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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö ZK i a d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske

dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
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Egész évre . . . .  8 kor. 
Fél évre . . . . .  4  kor. 
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Nyllttér petitsora 50 Mlér.

Felelés szerkeszt«:

D É K Á N Y  M IH Á L Y .
P «szerkeszt«.

M A R G IT A l J Ó Z S E F .
Kiad« «в laptalajdonoB:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Az üzleti elv tisztessége.
A fővárosban — no meg a vidéken 

is — az utóbbi időben több ízben megtör
tént, hogy kereskedők durván bántak vevő
ikkel, sőt néha tettlegeségekre is ragadtat
ták magukat velük szemben.

Jól tudjuk, hogy mennyi türelem kell 
ahhoz, hogy az üzletbe betoppanó legkülönb- 
féle emberek kívánságait, sokszor szeszélyeit 
nyugodtan viselhesse a kereskedő. Jól tud
juk, hogy a mai üzletember ezer meg ezer
féle bajjal küzd, hogy a sima ábrázat nem 
ritkán kínzó gondoktól gyötört agyat takar: 
mégse hallgathatjuk el, hogy a vevőivebdur- 
ván bánó kereskedő nemcsak igazságtalan, 
hanem önmagának is nagy kárt okoz.

Durvasága csakhamar kitudódik és ha 
nem is szellőztetik az újságokban, a mi pe
dig meg szokott esni, azért az titok nem 
marad. Nagyon természetesen a közönség 
azután kerüli az ilyen kereskedőt, aki hi
ába hivatkozik igazára, hiába tagadja eljá
rását, sőt hiába ad jó árut olcsó áron is: 
üzlete mindinkább hanyatlik és gondjai sza
porodnak. —  Mert a közönség legnagyobb 
részét megvesztegeti a finom udvariasság és 
ha rendesen tudatlanul Í3, szívesebben fizet 
többet az áruért ott, ahol előzékeny visele
tét tanúsítanak vele szemben.

Ebből kitűnik, mily múlhatatlan kelléke 
az üzletembernek az udvariasság, melyről 
megfeledkeznie sohasem szabad, még akkor 
sem, ha kellemetlen vevővel van dolga. Az 
udvariasság számtalan változásaival bíró ská
lájának oly sokféle a hangja, hogy elég 
módja áll rendelkezésére a kereskedőnek, 
amelylyel a kellemetlen látogatót távol lá- 
tarlhalja, hogy nem szükséges a mindkét 
félre annyira ártalmas durvasághoz, goromba
sághoz folyamodnia.

Az üzletembernek legfőbb érdeke, hogy 
sohase akarja vevőjével igazát érvényesíteni. 
Jogait mindenkor érvényesítheti, megkárosí
tásától is mindenkor megóvhatja magái, 
annélkül, hogy vevőjének be kelljen bizonyí
tania, mennyire van neki igaza, s nem a 
vevőnek. Apró engedményekkel, vagy ha 
ezeket nyújtania nem áll tehetségében, ki
sebb szivességekkH, minők egyike például 
a vásárolt czikkek házhoz való küldése, ked
veskedik a vevőnek, akivel ezáltal szívélyes 
viszonyt létesít, aminek hasznát csak maga 
a kereskedő látja.

A több helyen történt kellemetlenségek 
főoka az voll, hogy az üzlettulajdonos vo
nakodott a nála vásárolt árukat kicserélni. 
Ez az eljárás nagyon indokolt lehet, mert 
bizony nem nehéz megérteni, hogy a keres
kedő nem egyhamar talál vevőt pl olyan 
blúzra, melyet már egy nő testéhez alakí
tottak át és amelyet ez a nő már egyszer 
viselt, vagy nem adhatja el újból azt a sár- 
czipőt, melyet vevője az utca sarával el- 
ronditolt. Igaza azonban ennek a kereske

dőnek még sincs, különösen pedig akkor 
nincs ha gorombáskodik a vevővel, vagy 
pláne tettleg megsérti. Nemcsak azért nincs, 
mert a törvény megbünteti ezért, de mert 
emberi szempontból sem lehet eljárását he
lyeselni. A tisztességes kereskedő elsősorban 
is gondosan ügyel arra, hogy vevőjének 
olyan cikkeket adjon el, melylyel az meg 
van elégedve és a cikk minőségénél fogva 
meg is lehet elégedve. De számolnia kell 
azzal is, hogy a vevő utólag megbánja vá
sárlását. Azért ki kell nyilalkoztatnia, hogy 
a czikket kicseréli, vagy ki nem cserélheti. 
Különösen helyénvaló ez a készen eladott 
blúznál, ha mindjárt testhez lett alakítva. 
Ha előre kijelenti, hogy az átalakítás után 
nem cserélheti ki a blúzt, a vevő bizonyára 
nem áll elő ezzel a kívánsággal

Ha egy sárcipőt azért akar valamely 
vevő kicserélni, mert az ulczára kiérve, a2 
elszakadt s e helyett a kereskedő agyba- 
főbe veri azt a vevőt, a ki iránta a vá
sárlás alkalmával bizalommal viselteiéit, 
természetesen a legnagyobb mértékben elíté
lendő dolog. De rendkívül helytelen ilyen 
alkalommal a czipőt ki nem cserélni. Min
den válószinüség szerint anyagi kár a ki
cserélés alkalmával úgy sem éri a kereske
dői, mert a gyáros köteles az ilyen rossz 
portékát viszavenni, s a kereskedő köteles
sége ez esetben azonos a gyároséval. Vagy 
ha olyan gyárossal áll a kereskedő üzleti 
összeköttetésben, a ki ezt a helyes üzleti 
elvet nem követi, szakítsa jmeg vele az ösz- 
szeköttetést, de a saját üzleti hírneve ro
vására ne kövessen oly eljárást, a melyre 
a tisztességes magyar nyelvben teljesen meg
felelő elnevezés nincs, mert a »svindli« szót 
a magyar »szédelgés« csak részben fejezi Ki 
megközelítőleg.

óvatos tisztesség —  ez az az üzleti 
elv, a melynek szigorú betartása mellett 
üzletembereink remélhetik, hogy boldogul
nak. Aki ezt szem elől téveszti, ne a viszo
nyokat, ne a vevőközönség közönbösségét 
vádolja, hanem csak önmagát, mert ő az, 
a ki a legnagyobb kárt okozza önmagának.

A „Zrinyi-emlékoszlop“ számadása.
A végrehajtó-bizottság által 1904 szep

tember 1-én megvizsgált és rendben talált
számadás tételei a következők :

B e v é t e l :

1. ) Gyűjtések és adományok К 5190 5 7
2. ) A kormány adománya * 1000.—
8.) Betéti kamatok » 415.86
4. ) Rendezett vigalmak jövedelme:

1904 11/23. tkpző. int. K. 504 —
» 111/15. ipr. ifj. » 3.18
» Vl/12. ifjúság » 265.96 773.14

5. ) Tribün helyekért a leleplezéskor » 114 —
összesen: K. 7523.57

K i a d á s :
1. ) Szász Gyula szobrásznak K. 2942.—
2. ) Tersztenyák B. kőfaragónak » 2229.68
3. ) Szalon Péter építőnek 

a lapozásért, kerítésért ée a lelep
lezés alkalmával díszítésekért » 1238.57

4. ) Bronz-relief és turulért * 1230.34
5. ) Két kandeláberért (felesben

a várossal) * 300.—
6. ) Leleplezési ünnepélykor

zászlók és díszítések » 247.68
7. ) Nyomtatványok, napszámok,

fuvarok és postai költségek » 317.17
összesen: K. 8505.44 

vagyis : K. 7523.57 bevétellel szemben 
» 8505 44 a kiadás
К 981.87 hiánynak fedezésé

re a bizottság a helybeli 3 pénzintézetnél 
3 X 3 3 9 = 1 0 1 7  K. kölcsön felvételét határozta 
el, mely 35 » 13 f. kamat s bélyeg költségek 
levonással 9 8 1 K. 87 összegben folyósittatott.

Azóta (1904. IX. I) máig a következő 
adományok érkeztek a végrehajtó bizottság 
pénztárosához:
1. ) A Csáktornyái takarékpénztártól

1905 évben K. 50
1906 » » 50
1907 * *_60_ K. 150.—

2. ) A »Muraközi takarékpénztártól
1905 évben K. 100
1906 » » 5 0
1907 » » 30 K. 180.—

3. ) A »Csáktornya-vidéki tkp.-tártól.
1905 évben K. 100
1906 » 100
1907 » j80 » 280.—

4. ) a varasdi főgymnázium
igazgatójától K. 10.—

5. ) a tanitóképző-intézeti ifjúság
1907. II. 2. hangversenyének 
tiszta jövedelme » 300.—

6 ) betéti kamatok > .31
Összesen: K. 920.31 

a melyből kiadatott:
1, ) törlesztésre:
a »Csáktornyái tkp.-nak K. 208
(fennmaradó tartozás K. 131) 
a »Muraközi tkp.-nak K. 241
(fennmaradó tartozás K. 98) 
a »Csáktornya-vidékitkp.-nak » 339 
(teljesen törlesztve) K. 788.—
Fenmaradó össztartozáe (Ш-7Ю=) К 229.—
2. a kölcsönök időközi kamatjaira:

1908. március 8-ig 106 84
összesen К 894.84 

vagyis К 920.31 bevétellel szemben 
» 894.84 a kiadás 
К 24.47 a »Csáktornya vidéki

takarékpénztárnál 111/45. szám alatt van 
betétként gyümőlcsözőleg elhelyezve. 

Csáktornya, 1907. február 23-án.
C veíkm vice  Amimi

mint a végrehajtó-bizottság pénztárosa



K Ü L Ö N F É L É K .

