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Muraköz és vidéke érdekében.
Közérdekű dologról akarok röviden Írni. 

Tudom, hogy hasonló irányú és tárgyú dol
gozatok már voltak napirenden, de most 
igazán időszerű, mert a mi népünk is, mely 
pedig annyira ragaszkodott e vidékhez, ván
dorbotot fogott. A mi vidékünkről is meg
kezdődött a kivándorlás Amerikába.

Ennek megakadályozására az iskola, a 
templom és a közigazgatás maga nem elég. 
Itt a nyomoron való segítéssel lehet csak 
segíteni. Eszközökről kell gondoskodni és 
módot kell adni, hogy a nép megélhessen.

A nép el van adósodva, szegénysége 
ismeretes. — A szegényebbek a vagyono
sabbaknak valóságos ingyen robotosai; nem 
képesek megélni. Könnyen engednek a csá
bításnak; a megélhetés utáni vágy, de főké
pen az amerikai dollár teljesen megtévesztik 
őket. — Ha itthon (mondjuk vasúti munkás 
Stájerben) 2 К napibért kap, ott ennek a 
2 K-nak megfelelő értékkel 1 dollárral fize
tik. — Csakhogy, ha megtakarítja s haza 
küldi, a mi postánkon 5 К-át fizetnek érte 
így jul ő 5 К napi bérhez.

Ezáltal jut Amerika kitűnő, szorgalmas, 
többnyire egészséges munkásokhoz — Tő
lünk megy ki a jó munkaerő s ezenkívül 
ini fizetjük is.

Bizonyos, hogy 2 — 3 év múlva csapa
tokban fognak kivándorolni, akik pedig így 
hazájukra nézve elvesztek. Már leányok is 
mennek, nemcsak férfiak; egész családok; 
különösen Muraközből

Pedig a muraközi ember ügyes mun
kás. Egyes vidékeinek speciális loglalkozá- 
saik vannak: így Alsómurakőzben a férfiak 
maguk szövik meg, amit feleségeik megfon- 
пак Még a jobbmóduaknál is olt van a 
szövőszék; nagyon ügyes takácsok. (Lehet 
mondani, ami a csehnek a trombita, az en
nek a népnek a szövőszék.)

A felsőmuraközi nép, meg nagyon ügyes 
lürófaragó. — Házi eszközeit, szerszámait, 
bútorait többnyire mind maga késziti. Még 
dísztárgyakat, még pedig elég Ízlésesen, is 
faragnak.

(Hogy e nép ügyességét bebizonyíthassa, 
alkalmat és módot kellene neki nyújtani 
egy kiállítás rendezésével.)

Tehát én Alsómuraközben lenkikészitő 
(e vidéken a len bőven terem), fonó- és 
szövőgyárak felállítását, a Felsőmuraközben 
pedig faipar-telepek létesítését tartom a 
legcélravezetőbb és legsürgősebb leendőnk
nek. —

Hogy ezzel végleg el lenne döntve Mu
raköz helyzete és semmiféle izgatás nem té
veszthetné meg e jobb sorsra érdemes né
pet, az bizonyos.

Ilyen irányú mozgalom megindítását 
vélném a legcélszerűbbnek, hogy segítsünk 
a hazájához mindig hű nép nyomorán.

Tegye magáévá ezt a muraközi intel
ligencia és a megyei vezető körök. Nincs 
sok idő vesztegetésre. — Tegyenek indít
ványt a megyei gyűlésen. — Álljon a moz
galom étére a járási főbirákkal együtt nép
szerű országgyűlési képviselőnk, ki a leg- 
kompetensebb ezen eszmék propagálásara. 
Ez olyan mozgalom lenne, amelytől népünk 
s Muraköz jövője függ. — Mert a jelen szá
zadban a népek a fenmaradhatásuk küzdel
meit a vagyonosodás terén fogják megvívni; 
szóval: aki birja, az marja — középkori 
elv napjainkban e térre terelődik át.

Szükségesnek tartanám, — hogy or
szággyűlési képviselőnknek az élén a társa
dalmunk vezetőiből egy adhoc bizottság 
alakulna, amely megállapítaná a szükséges 
intézkedéseket s megalakítaná a ügyvivő 
bizottságot.

A gyárak alapítására, s ipartelepek lé
tesítésére a kormányt kell és lehel meg
nyerni. — M°rt hol van olyan alkalmas 
vidék ipartelepek létesítésére, mint épen a 
mienk. — A szélein természetes csatornák
kal (régi Dráva I. medrek) egymással ösz- 
szekötőtt két sebesen rohanó folyó; bárme
lyik villamos-telep alapítására is alkalmas, 
az esetleg szükséges villamos erő előállítá
sára. Belsejében a hővizü Ternava, mely a 
középfolyásánál Murával van természetes 
mederrel összekötve, szintén alkalmas ipar
telepek, malmok, pl. papirmalmok, (amelyek
hez szükséges anyag a kukorica losztalékja 
itt szintén bőven terem) létesítésére.

Megalakikhalnók a gyárakat szövetke
zeti utón is; csak ismertetni kellene vidé
künk kedvező fekvését, népességét, kereske
delmi és forgalmi előnyös helyzetét, nem 
hiszem, hogy a vagyonos birtokos osztályunk 
nem gyümölcsoztetné szívesen pénzét egy 
ilyen vállalatban. De mikor nem ismerik 
vidékünket.

A nyáron angol társaság járt a Bala
ton vidékén hasonló célból, úgy tudom, ma
gas állású tisztviselők kalauzolásával. — Ha 
lehet, ne várjunk, míg itt is idegen tőkével 
építenek gyárakat, akkor minden küzdel
münk, törekvésünk a vidék teljes megma- 
gyarositásáért kárba vész. — (Ismertem 
egy törzsgyökeres magyar vidéken, egy ma
gyar gyár német származású munkavezető
jét, aki sok évig már ott volt, de a »Fene 
ekmekt en kívül mit sem tanult meg ma
gyarul, a munkások ellenben tőle, vagy 
befolyása alatt igenis törték a német szót.)

De ne csak az ipart, fejlesszük a föld- 
mivelésünket is.

Az országgyűlés elé kell vinni újból a 
a kérdési, hogy Muraköz népe azóta szegé
nyedett el rohamosan, amióta megvonták 
tőle a dohánytermelési engedélyt.

Ez a vidék a legalkalmasabb a dohány- 
termelésre. — Hiába vetünk gabonái, az 
csak szalmának nő meg, mert a ködök

lehetetlenné teszik a szem kifejlődését. — 
Kukorica bővebben csak az Alsómuraköz 
egyes vidékein terem; de mivel változó ve
tés-forgási rendszert nem lehet folytatni, 
lassan-lassan megcsappan a föld termő-, 
illetve hozam-képessége ott is.

Miért nem ültethetnek azt, aminek a 
talaj, a föld legjobban megfelel, amivel hozzá 
még kétszeresen, sőt némely vidéken még 
jobban fizet. —  Egyik nemzetgazdasági sza
bály és föelv: olyan terményt termeszteni, 
amely a kiimának és a talajnak a legjob
ban megfelel. — Meg van adva ez minden 
vidéknek, épen Muraköztől vonták azt meg 
azok kedvéért, akik ellenében a hazájához 
való hűségét oly fényesen bebizonyította

Ha a dohánycsempészéssel történtek 
visszaélések, ez másutt is előfordul, azokat 
pontosabb ellenőrzéssel meg is lehetett volna 
akadályozni. — Kipróbált embereket kell 
ilyen határvidéken ellenőrökül alkalmazni, 
mert a megvesztegethetők gyengeségéért a 
szegény nép bűnhődik.

Ha pedig igazán a múltjáért bűnhődik 
igazságtalanul a nép, itt az ideje s itt az 
alkalom, hogy ennek bár kései jóvátételét 
kérjük.

