyó 
hó 18-án Csáktornyán keresztül a déli vo
nattal utazik Rotorra, hol a plébános ven
dége lesz.

— Kántor választás Agócs Arzén Csák
tornyái róm. kath. kántort Nyitrán megvá
lasztották kántornak.

— Halálozás. Szigvárt Ádám mull hó 
31-én, hajnali 2 és fél órakor, élte 60 és 
boldog házasságának 35 évében, a haldok
lók szentségeinek felvétele után Pécsett meg
halt. Áldás és béke poraira !

— Eltűnt révész. Jugh Mihály Mura- 
füred melletti révész október 31-ére virra
dóra eltűnt s azóta nem, tudják hol van. 
Október 30-án még egész nap járt a kom
pon, de kedden reggel már nem találták. 
A kik a réven átakartak menni, kiabállak 
utánna, de hiába Mikor a Mura másik ol
dalán levő kunyhót megnézték, ebben sem 
találták. Ellenben megtalálták a kunyhóban 
az eltűnt révésznek rendes kabátját és ka
lapját, a kompon pedig a pipáját. Mivel a 
kompnak záró korlátja friss töréssel ketté 
van törve, azt gyanítják, hogy éjnek idején 
véletlenül a Murába esett. Máskülönben az 
sincs kizárva, hogy valaki meggyilkolta és 
úgy dobta a Murába, mivel ismerőseinek 
állítása szerint a révésznek egy kevés meg
takarított pénzecskéje is volt, melyet rendesen 
magánál tartolt. a visszahagyott kabátban 
pedig ebből nem találtak semmit

ERŐS, EGÉSZSÉGES GYERMEKET ne
velni minden anya egyedüli célja, s ezt eléri, ha 
gyermekéi a serdülő korig csukamájolajjal táplál
ja. E célra legjobb a Zollán-féle csukamájolaj,

melynek se rossz íze, se szaga nincs s a gyerme
kek nagyon szívesen veszik. Üvegje 2 К. a hely
beli gyógyszertárakban.

— Az ágról szakadt Jámbor György 
VI hegykerületi lakoshoz a múlt hét egyik 
csúnya, zimankos napján egy 12— 13 éves 
idegen gyermek állított be és pásztor gyer
meknek ajánlkozott. Fel is fogadták az ágról 
szakadtat és csak a kereszt nevét kérdezték. 
Jóskának hívták. Mindjárt jól tartották, le
fektették, letakargatták, hogy valami baja ne 
legyen. Nemis lett, mert mire a házbeliek 
másnap reggel felébredtek, a Jóska gyerek
nek hült helye volt. Hogy pedig könyörüle
tes gazdája vissza is emlékezzék reá, ma
gához vette és elvitte a gazda ládájából az 
ott volt 60 kor pénzt is. Még máig sem 
tudtak nyomára akadni.

— Tyuk lopás. Kutnyák Alajos rácka
nizsai lakostól múlt hó 22-én és visszame
nőleg több Ízben összesen 28 drb. tyúkot 
lopott el eddig ismeretlen tolvaj. A gyanú 
ugyan egy ráckanizsai lakosra irányul, ki 
azonban tettét tagadja dacára, hogy több 
körülmény ellene vall.

— Az orvosi tudomány támogatására
és segítségére most ősszel, a zord idő beál- 
tával szorulnak leginkább mindazon szegény 
betegek, akik a tavasz és nyár folyamán 
hiába kerestek segítséget bajuk ellen. —  
Fásult lemondással várják a jövőt, pedig 
nem jogos a kétségbeesésük. Mert ha az or
vosi tudomány egyik gyógyirányaval nem 
nyújtott nekik segítséget, ezt elérhetik a má
sik gyógymóddal. Az orvosi tudományban 
két irány küzd egymással, a Wirchow-féle 
(elfogás és az évezredeken át uralkodott és 
feledésbe került Humoralpathológia. Ezen 
utóbbi iránynak úttörője és lelkes előharcosa 
Dr. Kovács J. fővárosi orvos, aki megala
pítója a vérgyógyitási (Hemopathia) gyógy
módnak. Valóban remek gyógyeredményeket 
ért el gyógymódjával asztma, köszvény, gör- 
vélykór, súlyos gyomor-, szív-, ideg- és bőr- 
bajokban. Ezen gyógymód biztos védelmet 
nyújt szélhüdés, elmezavar kitörése elkn. 
Vidékünkön n ár számtalan beteg Dr. Ko
vácsnak köszöni gyógyulását, a miért is mi 
mindazoknak, akik a felsorolt bajok egyiké
ben szenvednek, ajánlhatjuk, hogy teljes bi
zalommal forduljanak Dr Kovács orvos úr
hoz, akinek e célra berendezett intézete van 
Budapest V. Váci-körut 18 szám alatt.

nak voltak vendégeik és igy nem is hederitettek 
reá.

C ) azt hitte, hogy nem értették meg és egé
szen a járda széléig ment és onnan kiabált, de 
ugyanazon eredménynyel.

Gyorsan vissza akart menni a védő fedél 
alá, de beleütközött az egyik járónak az esernyő
jébe és uj kalapja beleesett a sárba. Dühösen fel
vette. E pillanatban valaki leszállón az omnibus- 
ról, mely Mariton lakása felé ment. A beteg ba
rátja felugrott az omnibusznak hágcsójára. De az 
egyik utas, aki már régen várakozott az omnibusz 
belsejében az első helyre, leszállón az omnibusz 
tetejéről és lábával épen Sonpiquet kalapjára lé
pett, a melyet egészen az orráig nyomott le.

— Hová utazik ? kérdezte tőle a kalauz, mi
közben át akarta tőle venni a menetdijat.

— De várjon legalább, mig a helyemen 
leszek.

— E hely el van foglalva.
Soupiquet dühösen mormogott.
— El van . . .
— Igen, épen most foglalták el. De hiszen 

ön a hágcsón is fizethet.
— Ah, ön azt hiszi, hogy hat sonst fogok 

fizetni, hogy itt maradhassak.
— Jó, szálljon le.
A szerencsétlen Soupiquet nem várta be, 

hogy a kalauz ismételj* szavait, hanem szitkozód
va, mint egy kefekötő, — egy kapu alá sietett, a

hol kinevették azok, a kik szintén odafutottak és 
úgy látszik, nagyon jól mulattak rajta, a mint ka
lapját helyre igazítja. Az egyik, aki szivélyeseb^ 
volt, mint a gúnyolódok, hozzá fordult :

— A közelben van egy kalapos, a harma
dik üzlet innen. Az majd helyreigazítja ismét, kissé 
megmossa, kivasalja és ismét rendben van

— A harmadik Üzlet jobbról ! Köszönöm 
uram és elfutott a kalaposhoz.

A munka eltartott körülbelül egy óráig és 
három forintba került A kalap ismét olyan volt, 
mint az nj, de még kikefélhette a nélkül, hogy fe
lesége észrevette volna és azután nem is kellett 
már annyira vigyázni reá.

Elment a közelben lévő kávéházba, hogy 
megválna, amíg az eső eláll. Felakasztotta a ka
lapot, kért valamit, hogy joga legyen az asztalhoz 
ülni, olvasni az újságokat, a melyeket különben 
csak a kezében tartott és teljesen el volt foglal
va gondolataival.

Elgondolkodott a történtek és a gúnyolódá
sok felett, a melyeket feleségétől el kell szenvedni, 
ha hazamegy.

Miután elállt az eső, felkelt és még mindig 
gondolatokba elmerülve levette a kalapot, a mely 
az övé mellett függött. Ekkor két pincér fogta meg 
a gallérjánál:

Megcsíptük, kiáltották a pincérek a gazdá
juknak.

— Végre mondotta ez, elfogtuk a fő kalap
tolvajt.