— Képviselőtestületi ülés. Csáktornya 
nagyközség képviselőtestülete folyó hó 22-én 
közgyűlést tartott, melyen I. névszerinti sza
vazás után szótöbbséggel hozott határozatá
val kimondotta, hogy a Csáktornyái 10. 
sz. tjkvben 17. hrsz ingatlanán (régi város
ház) a posta, lavirda, és távbeszélő hiv. 
helyiségek, postalőröki. egy postatiszti és 
poslaezolgai lakás befogadására szolgáló dí
szes bérházat építtet 60.000 korona költ
séggel, hogyha az államkincstár a bérletet 
20 évre megköti és évi bér fejében 4000 
koronát fizet. 11. Hajas József vendéglőst 20 
К települési dij lefizetésének kötelezettsége 
mellett Csáktornya község kötelékébe föl
vette. III. Az üresedésbe jött róm. kath kán
tor választáshoz 36 tagot kijelölt. IV. A 
24283— 906. sz. alispáni rendeletre hivat
kozással a tűzrendészed szabályrendelet vég
rehajtása tárgyában megkeresni rendeli az 
önkéntes tűzoltó-egylet parancsnokságát, hogy 
gyakorlatok tartása által az egyesület hiva
tásának megfelelő kiképezéséről gondoskod
jék, nehogy a hatóság a községi köteles tűz
oltóság szervezését legyen kénytelen elren
delni. V. Polcsik Mátyás, Györkös János és 
Tkalcsecz Mihály kérvényei községi ingatlan 
vételét illetőleg határozathozatalra 30 napi 
időközre újabb közgyűlés tartását rendelte el.

— Postapalota Csáktornyán. A Csák
tornyái posta- és lávirdahivatal jelenlegi he
lyiségei már régóta szűknek bizonyultak s 
már évek óta folynak is a tárgyalások Csák
tornya nagyközség és a postakincstár között 
egy új, modern és megfelelő tágasságu posta- 
távirda épület építésére nézve. A tárgyalá
sok igen lassú mederben haladtak, s úgy 
látszott nem is lesz egykönnyen megegye
zés, mig végre most a közel múltban érte
sítette a pécsi postaigazgatóság Csáktornya 
nagyközség képviselő-testületét, hogy a zala
egerszegi államépitészeti hivatal által készí
tett s Csáktornyán a régi városháza helyén 
építendő tervezetet megfelelőnek találja és 
építés esetében hajlandó a várossal oly szer
ződést kötni, hogy évi bér fejében a leiek

és építési költségeknek 5% 'át fizeti. Ez ala
pon fogadta el a község képviselő-testülete 
a folyó hó 22-iki közgyűlésen a bemutatott 
terv szerinti postapalota építését 60.000 К 
összegben 4000 К évi bért kötvén ki. Ha 
az évi bért a minisztérium elfogadja olyké- 
pen, mint azt a közgyűlés kikötötte t. i. 
20 évi kötelező bérlettel, akkor mi sem állja 
útját az építésnek, Az építendő postapalo
táról csak azt jegyezhetjük meg, hogy való
ban díszes, modern épület lesz, mely a 
környékét nagyban fogja emelni. Belsőségei 
(ágasak s nem lebujok mint a mostani he
lyiségek.

—  Az idei sorozások. Az ujonctörveny 
szentesítése után a honvédelmi miniszter 
rendelete alapján Zalavármegye alispánja 
már megállapilota az idei fősorozások rend
jét, mely szerint a Csáktornyái járásban 
április 8, 9, 11, 12, 13, 14. 15 és 16-án 
és a perlaki járásban márczius 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, és 9-én lesznek a sorozások. A 
Csáktornyái sorozáson polgári elnök Tóth 
István törvényhatósági biz. tag. polgári orvos 
dr. Kovacsics Ferenc járási orvos, a perlaki 
sorozáson polgári elnök dr. Zakál Lajos 
törvényhatósági biz. tag és polgári orvos 
dr. Bőhm Sidney járás orvos lesz. A Csák
tornyái járásból állítás alá kerül 1156 és 
a perlaki járásból 1291 hadköteles.

— Útban Amerika felé. A Csáktornyái 
szolgabiróságot bizalmasan értesítették, hogy 
lolyó hó 17-én 5 szényei községbeli egyén 
Csáktornyán keresztül Amerikába igyekezik 
kivándorolni útlevél nélkül. S csakugyan 
megérkeztek a kivándorlók 17-én, de vesz
tükre, mert a csendőrség már várta őket az 
állomáson és még aznap vissza kisérték 
illetékességi helyükre. A kivándorlók elmon
dották, hogy nem Frágerhof felé akartak 
menni, hanem Csáktornyáról vonallal Alsó- 
lendvára, onnan kocsival vagy gyalog Re
gedére és Hegedéből Bécs-Hamburgon ke
resztül Amerikába. Hogy ez uóbbi utón 
mily soknak sikerül észrevétlenül kiszökni 
az országból útlevél nélkül jellemzi az is, 
hogy Egyed Károly hosszufalusi lakos, kit 
különböző bűnügyekben megidéztek Szom

bathelyre és Zalaegerszegre, az idézvényt 
átvette, de a tárgyalásra való megjelenés elől 
szépen elosont Amerikába az említett utón. 
Ezekben a kivándorlásokban az a legszo- 
morubb, hogy az utlevélnélküli kivándorlók 
legtőbbnyire fiatal korban levő munka biró 
emberek. Az öt szenyei községbeli vissza- 
toloncolt kivándorló is mind fiatal ember: 
kettő 18 éves, kettő 24 éves és egy 30 éves 
katonaköteles ember.

— Meghívó. A Csáktornyái szépítő egye
sület folyó évi február hó 17-ére egybehívott 
közgyűlése határozstképes nem volt, miért 
is vasárnap folyó évi február hó 24-én d. u. 
3 órakor a tűzoltó-egylet tanácstermében 
második közgyűlés fog megtartatni, melyre 
a t. tag urak tisztelettel meghivatnak. Az 
elnökség.

— A nagyfalui körjegyzőség székhelye.
Az ujonan rendszeresített körjegyzőségeknek 
az alispán állal megállapított székhelyei el
len a folyó hó 11-iki megyegyűlés elé több 
föllebbezés adatott be. Így a nagyfalui kör
jegyzőséghez tartozó Édeskut, Drávaóhid 
és Zrinyifalu községek szintén fölebbezést 
adtak be az ellen, hogy a székhely Nagy
faluban legyen, mert a kör központja inkább 
Drávavásárhely, a mely ugyan nem tartozik 
a körjegyzőséghez. E felebbezésnél szólásra 
jelentkezett Filipics Lajos drávavásárhelyi 
plébános, orsz. képviselő s különösen abból 
a szempontból, hogy az uj körjegyzőséghez 
tartozó községek lakói a drávavásárhelyi 
plébánia hívei, kérte a székhely áthelyezé
sét. Majd Peczek György c. kanonok csat
lakozott Filipics Lajos telszólalásához s ki
emelte azt, hogy a nép a vasárnapi isteni- 
tiszteleten való részvételtől vonatik el. ha 
jegyzője másutt van, mint a plébániája, mert 
úgy tudja, hogy a jegyzők vasárnaponként 
is hivatalt tartanak. A közgyűlés elfogadta 
az érvelést s a körjegyzőség székhelyét 
Drávavásárhelyre tette.

— Uj járás Zalamegyében. Zalavárme
gye közönségének régi óhaja, hogy a tapol- 
czai járás kettéválasztásával Balatonfüred 
székhelylyel uj kőz gazgatási járás létesittes- 
sék. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága

T Á R C A .

Az őrökéletü öngyilkos.
A minap beállít hozzám egy kebelbarátom, 

akit ősidőktől fogva: mull elseje óta nem láttam, 
és tiz koronát kért tőlem kölcsön, pillanatnyi pénz
zavarának enyhítésére, — mint mondta. Annyi 
tiz koronát adtam már neki krónikus bajának, a 
szomjúságnak enyhítésére, hogy ezúttal szívesen 
bocsátottam rendelkezésére a kívánt összeget, mely 
a kedvezőtlen naptári viszonyokra való tekintettel 
akár tekintélyesnek volt minősíthető, abban a re
ményben, hogy a »pillanatnyi« pénzzavar ez eset
ben nem frázis, hanem valóság.

Fájdalom, már másnap kisült, hogy csak a 
pénzzavar volt valóság, a pillanat elröppent, mint 
minden illúzió. Barátom ugyanis már másnap be
állított hozzám és változatosság kedvéért ezúttal 
húsz koronányi kölcsön iránt interveniált.

—  Nem lehet barátom; magam is súlyos 
pénzügyi válság előtt állok. Nem emelhetem fel a 
kvótát! — mondtam emelkedett vezéicikk-tónusban.

— De öregem . .
— Ne erőltesd magad. Tudom pillanatnyi 

pénzzavarodnak . . .
— Nem- a dolog ezúttal sokkal komolyabb. 

Becsületemről van szó
— Katonai vagy polgári becsületedről?
— Ne tréfálj! Nem vagyok élceiódő hangu

latban. Ha nem adsz kölcsön húsz koionát, agyon 
lövöm magam.

Teringettét! — gondoltam magamban — en- 
nak fele se tréfa! Egy emberélet utóvégre mégis 
csak megér húsz korznál! És odaadtam neki az

utolsó húsz koronámat, abban a méltán hires 
axiómában keresve vigasztalást, hogy a jótelt el
követésének tiszta öntudata az egyetlen boldogság, 
mely nem ábránd a földön.

Három nap sein pergett le még az idők vég
telen homokóráján — mint a novellisták mon
dani szokták — s kebelbarátom, kinek becsü
letét oly sikeresen megmenlettem, megint beko
pogtatott.

— Már ismét becsületed ? . . .
— Még ismét! — felelt misztikusan.
— Hogyan még ismét? — kérdeztem cso

dálkozva.
— Csodálatos történél, barátom. Mikor tőled 

eltávoztam, hogy kifizessem becsületbeli adóssá
gomat, éppen szemközt jött velem egy utcaseprő 
gép. Olyan borzasztó porfelleget kergetett az ar- 
czomba, a szemembe, a torkomba . . .