A dohánytermelési engedély megvonása 
vezetett a közlegelők felosztására. — A nép 
most nem tarthatván házi gazdasági állatot, 
vége szakadt nemcsak a jólétnek, aminek 
csak néhány évtizeddel előbb is örvendtek, 
de vége lett a csak rendes megélhetésnek is.

Megszűnt a hires muraközi lótenyész
tés is.

Akik most idehaza dolgozhatnának s 
ezzel az ország vagyonosodását mozdítanák 
elő, azok most vasúti munkások, strekárok, 
persze külföldön, akikből lassan még a haza
fias érzést is kiölik, s ők azt a munkát, 
amit az oltani munkások 3 — 4 K-án alul 
el nem vállalnak, ők azt 2 — 2 4 0  K-ért 
végzik, s minden két hétben egy félnapra 
jöhetnek haza az övéikhez. — Ezt a fiatal
ságot (többnyire mind 17— 30 éves) csak a 
buzgó tanitók és jegyzők tarthatják meg 
hazájuknak.

Uraim! Muraköz értelmisége! Ütött a
12-ik óra! Muraköz és népének a sorsa az 
önök kezébe van letéve. — Ne csak ma
gunknak szerezzünk, de segitsünk ember 
társainknak is gyűjteni, akikkel egy vidéken 
élünk, s a kikéri hivatva vagyunk élni. — 
Keressünk egy modusvivendit a nép meg
mentésére, illetve a kivándorlástól való 
visszatartására.

Akinek többje van, vagy akit a sors 
nagyobb ranghoz, vagyonhoz juttatott, an
nak nagyobb kötelezettségei is vannak a 
hazájával szemben; miveltsége esetleg va
gyona is predestinálja őt a vezetésre és ö 
neki ezen szerepet hívén vállalnia is kell. 
Mert ha nem tartunk össze mi, kik az 
idegen nemzetek — mondjuk csak, szlávok
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— közöli olyan elszigetelten élünk, nemze
tünknek rövid másik ezer évét jósolhat
nánk csak.

Uraim! A müveit államokban a társa
dalom vezetői karöltve haladnak a nép mű
velődésének, vagyonosodásának az irányítá
sában.

A hazafias muraközi vezetőkörökben az 
együttműködés sohasem stagnált. — Ha 
alkalmasnak véli ezt a közérdekű dolgot a 
jelen órában a kivitelre, a leghazafiasabb 
dolgot végez, amit e nép s az ország, sze
retett édes hazánk érdekében csak tenni 
lehet.

Nagyfalú, 1907. lebruár hó.
B e m e n h o /e r M ih á ly

tanító.

Nyílt levél
Csáktornya nagyközség birájához.
Néhány hónappal ezelőtt szóba került 

a Csáktornyái ivóviz egészségügyi szempont
ból. Bizony az Ítélet egybehangzóan az volt, 
hogy a Csáktornyái publikum egészsége — 
a rosszízű és egészségtelen ivóviz miatt foly
ton veszélynek van kitéve. Felmerült a kér
dés, miként lehetne e bajon — szem előtt 
tartva Csáktornya nagyközség anyagi viszo
nyait — segíteni? A vélemény; ártézi ku
takkal.

Felszólítottak a tanácskozó urak egy 
ily munkálatokban jártas embert, hogy ez 
irányban a város elöljáróságához ajánlatot 
nyújtson be, melynek természetes következ
ménye az egészségügyi tanács egybehivása 
leend — igy gondoltuk. A botnak két vége 
van! Nem hívták egybe a szaktanácsot, ha
nem a dolgot ad acta tették! Kinek bölcs 
tanácsára történt ez, arról hallgat a krónika!

Tény az, hogy Csáktornya város rna- 
gánkutjainak 95% -a élvezhetlen —  sok — 
még mosásra alkalmas vizet sem szolgáltat. 
Láthatunk naponkint cselédeket, mint hur
colják a vizet sokszor a másik utcából; a 
publikum azt hiszi hogy ez a viz egészsé
gesebb. Téved! Jobb izü, de egészségi szem
pontból semmivel sem jobb, mint a magáé 
Vegyen valaki magának fáradságot, s egy

pohár vizet 3 — 4 órai állás után — vegyen 
szemügyre. Nem kell microscop. Szabad 
szemmel lát abban mindent, mi nem bele 
való.

A főutca egyik kútja hires jó ivóvizé
ről, s midőn egy Ízben kitisztították a kutat, 
patkány fészket találtak benne, eleven, he
lyes, kis cincogó patkánykákkal. Ugy e ked
ves dologi Valamennyi kút vize talajvíz 
Csáktornyán, s tekintetbe véve városunk 
talajának a fertőzöttségét, a kutakba, mint 
természetes reservoirekbe folyó talajvíz ad
hat állati hulladékoktól ment vizet? Erre 
felelet nem kell! A városunkat szelő patak 
nyári illatáról jobb nem szólni, tele miáz- 
mákkal, mely ágya minden járványos és 
tertőző betegségnek!

Ártézi kutak fúrásával mind két bajon 
egy csapással segíthetünk, nem kell kicsinyes
kedni, nem kell a kiadásoktól irtózni, nem 
oly nagyok azok, hogy Csáktornya nagy
község meg nem birná azokat.

A kormány kellő utánjárás mellett az 
ártézi kutak fúrásához szükséges eszközöket 
díjtalanul kölcsönzi,nekünk a fúrt kutak a nap
számosok munkabérébe és az ellenőrző 
szakközeg tiszteletdijába kerülne csak.

Három ártézi kút fúrása ily körülmé
nyek között 2 0 — 24 ezer koronába kerülne, 
s ezért kapnánk jó egészséges ivóvizet, 
építhetnénk közfürdőt, fürdőszobákat a jó  
móduaknak,s még mindig maradna annyi víz, 
hogy a Ternava medre állandóan kiöblittet- 
nék, sőt még egyéb talán ipari célokra is 
jutna viz.

Biró ur! Ne késlekedjék, kár minden 
percért! Hívja egybe az «‘geszségügyi taná
csot, az majd felel Önnek, kell-e Csáktornyá
nak ártézi kút?

Csáktornyán, 1907. március 2.
— я,

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kinevezés. Az Igazságügyi m. kir 
miniszter Huesz József Csáktornyái kir. já_ 
rásbirósági segédtelekkönyvvezelől ugyanezen 
járásbírósághoz telekkönyv vezetővé nevezte ki.

—  Adóhivatali kinevezések. A pénz 
ügyminiszterium vezetésével megbízott m. 
kir. miniszterelnök a perlaki adóhivatalhoz 
Miticzki Gyula perlaki adóhivatali ellenőrt 
adóhivatali pénztárnokká, Szmolyanszky Vil
mos ipolysági adótisztet adóhivatali ellenőrré 
kinevezte

—  Tanfelügyelői látogatás. Dr. Ru-
zsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő 
25-én este Csáktornyára érkezett s február 
26, 27, 28 és március elsején meglátogatta 
az állami tanítóképző intézet összes osztá
lyainak előadásait, a gyakorló iskolát és a 
mellé állított gazdasági ismétlő iskolát. Meg
vizsgálta a háztartás és benlakás összes vi
szonyait. A tanári testülettel a látogatásával 
összefüggő ügyekről március hó 1-én érte
kezletet tartván, még aznap este Zalaeger
szegre visszautazott.

—  Pályázatok jegyzői állásokra. A 
Csáktornya nagyközségi adóügyi jegyzői 
állásra a járás főszolgabirája folyó évi már
cius 10-iki határidővel pályázatot hirdetett 
A választás folyó hó 12-én lesz a nagyköz
ségháza tanácstermében.

A szoboticai körjegyzői állásra a perlaki 
járás főszolgabirája március 25-iki határidő
vel pályázatot hirdetett. A választás április 
6-án lesz Szoboticán a jegyzői irodában.