Soupiquet Iákéit az ellen:
— Én kalaptolvaj ? Kiáltotta Sonpiquel. Én, 

a ki . . .  .
Igazolja magát a rendőrség előtt, mon

dották neki és a nélkül, hogy hallgattak volna 
reá, a járókelők szeme láttára, á\kik a tolvaj el
fogása felett örömüknek adtak kifejezést, az ut
cákon át az utca gyerekektől kisérve a rendőr
ségre vitték.

— Rendőrbiztos ur, mondotta a kávéház 
tulajdonosa, körülbelül 14 nap óta egy tolvaj jön 
a helyiségembe és távozásakor mindig hiányzik 
egy kalap. Itt a tolvaj, épen a tetten kaptuk rajta.

De én egyszerűen csak tévedtem, kiáltotta 
Soupiquet. Ezt bizonyítja az is, hogy csak egy 
kalapom van, pedig ha loptam volna, két kalap
nak kellene nálam lennie.

Igen, közönségesen azt kérdezik, hol van
nak a chambres separeésk. Elteszik kalapjukat 
valahová és azután későbben eljönnek érte.

De én gazdag, vagyonos ember vagyok, mon
dotta a szerencsétlen vádlott. Ismerik mindenütt 
becsületességemet Lakásomban is kutathatnak.

Megmondotta nevét és lakásának óimét, a 
hová a biztos az egyik rendőrt elküldötte.

*
* *

Körülbelül egy félóra múlva visszajött a ren
dőr megrakodva egy egész halmaz kalappal.



—  megérdemelt előléptetés Hertelendy 
Lajos stridói m. kir. csendőr őrsvezetőt aki 
rövid szolgálati ideje alatt, egy hírhedt be
törő és rabszökevény által elkövetet 144 
betöréses lopás kiderítéséért dicsérő okirat
tal nyert kitüntetést, utóbb ismét több vár
megye területén garázdálkodott kóbor cigány 
karaván által véghez vitt büncselekvények 
kiderítéséért a honvédelmi minisztérium ál
tal újból dicsérő okirattal lett kitüntetve, 200 
kor. jutalomban részesült, végül jelenlegi 
felsőmuraközi állomásán az annyira égetően 
szükséges csend és nyugalom meghonosítása 
érdekében és a vagyon biztonság körül ki
fejtett kiváló ügybuzgalmáért a magyar kir. 
VI. sz. csendőrkerületi parancsnokság csen
dőr őrmesterré léptette elő.

—  Kivándorolt Amerikába. Mravecz 
Mladán Stridón jómódú molnár volt, ki szor
galma következtében tolytonosan gyarapo
dott, gazdagodott, az élet gondjaival nem 
igen volt baja egészen a múlt év ősiéig. 
Ekkor egy fiatal legény őrletni ment a mal
mába s mig az őrlésre kellett várakoznia, 
ügyességeit mutogatta, de oly szerencsétle
nül, hogy egyszer csak malomkövek közé 
kerültek a kezei, mely mindkét kezét úgy 
összezúzta, hogy amputálni kellett. A sze
gény legényke egész életére nyomorékká 
lett, és hozzátartozói ezért a molnárt okol
ták, ki nem figyelmezte a szerencsétlen em
bert a veszedelmekre, hanem hagyta azt 
bravuroskodni A törvény Mravecet csak
ugyan vétkesnek találta és a fiúnak havi 
24 kor. tartásdijat Ítélt meg. Innen kezdve 
azután a jómódú molnár megváltozott mo
gorva, dologtalan lett, elhanyagolta a mal
mát. A részleteket fizette ugyan, de egész 
birtokát eladogatta lassan. És most a nyo
morék legény sírva panaszolta községe elöl
járóságánál, hogy a múlt havi dijat már 
nem kapta meg, Mravec eltűnt. Igen, Mr?- 
vec azért adogatta el lassan a birtokát, hogy

— Ezeket megtaláltam a lakásán. A felesége 
nem volt odahaza és a cseléd segített ezeket ki
keresni.

— Nos, mondotta* a biztos a vádlotthoz, 
akarja még tovább is tagadni, hogy az ön foglal
kozása — üzlete a kalaplopás ?

— Ezt a leghatározottabban tagadom ! kiál
tott. E kalapokat vettem, és nem viselem többé, 
az az egész dolognak egyszerű magyarázata.

— ön nem viseli már és felhalmozza ?
— A feleségem mindig azt mondja, hogy 

adjam e l; de én nem gondolok erre: feledékeny 
vagyok. így ma is elfelejtettem az esernyőmet, 
nincs fejem.

— Nincs feje és mégis 28 kalapja van !
E vád ez ember ellen, ki rendezeti anyagi 

viszonyok között él és a kit mindenki becsületes 
embernek ismert nem volt hihető és midőn Sou- 
piquet kerületének biztosára hivatkozott, ennek 
igazolása folytán szabadon bocsátotték. Miután 
szabad volt, rögtön hazasietett. A felesége nem 
volt otthon és nem tudta meg a történteket.

De az uj kalap, melynek helyreigazítása nem 
volt kifogástalan és igy észrevette Soupiquet asz- 
szony, közmondássá, fontos dátummá lett.

Ha Soupiquet asszony költséges bevásárlá
sokat tett úgy férjének szemrehányásaira csak azt 
felelte: Törődöm én vele, ha te uj kalapokat 
veszeez ?

Hä pedig megkérdezte feleségét, hol volt ilyen 
sokáig, azt felelte: Kérdeztelek én téged, mit csi
náltál azon a napon, a melyen feltetted az uj 
kalapot?

Egy napon, körülbelül harminc év múlva, 
miután már nagyon elöregedtek, a házastársak a 
szobában ültek és kinéztek az ablakon, hogyan 
esik az eső.

— Milyen idő ! mondotta 6. .
— fcn sohasoin láttam ilyen időt, de mégis 

azon a napon, a mikor feltetted az uj kalapodat

megszabaduljon a kellemetlen fizetési köte
lezettségtől, végül pedig átvitorlázott Ameri
ka szabad földjére, a szerencsétlenül járt 
legény pedig még szerencsétlenebb lett, 
mint volt.

— FŐNYEREMÉNY. A XVI-ik osztály sors
játék legnagyobb főnyereményét ismét Beifeld Jó
zsef bankházában nyerték. (Budapest IV., Károly- 
körut l). Ugyanis a 400.000 kor. kisorsolt 9Ö851 
számú szerencsés sorsjegyet ezen bankházban vá
sárolták. Ugyancsak e bankház vevői nyerték egy 
elmúlt játékban а 6000.000 kor. főnyeremény.

—  Ragadós állati betegségek Mura
közben. A legutoljára közölt hivatalos kimu
tatás szerint Muraközben a következő he
lyek vannak fertőzve ragályos állati meg
betegedés által: Tenészbénasággal Alsódom- 
boru, Alsómihályovec, Benkovec, Csukovec, 
Dráskovec, Drávaegyház, Hemusovec, Jur- 
csovec, Murakirály, Muravid, Opporovec, Per
lak, Podbreszt, Szentmária; ivarszervi hólya
gos kiütéssel: Alsódomboru, Dráskovec, Mu
ravid, Opporovc; sertésvésszel: Murasiklós, 
Pálinovec.

—  Szörnyet halt a kocsi kerekei alatt.
Több urasági kocsi hajtott keresztül Szent
mária községen a múlt hét egyik napján. 
A kocsisor végén hajtottak Kutas Imre és 
Farkas János jánosmajori kocsisok, a kik
nek gondatlansága következtében végzetes 
szerencsétlenség történt. Ugyanis az azon 
helyen, hol a kocsik haladtak, Luksa Mária 
szenlmánai asszony is az úttesten haladt, 
mikor az egyik kocsinak rosszul íelkötött 
saraglyája lezuhant, a mitől a lovak meg
ijedtek, a kocsit félre rántották és a szegény 
asszonyt elütve keresztül vontatták rajta a 
teherrel megrakott súlyos kocsit. A szeren
csétlen asszony azonnal szörnyet halt.