— Éltlek. Poros lelt a torkod és neked meg 
belieft locsolnod, mely müvelelb-r nemcsak hogy 
elúszott a húsz korona, de még további húsz ko
rona adósságot is csináltál. így van neked még 
és ismét, vagy rövidesebben: még isiiét becsület
beli adósságod.

— Hihetetlen, mily látnoki tehetséggel vagy 
megáldva.

— Ugy-e! De azért sajnálom, ezúttal már 
igazán nem menthetem meg becsületed végromjait.

— Akkor megölöm magamul! Mert mit ér 
az élet becsület nélkül?

— Iga/ad van. Menj a Dunának!
— A Dunának ? Soha! Ezt az elégtételt nem 

engedem az ellenségeimnek. Hogy az fojtson meg, 
amit soha életemben nem szenvedhettem ? Soha, 
soha !

Olyan őszinte elkeseredéssel mondta e sza

vakat, hogy csakugyan nem erőltethettem. Némi 
jóakarattal kérdeztem tehát:

— Mit akarsz tenni ?
— Adjál, kérlek, csak hat koronát egy re

volverre !
Nevetve adtam oda neki a hat koronát, ő 

pedig ineghatoltan borult a nyakamba és érzéke
nyen elbúcsúzott tőlem a másvilágon való viszont
látásra. Másnap reggel azonban, mikor kinyitottam 
a szememet, ott állt az ágyam előtt, fejét bűn
bánóan a keblére hajtva.

— Tudtommal ez még nem a másvilág! — 
mondottam neki kissé ingerülten, minden jóreggelt 
helyett.

— Ne sajnáld tőlem ezt a rövidke félórát, 
barátom! — szólalt meg az öngyilkosjelölt. 
Most csakugyan a halál küszöbén állok. Belátom 
magam is, hogy nem fogom magam addig elemész
teni, amíg pénzem lesz egy pohár borra. Az Isten 
tudja, a bor gyávává tesz! Most azonban már 
nincs egy fillérem se — ne félj, nem kérek tőled 
sem, — add ide a revolvered, agyonlövöm magam!

Cinikussá tett már az örökös fenyegetése, 
nem érzékenyedtem el, hát egy cseppet sem. Meg
lehetős nyersen vettem ki a revolveremet az asz
talfiókból és e szavakkal adtam át neki:

— Kérlek, akár itt helyben is elintézheted.
Nem, barátom, nmn fogok neked halá

lommal alkalmatlankodni! — szavalta pathélikusan.
Elvonulok egy zugba, ahol senki sem látja ha

láltusámat s ott lehelem ki lelkemet. Isten veled! 
— És elrohant.

Még lóformán el sem készültem a reggeli 
toilettemmel, Öngyilkosom már ott Ült az ebéd
lőmben, s kedélyesen szürcsölgette a számomra 
odakészitett kávét



a folyó hó 11-iki közgyűlésen újból elhatá
rozta a balatonfüredi járás szervezését. Ille
tékes helyről jött kijelentés alapján most 
azonban már majdnem biztosra vehető, hogy 
a miniszter nem fog elzárkózni a régi óhaj 
megvalósilása elől s a balatonfüredi főszol
gabírói állás az év végén — az általános 
tisztujitás alkalmával — valószínűleg már 
betölthető is lesz.

—  A legnagyobb takarmányrépa ter
mesek. Elmúltak azok az idők, amikor a 
gazda már azzal is meg volt elégedve, ha 
csak nagy mennyiségben termett takarmány- 
répája. Ma már a legkisebb gazda is tudja, 
hogy nem abban áll a répa értéke, ha te
lerakja a jószágnak a beleit, hanem arra 
kell a fősulyt helyezni, hogy mekkora táp- 
értéke van a répának. Hogy nagy tápérték
kel bíró répát nyerhessünk, szükséges, hogy 
az anyarépák (magrépák) legalább^— 8 kiló 
súlyúak és tápértékükre nézve a leggondo
sabb módon egyenként vegyileg megvizs
gálva legyenek. Jelenleg nem létezik más 
cég a budapesti Mautner Ödön cs. és kir. 
udvari magkereskedésén kívül, mely ily nagy 
gonddal termesztett répamagot hozna for
galomba. Ezen répamag e mellett még im
pregnálva is van, miáltal sokkal gyorsabban 
kel ki és a rovaroknak is ellentáll. Ajánla
tos tehát, hogy csak Mautner-féle impregnált 
csillagjegyü répamagot vessünk, a csekély 
árkülönbözet százszorosán megtérül a biz
tos és nagy termés révén.

—  Vásár áthelyezés. Drávavásárhely 
községben a folyó évi március 10-ére eső 
országos vásárt, m.vel e nap vasárnapra 
esik, a kereskedelemügyi miniszter engedélye 
alapján március 11-én tartják meg.

—  Kántorválaszt IS. Slridón a r. kath. 
kántor választás tolyó hó 21-én ment végbe. 
Hét pályázó közül Lulhár István bagonyai 
tanító választatott meg.

—  Nyilvános köszönet. Schwarz Albert 
dr, Csáktornyái községi orvos a Csáktornyái 
szegényeknek, felekezetre való tekintet nél
küli kiosztásra 100 koronát adott át Csák
tornya nagyközség elöljáróságának, mely ne- 
messzivü adományért a nagyközség elöljá-

— Te! — szólítottam inog tüntető barát- 
ságtalansággal — a szellemek is szeretik a habos 
kávét ?

— Ne gúnyolódjál, barátom! — monda vég
telen keserűséggel. Halotti toromat ülöm!

Azzal felállott, kigombolta a kabátját, mellé
nyét, ingét, és odatartotta elém a meztelen mellét.

Ölj meg! Egy késszurás és megszabadulsz 
tőlem!

— Úgy látszik nem golyó általi halálra pre
desztinált a végzet. Képzeid csak, alig léptem ki 
innen, találkoztam egy handléval .

— Szóval eladtad a revolvert!
— Egy koronáért, barátom! Valóságos hié

nák ezek a handlék, mióta ószeresek lettek.
— És mit akarsz most?
— Mondtam már: ölj meg! Mert én nem 

tudok meghalni magamtól . . . .  nem tudok! — 
zokogott keservesen.

Most már csakugyan dühbe jöttem. Felkap
tam a tányérról az egyik hegyes, kis dosser! k é st1 
és egyenesen a mellének irányozva, hatalmas dö-1 
fést imitáltam. Öngyilkosom azonban gyengéden 
kivette a kést a kezemből s miközben szelíden 
átölelt, jó  ifcar.itu meggyőződéssel mondotta:

Te, gondold meg jól: mennyibe kerül majd 
a temetési költség? Nem volna okosabb, ha in
kább berúgnánk kissé? Akkor elfelejteném a be
csületbeli tartozásaimat és neked is kevesebbe ke
rül az eset. Azt hiszem, csak igy lehetne az ügyet 
lovagiasun elintézni!

Én azonban másként intéztein el ezt a lova
glás ügyet. Kidobtam a barátomat . . .

rósága a szegények nevében ez utón is há
lás köszönetét nyilvánítja.

—  Ha valami, úgy a csukamájolaj az,
mi támogatást érdemel, mert előnyei szem
beötlők. Kellemes az ize, szaga nincs és 
emészthetősége kiválóan jó. Üvegje 2 К a 
gyógyszertárakban, vagy a készítő Zoltán 
Béla gyógyszertárában. Budapest, V. Sza
badságtér.

—  Gyászhir. Gallics József Felső-Mu
raköz kéményseprő-mestere, birtokos, Stridó 
város bírája, az állami iskola gondnokságá
nak tagja, hosszas szenvedés után életének 
legszebb szakában, 40 éves korában folyó 
hó 18-án elhunyt. Temetése 20-án d. e. 10 
órakor ment végbe redkivül nagy részvét 
mellett. Megjelentek a csatlakozó községek 
elöljárói, úri közönsége, továbbá messze vi
dékről barátai és ismerősei. Koporsóját szebb
nél szebb koszorúkkal halmozták el. A bol- 
dogultat jó barátain, tisztelőin kivül neje s 
nagyszámú rokonság gyászolja. Béke poraira!

—  Közgyűlések. A Csáktornyái izr. nő- 
egylet március 3-án délután fél 2 órakor 
tartja a Muraközi Takarékpénztár tanács
termében ez évi rendes közgyűlését.

A Csáktornyái izr. hitközség március 
3-án délután 3 órakor tartja a Muraközi 
Takarékpénztár tanácstermében rendes évi 
közgyűlését.

—  Szőlölugasnak és szőlőültetéshez al
kalmas legjobb fajú és kiváló minőségű 
fajtiszta oltványokat szállít a hírneves »Mi- 
leniumtelep« Nagyősz. Torontálmegye, mely
nek kezelősége minden érdeklődőnek ingyen 
és bérmentve küldi műmelléklelekkel díszí
tett magyar vagy német vagy román vagy 
szerb nyelvű főárjegyzékét.