—  Útban Amerika felé. Február hó 
25-én az éjjeli gyorsvonattal ismét 9 útle
vél nélküli kivándorló igyekezett Pragerhof 
felé ki az országból, azonban a felszálló 
vasul' csendőr járőr észrevette az atyafiakat 
és Csáktornyán leszállította őket a vonalról. 
A kivándorlók között 6 volt 16 — 19 éves, 
egy 27, egy 28 éves férfi és egy 23 éves 
nő, tehát nagyobb részük még állítás köte
lesek. 8 közülök horvátországi (körösmegyei) 
és egy zalamegyei, pölöskei. A 9 kivándor
lónál 1500 kórona készpénz volt. Vala
mennyit illetőségi helyükre toloncolták.

—  Eljegyzés Kertész Miksa m. kir 
posta- és táviró tiszt eljegyezte Heinrich 
Miksa Csáktornyái kereskedő kedves leányát, 
Ilona Kisasszonyt.

—  A Muraközi Takarékpénztár R.-t.
Csáktornyán folyó évi február hó 23-án 
tartotta XXVI. évi rendes közgyűlését, me-

T Á R C A .

Az oroszlán kölyök.
Ott ült a szép asszony lábainál, alacsony, 

kis taberetten, s szenvedélyesen csókolgatta annak 
hamvas, fehér gömbölyű, kezecskéjét.

— Az Istenért, L ac i! Csak nem akar nekem 
komolyan udvarolni! — kacagott fel a szép, fe
kete, tüzesszemü asszony, kacérul hátraveive 
gretchen —  frizurás, érdekes fejét.

— Dehogy nem! Sőt egész komolyan el va
gyok rá lökéivé! — felel az ifjú, húsz éves korá
nak minden merészségével. Komolyan a szeme 
közé nézett annak az incselkedő tündérnek, kinek 
szavaiból mindenki inkább biztatást olvasott volna 
ki, mint elutasítást.

— És ezt még a szemembe meri mondani! 
apprehendált az asszony. — Túdja-e, hogy most, 
ezalatt a két hónap alatt, mióta idejött hozzánk 
vakációzni, én a maga mamája vagyok ? Hova 
fajúinak el magában a fiúi érzelmek ?

— Kegyed iránt csak akkor tudnék fiúi ér
zelmekkel viseltetni, ha ödipusz sorsára akarnék 
jutni asszonyom!

A szép asszony meghökkent. Ennek a húsz 
éves tacskónak a beszédében annyi merészség, 
annyi férfiasság nyilatkozik meg, mint a mennyit 
ó a kis garnizon huszártisztjében keresett, de — 
nem talált. Ösztönszertileg kihúzta kezét az ifjúé
ból s először dugta a háta mögé, mikor a bolon
dos gyerek ajkához akarta vonni, Eddig látszólag 
duzzogva bár. de mégis szivesen megengedte neki 
ezt az ártatlan mulatságot, s most először jött

arra a gondolatra, hogy ez a kis »Üroszlánkölyök«
— mint 6 tréfásan nevezni szokta tán mégis 
veszedelmesebb kissé a kelleténél. De nem bánta. 
Izgatta ennek a busz éves gyereknek szenvedélyes í 
szerelme, sót majdnem istenitó imádata. Addig, 
mig kis mopszliként követte s örült, ha ruhájához 
dörgölózhetett, csak olyan játéknak tartotta, mini 
valami ölebecskét. Igy is hitta. De mikor a szép 
asszonyból kiáradó kábító melegség az őnkéntele 
nül is forró kézszoritások merésszé tették a gye
rekben a felébredő férfit, tréfásan »oroszlánköly ökké« 
avanzsáltatta az ó kis ölebecskéjét.

S  az ifjú öi ült nagyon ennek az avanzsmnn- 
nak. Középterraete, feltűnően kreol szinü bőre, 
kondor, gesztenyeszinű baja, s apró macskaezeraei 
voltak ennek a kölyöknek, de azokból az apró 
tnacskaszeinekböl annyi elszántság, akaraterő és 
merészség villogott, a mennyi még egy olyan udva
roláshoz szokott, könnvüvérii asszonyt is megfé
lemlített, mint a milyen 6 volt.

Ott ült az alacsony taburetlen és élee, ku
tató tekintetével mintegy szuggerálni iparkodott 
az asszonyt. Az pedig kerülte a tekintetét Még 
mindig azon a merész mondáson já rt az esze 
Felelni akart valamit, de az ifjú közbevágott.

— Ne akarjon kigunyolni,asszonyom! Tudja 
—; hiszen százszor elmondta minden tekintetem, 
minden sóhajom, hogy szeretem. Én viszont tu
dom — igaz, hogy ön nem is csinál titkot belőle
— hogy gyűlöli a férjét. Azt is elmondta, hogy 
engem nála sokkal jobban szívelhet. Mi áll tehát 
útjában boldogságunknak? Miért nem akar meg
hallgatni, asszonyom?

Gonosz tűz villant meg a szép asszony sze 
meiben!

Azért, mert azt akarom, hogy a kivel 
megcsalom az uramat, arra legalább féltékeny 
legyen! Hogy 6 is szenvedjen annyit, amennyit én 
szenvedtem. Hogy szembe kelljen néznie azzal a 
férfival, kiről mindent gyanít, de a kiről semmit- 
sem tud! Hogy küzdjön a vetély társával mellettem 
és ellene! Akitől fél s akit bámul, 5 nem akit ko
molyan sem vesz, mert — gyereknek tart!

Szilajul rázta meg a fejét, dacosan körülte
kintett és izgatottan já rt föl s alá a szobában. A 
»gyerek« pedig nem szólt semmit, hanem némán 
meghajtotta magát és eltávozott. . ,

Odahaza elővett egy illalos kis levélpapírt s 
balkezével a kővetkező sorokat irta rá:

»Uram!
Amit mindenki lát és a mit mindeki tud, 

az Ön előtt, úgy látszik, még titok, az ön fele
sége van olyan zseniális asszony, hogy Ónt nem 
valami házibarátlal csalja meg, hanem azzal a 
kis fiatal emberkével, kit Ön, valami távoli ro
konság révén, oly szivesen lát házánál minden
napos vendégül. Ezt az önre nézve örvendetes 
körülményt figyelmébe ajánlja jóakarója

Aliquis*
л  levélre ráirla a szép asszony férjének cí

mét, postára adta, s aznap nem ment oda láto
gatóba.

Másnap olyan közömbös arccal kopogtatott 
a kis szalon ajtaján, mintha csak a tegnapi be
szélgetést jö tt volna folytatni. Annál élénkebben 
fogadta az asszony.

— Újságot mondok, Laci, magára nézve ör
vendetes újságot! Képzelje csak, a férjem tegnap 
óta féltékeny magára! Tegnap szcénát csinált és 
emlegette a világot, mely mindig többet és rósz-
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lyen 24 részvényes 87 szavazattal volt je 
len. Morandini Bálint igazgató megnyitotta a 
közgyűlést sa  jegyzőkönyv hitelesítésére Be
nedikt Béla és Neumann Róbert részvénye
seket jelölte ki.— Az igazgatóság és felügye
lő-bizottság jelentése, szintúgy a nyeremény 
felosztási javaslat tudomásul vétetett és a 
felmentvény megadatott. Az igazgatóság ja
vaslata szerint a 28041 15 koronát kitevő 
nyereségből részvényenkint 90 korona, össze
sen 18000 korona osztalékra, 6000 korona 
a tartalékalap gyarapítására 1512 korona 
igazgatósági és 1000 korona hivatalnoki 
jutalmazásokra, 660 korona jótékonycélokra, 
707 korona 53 fillér leírásokra és 160 kor. 
62 fillér uj számlára leendő átvitelre lesz 
fordítva. A megejtett választás szerint ifj.; 
Neumann Miksa, Rosenberg Rezső, Szilágyi 
Gyula és Fischer Endre igazgatósági tagokká,1 
Margitai József, Neumann Salamon és Neu
mann Simon felügyelő-bizottsági rendes, — 
Dr. Viola Vilmos és Morandini Román pedig 
póttagokká lettek újból megválasztva. Zakál 
Henrik az alapszabályok 52 § módosítását 
ajánlja és a közgyűlés ezen pontnak a leg
közelebbi közgyűlésen leendő tárgyalását ha
tározta el. Végül a közgyűlés Dr. Viola Vil
mos indítványára az igazgatóság és felügyelő 
bizottságnak buzgó és odaadó működéséért 
köszönetét szavazott.