A XVII-ik m. k ir  ozztálysorsjáték híva 
talos játékterve, mely szerint annak első húzása 
már november 23 24-én lesz, megjelent. Ezen 
nagyszabású osztály sorsjáték tervezete minden te
kintetben a régi maradt, a mi fényes bizonyítéka 
annak, hogy az a közönség igényeinek minden te
kintetben megfelel. Magyarországon alig van 
helység, hol Fortuna istenasszony ezen sorsjáték 
résztvevőinek kegyeiből, főnyeremény alakjában ne 
juttatott volna. A m. kir. szab. osztálysorsjáték, 
fennállása óta már sok ezer ember jutott vagyon
hoz és jóléthez, mert a lefolyt 10 sorsjátékon át 
tényleg körülbelül 230 millió korona fizettetett ki 
kisebb-nagyobb nyereményekért. Azáltal, hogy 
a sorsjáték 0 osztályra van beosztva és az egyes 
osztályok betétei körülbelül hónaponkint fizethetők 
és hogy a sorsjegyek nemcsrk egész, hanem */»> 
V* V* részekben is kaphatók, lehetővé teszik 
mindenkinek, még szerény viszonyok mellett is a 
játékban való részvételt.

—  Kereszt szentelés. Sostarics Simon, 
Sostarics Pál és Sostarics Márton ráckani
zsai jómódú polgárok elhalt szüleik emlé
kére ezeknek volt lakóházuk, jelenleg Sos
tarics Pál tulajdonában levő udvarán egy 
kőkeresztet állítottak fel. E kőkereszt felszen
telése október hó 22-én ment végbe nagy 
ünnepélyességgel. A leiszentelést Jokó János 
stridói plébános eszközölte Purics Lukács 
stridói káplán, 2 muraközi és 3 stájer lel
kész segédletével A felszentelést litánia e- 
lőzte meg, honnan az egybegyült nagyszámú 
hivők processioval mentek a kereszthez. A 
keresztnél Puncs Lukács mondott hazafias 
magas szárnyalásu beszédet az egybegyűl
tekhez. A szentelés után a papságot a ke- 
gyeletes fiűk megvendégelték.

A VÁLASZTÁS ELŐTT ! Itt az igazi pilla
nat választani ! Nem politikailag, nem a válasz
tási bárcát, hanem a szerencsét ! Szerencse kell 
nekünk: szerencsét keresünk valameunyien. A leg
biztosabb és legkevésbé veszedelmes ut a M. kir. 
szab. Úsztál у sorsjáték. De hol vegyük a sorsje
gyeket ? E kérdésre könnyű a válasz. Ott, hol a 
szerencse istennője állandóan pazarolja adomá
nyait: Dörge Frigyes bankjában, Budapest, Zollán-

utca 16. A XVI-ik sorsjátékban is ott nyertek meg 
kettőt az öt főnyereményből. Egy egész sorsjegy
re 31379 sz. 200.000 kor., egy negyedre 3566 sz.
80.000 kor. és rövid idővel ezelőtt 400.000 koro
nás és több 100.000, 80.000, 70.000, 60.000 kor. 
stb. stb. nyereményeket — Mindenkinek megvan 
szerencsés órája, nem sokan tndják kihasználni de 
ezek dúsan jutalmaztatnak. — Sorstfegyárak a kö
zel XVII. sorsjátékra egy 12.—, fél 6 .—, negyed 
3.—, nyolcad V/t korona. Ne habozzon egy per
cig sem es ne mulassza el a szerencsét, mely ma 
kínálkozik önnek*

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Háziipartelep Turcsiscsón.
Ránk köszöntött ismét a borongós, kö

dös ősz. Nem sokára beköszönt a szigorú 
kemény tél. A gazdaember innét önnél be
fejezi a mezei munkákat, s elteszi pihenni 
azokat az eszközöket, melyek e hosszú mun
kaidő alatt annyiszor fordultak meg munkás 
kezében.

De váljon a munkaszerető ember pi
hen-e egy hosszú Télen? Nézi-e összetett ke
zekkel a fölkelő napot? Bizonyára nem ! A 
szorgalmas munkás gazda mindenkor keres 
és talál olyan foglalkozást melylyel elűzi az 
unalmas teli napokat s igyekszik, hogy a 
téli napok is hozzanak néhány garast ház
tartásába.

A szorgalmas gazda a természet pihe
nőjét arra használja fel, hogy munkaeszkö
zeit, gépjeit rendbe hozza, kijavítja, hogy a 
ráköszöntő tavasz mindent rendben találjon.

Vagy talán a gőzös, rósz levegőjű korcs
mákban űzi el az unalmas téli napokat?

Nem azt én nem hiszem, nem gondo
lom s nem teszem fel Muraköz lakosairól.

Ez alkalommal e lap hasábjait arra. 
használom fel, hogy felhívjam gazdatársaim 
figyelmét azon módra melylyel a téli napo
kat hasznosan tölthetik el, s melynél fogva 
naponként egy pár garassal járulhat
nak vagyoni gyarapodásukhoz s nem lesz
nek kénytelenek a meglevőre támaszkodni

Biztos napi keresethez jut az, ki a tur- 
csiscsei házi ipari-telepen keres foglalkozást. 
E helyen a földmivelésügyi minisztérium 
anyagi és erkölcsi támogatásával egy állan
dó háziipari telep létesült. A telep vezetősé
ge igen s/ivesen fogad bárkit s az illető 
ügyessége szerint megfelelő napibért fizet.

Ki tehát téli keresetét biztosítani kíván
ja, jelentkezzék Turcsiscsén a telepvezetője 
—  Máté Ferencz-nél. —

Igen kérem Muraköz érdemes jegyző- 
karát, szíveskedjenek a nép figyelmét erra 
felhívni s oda hatni, hogy minél többen je
lentkezzenek, hogy ez által Muraköz szegény 
sorsú lakosai télen is hozzá juthassanak 
szükségletüket fedező keresethez.

Saenteh Оежвб*
g*ed. sz лк  tun А г

N у  i 111 é г.
E rovat alatt közlettekért nem vállal felelőséget a aaerk.

Szeretett édes apám halála alkalmából sür- 
gönyileg haza hivatván — ezúton mondok szerető 
barátaimnak s jóakaróimnak szívélyes Isten hoz- 
zádot. — Viszontlátásra.

P é c s ,  1906. okt. 31.
Szlgvárt János.

K ytg ym rtu a .

Felelő* szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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Csáktornya, 1905. november 5-ga 45 Broj., ТХП. teőaj.
8 r© peifiljke«© tíéué zadrfcaja 
novinah, naj 8© poSiljaju na 
jine.Htrglt|Ű Joiefa urednika 

Csáktornya,

. IzdaUljstvo:
ktijiiara Fischel F ilipo va, 
kam s© predplate i obznane 

. pdljajo.

horvatskom i magjarskom jaziku izlaieéb áraltveni, zaaatveni i povuőljivi list za púk 

* Iz laz i s v a k i t je d e n  J e d e n k ra t i to :  vu  s v a k u  ne de lju .

Predplatna cena ja
Na celo leto . . .  8 kor 
Na pol leta . . .  4 kor
Na őetvert leta . . 2 |шг

Pojedini hroji koátaju 2() fi

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

SluZbeni ,glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» it. d.