—  A Csáktornyái takarékpénztár r-t. 
1907. február 16-án lartotla XXXV. rendes 
közgyűlését. Pálya Mihály igazgató üdvözöl- 
a megjelent részvényeseket és konstatálja 
hogy a társulati alapszabályok vonalkozó 
§-ának intézkedése értelmében megfelelő 
mennyiségű részvény van képviselve, hogy 
a közgyűlés határozatképes legyen. A köz
gyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére Herzer Izi
dor és Pogány Ernő részvényesek kérettek 
fel. Az igazgatóság és felügyelő bizottság 
jelentései helveslőleg tudomásul vétettek és 
az igazgatóságnak valamint a felügyelő-bi
zottságnak a felmentvény megadatott. Az 
51607 К 22 kitevő tiszta nyereség felosz
lására nézve az igazgatóság javaslata válto
zatlanul elíogadlatott, mely szerint 33000 К 
1500 drb 1906. évi részvény szelvénynek 
drbonkint 22 K-val leendő beváltására 
5089 К az igazgatóság jutalék ira. 3550 К 
jutalmak és tiszteleldijakra, 830 К Jótékony 
és közhasznú célokra fordittatik, a megma
radó 3738 К 22 I pedig az 1907 évi 
számla javára vitetik ál. Titkos szavazás 
utján megejtett választás ereeménye : Pálya 
Mihály mint igazgató, Bernyák Károly, Csa- 
kathurner Ármin, Pecsornik Olló és Sztrahia 
Ferenc igizgatösági tagok további 3 évre 
ujből megleltek választva; a felügyelő bizott
ságba pedig egy évi időtartamra: Alszeghy 
Alajos, Dénes Béla ésHirschman Adolf mint 
rendes tagoK, S trau s  Sándor és Verbancsics 
Ferenc mint póttagok szinte újból meg
választatlak

—  Farkasvadaszat Novoszeló határá
ban. Novoszeló község lakosait tolyó hó 
15-én fölzavarta a község egyik lakosa, hogy 
a határban egy kóborló farkast látott. Nosza, 
nem is kellett ennél több, a falu apraja 
nagyja ki ment a határba a fenevadat föl
hajszolni s agyonütni. A vállalkozást siker 
is koronázta, megtalálták a vadállatot s űz

ték egyik határból a másikba. Újfalu mellett 
Festetics Jenő gróf szépmajori gazdája és 
erdőőre puskával csatlakoztak az üldözők
höz és Zrinyifalu határában szeren
csésen le is lőtték az agyonhajszolt or
dast, a melyről azután csakhamar kiderült, 
hogy bizony a tenevad sohasem volt tarkas, 
hanem kóborlásban levő, hatalmas bozontos 
szőrű kutya, melyen rövidesen kitört volna 
a veszettség.

—  A tiszta iparsó ára, A ■ m. kir. 
pénzügyminiszter ur, a magyar kereskedelmi 
részvénytársaság mint a kir. sójövedék ve
zérügynöksége által szódával denaturált ipar- 
sóra nézve fentartotta az 1906. évre meg
állapított árakat. Ezek szerint a tiszta iparsó 
ára 100 rnm.-án aluli mennyiségben mm.- 
ként 2 К 77 f, a tisztátlan iparsó pedig 2 
К 37 f, 100 mm. vagy azon felüli mennyi
ségnél az ár mm.-ként a tiszta iparsónál 
2 К 40 f, a tisztátlan iparsónál 3 korona. 
Ez az ár az iparsónak a vezérügynökség 
szigetkamarai és marosujvári denaturáló te
lepein való átvétele esetére bír érvénnyel. 
Szig°tkamarára azonban a fentebbiekben 
megállapított árakhoz még a bányahelyekről 
való szállításért járó dij fejében mm.-kint 
18 fill, hozzászámítandó. Az iparsónak az 
ország egyébb helyein való átvétele esetén, 
az itt megállapított árak a szigetkamarai 
illetőleg a marosujvári denaturáló telepből 
járó vasúti szállítási dijakkal emelkednek.

—  Házeladás. Alsódomboruban a fő
úton levő házamat, üzleti és nagyobb rak
tár helyiségekkel, jelenleg gyógyszertár van 
benne, eladom. Vevőnek csak 2000 korona 
készpénz szükséges hozzá. Neuíeld Henrik 
borkereskedő Nagykanizsán. 919 1— 2

—  Nyilvános köszönet. A Csáktornyái 
Iparosítják f. hó 9-iki báljának fölülfizetői 
voltak: Grünwald Sándor 12 К 48 1, Neu
mann Róbert 10 K, Kereskedő Ifjak Egylete, 
Viola Vilmos dr., Pethő Jenő. Bencsák Vik
tor (Zürich), Mesterich Aladár 5 — 5 K, Ro
senberg Richárd, Ivacsics Ignác, Antonovics 
Antal. Szalon Péter, Gabercz Antal 4 — 4 K, 
Plichta Béla, Neumann Vilmos, Kraschovelz 
József, Schlesinger Lajos 3 — 3 K, Dénes 
Béla, Benedikt Béla, Lobi Rezső, Szebényi 
Lajos, Hencsey Gábor, Grils Géza, Vajda 
Elemér, Wollák Rezső, Heilig József, Graner 
Testvérek, Holub Oszkár, Mráz testvérek, N. 
N., Tömör Boldizsár, Antonovics József, 
Mayercsák Aladár (Nagyfalu) 2 — 2 K, Má- 
tyán Antal, Topolszky Mihály, Tomasics Mi
hály, Herrnstein és Gut, Wechtersbach Antal, 
Weisz Miksa, Csendes György, Magyar Dá
niel, Kopják István Kertész Lajos, Kolben
schlag Béla, Kéner Ferenc urak 1— 1 K; 
kiknek ez utón is leghálásabb köszönetét 
mond Zrínyi Károly elnök. 914 1— 1

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik szeretett férjem, 

illetve atyánk elhunyta alkalmával rész
vétüket nyilvánították, vagy a végtisz- 
lesség megadásánál megjelenni szíves
kedtek, fogadják ez utón is hálás kö- 
szönetünket.

d e r .  F e jé r  Jóm setaé
és családja



X X IV . Csáktornya, 1907. februara 24-ga. 8. Broj.

Sve poSiljke se tiéu6 zadrZaja 
novinah, naj se poftiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya

Izdateljetvo:
knjiiara S t r a u s z  S a n d o ra , 
kam se predplale i obznane 

poftiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatakom i magjarskom jeziku iz liie ó i druitveni, znastveni í povuőljivi list za púk 

Iz laz i s v a k i tjed e n  je d e n k ra t  i to : vu  s v a k u  ned elju .

Pradplatea о м а  Jo:

Na celo l e t o ............8 kor.
Na pol leta ...............4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor.

Pojedini broji ko§taju20fil

Obznane te poleg pogodbe i fal 

raöanaja.

Odgovoroi urednik:

L O P A R IT S  R. J Ó Z S E F .
OUtdí arednik:

M A R G IT A I J Ó Z S E F .
Isd»UlJ i VlMtnik:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Delo vu sadovnjaku.
Kak 9e vidi vreme bude odpustilo. Za- 

to je potrebno, da gazdovo oko opet se ma- 
lo i na sadovnjak obrne. Vu sadovnjaku i- 
ma vnogo dela. Pak to delo je  i treba zvr- 
ftiti jer, ako sadovnjaka zanemariino, onda 
niti sada nebudemo dobili.

Med putov^njem sam vnogo lepih sa- 
dovnjakov videl Gazdi onih sadovnjakov su 
jako marljivi ljudi. I ono delo, kojemu bi 
se pri nas norca delali, i ono delo se tam 
svrfti. Napriliku na protuletje, kad mraz ho- 
őe uniátiti dojduéi sad, vu sadovnjaku rano 
vu jutro na vise rnestah napraviju ognja. 
Dim i toplina p ipreői zmrZnenje.

Pri nas skoro svaki gazda zanemari ob- 
rati gusenice iz drevja To po drugih mes- 
tah nije moéi videti. 1 to je zalo da naS 
gazda nezna vrednost sada. Pák zato niti 
nezna kuliko more kvara napraviti guseni- 
ca gazdi.

Nezamerite guseniéine gnjezde obraP 
Jer gusenice vám vnogo kvara napraviju» 
gusenice vám odnesti moreju jednóga leta 
celi plod. Samo gledite na protuletje ono 
drevo gde ste gusenice ostavili, как zgledi. 
Cista je objedjeno. A kad drugoő stira, on
da je  véé kraj protuletju za ono vreme ne- 
bude sada doneslo.

Slraftni je kvar, kojega gusenica nap 
ravi. Pak zato je treba éistiti drevje od gu- 
senicah. Vezda je za lo vreme. Vezda se 
naj svaki trsi drevje oéistili. I to svaki naj

Cisti, jer lo nikaj nehasni, ako ja  éistim, a 
moji dva susedi ne. Njihove gusenice budu 
doSle i na moje drevje.

Ako koj naá sused zanemari éistiti gu
senice moremo ga prijaviti. Stim smo nje- 
mu i sebi hasén napravili. On se niti ne- 
more srditi na nas. Zbog zanemarenja smo 
ga prijaviti. Pak ioS onda kada mu je to 
prijavljenje na hasén.

Cistiti drevje od gusenicah najleZi zvr- 
áiju deca. Deca su pri svakoj hiZi skorom 
je. Ovim to more biti igraéa.

Dák le gusenice se moreju obrati s ru- 
kama. Ali moreju se i obrati sa takvimi 
Skarjami, kője su na táj cilj napravljene i 
násajene na jeden dugi étap Zatim je joá 
i takva lampica nasajena na átapu, kojom 
se moreju vuZgati puSli od jejcih gusenié- 
nih. Niti jedno. niti drugo ni|e teZko delo, 
samo se je treba poprijeli. Vnogo kamata 
intereáa nam donese to delo. Jer sad nam 
oslane, nepojedu ga joá vu cvetu gusenice.

Suhe kite, áikarje divje kite na drevju 
treba da doli poseéemo. Vnogi gazdi rnis- 
liju, da óim je drevo gusteáeg kitja lim vi
se sada donese. A to nije istina. Treba sve 
divje kite, kője tak poznamo, da hilro ras- 
teju, dőli poseéi, drevo lepő pnredjili. Samo 
tak bude imalo zdrav luft i leZi bude — 
dihalo.

Pri obrezavanju jako pazimo. Ne odre- 
zimo kitu kakgud, nego tak da drevi nebu- 
de ákodilo. Ako lak odrez^mo, da se deZdj 
more zastavili na rani, onda zacuri drevo,

to mi sami znamo, da to nije dobro drvetu. 
Dakle navek tak odreZimo, da se hitro mo
re zarasti. —  Samo onda nebude Skodilo 
drevju.