—  Hogy miért Zoltán-féle ? Hát azéri. 
mert ize, szaga nincs, a tápereje igen nagy, 
a gyermek és felnőtt szívesen veszi. Ezért, 
ha csukamájolajról van szó, az csak a 
Zoltán-féle lehet, mely üvegenként 2 koro
náért kapható a gyógyszertárakban vagy 
Zoltán Béla gyógyszertárában Budapesten 
V. Szabadságtér.

—  Nyilvános köszönet A Csáktornya- 
Vidéki Takarékpénztár R.-t a Csáktornyái 
szegények számára 50 К-t, az építendő 
kórház alapja javára 40 К-t, a Muraközi 
Takarékpénztár r.-t. a Csáktornyái szegények 
számára 60 К-t adományozott, mely ne- 
meslelkü adományokért a nagyközség sze
gényei nevében is hálás köszönetét nyilvá
nítja a nagyközség elöljárósága.

—  Köszönetnyilvánítások. A Csáktornyái 
Kisdedóvó-Egyesület javára a Csáktornyái 
Takarékpénztár 200 К-t, a Csáktornya-Vi- 
déki Takarékpénztár 50 К-t, a Muraközi 
Takarékpénztár 40 К-t volt szives adomá
nyozni, mely kegyes adományokért az egye-

szabat hisz, mint ami áll! Figyelmeztetett, hogy 
ne fogadjam magát oly sürü egymásutánban s 
hogy ne legyek magával szemben oly bizalmas, 
mert a világ, ha mindjárt csak busz éves is, már 
férfiszámba veszi és — suttog. Szóval, erősen fél
tékeny! Mit szól ehhez, Laci?

Szemeit az affektált szeméremnek azzal a 
kacérságával sütötte le a földre, mely a szenvel- 
gett Madonnában is elárulja a bachans nőt.

— Emlékszik-e, mit mondtam tegnap ? 
folytatta suttogásba vesző, behízelgő hangján. 
Odasimult az ifjúhoz, titkon megszorította a kezét 
és — várt. Időt engedett neki, hadd vonja le már 
most ebből és a tegnapiból a következtetéseket.

Az »oroszlánkölyök« pedig ott állt szótlanul 
egy darabig. Azután, a tegnap még rajongó Komeó 
büszkén felemelte a fejét és szárazon mondta az 
asszonynak, lassú vontatott hangon:

— Asszonyom, én nem vagyok jó médiuma 
bosszuállásra! Ha nem szeretett magamért, a lérje 
kedvéért meg én nem szerethetem. En rózsa akar
tam lenni az ön keblén és nem méreg, melylyel 
másnak az életét akarja ön tönkretenni. Ha az 
nem lehettem, ez nem leszek, még akkora árért 
sem, mint az ön szerelme!

Hidegen meghajtotta magát, s úgy. mint jött. 
elindult hazafelé. Ott becsomagolta a holmiját, 
aztán jegyet váltott — a hazautazásra.

sülét nevében hálás köszönetét nyilvánitja 
Alszeghy Alajos elnök.

A Muraközi Takarékpénztár r.-t. 80 
К-t, a Csáktornyái Takarékpénztár r.-t. 60 
К-t, a Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár r.t. 
30 К-t voltak szívesek a Csáktornyái Izr. 
Nőegyletnek adományozni, melyekért ez utón 
is hálás köszönetét nyilvánitja Wollák Re- 
zsöné elnök.

A helyben székelő takarékpénztárak 
közül a Csáktornyái 60 К, a Muraközi 80 
К, a Csáktorna-Vidéki pedig 30 К-t volt 
szives a »Csáktornyái Jótékonycélu Nőegylet« 
számára adományozni. Amidőn a felsorolt 
pénzintézetek e nemes tettét a nyilvánoság 
terére hozom, egyúttal fogadják a fenti pénz
tárak tekinteteles igazgatóságai ezen egyle
tünk irányában tanúsított meleg rokonszen- 
vükért és áldozatkészségükért a Nőegylet 
hálás köszönetét Csáktornya, 1907. március 
1-én. Pálya Mihályné elnök.

A Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár 
30 К, a Muraközi Takarékpénztár 40 К s 
a Csáktornyái Takarékpénztár 50 koronát 
volt szives a vezetésem alatt álló Csáktor
nyái Iparosifjak-Egyesületének segélyezésére, 
utóbbi még 20 koronát az egyesület könyv
tárának gyarapítására megszavazni. Fogad
ják a takarékpénztárak tek. igazgatóságai 
jóindulatukért ez utón is a leghálásabb kö- 
szönetemet. Zrínyi Károly elnök.

A Csáktornyái áll. elemi népiskolát lá
togató szegény tanulók tankönyveinek be
szerzésére a Muraközi Takarékpénztár 20. 
a Csáktornya-Vidéki 30 koronát volt szives 
adományozni. — A Csáktornyái Takarék 
pénztár pedig az állami iskolai tanítótestület 
könyvtárának gyarapítására adott 20 koro
nát. Mindezen nagylelkű adományokért az 
említett takarékpénztáraknak, az intézet 
és a tantestület nevében ezennel hálás kö
szönetét mondok. Csáktornyán, 1907. február 
hó 28-án Pólyák Mátyás áll. isk. igazgató.1

—  Sárközy Sándor, a hirtelen elhunyt 
cigány primás özvegyének és árváinak se
gélyezésére adakoztak: Dr. Kovács Lipót, | 
Belletz Ede 2 — 2 koronát, Faragó Marczi, 
Kollarics Imre 1 — 1 koronát. Az összeget 
rendeltetési helyére juttattuk.

—  Az ukk - tapolczai vasút menetrend
jének a megváltoztatása érdekében Sümeg 
városnak 30 tagú küldöttsége szerdán dél
előtt Kossuth Ferencnél tisztelgett, s arra 
kérték a kereskedelemügyi ministert, hogy 
változtassa meg az ukk— tapolcai helyi ér
dekű vasút menetrendjét, hogy ne kelljen 
az utasoknak Ukkon egy teljes óránál tovább 
várakozniok. Kossuth Ferenc kereskedelem
ügyi miniszter megígérte támogatását. — A 
küldöttség ezután gróf Apponyi Albert vallás 
és közoktatásügyi minisztert kereste föl s 
arra kérte őt, hogy a város alreáliskoláját 
gimnáziummá, vagy főreáliskolává változ
tassa át s megköszönték a községi iskolának 
állami iskolává való átváltoztalását. Apponyi 
válaszában kijelentette, — hogy a gyakorlati 
nevelés végett sokkal jobban szeretné, ha a 
város inkább a reáliskolákat támogatná, — 
mert gimnázium úgyis igen sok van az or
szágban. Különben megígérte, hogy mérle
gelni fogja kérésüket, s azután fog határozni. 
Tóth jános közoktatásügyi államtitkárnál is 
tisztelgett a küldöttség, a melynek tagjai 
voltak: Eitner Zzigmond, Sümegi Vilmos, 
Filipich Lajos orsz. képviselők; és még 17 
sümegi lakós.