-Goapodarstvenih slugah penzia.
.Morebiti, da su veő i. po obőinah pro- 

glasili nőve pravila od orsaőke teZaőke i 
.llutböne pomoőno kasse. íz te prilike mi i 
to hoőemo spomenuti, da su je vu pravili 
i stari dlanki, koji su как prtje zakonsko 
pptvrdjeni, ali kpje gazdi iz zaboravljenja 
,ne drZiju. Vu viáe mestah to misliju, da je 
i ,opih,.jedoa korune 20 fillerov lakva por- 
cia,, как druga orsaőka porcia, pák zato jer 
je ,eks— leks je te 1 kor. 20 fill, za teZake 
ae treba platiti. Та misei je foliána, jer je 
1 kor 20 Fillerov ne orsaCka porcia, to nei
de vu orsaőku kassu, nego to je assekula- 
еда za teáake i sluge, koju assekulaciju a- 
ko gazda neplati, siguruo da i pomoőna 
kas«a nebude mogla podpomagati sluge i té
káké vu betegu. Vu vnogih prilikah je bila 
pomoőna kassa presiljena, da neplati gospo- 
darstvenomu slugi pomoő vun, jerje njegov 
gazda ne platil 1 kor. 20 üli, —  sa tem je 
ouda svadja med slugom i gazdom i tuZba 
vu kojoj itak gazda mora zgubiti. —

Da budu gazdi znali svoje duZnosti, 
lak как i slugi i dekle njihove, budemo mi 
nekoje őlanke napisali iz pravilah kője jako 
preporuőamo vu pozornost gazdov:

Poleg zakona je od utemeljenja orsaő- 
ke gospodarstvene teZaőke —  i slugih po
moő ne kasse őlan svaki gospodarstveni slu- 
ga i vu pripeőenju nesreőe assekulaciju dobi.

Ako gazda sve zvrái kaj zakón zahte- 
va, onda prilikom nesreőe slugove pomoőna

kassa plati sve stroáke, ako pák gazda za- 
mudi svoje duZnosti, onda svi stroáki po
leg zakona na gazdu opadneju.

Koje su te duZnosti, kője gazdi moraju 
svráiti? Da se nebi pripetilo da bi prilikom 
kakove nesreőe gazda moral stroáke plaőati 
za slugom, preporuőamo svakomu vu po
zornost sledeőe:

Poleg zakona je svaki gazda za svoje- 
ga svakoga slugu í deklu duZen svako Ijeto 
1 korunu 20 fillerov platiti vu gospodar- 
stvenu orsaőku teZaőku i slugih pomoőnu 
kassu.

Öve vu pomoőne kassu plaőene pene- 
ze nesme gazda slugi dőli vtrgnuti iz plaőe 
ili pák na povraőanje nesme siliti slugu, 
jer to zakón strogo kaátiguje.

Та duZnost gazde spada na svakoga 
slugu i deklu kője je izkljuőivo na gospo- 
darstveno delo pogodil, bili te sluge ili de
kle kuliko gud stari makar i mlajáe od 16- 
ga Ijeta.

1 korunu 20 fillerov i onda mora pla
titi gazda ako je sluga ili dekla samo na 
malo vreme pogodjena, tojest ne na celo 
leto. D&kle i od onih koji su na mesece 
pogodjeni i od onih mora 1 korunu 20 
Fillerov platiti.

Ova jedna koruna 20 üllerov je vu 
prvim redu kcoj dodavanje gazdov sa ko- 
jim nje je orsag obleráil za assekulaciju 
gospodarstvenih teZakov i slugih. Vu tem 
dakle, jer budu ovi 1 kor. 2Э fill, od gazde 
navek i lak nutri pobrana, ili to on morebiti

akoprem zamudjeno, ali itak nutri plati to 
mu joá neda pravo nato, da su njegovi slu
gi assekulerani i da bude prilikom nesreőe 
sve stroáke povrnjene dobil, nego samo on 
gazda mora raőunali na to povraőanje, коj 
je do najmenje pred 30-timi dnevi platil 
nutri 1 kor. 20 Fill, как se je nesreőa pri- 
petila. Ako je gazda to zamudil, njegov sin- 
ga ili dekla (ili pák herb ovih) ravno tako- 
vu pomoó more zahtevati od gazde, kakvu 
bi vu vredu plaőanju od pomoőne kasse 
dobil.

Ovi 1 kor. 20 fill, podpomoZni penezi 
se u svakitn sluőaju na obőinskih hiZah mo
raju platiti. Zbog toga obőinskoga poglavar- 
stvo svako Ijeto vu novembru prilikom po- 
pisanja porcie za sledeőe Ijeto skup popiáe 
po imenu gazde i njihove sluge ili dekle.

Prilikom popisanja je duZen gazda od 
brojov svojih slugih i od imenah takajáe i 
od drugih okolnostih sve poleg pravice po- 
vedati.

Poleg toga sluZbenoga popisanja je du
zen gazda od svakoga sluge i dekle l kor. 
20 till, bez ovakog posebnog opomenjenja 
do aprila 1-ga platiti.

Ako je po popisanju gazda zvun popi- 
sanih slugih joá i viáe slugi dobil, tője du- 
Zen bez svakog opomiuanja taki (ali naj- 
kesnije ze 15 dni sa reőjom ili pismeno po 
pokazanju sluZbene knjige obőmskomu pog- 
lavarstvu javiti, i prilikom javlenja 1 kor 
20 Fill, taki dőli platiliti.

Ako po popisanju gazda jednoga slugu

Z А В A V A.

Posmetuh.
»Lump sam bit, lump jesem i lump 

ost&nem . . .  tu nepomaZe nikaj . . . .  íz 
divljaka nemreá sladke kruáke brati» —  
Filosophiral je »posmetuh» i priőel je har- 
jnoniku igrati.

*Sreőa da sam siromak —  Barem vne- 
bo dojdem . . . »

»Je, ako bu sv. Peter baá onda suen, 
k n á  pred vrata dojdeá» —  véli ánajder Hos- 
mec —  »ali drugaő te van poáiknu как i 
kum krőmar.»

»Veő /ja «to kumu povrnem, neka samo 
pokojni düh postanem. Svake>noői med dva- 
najstom i jednom urom ga «dojdem plaáit, 
da nebude -mogel spavati. —  Juhuhu! —  
Pijmo joe jednu?»

»Ja ne* —  véli ánajdar —  »ja ravniő 
jo§ imam jednu kuőu za zapiti, ali ja to ne- 
budem Ctnil.»

*Opet bockaá?» —  véli posmetuh. —  
»To je istina, ja earn jednu kuőu, liepu ku

őu zapil, —  istina je. Sve sam protepel kaj 
sam imái te sam postai pravi posmetuh, koj 
nikaj drugo nedelam, samo harmoniku ig- 
ram za vaáe obátrignjene glave, u kojih je 
samo slama i seőka —  Ah negovori mi ni
kaj! —  Ja bum joá pol litra pil *

»Ali ja viáe nenatoőim» —  véli krőmar 
—  »i sad poloZi tu trideset i áest krajcarah 
pák se dalje tornjaj. —  Sad budem za- 
prl!» —

»Так?» —  véli posmetuh» —  No ja 
veő idem. —  Ali krajcáré némám, öve őu 
u nedelju odigrati —  ili na Silvesterovo.»

»Em sam to i ónak znal,» —  mrmla 
krőmar —  »samo se zdigni pák pazi, da 
se gde na sniegu nesmrzneá.»

Posmetuh vzeme svoju harmoniku te 
odruőe pri vrati van, koja krőmar za njim 
srdito zatrupi mrmlajuő: »joá bi tu sedel i 
cendrati hotel. Toga bi mi baá bilo treba.»

Posmetuh je medjutim iáéi med kuőa- 
mi proli cesti. Kam? To ni ti sam ni je znal. 
Doma nije nigde imái. Noő je bila svietla i 
zdena, zviezde su se od zime kresile a mi- 
esec je kakti velika biela kugla med njimi 
plaval. Pod nogami posmetuhovimi je snieg 
ákripal.

»Baá je liepo svietlo» —  mrmla pos
metuh, kojemu je vino i Zganica iz nutra 
kurila. Pul ga je vodil med zelenimi snie- 
gom posipanimi omorikami vuz brieg gore 
Viáekrat je postal te si je s őela znoj po- 
brisaval. Onda je stepal glavom. Bilo rnu je 
ipák malo predaleko do vuglenara Joáke, tó
ga jedinoga koj mu je dopustil prenoőili na 
őrnih vreőah za vuglenje, na kojih se je 
medjutim dalo liepo toplo i mehko poőivati, 
ali se je őoviek kakti arapin stal.