Drevje je treba poliéiti pobeliti. Vnogi 
misliju, da je to proti zajcom, kaj drevje 
neobgrizeju. Istina, da zajci onda nebantuju 
tak drevje, ako je poliéeno, ali osobíto je 
zato treba to Ciniti, da érvi pocrkaju, kojí 
su pod mehinom ili pod korom. TakajSe 
mehin, koj je na kori drevja, se dőli od- 
pusti, posuSi se stara kora dőli opadne i 
drevo lepő friSko miadu korú dobi. Svi Cr- 
vi svi kukci, kojí su pod korom bili od 
vapna i iloviée pogineju.

Poliéenju ili pobclenju drvenog stebla 
je táj hasén takajáe, da zadrZi drevo od 
preranog tiranja. Najme drevo vnogoput, od 
toplog sunca prije stira, a onda dojde na 
to jeden mraz i kraj je svemu. Ako je  dre
vo poliéeno, vapno ne zeme na se tak jako 
sunéene trake i tak bude samo kesneSe sti- 
ralo, kad se véé ne treba bojati rnraza, koj 
bi evet unistil.

Sa éim je treba poliéiti drevje? Ne kaj 
bi koj sa éistim vapnom poliőil, nego je  — 
treba vapno zmeáati vu Zulu zemlju, ilova- 
éu i med to deti kravsko lajno te sa vo- 
dom zmeSati. —  Так bude onda stalno na 
drevju, jer kravsko lajno se zato meäa, da 
se vapno prime na drevje.

Poliéimo onda kada dobro sunce sveti, 
da se laki suSi. Jer ako nam laki deZdj 
dőli opere, onda smo zabadav liéili. Nego

Z А В A V A .

Korponainiéine őiámice.
Korponai Janoáica rodjena Bezdan Len

ke je tak Siroka silovita sneha bila, od k j- 
kove suhi kondraste lasi imajuéi pesmari 
su navadni popevati. Po tenkoma penez i- 
majuéim muZkarskim ljudem nit vu naj- 
lepSoj njibovi senji nebi doSlo na pamet o- 
sobiteSe Zensko stvorjenje, как je Korponai 
Lenke. Dosta je  to к tomu, da su Zenske 
to govorile od nje, ako nebi tak debela bila 
bi joft Ijepa mogla biti. Pak nit nije bila 
ravno tak debela. Gospon Korponai gyóki- 
iskoga biákupa tisztartov je  s velikemi CiZ- 
mami mali éloveéec bit, samo njegov glas 
je  bit vetik. Glasa je takvoga imal, как sre- 
dnjega veka kakov njegov vitéz. Művit, bu- 
vil i ako je  po dnevu kad kad popevati po- 
őél, как da bi jedne orgule muvile. Veliju 
da brez toga njegovoga glasa nit nigdar ne
bi Lenke njegova tuvaruSica postala. Okolo 
Gyóka, gde vre zlati bregovi hatara delaju 
obziru i Tise trstiőne okol ice biti prestaneju 
gde muZkarcov hicneái je obraz i krv, ar 
ovdi vre ljudi ne pijeju kakvo guder kise- 
licu, nego iz gla$ovito dobrim Tokajerom

Ziviju, gde je glasneái od klarinété glas i 
velikoga baiza, ar truleZov temperamentom 
tak odredjuje, da takov naj bude, gde je 
zima duga. oátra s velikem velrovjem i s 
neZnimi zapuhi na teretena gde vu njoj sa- 
ni veselo cingeCeju — ovdi je popéval gos
pon Korponai do nekuliko Ijet zbog svoje 
tuvaruSice zabavlanja. Igral je, igral je, po 
dnevu i po nőéi dot éas, dok iz gospona, 
tisztartóva dvora zadnje sani ni su vun o- 
liSle. Onda dojde na pamet Korponaiu pa 
veti Zeni:

— Nego vidiS, da Zivlenje nemre slati 
od vekiveéne zabavi, vino takaj po malo 
menkava iz pivnice, zvan toga pod jednom 
zabavljati se navoli élovek. Mojemu gosponu 
Korponaiju poéné za dosta postajati silovite 
njegove Zene zabavlanju, na tuliko, da je 
veő truden postal. Prvié je joö пека malo 
imal skrb na nju jen Cas, к sebi je pozval 
svojega strica jednoga penzioneranoga hu- 
sarskoga kapilaua, koj s neprestanorn svo- 
jom groznom kletvom je pobunil celu hiZu. 
Zvun toga pako je tak lagal, da je starca 
sram bilo pred stranjskimi. Lőrinc baéijasu 
sknli, ako je  stranjski doáel к hiZi. Vu svo- 
joj Zalosti je onda med muZe iSel, koji su 
dostojno posluáali njegovo veliko kletvo Ko-

pornaici je po takvim i na daljé dug éas 
—  bit.

Jenkrat je  vu Débrecin iSla svojem tu- 
varuSem, na velikem sejmu je  okolo CiZ- 
marskih Satorov hodila, jeden mali parZen- 
skih CiZmah je  vpamet vzela. Zenska pod 
jedmm Satoru sune svojega tuvaruda po — 
pleéi.

—  Kupi mi te CiZrne Janoá.
— Korponai se nasmeje.
—  Kaj bud vraga delala Znjimi?
— Na noge si nje potegnem i vu njih 

hodila budem.
— Korponai se nad tem takaj nas- 

mejal.
— Bedastoéa gospodska Zenska nemre 

hoditi vu éiZmah.
— Nego zato je  nje ipák kupit. Kratke 

sare gizdave male éizmice bile su. Zenska 
je koma éekala da bi dimo doSla, da bi nje 
probata. Stm o как da bi za nju bili zeáili 
Dobro su njoj pasale na nogu, veselo je ho
dila vu njih i kiklu svoju je  gori pobiravala.

— BuS videl da se od smeha razpuk- 
ne Tini néni, rekla je  svojemu tuvaruáu. 
Korponai se poéohal po glavi i nikak se 
nisu mu dopadale éiZme. Niti do vezda vre 
je  ni jako mogel ladati sneSicom, vezda pák



ako se posuái na dreva vapno, onda ga за
т о  onda more dőli zprati deSdj, kad seveC 
jedenput mehin i stara kora odpusti. Za o- 
vom lepu miadu korú dobi drevo.

Okolo dreva как gud je kruna áiroka 
je  treba tak zvani tanjer napraviti, zemlju 
prekopati i sa prhkim gnojom ili sa gnoj- 
áicom gnojiti.

JabuCno drevje, kője ima krvne vuái je 
treba sa petrolejum, emulzióm ili sa katra- 
nom namazati, da tak vuái pogineju. Emul
zió se iz petróleuma iz vode i iz sopuna 
dela. —

Ali najglavno je, da óistimo drevje od 
gusenicah. To je prvo. — Jer gusenice nam 
najviáe kvara napraviju. Fák i zakón nas 
tira na to, da gusenice uniátimo joá, kada 
su vu jejcu, kada su vu gnjezdi.

Politiéki pregled.

Sada je bilo primljeno razpravljanje 
zakonske osnove za osiguranje te2akov.

Vu politiku je malo vreme nemir po- 
Cel dirati. Nekoji novinari straáno napadaju 
na ovu vladu. I to osobito oni novinari, — 
koji su za stare vlade, как se je za sada 
zeznalo dobili dobru plaóu od vlade. Kos
suth Ferenc je  sve spise del na stol orsaö- 
koga spraviáóa, da se naj vidi, tko je kaj 
dobil.

Jer stvar je tak iziála vun, da je ne- 
kakov Hajdú zvani pisar lz pismare raCun- 
skog stola vkral nekuliko pisma i nesel Len
gyel Zoltanu ablegatu, koj je öve vu svojih 
novinah hotel na svetlo donesti. Ali je  re- 
darstvo prije saznalo stvar, pák je pripreCilo 
da se orsaöka vu novinah áiriju.

Nego Kossuth Ferenc minister, da nebi 
tko misül, da je Bog zna kaj vu pismah, 
je öve na stol orsaékoga spraviáéa del, da 
svaki more videti nje.

Wekerle je  bil sada vu BeCu i opet 
su se poóele nőve pogodbe med Austrijom 
i Magjarskom

Vu Austriji se sada jako pripravljaju 
na zbiranje ablegatov, poleg novoga zako- 
na Minister Austrijski Prade je rekel, da

se od toga bojal, da od vezda za celoga 
muikarca bude se dríala.

— Nit se nije vkanil vu svojoj slutnji 
Korponai Janooá. Kak je  Ci£mé poCela nő
síti íenska, —  как da bi nju — bili pre- 
menili. Nit do vezda se ni jako bojala, nego 
od onda как je  Ci2me pocela nősíti, je tro- 
vrstno segurneáa postala. One vragometne 
íiím e joá su nju nato dopeljale, da se iz 
svojim grdog jezika imajuCemu Lőrincu su- 
prot stavila, kad su Lőrinc bácsija na nje- 
no potiáenje na prvo pozvali. Na njegovo 
grdo kletvo joá takaj si je ni zateknula — 
svoja juha nego tvrdo je stala na svojih 
petah.

— Tiho budte bácsi, vi stara baka véli 
njemu.

— Joá od jednoga regimenta husarov 
se takaj ne splaáim.

— Lőrinc bácsi se je za glavo lovil.
— Moj striCanec, za áepetal mu je 

skrivoma vu vuha Korponaija, — ovdi ne- 
pomore drugo, neg lanec. Istina, istina, nego 
nekaj takvoga se jako nezmore pri biákup- 
skem tisztartovju. Pak zvun toga je pitanje 
jeli bi se Lenke Éenska dala sebe na lánc 
deli. Nit nebi bilo mkakve falinge dot óas 
dók je Lenke Éenska zadovolna bila síim,

táj növi zakón nije vreden niti plesnivoga 
boba.

Vu Horvatskoj je mir nastal. Sada raz- 
pravljaju vu horvatskim spraviáóu vu Zag- 
rebu proraőun za 1907. ljeto.