—  Különleges színház Csáktornyán.
Értesülésünk szerint ritka látványosságban 
lesz része a közönségnek f. hó 5-én, kedden 
este. A különleges színház előadását értjük,

mely a Zrínyi szálloda nagytermében lesz. Az 
előadásokról, melyeket Piere énektanár ve
zet, úgy a fővárosi, mint a vidéki lapok 
osztatlan elismeréssel nyilatkoznak. Lado- 
merszky tanárt bátran nevezhetjük az első 
magyar fantasztikus és humoros bűvésznek. 
Mutatványai a képzelet csodás világába 
ringatják a közönséget. Gondolatátviteli pro
dukciói verseny nélkül állanak. Tiszta ma
gyar beszédjével, mellyel mutatványait kiséri, 
állandóan derült hangulatban tartja a hall
gatókat, mit ezideig kevés magyar bűvész
nél tapasztalhattunk. Piere tanár csodásán 
zengő tenor hangjával nyeri meg a közön
ség letszésél. Aga kisasszony mint medium, 
a magnetismus csodáit mutatja be. Bogdány 
Viktória kisasszony szerpentin táncosnő ezer
nyi színben pompázó toilettjével s bravúros 
táncával remekel A mutatványokhoz és 
mozgófényképekhez szükséges erőt a helyi 
villamos telep szolgáltatja; a szüneteket 
mozgófényképek vetítése tölti ki. Az előadás 
kezdete pont 8 órakor

—  Rákos Lipót oki. tánctanitó felhívja 
a felnőtt ifjúság figyelmét a legmodernebb 
szalontáncra, a bosztonra, melyet különórák
ban könnyű módszer szerint jutányos dij 
mellett tanít.

—  Lopás. Podveranec Miklós nagyfa- 
lusi lakós február 22-én Krasovecz Ottó 
zrinyifalusi lakós gazdasági cselédeitől 9 К 
52 fillért ellopott.

—  Vakulj magyar. Kohn Jakab és Jó 
zsef troppaui cég gyufagyártmányait Buda
pest látképével és Andrási Gyula gróf arc
képével ellátott dobozokban hoza forgalomba, 
ily módon akarva a közönséget megtévesz
teni, hogy gyártmányai magyar eredetűek. 
A jeles céget a hatóság figyelmébe ajánljuk, 
a kereskedőket figyelmeztetjük, hogy ezen 
cégtől ne vásároljanak gyufát.

—  Nyilvános köszönet. A múl hó 27-én 
tartott jelmez estélyen felülfizettek: Grüu- 
wald Sándor 16 90 K, Wollák Rezsőné,Neu
mann Róbert 10— 10 K, Ziegler Kálmán 8 
K, Benedikt Béla, Hajas József, Krasovetz 
József, Dr. Schwarz Lajos, Dr. Wolf Béla 
6 — 6 K, Benedikt Ede. özv. Krasovetz Ig- 
nácné, Mózes Bernál, Pálya Mihály, Pethő 
Jenő, Székely Vilmos, Dr. Wollák Béla, Wol
lák Rezső 5 — 5 kor, Csakaturner Ármin, 
Charmatz Jónás, Graner Mór, Dr. Hajós Fe
renc, Hercer Izidor, Dr. Hídvégi Miksa, Ro- v 
senberg Rezső 4 —4 K, Graner Miksa, Hei
lig József, özv. Konyári Mihályné, Kertész 
Lajos, König Gusztáv, Mayer Károly, Rosen
berg Lajos, Rósenberg Richárd, Scheffer Re
zső, Varga Sándor Bányavár 3 — 3 K, Anto- 
novits József, Bayer Samu, Benedikt Ármin, 
Blau Sándor, Grits Géza, özv. Hackl Ká- 
rolyné, Heinrich Miksa, id. Heinrich Mór, 
Herrnstein és Gut, Hirschmann Adolf, Holub 
Oszkár, Kende Róbert, Kohn Ármin, Kol
benschlag Béla, Kreutz Lipót, Lányi Géza 
Bányavár, Lőb Ernő, Meider Albert, Nádasi 
József, Rosenberg Kálmán, Schwarz Antal, 
Steinberger Főbusz, Szobányi Lajos, Weisz 
Miksa, Zrínyi Viktor, N. N. 2 — 2 K, Buch- 
wald Ernő, Császár Ernő, Friedrich Zsig- 
mond, Draskóczy Sándor, Friedrich S Pols- 
trau, Jokl József, HoíTmanu Gyula, Musil 
János, Meider Márk, Meider Mór Drávavá- 
sárhely, Mráz Kálmán, Pogány Ernő, Schle
singer Lajos. Scheiber Mór Szilárd Kálmán, 
Zemann Vincze l — l K. Összesen 240 К 
90 f, mely szives adakozásokért ezúton is 
hálás köszönetét nyilvánítja a rendezőség.
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Sve poáiljke se tidod zadriaja 
novinah, naj se pofiiljaju na 
me, nrednika vu Csáktornya

Izdatel jetvo:
knjiiara S t r a u s z  S a n d o ra , 
kam se predplate i obznane 

pofii Ij aj u.

MEDJIMURJE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlaieéi druitveni, znastveni i povucljivi list za púk 

I z la z i  s v a k i  t je d e n  je d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k u  n e d e l ju .

Predplatna oena ja:

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

Pojedini broji koötaju20fil.

Obznane se poleg pogedbe í fal 

raftunajii.

Odgovorni urednik:

L O P A R I T S  R . J Ó Z S E F .
Q tanti urednik:

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
IsdatelJ i vlwtnih:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Gospodarstveni zakón
1894-ga ljeta je  napravilo orsaöko spra- 

viáde gospodarstveni zakón, koji osobito i 
vu prvom redu najbolje gazde zanima.

Ovaj zakón véli, da svoju zemlju sva
ki tak mora hasnuvati, как hoőe, sigurno i 
to véli zakón bez kvara drugoga gazde.

Pri nerazdeljenoj skupnoj pafii, gmajni, 
— koju je  за т о  sa dopufidenjem ministra 
poljodelskih poslov modi razdeliti — urba- 
riumskih gazdov sednica odluCi da gdo ku- 
liko marbe more pustiti na pafiu.

Как vidimo óva sednica ima pravo na- 
redbe diniti vu skupnim imetku, dakle do- 
bro je  paziti, da bez nas nedini nifit, dobro 
bude vu glavi dr2ati, da je ovoj svaki onaj 
gazda ólán, koj ima gmajnarinski jufi. Vu 
sednici je  obdinski birov, ili varmegjinski 
s dec predsednik, i sednica se mora drZati 
svigdar kada to barem jedna desetina gaz
dov zahteva. Ako urbariumske sednice od- 
luku nepravidnom drfcimo, moremo apelerati 
na varmegjiju a od ovud pák do ministra 
poljodelskih poslov.

Koja mesla voda izopere vifieput, tam 
je modi zabraniti paäenje, pa je i modi je 
odrediti da se takova mesta zasadiju drev- 
jem. Ako se gazdi nebi mogli pogoditi vu 
stvari zasadjenja, onda se more na njihove 
strofike dati sasaditi i strofike na svakoga 
как je ved delnik vu gmajni razmetati.

Konoplje namakali je samo na to od- 
redjenom mestu i tak как oblast to vun 
da slobodno.

Zakón zapoveda, da na onom mestu 
kője nije zagrajeno, je  зато  pod dobrom 
pazliivostjom slobodno pásti. Od jednog lje
ta starefie zrebdeke i od pol Ijela starefie 
hikece je samo poseb od skupne pafie slo
bodno pásti.

Da za kuliko matero-marve kuliko i 
kakovi oci (biki, 2rebci i t. d.) su potrebni 
to se vu svakoj okolici poseb ustanovi. Ovu 
oco-marvu je obdina du2na uzdrÉati.

Da jeden sused iz drugoga zemlje ne- 
mora nikaj odorati, zakón odredi, da hata
ra svojeg imanja naj svaki vidljivim zna- 
kom zaznameni, i ako tko to nebi nadinil, 
na njegove strofike more to naöiniti obdin- 
sko poglavarstvo. Ako imanje oftinica, seno- 
kofia i t. d. naravski hatar imaju, как je  
potok, drevo, put i t. d. onda je meju po
seb ne treba zabiljeíiti.