Na iedaukrat mu dojde dobra misei. 
Lievo od ceste tarn pri kriZu je bila áum- 
ska steza, ta je vodila izraven do gospoátij- 
ske jagarije. Veő nije bilo daleko do tam. 
Za sutra je bil odredjeni lov. gospoda i lov- 
ci onde noőe, pák bi on mozbit svojom har 
monikom dobro doáel.»Pojdeá onamo» rekel 
je sam sebi —  »mozbit ti joá dauas koj 
formtak u Zep opadne. I junaőki zakrene na 
áumsku stezu.

On je stupal sve dalje i dalje a posta- 
íjal je sve trudniji i trudniji. —  Jedno malo 
I bi sí mogel odpuhnuti, mislil si je. I jer je 
: baá tik staze opazil kúp drv, na kojem je 
I veő netko sedetí moral, jer su drva bila u 
ísredini razrinjena a u toj luknji je bil do-



odpoále . na mesto njega drugoga zeme, to 
je du2en takaj taki fali najkesnije za 15 
dni) obéinskomu poglavarstvu prijaviti no- 
voga sluge knjigu nutri pokazati i kor 20 
fill, taki platiti, zvun ako more dokazati da 
je za prvoga slugu véé platil, onda za njim 
dojduéega nemora platiti.

Obéinsko poglavarstvo je to piacú du2- 
no gdagud gori vzeti od svakih 1 kor 20 
fi Пего v kvitanciju dali i na kvitanciji na 
zadnji strani zapiaati, da za kojega slugu ili 
deklu je plaőeno.

Onaj gazda koj je sve toőno svrdil, kaj 
se plaóenja tiőc, onaj more raőunati, da mu 
bude vu priliki nesreóe Orsaőke Gospodar- 
stvena teZakov i slugih pomoőna kassa slu- 
gi ili deki pomoő dala, зато naj osvedoői, 
da je ne on kriv nesreői i táj taki prijavi’ 
da mu taki doktorsku i drugu pomoő то* 
reju poslati.

Posveéenje pila.
Lepő duhovno veselje obhadjali jesmo 

naimre: posv. kipa presv, Srdca Jezudevoga 
kojega dal je pred svoju hiZu postaviti Kut- 
njak Pavel na RackaniZi. Kip ili Statua je 
na Tirolskom iz kamena umetno izrezlan, 
za istinu krasno delo. U nedelji dne 22 ok- 
tobra к popoldadnjoj sluZbi BoZjoj u kupeli 
na RackaniZi zebralo se lepi broj ljudstva, 
gde je mnogoőastni g. Purics Lukacs kape- 
lan na nadpis kojega nosi oznaőeni kip: 
»Gle Srdce! kője je Ijude tuliko ljubilo.» U 
krasnom govoru razlagal ljudem о Presv: 
Srdca Jezudovom. Po prodiki bile su pope- 
vane litanije a po veőernici razredili se na 
procesji do kipa, gde je na »Posvetu» kipa 
pripadajuőe obrede izvrdio domaói veleő. g. 
lvko Janód Zupnik u Strigovi. Prisustrovalo 
mu destero redovnikov. To lepő sveőanost 
poveóavalo je takaj pritrkavanje zvonov i 
gruvanje muZara. Táj lepi kip Presv: Jezu
devoga Srdca javno izpostavljen, prvi je u 
nadem Medjirnurju, dal Bog sledilo mu jód 
vide ili Srdca Jezusovoga ili Marijina kipa 
po nadem lépőm Medjirnurju

Kaj je novoga!

Dekliк,

Veghy Mara iz Muravida rodjena sin- 
Zeőa puca je pri Bayer Gyula zalaujvariis- 
kim kramaru bila vu sluZbi tak dugó, dok- 
lam oktobra 19 dneva iz sluZbe ni pobegla. 
Kad su bili pazili da dekle néma i da po 
begnjeno druzinőe nekakvoga maloga spo- 
menka sobum vzeme, potegnula je od svo- 
jega gospodara dva zlate prstane do 60 ko
run vredno vsaké fele opravu i Ijepo otide. 
JoS do sada ni znati kud se poteple.

iXoíno plkanje.

Horváth Janos í NeznanoviC Remus za- 
laujvariiski stanovnik minuőu nedelju po 
podne sa viSeSemi svojimi pajdaSi skupa vu 
BudimpeStu hoteli su putovati sa navadnim 
teZake vozeőim cugom. Как, как ne se bilo 
pripetilo, nego Horvath i Neznanoviő su za- 
mudili cuga, po takvim iz Cakovca su na- 
zat iáli vu Zalaujvar. Pri Horvathu na nje- 
govem stanu se jesu sporekli ovi dva te- 
Zaki. Neznanoviő je Horvatha krivil da je 
on kriv tomu, da su cuga zamudili i zbog 
toga se na tuliko razsrdil, da je iz Zepa 
van vzel svojega noZa i temeljito spikal je 
Znjim Horvatha po rebri.

Vellko rumbojnlfitvo vu Makó.

Íz Makója telegrafiraju, da ove dneve 
vnoöi Sarkady AndraSa vdovice na glavnim 
pijacu blizu Zandarskoga stana stojeöu hiZu 
nepoznani őinitelji su porobih. Iz van vno- 
go zlatoga drágulja srebernine i beloga flaö- 
na, vkrali su jedno 2500 korun glaseőu od 
Sparkasse knjigu takaj.

Obeall ae Je vu redtu.
Iz KapoSvara lelegrafiraju, da Somogy- 

vary György kapoSvarski furingaS, koj pred 
nekulikemi dnevi pred tim toga vu jedni 
oStariji vmoril je svojega nepnjatelja ove 
dneve ob poldan vu fíSkaliatnim reSlu obe- 
sil se je i vumerl je.

йждиЫI ae.

Jug Mihály brodar na Muravidu u Stri- 
govskoj fari vu pondeljak 30 oktobra vozil

sa brodom celi dan. U torak od jutra zazi- 
vali ga, koji su hoteli preko Mure a nij* ga 
hilo rnisleó da je kod kuőe ili gde u krömi 
pije, do poldan vozili se sami. Brodareka 
hiZa gde je kadkada prenoCil bila je odpr- 
ta, Duhan i pipa na brodu a kaput i dkri- 
Ijak u kuői, imao na sebi reklec i kapu ua 
glavi. Od broda na Mure leZecej strani bila 
odtrgena ranta, iz toga sudLee.datje padel 
po nőéi vu Muru. lSCeju ga potom domaói 
po svoj okolici na suhom i po Muri U Sre- 
du 1. Novembra nije joS nadjen. Imao kod 
sebe nekuliko novaca, moglo bi biti i to, da 
gz je koj zloőinac po nodi vubil i hitil vu 
Muru.

Vumrl Je.
Deák F rencz óakoveóki purgar oktob

ra meseca 23 dneva pred poldanom ob 10 
vuri od slabosti. starosti svoje vu 84 Ijet- 
noj dobi je vumerl Pokojnik őakoveőkoga 
druStva jeden naj poznaneSi i preätimaneSi 
purgar je bil, koj vu sredini minuöeg-sto 
petja naj cveteSa i naj vekSu Zeleznu trgo- 
vinu imel je vu Cakovcu. Vu Sest desetni 
Ijetah preko viSe Ijet Cakovca oböinski bi- 
rov, kesnije pako 19 Ijet pod jednom ob
öinski i ognjogascov druStva je peneznik 
bil. Sprevod njegov kojega őakoveőfca veli- 
ka obóina radi njegovoga poStenja i dugi 
Ijetah vernoga sluZbuvanja, oktobra 24-ga 
dneva po podne ob 3 vuri poleg velikoga 
suöuta iz svojimi stroSki dala je sprevoditi 
na vekiveőno poőivaliSóe. Na sprevodu nje- 
govom bilo je celo obóinsko poglavarstvo, 
varaSko zastupniótvo, ognjobrancov druStvo. 
Pokojnika njegovi poznanci, dobri njegovi 
prijatelji i obcinstvo vu velikem broju se 
tuguju za njega. Naj poóiva vu miru.