K A J J E  NOVOGA?

— K o ie n d a r .  Februar 25. Pondeljek, Val- 
burga. — 26. Tork, Alexander biäkup. — 27. Sre- 
da, Leander biäkup. —  28. Óetvrtek, Roman opat. 
— Marcijuö 1. Petek, Albin biäkup muéenik. — 
2. Subota, Simplicijuő, —  3. Nedelja, Kunigunda 
dev. — Evangelium öve nedelje je  как je  Jezuő 
iz nemoga vraga otiral. —  Pun mesec je  28-ga 
februara, tojest vu őetvrtek ob 8 vuri 46 minuti 
vu jutro. — Vreme bude odpustilo.

—  Vu R u sk o j. Kada je vu sebasto- 
polskoj tvrdjavi vojni pravdení stol zvrhu 
pobunjeni matrozov suda bil dráal, poleg 
tvrdjavne apateke se prsnuóe bilo pripetilo, 
vjerojatno da od anarkiátah napad je bila 
proti vojnomu pravdenomu stolu i strogo 
istragu su odredili. Vojni pravdeni stol med 
pobunjenih matrozov trideset ih je na kug- 
leno smrt, ostale druge pako do smrti tr- 
peóu vuzu od sudil.

—  Jedne gazdarice pol milliunska 
herbija. NeCekana sreCa dostigla je vu Ko- 
losváru jednu gazdaricu, koja po svojega 
gospodara smrti 500 jezer korún je herba- 
la. Vu Kolozsváru najmre vumrl je Kulicz- 
ka Ernő prebogati iz polske zemlje rodjeni 
kapitan. Pokojni po svojoj smrti satno jed
nu jedinu Éalostnicu imái je: Gregor Annu 
kapitana gazdaricu i preko celoga njegovo- 
ga Éivlenja verno skrbiteljicu, na koju céh 
imetek — 500 jezer korun je ostal. Gregor 
Anna je joá za ono vreme dospela, kakti 
mala pucica kapitana к njegov hiÉi, kad je 
on oÉenjeni bil. Hiíe gospodarice erdeljske 
plemenite Lazar íamilije odvetek je vumrla, 
Gregor Anna je tarn ostala poleg staroga 
gospona i verna dvorilica ostala je preko 
dugi ljet. Viáe od 25 Ijet skrb je nosila na 
svojega gospodara, koj sada vu svojem teá- 
tamentu ljepo se spomenul iz Énje 500 je 
zer korun oslavil je na nju Pol milliunska

da doma more svojega tuvaruáa regulirati. 
Vsaké fele nőve Éelje su njoj na pamet do- 
ále. Rada je vu varaákoj slastióarnici sede- 
la na kriÉ detemi nogami, da joj se Cizme 
vidiju, na cigaretlina si je  zapuáila i konja- 
ka pila.

— Da bi nju razneslo — mislili su 
varaáki gavaleri. — Ovo je tak anda prava 
Éenska.

—  Okolo su nju zavzeli, okolo nje zle- 
tavali. Moj gospon Korponai samo na jeden
put spazi, da njegova Éena viáe ima udvor- 
nikov, как on na svojoj glavi lasih. Probu- 
val je joá kad kada skroliti tvrdoglavnu sne- 
áicu, nego sneha se zasmehavala Énjéga. — 
Jednu husarsku kompaniju doselili su vu 
ovom vremenu vu ovu okolicu. Korponaica 
se cele dneve vu druztvu husarskih oficerov 
zabavljala. Joá jahati je takaj znala i ako 
je nato red doáel, je plesala i naveke je  
vesela bila. I ovak je onda Éenska na ve- 
liki glas doála. I to na tak veliki, da je joá 
i biákupu vu vuha takaj dospel. Stari biá- 
kup je  dal к sebi pozvati mojega gospona 
Korponaija i s otCinskom glasom je rekel 
к njemu.

— Moj sinko, na biákupskem imanju 
nije moCi — razvuzdane peráone — trpeti 
vCini nekaj s tvojom íenom.

herbija je za dosta ne Cekana, ar akoprem 
je vsaki bil znal, da je stari gospon bogát 
Clovek, nego na tuliko ipák nisu áacali nje- 
govoga imetka. Kuliczka Ernő i zvan ovoga 
ostavil, je joá i na druge dobre svrhe vu 
menáoj svoti takaj.

— Krvoloénost vu átacunu. IzOdes- 
se telegrafiraju, da Insbers-kompanije zvani 
njenim átacunu öve dneve vnoói razbojniki 
su vdrli nutri i tri noéne straiare po ogo- 
riőenoj borb; su nje omamili, zagutili i nji- 
hove oCi spehnuli. Zloőinci zatim peneznu 
kasu hoteli su razbiti, neqp soldaöka strapa 
je nje uzbuóila i pobegli jesu. Vjulro su na- 
áli tri noónih straíarov njihova okrnjena 
mrtva íela. Hazbojne krvoloCnike do sad joá 
nise uzpjesilo к rukain dobiti.

— Bülov je  srdit na novine. Vu Stok- 
holmu je Stead englezki apoátol mira dr- 
Éal govor, pák je med tem i spomenul, как 
se je razgovarjal sa nemákim dríavnim kan
cellárom Büllovom, koj je  rekel, da vu Nem- 
ákoj tak cesar как on i svaki slobodnotim- 
ni muÉ hoce mira, samo da nebi nckoje no
vine lármáié Véli da bi nekoliko urednikov 
trebalo na galge obesiti da nebi viáe novi
ne pisali, pa bi taki mir bil.

—  P e n e z e  je  vkral. Vu Körmendskim 
poreznim uredu je  negdo kassu sa odpira- 
Com odprl i 3994 korun 32 fillerov penez 
je  odnesel. Sumlja je na Vankó Antala pi
sára, koj je na veőer doáel vu ured i re- 
dara poslal po cigaretline. Vankó se je od- 
peljal vu Győr i od onda ga néma. Iztraga 
je podigjena i redarstvo pozvano, da krivca 
prime.

— Krvolocni ovCarski pastir. Iz Kecs
keméta javiju: da kecskemetski porotni sud 
je öve dane razpravljal Virág István 18 Ije- 
toánjega ovéarskoga pástira greánu pravdu 
koj proáastnoga oktobra na Jakabszálásu sa 
svojom pastirkom batinom iz jednim vudar- 
cem vubil je  med igranjem 12 Ijet staroga 
Csik Sándor pástira zato, ar se njemu nor- 
ca bil delal. Porotni sud na tela ranjenosti 
zavdajuóe smrti greánog éinenja za krivca 
je pripoznal Virág Istvana, na kojem teme- 
Iju sudstvo glede njegove mladosti samo na 
tri Ijetno trpeőu vuzu ga odsudilo.

— Korponai od áalosti si je grízei mus-
taóe. *

— Kaj sam óineéi 2njim?
Od one dobi, как one vragometne Őii- 

mete éiíine nosi, nit Bog nemre ladati Znjom.
—  Stari sedi biákup se nasmejal.
— Ah, ah, pák nebi bilo moCi vkraj 

vzeti od nje Ciime?
— Joá i ostruge si je takaj dala pri- 

biti na nje, srdito véli Korponai.
— Nego doklam je dimo doáel, si je  

vre nekakvu osnovu zaátuderal vu svojoj 
glavi. Drugi dán su ravno bili pozvani na 
ujhelyiiski varmedjinski bal i Lenke áenska 
badava si je  iskala svoje Ci2me, celu hi2u 
je preiskala, ali nje je ni mogla najti. Na- 
ála je medjulim mesto njih, jedne lepe bele 
cipeliáe takve, kakve koji angeli nosiju. Ho- 
tela ni hotela obula si je  nje na noge. Ne- 
povolno je  Cutiia vu njih svoje noge, popi- 
kavala zadevala se i samo da se ni plaka- 
ja vu srditosti.

— Pred Um verek znala je  zrcala tret 
kada se rezsrdila —  vu vuhu zaáepeéa Lő
rinc baói Korponaiju.

— Stokrat si je hotela dőli zuti svoje 
cipeleáe nego kaj bi bilo onda s balom ? 
Dakle otiáia je, Korponai se stihoma smeje 
pod svojemi mustaCi.

Ü
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—  Popis marhe. Nekoji misliju da 
je  to laki nova porcija. Jer prinas je véé 
takva navada, da ljudi neverujeju radi tó
mű, da se ujim hoóe nekaj na hasén óiniti. 
А у a sada ipák nebude nőve porcije. Jer 
minister poljodelskih poslov Darányi je  zalo 
dal vun naredbu, da se znade na kojih me- 
stah je treba joS pomoói narodu. Moraju se 
popisati sva gospodarstvena Zivina, kakove 
su fájté, kuliko su stare, Zenskog iii muZ- 
kog spota su i t. d. Marva se moraju i po 
marofih najloönije popisati. Popisanje je  do 
majufta 15-ga. veó Ireba zvráiti. Pozivlje se 
svaki, da naj vu svojoj dobroti gledeó isti- 
nito pove kuiiko marve ima. Minisler hoCe 
da puku hasén napravi sa tem

—  Yumrl je. Kipke Ferenc csáktor- 
nyaiski Spengler, Clan ognjogasnog druZtva 
je  ovoga rneseca 14-ga po dugim betegu vu 
39 letnoj dobi svojega Zivota vumrl. Poko- 
pali su ga 15-ga sa velikim suóulom. Naj 
poóiva vu miru.

—  Opet vu Ameriku. Ovoga rneseca
11-ga je med Csáktornya i Nagykanizsa — 
kolodvoru opct prijel Zandar na cugu 7 ta- 
kovih ljudih, koji su bez putnoga lista ho- 
teli vu Ameriku iti. Zm ?d ovih su tri iz 
belovarske varmegjije bili a óetiri iz Eszte- 
reg obóine. Komaj da su imali nekaj penez. 
Nesreóne ljudi su nazaj transpoterali vu — 
njihov dóm.