— Da svaki gazda vu obdini к svojoj 
zemlji bez zapreke more dojti, ako nega 
drugoga puta, obdina se mora skrbeti da 
polski put napravi. К strofikom polskoga 
puta su gazdi du2ni vu onim procentu kcoj 
hoditi, как imaju hasén iz puta.

Vu svakoj óbdini je treba odluditi ono- 
ga puta, po kojem rogovata marva hódi. — 
Gde koj gazda nije dopustil, da se ili sa 
koli, ili pefiice hódi po njegovoj zemlji, ovo 
pripedenje mora obdinskomu poglavarstvu

javiti, i to, ako zahteva gazda, mora obdin- 
sko poglavarstvo razglasiti.

Obdine su i ákolski vrt du2ne uzdrZati 
da se vu ovih deca izuőiju, da se iz ákol- 
skog vrta dojdudim drevjem puti i pafie na- 
sadiju, da se pesek prive2e i da se strmna 
mesta obraniju.

Svaki je gazda du2en najdu2e do kon
ca marciufia meseca svoje drevje i grmeod 
ákodljivih gusenicah, gusenidnih gnjezdah 
odistiti, i öve skup pobrati, pák zkuriti. Du- 
2en je n i pafii stridka i drugi Skodljivi drad, 
pikade, jofi pred cvetorn unifititi, a aeteliCnu 
kindru je taki du2en unifititi. как se pojavi, 
Ako to svezamudi, du2no je obdinsko pog
lavarstvo to na njegove strofike dali zvráiti.

H a s n o v i t e  p t i c e  u n i á t i t i , b a n t u v a t i  
j e  z a b r a n j e n o .

Ako kojemu ómelec pusti, mora dmel- 
ca i na tudjim gruntu iskati, samo kvar je 
du2en povrnuli, ako je kaj napravil. Ali a- 
ko dva dni neiádemo izletenog dmelca, onda 
bude onoga, tko ga je prijel.

Obdine su di(2ne tak zvane poljare, 
Stukare dr2ati, koji na polje paziju i kője 
gazdi rnoraju plaCati. Ako poljar koga pri
me da je kvar delal, more mu zálog zeti, 
pa ako ga nepozna, more ga i na obCinske 
hi2e odegnati. Da каш spadaju öve stvari 
pred koji sud, to je takaj uslanovljeno.

Öve si toCka zakone naj svaki vu pa- 
met zeme.

Politiéki pregled.

Pogodbe med magjarskom i med aus- 
trijskom vladom su se opet zapodele. Aus
tria bi rada da mi nebi mogli postaviti har- 
micu. Bi rada da bi opet na 30 Ijét sklo- 
pili pogodbu i lak se odrekli harmice. Ali 
magjarska vlada to neda ni duti Jer znamo 
da vu magjarskim orsadkim spraviSCu vez- 
da takova vedina sedi, koja je  za magjars- 
ku harmicu vojevala, dakle óva vedina ne- 
bude dala da se tak dugó zave2emo Austri- 
ji. To je Kossuth sam rekcl na sednici gos- 
podarstvenog odbora.

Как jedne novine piáeju, teZko ako bi 
doSlo do pogodbe izmedju Magjarske i Aus- 
trije. Jer niti ju Magjarska nede jako, pa 
niti Austrija ne. Dapade vu Austriji se du- 
jeju reCi: »Los von Ungarn* (Vkrej od Ma
gjarske.) Tim se kortefiira sada najbolje vu 
Austriji, koja pred zbiranjem ablegatah stoji

Vu mágjarskoj átampi se jako govori 
о postupku, как hodeju novine odbiti one 
sve napadaje. koji se proti njim dujeju. Jer 
ravno one nekoje novine, kője su najved 
dobile, sada najbolje larmaju. Dapade vifie 
penez je takovih, kője je  darabantski minis
ter Vörös pobral i nije raduna dal. Sadafinji 
ministerium bi rad to sve oóistil i rasvetlil, 
как se je  postupalo pri je sa orsaCkimi pe-

nezi. Jer nije lepő da se stefikimi 2ulji si- 
romafikoga őloveka deliju oni, koji nisu to
ga ni vredni.

OrsaCko spraviáőe se je  vu pondeljek 
bavilo sa molbenicama, osobito je  vnogo 
molbenicah, kője za samostalnu harmicu go- 
voriju. Vu tork, jerbo je  ministersko veöjfi 
bilo nije bila sednica. Vu sredu su dalje 
razpravljali razpravu zvrhu molbenicah.'

KA J J E  NOVOGA?

— K o ie n d a r .  Mamjufi 4. Pondeljek Ka- 
4imir prizn. — 5. Tork, kuzebijufi muőenik. —  0. 
Sreda, Koleta devica — 7. Úetvrtek, Tomafi ak- 
vinski. —  8. Petek, Pet ran jezufia. — 9. Subota, 
Prancifika devica. 10. Nedelja, 40 Muöenikov 
-  Kvangelium öve nedelje je, как je  Jezufipreko

galilejskoga moija ifiel. — Zadnji fertalj mjeseca 
je  7-ga ob 9 vuri 42 minuli vu jutro. Vreme bu. 
de pod kraju tjedna popustilo.

— S te lin g e  budu se Ijetos obdrZa- 
vale vu csáktornyaiskim kotaru aprila 8, 9, 
11, 12. 13, 14, 15 i 16-ga a vu perlaCkim 
kotaru budu se obdriavale marcijufia 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 i 9 ga. Vu Csaktornyaiskim ko
taru bude civilni prezefi filelinge Tóth István 
a civilni doktor Kovacsics Ferenc dr. kolar- 
ski leCnik. Vu perlaökim kotaru bude civilni 
prezefi dr. Zakál Lajoá, a doktor bude dr.

Öhm Sidney. Iz csáktornyaiskog kotara pod 
fitelingu dojde 1156. a iz perlaökog kotara 
njih dojde pod fitelingu 1291 dedkov.

—  Nova notariju§ija. Vifie apelacijah 
se je  dalo nutri, da se nove notarijufiijesje- 
diäte vu Dravavasarheiy ne spada pod novu 
notarijufiu ipak je to najbolfie rnesto za Nagy
falu, Zrinyilaiu Édeskut i t. d. obdine koje 
pod novu notarijufiiju spadaju, jerbo itak su 
s farom pod Dravavasarheiy. Так je  i go- 
voril vu varmegjinskoj sjednici g. Filipich 
Lajoä dravavafiarheljski plébános orsaCki ab- 
legat, le je  prosil da se gla'vno mjesto no- 
tarijufiije vu Dravavasarheiy premesti. Zvun 
toga je  govoril i g. Peczek György kanonik
i rekel je da osobito zato, jerbo itak idejű 
po nedeljah ljudi vu cirkvu, ako bi drugdi 
bilo rnesto notarijufiije bi ljudi od cirkve 
bili pripredeni. Spravifide je prijelo dosta 
vaSnim dokazom, te je  izreklo, da bude no- 
tarijufiija vu Drávavasarhelju.

— P re m e s c e n je  s e jm a . Vu Dráva- 
vasarhelyu bude se sejam, koj bi 10-ga mo
ral biti obdriani, (marcijufia 11 ga obdr2al 
tak je  to dozvolil minister trgovine, jerbo 
je desotoga nedelja.

—  Z b lran je  s k o ln ik a  Vu Stridö je 
как smo ved pisali, stari dober Skolnik vu- 
mrl, za kojim как nam jeden prijatelj pifie 
cela okolica 2aluje. Ovoga meseca je bilo 
zbiranje novoga Skolnika. Sedem njih se je



prosilo i zmed ovih sedem je bil izebrani 
Lüthar István uóitelj iz Bagonje.