Z l m a .

Mislili sino da smo veó tak rekuó na 
—  sredi zime. Sume polja i livade su béla 
i zemlja je tvrde zmrZnjena bila. Kad je 
sneg poöel padati se jesmo óudili, da nas 
je zima tak zagod pohodila, i mislili smo 
si da bude i takaj i stalen ostal sneg. Vu 
veliki mnoZiui padajuöi sneg joS ktomu na 
listnato drvetje je zapal, kojim njihovo svr- 
Sje je poSteno sóehal. Vu Cskovcu, na glav- 
noj. zalaujvarskoj Deák vulici i drugde ta
kaj, gde osobito od agacije drevi bivaju, ne-

bar kup mehna. Anda se sedne u tu kakti 
stvorenu izdubinu.

»Ovde je ipak liepSe nego pri vugle- 
naru» —  mrmla u sebi te si svoj pamuöni 
rubac omota okolo vuh l zatvori oói . . —

Najprije mu dojde na pamet njegov a 
Rozika. On se je zmislil na njezine bistre 
vesele oói i na njezina crvena lica. Ah как 
je tomu veó dugó. Köerka bogatoga mlina- 
ra! Ona ga je vruóe ljubila, njega posme- 
tuha —  ali za anda mladoga «naZnoga deő- 
ka, őiji je cieli sviet bil ond i Rozika. Oh 
ti puno ruZah vrieme! —  Ti liepo i sretno 
vrieme! Ali on je moral med soldale. Ro
zika je na njega óekala —  ili barem je ho- 
tela óekati. Ali bogati mlinar je drugőije mi
sül i táj siromadki deóko nije bil za njega 
prikladen zet. On je svoju kőér zaruóil sa 
uiekim bogatim konjskim trgovcom, koj je 
bil star, gadan debel i grubijan. Kada bi se 
bile imale gosti obdrZavati, nadli su Roziku 
pod melinom u vodi —  mrtvu. Bog joj 
prosti griehe, —  ako mozbit nije bila samo 
nesreőa. On i danas jód nemre to vierovati 
da bi se njegova poboZna Rozika hotomce 
bila utopila. —  Ne —  ona se nije tak da- 
leko iz Boga spozabila! —

Poslie te Rozikine nesreőe je on u zdvoj- 
nost opal te se je povdal pitju, kartanju, 
lumpanju i po krömah jahanju, dók je ko- 
naőno bil gotov svojom herbijom; sa kuőom 
vrtom i poljem. —

U to se je zmislil na visoki grm c ve- 
nih kliőecah, koj je u vróaku pod njegovim 
obiokom rasel, on je sad őutil njegovu u- 
godnu duhu, videl je pred sobom liepotu 
stotine crvenih ruZicah te se priőme Zuhko 
plakali, za Roziku, za zakartani i zalumpa- 
ni imetek, za svoj izgubljeni Zivot i za svoj 
grm klinőecah, koj mu je pred oőmi opet 
rasel te ga je zaokruZil svojemi dideóemi ru- 
Zicami, da mu je postajalo, как da ga svo
jom |akom dühöm hoőe zaduSiti. 1 sad ga 
je prióel san zauzimati, pák mu je postajalo 
tak lahko i ugodno, как jód nikada — i na 
jedankral je óul svoje harmonike ugodan 
glas, как jód nikada —  —

* *♦
»Ah, da bi ga óapla vpiőila, gledajte, 

gledajte» —  zakriői Snajder Hosmec, koj je 
bad s nekoliko pogoniöah po stazi rano u 
jutro к jagariji idei —  »ein tu sedi pos- 
metuh!»

Lugar stupi к drvam i veli: »em se 
je smrznul! —  Ali pak je i ove noöi bila 
jaka zima, —  nije öudo. —  Ljudi dignite 
ga!» —

Ljudi su smrznutoga dignuli i odnesli 
pazljivo u jagariju. Tu su ga poloZili u ne- 
zakurenu sobu, te su ga priőeli sniegom ri- 
hati. Dugo vriemena je prodlo, dok je siro- 
madki posmetuh dal od sebe mali znak Zi- 
vota. U sobi su se sakupili i ostali lovni 
gosti, koji s i se veó, na lov pripravni stali 
bili.

»Ali őoviek boZji» —  veli mlada kom- 
tessa —  »kaj vam je na pamet doMo u toj 
zimi vani na prostoru zaspati, em bi tu ne- 
opreznost sada bili lahko Zivotom platili.»

»Pak jeli bi bila dkoda za me?» —  
zapita posmetuh —  »jeli mozbit kaj imam? 
Ili jesam kaj? Ili mozbit bi komu fáiéi? Da 
ste me samo dali dalje spavati. Bad sam 
tak liepo sanjal, tak sladko о mojoj Hősik i 
pri moj m grmu kliőecah »

»Negriedite proti Bogu» veli komteaea.
»Svaki me od sebe odrivava —  poa- 

metuh sam —  lump sam —  nitko me ne 
trpi!»
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ma dreva kője bi zdravo bilo ostalo. Kad 
emo se vjutro gore bili stali, zemlja je smr- 
fcujeua i obloki sreönati bili. Takov zagodni 
trpeCi sneg okolicu naáu pred 26 Ijetmi pred 
tim togs 1879 Ijeta je takaj pohodil, kad 
je na Trezinje vnoCi na pol metra debeli 
sneg zapal i stalen bil je takaj.

H erceg prlinuäu imen dun.
4

Vaszary Kolos biboroá herceg primaá 
vpondelek iliti oktobra 30 dneva obdrZaval 
je vu budavarijski svoji paluCi svojega i- 
mendana. Magjarskoga orsaga cirkveni vla- 
dar, koj je vre 74 Ijet star i sad pred tim 
toga ni davna je dugó beteguval, na svojih 
vernikov njihovo veselje zevsema vu dob- 
rem zdravju do Cekal se je redko ljepoga 
svetka, na kojem vnogo sto jezer prikopóilo 
je к svojim molitvam dobrostivoga duhov- 
noga pástira.

Smrtnu nesreéu  vu jód  ni in meiinu.

Íz Kapoávera piáeju: Hampók Lajoá ka- 
poáfőiskoga imanja kordeloáa njegova Zena 
je zrnje nesla Gyük zvani kaposmérőiski 
melin, da si tam dade semleti. Silje je dole 
dela i pregledavalo je vu meiinu, med Cirn 
je tak blizo doála к melinskomu kolu, da 
nju je melinskoga kameua njegov remen 
prijel i zdrobil je siromaSku Zensku koje za | 
njenu smrt troja drobna deca suze roniju. i

Vumeri Je пи vluku.

Íz Debrecina piSeju. Öve dneve vnoói 
je jeden teZak sei van iz Nyíregyháza vu 
Debrecen doáaváegr vlaka. Koma medjutim 
da je nekuliko korakov stupil od vlaka, na 
hitroma se skup sruZil i vumeri je. Onda 
laki su ni znali ustanoviti. da gdo je vez- 
da anda se saznalo, da za CsordaS Sändora 
ga zoveju i da je iz Sapa te le zn e  ceste 
teZak.

Ekeploderunje fubrike.

Iz Graca telegrafiraju: da oktobra 14. 
dneva pred poldnevom ob deseti vuri ru- 
derdortiiska puSkenoga praha fabrike njeni 
mihelj je vu zrak izprsnul, kada tri teZaki 
svoje Zivlenje zgubili jesu. Pred fabrikom 
stojeCega teZaka prsnulje je na dvadeset

Komtessa stepe glavom:»NeCe bili lakó 
zlo. Svaki uZiva toliko poátenja, koliko za- 
sluZuje. —  Probajte drugi Coviek postati, on 
JoZek, koj ste prije dvadeset godinah bili. 
Moj otac viäekrat zna reCi: kakov fini deC- 
ko je taj posmetuh negda bil, vieran как 
zlato, poSten marljiv —  Skoda za njega »

U posmetuhovom okú se zablesne su- 
za. »Tak je gospodin grol о meni govoril?» 
—  zapita.