—  Vumrla je. Csep AlajoSa Zena, ro- 
djena Finkister Veronika je ovoga rneseca 
13-ga vu 67 ljetnoj svojoj starosti vu Stri- 
dovi vumrla. 15-ga po poldne su ju poko- 
pali na vekiveóni poóinek.

Lahka njoj zemlja!
—  Zaklal si je testa. Ne svakdaS- 

nje delo se je pnpetilo vu temesvarmegjin- 
koj Pajac obóini. Moncaina Jovan je navek 
pijan svadljiv őlovek bil. Vnogo se je  sva- 
dil sa svojim zetom Gruja ElijaSom. Obedva

— Tam na balu pako su vre jako óe- 
kali óiZmensku Zensku. Tarn nju je óekal 
vsaki gavaler stari i mladi. S grdimi psov- 
kami su nju vre pripravne öekale druge 
gospe.

CiZmenska Zenska pako je doSla — i 
nije imala óiZme na nogaj.

— Как da*bi se kakva velika óudno- 
vitost skazala sve posvud na jenput, kada 
mesto óiZme Ijepe bele balne cipeliSe videli 
su na nogah Korponaice.

Lepa gospa, — mrgotali su muzkarci. 
Nego veliki kvar da one bedaste ÓiZme je 
ostavila doma.

— Taj Spot se njoj itak pripetil, da j e 1 
Korponaica brez tancara ostala. Na zadnje 
ae stari Lőrinc itak odluűl, koj nju je  na 
tanec prosil. Zenska svetlirni oöima je gle- 
dala na s biksanemi mustaói staroga ölcneka

— Ljepo je lo, pred tim mrmlala je, 
nit blizo ste ni ufali dojli. No tak vezda 
najidemo.

— Zaloslno krotko su se nekulikoput 
obrnuli. Svoje noge je sramljivo zakrivala 
svojom dugom opravom.

Nije vise sedela na kriz detemi nóga
tni i nije puSila cigaretline.

— Viagometne ÓiZme su zgubile svoju 
óarobiju i gospon Korponai je i na dalje 
takaj popéval njoj svoju obSitosku popevku.

Krudi Gyula.

su dosta bogati bili, ali zato je test svojega 
гл1а ne mogel trpeti Jednog proélog dana 
je Gruja vu srditosti se napil i kada je di- 
mo doSel Sestput je vpióil s noZom vu tes
ta, koj je taki vumrl. Zet se je onda sam 
javil pri Zandarstvu.

—  Bomba na cugu Íz Frankfurta 
vu Weisbaden iduói osobni cug je vu veli
ki pogibelji bil. Na cugu su naSli jednu 8 
kilogramov Zmetnu bombu. Redarstvo tu 
sumlju ima, da je  bomba proli samomu cu
gu bila deta na cug Jer je tak bila nalo- 
Zena, da gde se Streka zavine ondi bi cug 
malo drnjkal, i tak od drnjkanja bi se — 
búmba bila sproZila Búmba je 8 kilogra
mov Zmetria i kakovo straSno uniStenje bi 
zroőila to si niti premisliti nije moói. StraS- 
nu nesreőu bi zroóila. Vagon nijeden nebi 
ostal celi pa i putnike bi na falaóke raz- 
nesla búmba. Nijeden nebi Ziv ostal

Vreme je popustilo. Sneg se je po- 
óel taliti. Mnogi se veseliju tomu, osobito 
oní, kojim su drva mnogo koétala. A oni 
— se vezda najbolje veseliju, — ko|i ni- 
su imali drva. Videti je как se radujeju 
sjajnomu suncu i s kakvom radostjom gle- 
diju talenje snega. Vezda su veó dnevi dug- 
Si, morebiti, da bude zemlju ostavil sneg. 
Sada veó i sunce ima veksu jakost.

—  Hercegprimasov rodjeni dán. 0 . 

m 12-ga je imái Vaszary Kolos magjarski 
vrhovni nadbiákup hercegprimaS svoj 75 
Ijetni rodjen dán. Cisto mirno i tiho je  ob- 
sluZil táj dán vu svojoj budimskoj palaói. 
Vnogo gratulacijah jc dobil i vnogi su oso- 
bno isii gratulerat staromu vrhovnomu vla-

Idaru cirkve.
—  Peklenska masina. Vu stanu Wit- 

teja negdaSnjeg ruskog ministra koj mir ho- 
óe vu Ruskoj su puntari vu jednu peó pek- 
lensku maSinu namestili koja bi se on dan 
ob 2 vuri morala bila sproZiti i Wilteja za- 
tuői. Ali joS prije как se je sproZila ju je 
naSel jeden sluga vu peói Najme sluga je 
sobe óistil, te je videl iz jedne peói viseti 
Znoricu. Bilo mu je sumljivo i pogledal je 
od kuda je Znora Так je naSel onda pek- 
lensku maSinu, koja je tak bila nastavljena 
da bi se drugi dán vu noói ob 2vnrispro- 
Zila. Sada je  iztraga gdo je  ovu maSinu — 
bombu del vu peó.

—  Nesreca ribióov. Prosle dane je 
straSen viher bil na iztoómm morju. Viher 
je 160 ribióov zastigel i nagnal nje je sve 
daije i dalje vu morje. Bog zna kaj je ftnji- 
mi. Do vezda su 7 mrtvih liudih potegnuli 
iz mórja. DrZiju da su i ovi drugi ribiói po- 
ginuli.

—  Vuki su ga pojéli Hering Leona 
csikkozmaSkoga trgovca su pojeli vuki He
ring se je  na veóer okolo 8 vuri trsil dimo 
Так na jeden kilometer od sela je straSm 
vük napadnil na njega. Konji su mu od 
straha posta 11 i on je  puSku zgrabil, te je 
vuka sreóno zaklal. Nesreóni ólovek je na 
to doli stal iz sanah, te jc  hotel vuka na

I kola deti. Na to su se konji splaSili i prije 
íkak bi sí Hering gori sél su odbeZali. Konji 
jsu se od viSe vukcv splaSili, koji su za gla- 
|Som doSli la. 2ena je doma taki mislila za 
I nesreóu pák je  zato ljudi poslala muZu na 
pomoó ab dók su ovi tam do*li su samo 
Heringovu glavu i noge naSli. Pojeli su ga 
vuki. —

— Íz starog vremena. Leta 1560. 
dakle po priliki pred 350 Ijetmi su bile sie-1 
deóe eene za hranu: 1 kila masla je koS- 
tala 7 krajcorov, t kila sira 3 i pol kraj- 
carov, 1 kila svinjskoga mesa 3 krajcáré,
1 kila Speha 6 krajcarov, jedna kila putra

9 krajcarov, 1 kile fine ribe 12 krajcarov 
300 rakov jeden forint i 8 krajcarov, 1 lot 
kave 13 krajcarov, 1 zajec 15 krajcarov. 
1 kapun 7 i pol krajcarov, 1 guska 5 kraj
carov, 1 raca 6 krajcararov, 1 par kokoS 
6 krajcarov, 1 mlado prase 10 do 15 kraj
carov, 1 klafler mehkoga dreva 7 a tvrdo- 
ga 10 krajcarov. — Novine kője su to sa- 
brale pitaju gde smo denes. PoviSavaju se 
plaóe poviSavaju se cene.

— Tkö je  duha htel streliti. Jeden 
englezki gróf bil je pozvani к svojemu pri- 
jatelju vu njegovu hiZu, na veliki lov. Na 
veóer pripovedal je hiZni gazda, da vu tur- 
nu ima jednu sobu vu kojoj se vu noói 
duhi Seőeju. — Mladi gróf je  prosil gazdu, 
nek mu dopusti, da on jednu noó tam spa- 
va. Gazda je  dozvolil. Pred polnoói su svi 
iáli spavat zato, da drugi dán rano jutro 
moreju iti na veliki lov. — Gróf vu toj is
ti sobi, prije как se legnul, je  sve pregle- 
dal. Pod tem je jeden revolver del pod 
vanjkoS. — Okoli polnoói óuje gróf, — da 
neSóe SuSla na posteli. Vikne on: »dalje ги
ке iz postelje, drugaő strelim,* — a düh 
stoji dalje. Na to vikne drugikrat, i odmah 
streli. — Cela hiZa je skup beZala na stre 
Ijanje. — Kada su vu turnuSku sobu doSli, 
vidli su da se je mladi gróf vu nogu stre- 
lil. —  Kad je svoju nogu videl, mislil je, 
da je to duh, zato je strelil —  i tak sam 
sebe ora nil.

—  Tresnuli su se dva parobrodi na 
morju blizu Taiera Jedna austrijska ladja 
sa jednom grókom. Gróka ladja se je vto- 
pila i sa njom se je vtopil i kapetan ladje. 
Austrijska ladja je jako oskornjeva postala, 
pa je zato nazad morala iti vu Triest, gde 
ju budu popravili. Iz grőke ladje se je ka- 
pelan i jeden mariner vtopil. Drugi mari
nen su oslobodjeni i nje je austrijska la
dja zela gori. Iztraga bude razsvetila, koj 
kapetan je bil kriv ili zbog óesa su se te 
dve ladje tresnule.

—  Napad pred cirkvom. Veliko uz- 
buóenje zavdal je pred tremi dnevi prije to
ga vu Budapesti na Maria vulici pred >Je- 
zuSevoga srdea» erkvom jedan bjesan ólo
vek, koi iz revolverom na jednu vu dvoj- 
nosti bivSu Zensku je strelal.

— Nesreóna Zena je pobeói hotela, ne
go kugle su nju pogodile i tak se joj vu 
telo njenu za pilile jesu, bez svesti sluSila 
se na zemlju. Simo tamo hodeói su po re- 
dara beZali, koj je napadnoga suproga l»il 
za drZal. 2enu pako smrtno pogibeljnimi 
njenitni ranami, sad vu Spitalu vraóiju.