—  Plemeniti dar. Schwarcz Albert dr. 
csáktornyaiski obóinski doktor je 100 korun 
daruval csáktornyaiskim siromakom pa ka- 
kove bi gud vere bili. Za plemeniti dar vu 
ime siromakov zahvaluje oböinsko poglavar- 
stvo. —

—  Vumrl je. Galics József dimnjaóar 
vu gornjem Medjimurju je vu najlepáoj do
bi svojega Zivota vumrl proáloga meseca 18- 
ga vu Stridó varaáu. Pokojni je  vékáé ima- 
nje imái, bil je  birov i orsaóke ákole od- 
bornik, pod zadnje vreme je duZe boluval 
i sada vu 40 letnoj dobi vumrl. Sprevod 
mu je 20-ga íebruara bil sa velikim suóu- 
tom. Gospoda narod svi su ga sprevodili i 
na ráki je mnogo vencov bilo. Ne samo 
njegova Zena, rodbina nego vnogo njegovih 
poznancov prijateljov se tuguje sa njim. 
Lahka mu budi zemlja.

—  Vük vu Növöm selu. »Zapetram- 
bejái! kaj bu vezda! Vük je  vu Növöm selu 
poleg Drave. Так se je zbunilo ljudstvo pro- 
áloga meseca ln-ga kada je  jeden ólovek 
zasopljeni doáel povedal, da je vu hataru 
vuka videl. Hajdmo i celo selo je oliálo, da 
prime ili zatuóe toga straánoga vuka, рак 
su ga onda preganjali iz jednoga polja na 
drugo. I bili su se pridruZili njim i szép- 
majorski gazda рак átukar sa puäkami i 
vu Zrinyifalve hataru su na sreóu strelili 
vuka — vu pesjoj közi Jer táj nesreöno 
progonjeni vuk vam je ne drugo bilo, как 
jedno pseto. Jedno veliko kundrasto, pote- 
pasto pseto na kojim bi za malo vreme vun 
vudrila steklóst. Dakle ako drugi hasén ne, 
ipak je to bil hasén, da su stekloga psa 
strelili.

—  Gazdi kupujte samo za gospodar- 
stvo onu robu, koja se doma napravi vu 
naáim orsagu. Vezda na pr^tuletje viáe gaz- 
dov kupuje praha za gnojiti — (umjetnoga 
gnoja). Naj svaki pazi da samo takov prah 
kupi, koj je  vu naäim orsagu, vu naáoj fa- 
briki napravljeni. Так davljemo jeden dru- 
gomu kruh i tak more sreóno áiveti onda 
celi narod. —

—  Strasna smrt. Straáuom smrtjom 
su vumrli nekoji ljudi, koj su iz Magjarske 
otiáli vu Ameriku vu Pitsburgu Vu jednoj

fabriki, gde ocel zlevaju su dobili delo. Pri- 
likom dela se je eksploderanje pripetilo i 
med tem je viáe teZakov opalo vu raztalje- 
nu ocel. Gde njim je  taki kraj bil. Strazsev- 
ski magjarski konzul je taki iáéi na lice 
mesta i rekel je da bude strogu iztragu po- 
digel. Jer se je ocel zatrdnula, vezda ju ái- 
rom drobiju, da mrtva tela iz nje pobereju 
vun. Straäno, straáno Pa ipak mnogi idu 
Ameriku, iskat — smrt Jer tarn se nepazi 
na óloveóji Zivot. Tarn su domaói ljudi ve- 
lika gospoda samo on, koj iz naáih krajov 
ide ta, mora delati.

—  Proti jednomu otoku. Iz Kaptuna 
dojdeju glasi da tarn redarstvo jednu urotu 
otkrilo, kojoj je  bil cilj, da bogatoga Cele
bes otoka vu svoje ruke dobi. Vu Celebes 
otoku je  najme vnogo zlatnih, diamantskih 
rudah, i ove je hotelo druZtvo, koje je  u- 
rotu naóinilo, vu svoju vlast zeti. Glavna 
gnjezda urotnog druZtva je kaptun vu Af- 
riki, ali bilo je ölanov vu Englezkoj i vu 
Ameriki takaj. To je bil plan da 3000 lju
di s oruzjem iz nenada napadna na otok i 
rüde pod svoju vlast zeme.

—■ Ciganski vajda. Kralj Danije je 
ove dane vu vékáim druZtvu na vadasiji 
bil i prilikom toga se je smeáni dogodaj do- 
godil änjim Ravno su lovci sa kraljom za- 
jutrekovali, kada su dvoja mala ciganjska 
dele doála blizu, te su gledala na druZtvo 
i osobito vu Frigyes kralju su se jako za- 
gledali

Kralj se je tuliko zanimati poóel za te 
parduáe, da kada je zajutreku kraj bil je 
kralj sa svojim slugom za ciganjCeki iáéi, 
dók su samo do áatora ne doáli. Tu je ta
ki veliki Zivot postai. Stari vajda je taki vu 
red postavil sve cigane od maloga do veli- 
koga i pozdravil je ponizno kralja. Zatem 
bez toga, da bi kralj zapovedal su poCeli 

Icigani igrali, sa óim je kralj óisto zadovo- 
Ijen bil. Po tem je opet ciganski vajda po- 
óel govoriti i tuZil se je  kralju, da oni nes- 
meju na jednim meslu dugo stanovati i tak 
nili nemoreju pokazati kaj sve znaju. Zatem 
je vajda napre zel onu naredbu, koja je 
vun tira iz orsaga, pak je  prosil kralja, da 
naj on sa svojim podpisom dopusti, da mo- 
reju po orsagu hoditi igrat. Cigan je sa tem 
svráil svoj go vor:

—  »Proánju jedino к njim poáiljam, 
koji su najvekäi gospodin vu orsagu!»

Kralj se je smejal, ali nije hotel pod- 
pisati. Na to je stari cigan zaóudjeno pital:

— »Pak ne su oni naj vékái gospodin 
vu orsagu?»

Kralj ja na to veC se smejati poóel i 
rekel je:

—  To samo vi verujete.
Sa tem je kralj dal vun naredbu da 

se dalje tira lov. Cigani su nezadovoljno 
gledali za otiálim kraljom. — Ali potlam je  
kralj ipak pokazal svoje dobro srce prama 
ciganom. Zapovedal je oblasti da naj neka 
öini, i naj jim malo duZe dopusti vu orsa
gu biti. Za malo vreme je  doála dopust, da 
joá jeden mesec moreju biti vu orsagu. Ci
gani su vezda zadovoljni sa kraljom.

—  Hitra smrt. Orgonái Zsigmond pen- 
zionerani oberster je ovoga meseca 20-ga 
vu Budimu vu Linebergovi oáteriji bil. Okolo 
pol jedne vure je otiáel. Komaj da je vun 
stupil na vulicu omedlel je i na zemlju je 
opal. Taki su doktori doáli, ali ovi su mu 

I nikaj ne mogli pomoói, jer je veó mrtev bil. 
Slag ga je trefil.

—  Prijeti razbojnik. Redarstvo je 
vu Budapeáti prijelo Matkovics lstvana 24

! Ijet staroga potepuha i to zbog viáe razboj- 
istva. Najme Matkovics je proáloga meseca 
sa trema svojemi pajdaái navalil na Hüllen
der Béla fabrikanta, ovoga su na zemlju hi- 
tili i hoteli su mu peneze zeti, ali na lar- 
mu je doáel vun jeden hiZni öuvar iz jed
ne hiZe pak je krivce otiral. Zvun tóga viáe 
takovih óinov ima Matkovics na svojoj duái. 
Ne zdavnja se jé oslobodil iz reáta, gde je 
dve Ijeta sedel Sada je  opet zapoóel svoju 
staru meátriju. Ali je  opet na zanjke doáel. 
Sada bude sigumo duZe vremena sedel.