»Je, i on je osviedoCen, da iz vas mo
re joft vriedni Coviek postati» —  odgovori 
mu komtessa —  »i pomoCi ktomu je on 
uviek pripravan od srdca.»

»Zakaj mi nije nikada prije nitko tak 
govoril,» —  tuZi se sad posmetuh —  »sva
ki me je od sebe odrinul, jer sam si imet- 
ka zapil. Peklo me je tu nutri, a nitko mi 
nije vieroval. Izmiehavali su. me jer sam se 
na Rozikin grob hodil plakat. Rekli su, da 
sam bedak a ne muZ Onda sam njim po* 
kazal: postal sam muZ te sam pijanCeval, 
kartal se i po krCmah jahal, dok sam sve 
potepel. I slobodno je bilo sve prolumpano, 
jer ja  sam hotel moju Roziku zaboraviti —  
a i samoga sebe.»

I

metrov daleko hitilo, teZak je leZko oranje- 
ni postal. Kvara do 20 jezer korun sudiju.

Poätenje япя/u é i muikurci.

Zammivo probu na Cinile su nevjorske 
Evening World zvane novine. Jedno mladu 
gospodiCinu oprosile jesu, da naj putuje ve- 
(5er okolo 5 i 7 vure na Brooklyno iduCi 
konjske Zeleznice kolah i naj probuje, da 
jeli se budu gori stali, nuter sedeCi muZ- 
karci, da njoj mesto ponude. Koj se pako 
prvi gori stane njernu naj deset dollarov 
dade. King Katarina, na koju su ovo naru- 
Cili, osemkrat si je sela na kola, dok jeden 
mladi ölovek se gori stal i ponudil je njoj 
svoje mesto. Vu ovi kolah su trideset i dve 
gospoje stale i koj je njoj svoje mesto pré
dái d >bil je deset dollarov. Mlad C ovek je 
jeden nevjorski sabolski deliC bil, za Cudje- 
no gledi na gospodiCinu i misül si je da se 
Sali Znjim.

Vmoril Je svojn ienu.

TekuCeg meseca 12 dneva Elzig István 
teZaCki Clovek vu Budapesti od sebe raz- 
druZeno ZivuCu svoju Zenu, ar nije hotela 
nazad knjemu idli, napal nju je i skuhins- 
kem noZu je nje prebol. Elziga je redarstvo 
prijelo, teZko ranjeno Zensko, pako su vu 
Margit Spital odposlali, gde nesrecnica ove 
dneve vumrla Mrtvo njeno telo pravdenoga 
stola vu vraCiteljski zavod su odnesli.

Smrtnu su/u

Vu Aranykéz zvani oStariji vu Buda
pesti ove dveve se krvno dogodjenje pripe- 
tilo. Boda JoZef barber oátarije vu njeni 
kuhnji Böröczki István kelnera iz Znjegovirn 
nabitim revolverom se sigraval Rê olvera 
iá Sale je na meril posudu prajuCu na Mó
ric Julianu sluSkinju.

—  No Juliska sada vumreS!
-  Revolver pukne i nesreCna dekla iz 

glasnim kriCom bez svesti padne na zem- 
Iju Kugla se njoj vu prsa zapilila, tak nes- 
reCno, da po majo trpeCoj muki je vumrla 
Redarstvo je Bodaja p ijelo

Eksplodornni putroni.

Iz Kasse varaSa javiju: Alsótőkiiska

»Vierujte mi JoZek. laglje ide poSte- 
nim dielom i zvrSavanjem svojih duZnostih, 
a Bog pomaZe svaku nevolju nositi» — re- 
Ce komtessa i siromaku posmetuhu stisne 
ruku. —  »Sad najprije samo ozdravite —  
a ono drugo se bude veC naSlo.»

* *
*

Po gradu Lützel Sepesa okolo jednom 
drvenom nogom stari kaStelan u obCe na- 
zivan »posmetuh,» 1 taj isti je negdaSnji 
posmetuh, kojemu su jednu smrznjenu no- 
gu morali odrezati. I sad joS rado igra har- 
moniku na pies pri gostih. ali to mu zato 
sada nije jedini posel. On marljivo drZi red 
u gradu, ima uviek nekaj za SuSlati i po- 
pravljati. NajveCe pako mu je veselje, kada 
se gospoStija u grad doseli. Onda on na 
gradski turen potegne zastavu za znak, da 
su gospoda ovde. I onda on slobodno kom- 
tessi kuSuje liepe ruke, koje su mu tielo i 
duSu od propasti oslobodile.

I on je sad sretan —  bivSi posmetuh.

Em. HoJJay.

muZka deca vu obCinskam hataru viSe na- 
bitkov od puSke naöli jesu, kője kod voj- 
noga veZbanja sotdati su tam ostavili bili. 
Detca su patroné dimo odnesli i zmed njih 
nekuliko vu zakurjeno peC hitili. Patroni 
su izprsnuli i peC su vu zrak hitile. Jedan 
falat od nabitka je Novak Mihály Sest Ije- 
toSnega deCeca ranil. VmirajuCega spravili 
su vu kaSSaiski obCinski Spital.

0  posveéenju
kipa presv. Srdca Jezuáevoga. Vu Ráczka- 

nizi 1905. oktobra 22-ga.

Kaj to za veselje pohadja naä kraj?
Te tuZne veC kesne Jeseni.
Radosti odzivaju se polje Gaj,
1 naäi breZuljci zeleni.

Zvonenje ubrano i strel se glasi 
Po zraku iz nad RackaniZe.
A narod poboZan vprocesji hiti, 
lz cirkve do susedne hiZe.

Gdé lepi kip Jezuáa sv. Srdce 
Posednik te hiZe postavi.
Kad ravno tu putevi kriZaju se 
Na veCu Cast BoZju pripravi.

I sabralo ljustva se tu lepi broj 
Na Posvetu, krasne Statue 
Proslaviti onoga, u Raju koj 
Na desni Zivi i kraljuje.

Na podstavi kamna je s>am Jezuä Krist! 
Krasan ko na Taborskoj gori.
Na prsa on ima obrnjen svoj prst 
Rano da od Srdca govori:

»Gledile to Srdce! Ah nili zadost? 
Narode na svétu ljubilo 
Kad za sve na kriZu se dalo probost 
I zadnju kap krvi stoCilo.

0 Srdce IjubeCe bilo je svak Cas 
DeleCi svim dobra bez mere. 
Zahvaljnost jedino pak terja svih Vas 
Na svétu da greh se zatere

Nut ogenj na zemlju ja donesel sam 
Zakaj drugo naj da vuZiZe.
Da sva srdca spaja mi ljubavi plain
1 Ciste put Neba uzdiZe

A kaj se izkaZe kroz vekova sva 
Vsi Sveti su d »kaz i Znamen.
Ko iSCe on nadje. Iz moga Srdca, 
Jednak svakomu, gori plamen.

О Stujte i slavite sveto Srdce!
Na javnom, po Crkvah i HiZa.
Da slike kraj svih putov staviju se, 
Gde Cesto sa Gestom se kriZa.

A Srdca svak svoga sav prostor mi daj 
Vu njem bivat moje su Zelje,
Ja dal Cu za srdce, po smrti svet Raj 
ZavZivat Nebesko veselje.

sloZil: Martin K u t n ja k
zvon»r.

Odgovorni urednik: 

M A R G I T  A l  J Ó Z S E F



Szőlőoltvá11 v eladás.

962 9—20 Vezérszó: Minden darab szappan a Schicht névvel, 
tiszta és ment káros alkatrészektől.

WE^Schicht-szappan!
(„Szarvas” vagy kulcsszappant)

a legjobb és használatban a legolcsóbb, min- 

den ruhanemű és mosási módszer részére.