—  Afrikanski missionariuSi. Aradsko 
redarstvo je ove dneve dva prevzetne va- 
ralice prijelo, koji sa Kun Bertalan refor- 
matuSkoga biSkupa krivim njegovim prepo- 
ruőnim lislom obhodili su vise varaSov, da 
kakti missioneriuSi peneze spraviju skup za 
divje ljudi na njihove vere preobraóenje. 
Jako vnogo viSeSe oblasti i nezbrojeni drugi 
pojedini ljudi veruvali su varalicam, koji 
pod obraóene vignette iz velikim hasnom 
vodili su svoje vkanjljivosti. Aradsko redar
stvo medjutun za sumnjivo znaSlo je ovo 
delo I na valu\anje potegnulo je gospodo 
missioneriuSe. Sumnja je za istinito posve- 
doóila, ar na brzoma se razsvetilo bilo, da 
Szabó JóZef i Klavanak Janos su pogibeljni 
vkanjlivci, koji neizbrojene pafiuSe podpisali 
su iz krivimi imeni i speőati. Szabó je od
mah vse bil valuval, nego Slavaóki Klava- 
nek je tajil. Nego ovo sve ni hasnilo nikaj 
redarstvo je nato obodvojica prijelo i sudu 
predalo
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mmázsa 1 m.-cent, ^ kor. fin. Á r v e r é s i  h i r d e t m é n j7.

Búza I páenica 14.00— Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
Rozs Hrfc 12 0 0 __  évi LX. t.*cz 102. §-a értelmében ezeunel
Árpa Jeémen 12 0 0 — közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir já-
Zab Zob 14 0 0__  rásbiróság 1906. évi V. 409 számú vég-
Kukoricza uj Kuruza nova 1 1 2 0 — zése következtében Dr. Knebel Kornél ügy* 
Fehér bab uj Grab beli 16 00 -  I véd által képviselt Koréin fivérek czég ja-
Sárga bab » *uti 1 2 0 0   vára Prelozsnyák István miksavári lakos el-
Vegyes bab * zméían 11.00— len 488 korona 36 fillér; s jár. erejéig 190b.
Kendermag Konopljeno seme 20 00 — i évi jul. hó 24-én foganatosított kielégítési 
Lenmag Len 20 00 — végrehatás utján lefoglalt és 913 koronára
Tökmag KoáCice 17 0 0 — 24 fillérre becsült 1 íísző borjú. I bikaborju

I Bükköny Grahurka 14 0 0 — épületfa, rövidáru és üzleti felszerelvények-
--------------------------------------  'bői álló ingóságok nyilvános árverésen ela-

datnak.

I Mely árverésnek a csákt rnyai királyi
j  jbiróság 1907 V 72 sz. végzése folytán 300

K. tőkekövelétes, ennek 1906 évi május hó 
j Ift napjától járó 6 %  kamatai és eddig ösz- 

hanem meg is kell kísérelni BERGMANN SZesen kor. — fillérben biróilag mar
<• t á r s a , Dresden és  Teischen a/E megái lapított költségek erejéig Miksaváron

régen bevált, gyógyító hatású leendő eszközlésére

S t e c k e n p f e r d  l i l i o m -  1907. éti február tio 28-lk napjanak d. e. 10 órája
t e j - 9 z a p p a n á t  h< táridőül kitűzetik és ahhoz a venni szán-

azeiőtt Bergmann-féie íiiiomtejszappant dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg
Jeg y : 2 Bergmänner) hogy szeplőktől hogy az ériIltett ingóságok az 1881. évi
ment, fehér arcbőrt, valamint gyengéd LX. ’ t.-CZ. 107. és 108. §-a értelmében kéSZ-
D a r » b ) a T ü T n 7 r T r ntkk » l, h a t 6 :  pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek

«a » ш л ** * becsáron alul is el fognak adatni.StráhiaJCStVfrelHlfl Csáktornya, 1907. feb. Iá  910

1 — C" b,0rn,a- I  Q Q 0 Q Q Q Q Q 0

M i i h l ű  l / i l m n o  A l e g j o b b  m a g v a k  kerti es mezei leteményeiesre
Ifi  |||| | (J V I I I I I UO (Mühle m&gvai jóságban elérhetők, da ebben felülmúlhatatlanok.) ~~—-

A  leg n em eseb b  g y ü m ö lc s -, d is z - és so rfá k
C S . Ó S K . Udvari ezallito (Mühle fát többször átültettek, jól iskolázottak, mindenütt jól és biztosan gyarapodnak.)

T o m P S v á r  A ,e£ szebb fe n yö fé lé k , d ísz c se r jé k , ró zsá k  stb.
*  ^  a l l  C  ö  V  CA I rMühle tűlevelűi mind tólállók, disz s kúszó cserjói, valamint rózsái lótező legszebb viráguak.

M a g - ,  N ö v é n y - , R ó z s a -  é s  Postacsomagok magvakkal 5 K. felüli értékben bárhová bérmentve küldetnek.
F a - N a g y te n y é s z e t e k .  Műhle kertészeti kézikönyvei dilettánsok számára a

(Miv«lé.i tértiét í* hold) » 7  3 - 3  legjobbak, megrendel,-,,khez ingyen см Ы Ы пак.

V I L Á G K I  V I T E L !  Dúsan illusztrált főárjegyzék- ß Ä

EÖ TV Ö S LA JO S é s  T Á R S A I 8334-6 I П п Л я ,Лг1|'1г|1п B U D A P E S T E N .  Nyári ei 
k e reske d e lm i kertészete és m agkereskedése I .  л Я . Л / Я  ГТ11ГПП té li gyógyhely , a m a g y a l

TARCZA L, (Z em plón-m egye) 1 1 0 Щ Ц .Ц 1  IU I UU lrga|masre„ütu|aj dona |.jsn
10ÜU darab Gleditcshia ceroele 4 korona ---------------------------------------- rangú k én es  h éw izü  gyógy
1UU0 » 2 eves Akucz csemete 10 es 15 korona. ... . , , , , .v . V}
1000 » 1 .  « » 4 - 6  és 12 » fü rd ő ; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmei
1000 .  vada'ma csemete 12 és 25 koron? " iszapfü rdők , USZOdák, tö rö k -, kÖ- 68 m árvanyfÜ r
íooo » vadkörte » 14 és 25 » d ö k ; hölég , sz én sa v a s  e s  v illam osviz fürdők. Ivó
Nagy virágú kerti diszegfü tövek 10 drb. 1 20 korona 08 belegzéSÍ kúra. 2U0 k én y elm es lak ó szo b a . Szó

^ ves^b-^rózsák 10 drb. 5 K. 100 drb. 35 kor. ,ld kezelés, jutányos arak
2 » hónapos » 10 drb 5 К 100 drb 35 kor Prospektust ingyen és bérmentve küld
Első rendű kerti magvak, virághagymák dísznövények 4WR . . д _ 1а Я 7 (уЯ +Ася£у
a legolcsóbb árakon. 160 oldalas árjegyzékünk bérmentve. 888 10 A z  « » a z g a t O S a g .

HIRDETÉSEK
felvétetnek

e lap kiadóhivatalában.

Csáktornyán a Kossuth Lajos utczában

levő putaí-féle házban t istálló (6 lóra)

kocsiszínnel azonnal k i a d a n d ó .
B ő v e b b e t: S Z É K E L Y  V IL M O S  u r n á ’ 

(Ifj. N e u m a n  M ik sa  cégnél) 9122-2
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I A G R A R I A
MAGYAR GÉPFORGALMI RÉSZV. TÁRS. Г  ~

Benzinmotorok 
Benzincsépiek 
Malomborendozesok «#.

Kérjen minden gazda 
РФ* árjegyzéket

Levélczim: 872 9 —52

„AGRARIA“ Budapest, Vaczi-uí 2.

V -  - - - - - ~  V
I „O lcsó m i.Uk lloszni- „Zemljistu их
, óban P Á L F i  A M B R U S  ciene и Bosn i doblje se

és Tsa. banjalukai eég kroz firme „ P Á L F I  A3Í-
»  , ъ  ,  ^  жГ ж ш B R U S  7 D r a ff“ П В Я ~и Un  /  к tiplin tök. ha lok - K a p d  пеки se

lődők e cégnek directe obrate direct na ovu
Írjanak. flrmu.“

906 3 — 10

, I
Ь  r  t  C 9  í  t  é  8 .  {

v  <V an szerencsém a n. é. közönség b. tudó- á
mására adni, bogy helyben (Szük-utcza, Magvarics- 
féle ház) egy |

czim- és szobafestő, !
t o v á b b á  mázoló- j

mííhelyt nyitottam. |
Minden e szakba vágó munkát elvállalok, di- i 

vatosan, gyorsan és jutányosán elvégzek. ’
Szives pártfogást kérve, maradok |

teljes tisztelettel {

Vídovíce 'János j
917 1—3 festő. I

• _ _____  i

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

C sa p iá ro s
Egy Jó torgaimu vendéglőbe. Hatat 
tiszteséges házaspár, mely magya
rul, németül, horvátul beszél és 
a vendéglősI kötelességeit Jól tel- 
fi f i fi Je siti, felvétetik. fi fi 

A ls ó d o m b o r u .

K U S Z Á K  M IH Á L Y
918 v e n d é g lő , tu la jd o n o s

Hochsfnger-féte»  GLORIA“ a legjobb szer
R h e u m a  e lle n  
H a jh u llá s  „
F o g fá já s  „

12 kis vagy 2 nagy üveg bérmentve kor. 5 .—

Hochsinger M. és Fiai
C s á k to rn y a .

Hochsingerova GLORIA najboljeje sredstvo
p ro tiv  R e u m e

» Is p a d a n ja  vlasi 
,i Z u b o b o lje

12 malih Ili 2 velike boce franko kruna 5.— (

M. Hochsinger i Sinovi
903 á—52____ C s á k to rn y a .______________I'
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