. 25-000 ko ro n á t fizet S c h ic h t György cég A u s s ig b a n  bárkinek, a ki bizonyítja, hogy szappané a
---------------------------- „ S c h ic h t “ névvel, valamely káros keveréket tartalmaz. ----------------------------

PERLAKI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PERLAKON

A Perlaki Takarékpénztár Részvénytársaság Perlakon« felhívja azon részvényeseit

kik az általuk a részvényaláiráskor jegyzett részvények után a teljes befizetést mindaddig nem 

eszközölték, hogy a részvénytőke hátralékot jelen felhívásnak a »Muraköz« c. lapban tör

tént harmadszori közzétételétől számított négy hét a latt a f. évi ja n u á r i-tő l számított 5*/# 

kamatokkal együtt okvetlenül fizessék be a társaság pénztárába, — mert ezen idő elmúltával 

a/ igazgatóság az alapszabályok 7 §-a értelmében a már teljesített befizetést elvesztettnek s 

a részvényt érvénytelennek fogja nyilvánítani

P e r l  a k, 1005 október 2fi-án.

537 2 3 Perlaki T ik iró kM u tir R ó u « ó i|tó rm i| Partake*.

jv iu rahő zí C a k a r é k p é n z t á r  R é s z v é n y t á r s a s á g
Csáktornyán.

T. c.
A m uraközi takarékpénztár részvénytársaság gyűjtő- és előleg- üzletének tizen

egyedik csoportját 1906. ja n u á r 3 -á n  az eddig szokásos feltételek mellett alakítja meg:
1. Kgy-egy részlet után hetenkint 1 korona fizetendő
2. A befizetések 208 hétre terjednek.
3. A takarékpénztár egy-egy 208 koronával befizetett részlet után a 208 hét lefolytéval 

230 koronát fizet vissza.
4. Az eképpen 22 koronát kitevő kamat 5e/ekamatozásnak felel meg.
5. A kamatokat terhelő adó közvetlen a takarékpénztár által fog megfizettetni.
fi. Minden részlet után az egész összeg, vagyis 230 korona előleg adatik.
7. Jogában áll a kölcsönvevőnek felvett előlegét mindenkor visszafizetni, mely esetben 

a további kamatfizetési kötelezettsége megszűnik. «
H. Alapítási költség nem lesz fizetendő. Tekintettel azon körülményre, hogy gyűjtő- és 

előleg-üzletünkbeni résztvevők egymás irányában egyetemleges kötelezettségben n«m  
á lla n ak , ezen üzlet úgy a részt- mint kölcsönvevőknek igen ajánlható.

A vidéki befizetők kényelmére a heti befizetés a magyar kir. postatakarékpénztár 
utján is eszközölhető, a befizetési lapokat díjmentesen küldjük be.

Kérjük azon esetben, ha ezen csoportban részt venni hajlandó, azt szóbelileg vagy le
vélben velünk közölni.

C s á k t o r n y á n ,  1906. október havában.

53ö 2 3
A muraközi takarékpénztár részvénytársaság 

igazgatósága.



Ezennel kö zh írré  tétetik , hogy m iután  а М мщ г я г  K i r á l y i  e llenőrző  k t o g e i  « K ir
Szab. O sztalysorsjáték ( XVI I . sorsj áték)  I osztályára szóló sorsjegyekei fe lü lvizsgálták, azok a ^ á ru s ító k n a k  árusítás

végett k i a d a t t a k . ^ ^  ^  ^  n < )¥ e m b e r  „ ő  a J  é s  ^ . én .a rta t.k  meg A húzások а M m n * *  K i r * W * U » m l
le n ő r z ő  h a tó s á g  és k irá ly i közjegyző je lenlétében, nyilvánosan történnék a H nzasi terem ben ( I V ,  b d u í- lé r , b f j . i ra t  rí D u na-u tca  
felől). —  Sorsjegyek a Magy. K ir. Szab. O sztálysorsjáték valarnenyi árusítónál kaphatók

B u d a p e s t ,  1 9 0 5  évi október hó 29-én .
Mnf f i .  h ír . S xn b .

Osztály sorsjáték tj/nxí/n tösnyn.
p̂ q I  I  Ó r ó l  T e le k / •  H a z a y .

755  8g 905 . I b iróilag m ár m egállapított költségek erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás u tjá n  le-
C sáktornyán  leendő eszközlésére foglalt és 7 0 0  kor. becsült 2 kanca ló. 2

Árverési hirdetmény. 1905. évi nov. ho 8-ik napjának d e. 10 órakor ;szekérből á lló  ingóságok ny ilvános árveré-
határidőül k ilü ze tik , és ahoz a venni szán- sen eladatnak.

A lu líro tt bírósági végrehajtó az 1881. ^ékozók oly megjegyzéssel h iv a tn a k  meg, M e ly  árverésnek a Csáktornyái kir. já -
évi LX. t.-c. 102 §-a értelm ében ezenm  I j10gy az érin tett ingóságok az 18 81 . évi L X . rásbiróság I9 0 o . évi V. 8 7 0 /2  sz. végzése 
kö zh írré  teszi, hogy a Csáktornyái kir. jb i- p_cz Ю 7. es 108. §-ai értelm ében készpénz- folytán 2 9 7  k. 27  f. tőkekövetelés, ennek 1905  
róság 1 9 05  évi V. 4 1 2  sz. végzése követ- fizetés m ellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron m ájus hó 25 -tő l já rró  5 %  lékos kam atai 
keztében Dr. Hajós Ferenc ügyvéd által alul is el fognak adatni. és eddig összesen 70  k .90 fill. f. biróilag
képviselt H uberth  J. E. pozsonyi cég javára  K elt C sáktornyán, 1905. okt 24. 5 8 7  m ár m egállap íto tt költségek erejéig  25 -tő l íVu-
F ried l József Csáktornyái lakos ellen 21b  raszerdahe lyen  alperes lakásán leendő ész
kor. s já r . erejéig 1905 évi okt. 80 -án  lo- 5 7 9  sz. 19 05 . közlésére
ganatositott kielégítési végrehajtás u tján  le- Árverési hirdetmény. 1905,  ̂ nov, hó 9 napjának d. u. V, 3 óraja

70 0  kor. becsült 2 ló ési 21 kocsi- A|u,iroU 1)|róságj végrehajtó az 18H|. határidőü l k itü ze tik  és ah hoz a venni szán
ból á lló  ingóságon nyilvános árverésen évi L X  ( lo 2  ^  . |-te|m . , )el| eze lim ‘! «'ékozók ezenn el o ly m egjegyzéssel h iv a tn a k
e a  a na ‘ kö zh írré  teszi, hogy a C sáktornyá i  k ir . j á rá s -  |*0 пУ az érin tett ingóságok az 1881.

M ely  árverésnek a Csáktornyái kir. já- bíróságnak 1905 . évi Sp. 119 5 /4  szám ú vég- ^v ' *~cz ^  S"al értelm ében
rásbiróság 1905. évi V. 4 1 2 /2  szám ú vég- zése következtében W ollák  Hezső csáklor- készpénzfizetés m elle tt, a legtöbbet Ígérőnek, 
zése folytán 218  kor. tőkekövetelés, ennek nyai lakos ügyvéd végrehajtató  ja v á ra  Robb szükség esetén becsáron alu l is el lógnak 
1 9 0 4  évi novem ber hó 2 napjától já ró  5 %  A ntal m uraszerdahely i lakos ellen 2 9 7  k. 27  ad a ln i
kam atai, és eddig összesen 58  kor 50  fill. 1 s jár. erejéig 19 05  évi aug. hó 21 -én  Kelt C sáktornyán , 1905. okt. 25.

Egy jó erkölcsű fiú

{ t a n u l ó n a k
1 ffil v é tö t i l '

fiscbel Filop (Stransz Sándor)
Köarínyomdájábati

* . . C S Á K T O R N Y Á N .

N yom atott Fischet F ü lö p  (S trausz S án d o r kö n yv n yo m d á já b an  C sákto rn yán .
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