—  Dva su na smrt odsudili. I mi 
smo pisali vu onim vremenu, da su vu — 
Felsőviso obóini, zaklali poátu vozeóega ko- 
óiáa i Zandara, te su na polju razbili poátu 
iz nje su 30 jezer korun Zeli. Krivci su se 
vlovili vu osobah Mihalka Janoáa, Húsz Ab- 
rahama, Perl Leba, Perl Fiála, Filipcsuk Jo- 
naáa i Bilaszko Vazula. Ovih áest ljudi je 
je sada veő duZe как tjeden dana bilo pred 
sudom vu Marmarosszigetu. Straáne stvari 
su doále na svetlo, как more negdo vu

Z А В А V A .

Malenkosti о svaéem.

Angleske devojcice.

íz Londona piáeju: Minuöeg tjedna vu 
nedelju trideset ákolskih devojóic, bez da bi 
se hotele skupale se jesu vu Temze potoka 
ói prem vu vezdaánjem vremenu ne ravno 
mlaónoj vodi.

I da nebi bile veátne plivaóice, verek 
nebi se samo jedna, poljeg nepremiáljene 
mladosti bi la vtopila. Tridesel med dvanaj- 
stemi i osemnajstemi ljeti stare devojóice 
sklizale se jesu na Jedu ákolskoga vrla. Put 
njihov prama domu je  nje po bregu Temze 
potoka peljal.

Ovdi su medjutim jednoga Cuna spa- 
zile, koj je na bregu bil privezan i da svo- 
jega puta prekraóiju, koj bi nje prek mosta 
bil imel peljati, hitro su se odluöile i nuter 
su sposkakale vu óun. Devojóice jeden Cas 
se Ijepo peljale jesu po potoku, nego óun 
koj nije bil priredjen za trideseti ljudi, po 
malo se hapil grabiti i jen za drugim vtap-

lati Devojóice misleóe, — da joá za vreme 
prispeju do brega, nego su joá daleko bile 
od «njega, kad se óun vtunul.

Plivati su morale orama bregu. I vse 
su van izplivale iz mrzle vode. Tamo ho- 
deóem ljudem, veó vezda to je bilo duZnost 
da drhtajuóe devojóice vu susedne dve oá- 
tarije nastaniju, vu tople oprave obleóeju i 
vu poslelje spraviju. Kesnije, kad su rodtte- 
lji i uóiteljice bile zeznale od pripeóenja, 
vsa deca se smijela jesu na dogodjenju.

Osobito je zanimivo delo, ako prispo- 
dobimo óva s naáom domovinom Vu Ma- 
gjarskem orsagu vu najviáeáih ákolah nebi 
bilo najti trideset takvih devojóic, koje bi 
mogle, ako i po Ijetnoj dobi van izplivati 
iz Temze, ali budi iz Dunaja. — Tarn je 
druga moda, drugo se vuóiju devojóice.

Izmienjcni m űi .

Europejski sudi ni su joá imali takov 
sud, kakov sad bude — vu Londonu.

Jedna Zena je  doála к sudu i véli, da 
je njezin muZ zniknul, -  po tem je doáel 
jedan muZkarac, koji je slióen к njezinemu 
muZu, samo da je malo debelji i veti, a 
poleg toga bolje grobjanski.

Sud je dal Zenu leónikom, da pregled- 
neju njezino duáno stanje. Leóniki su javili 
da je Zena normalna i zdrava.

Po tem je celo delo к sudu dala gde 
je opet potvrdila, da ovaj muZ, koj ánjom 
Zivi ove 14 dana, — nije njezin. — Cela 
Europa óeka kakov bude ov sud? — Ili je 
pravi muZ? Ali pak Zena bolestna?

Japanska caricu.

Retko se óuje reó od japanske carice 
Sad se óuje da je ona takodjer mnogo de 
lala, da se japanska zemlja, —  otvori za 
Europansku kulturu. 18 godina je  bila, gda 
je carica postala. — Od onoga vremena je 
puno dobra óinila za narod. — A da japan
ske Z ne nebi ostale bez svakoga uóenja, 
dala je ákole zidati za nje. — Svako leto 
5— 6 devojke vu Ameriku poáilja, da se sve 
ono na uóiju, kaj jedna Zena znati mora. 
Sad hoóe vu Tokiji jednu ákolu, vu kojoj 
nebudeju, japanski uóitelji i vuóiteljici vuói- 
le. — Nego iz Europe bude zvala te uói- 
telje.

Puno pomoó daje siromakom. Veó bol- 
nicih ima koje su njenim stroáKU.
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f pohleplenju za penezi i najvekäi greh naői- — Niti 2enu niti decu némám. Penez Nesreöna bila snovaöa,
niti. Sud je sada Mihalku i Húsza na gal- sam i do vezda dosta imel i dobro sam ii-  Tiral sam tvoga kotaöa.
ge odsudil a ove druge pak na 10 ili 5 vel. Sam neznam, kaj budem öinil sa ovi- Dosta sam ga do ve vrtel,
Ijet reäta. Svi su apeierali proti sudu. mi penezi. Budem stupil za ölana med gos- Poleg tebe öuda trpel.

—  Tat vu minisztérium pravice. podare fabrike pak budem si dal zeäiti jed-
Veö viáe mesecov su spazili vu ministeriu- nu novu opravu. I tak dale ti vrtilo!
mu pravice, da netko hodi krat vu sobe. Xo vam je blaäeni flovek! Za te mi najbolje milo,
Gde kaputa, gde kajkakova pisma je  vkral c  Bilo si uvek premirom,
i med ovimi viáe znamenitih pismah. Re- 5neg. Po viäe mestah je jako veliki к ак pastiröek sladkim sirom.
darstvo nikak nije moglo prijeti krivca Dok sne8 zapal. Vreme se je  kazalo da bude
ovoga meseca 20-ga iznenada se je prijel odpustilo a 20-ga vu noöi je na hitroma Uvek si se ti vrtela,
krivec. Vu jutro zaran kad je  portaä joä veliki viher nastal, sever je obrnul i ~nega Skorom bi me parnet zmela,
pometal je  jeden mladi őlovek gospodski j e donesel. Viher je vu vnogo mestah tak Так i vi tuáni kloőniki,
M eten, doSel te je  jednako iSel na prvi jak| bj| da . d , vu kro. Pazim na vas -  i na niti!
kat, gde je  vu najbliÉeáu sobu odprl nutri J J . .
i odonut jeden kaput i sa pismami cekera ^  dosta kvara naPravd- 21‘ва Je SI,e8 cel1 Kaj c jovek na vas namota, 
je zel i povrnul se nazaj. Ali med tem se den padal, samo na veCer prestal. Siebe se dugo odmota,
je srel sa Jakabfi Károly pisarom, koj je —  Iz jezerista oslobodjena. Pri Puáőaá dol tak tenke niti,
ravno doäel gori. Jakabfiju je  stvar bila — banhofu Tösling su opazili íeljezniCari iz Ni su ni za obesiti.
sumljiva, jer je poznal cekera, pak je  zapi- CUga da se jedna 2enska vtapla vu jezeri-
tal stranjskoga. ätu kre átreke. Zastavili su cuga te je jeden j j a jjj se fcaj drugo poöel,

— Gdo ste vi i kam nesele ovaj ceker? Piklberger zvani äeljezniöar oslobodil Sens- MoguCe bi dale doäel,
Na to je tat lagal da ov i ov odvetnik sku iz vode, koja je mrzla как led. Joä sa- у ец ge da je tkalőija

mu je rekel donesti, ali stein se je  Jakabti mo jeden Cas i Senska bi bila se vtopila Najbole tuSna meätrija.
ne zadovoljil, nego je  zval nepoznatoga mla- do kraja.
doga öloveka vu najprvu sobu, da se tarn — Nesreca na morju. Vu bristol- Dosti sem svami pretrpel, 
osvedoöi. Mladi őlovek je bez reői iáéi za pi* skorn kanalu poleg Englezke su se tresnuli Cuda ljudi sam oblekel,
sarom i kada je pisar vrata odprl, ga je  tat , ^уа damfäifi. Zmed ovih se je Orianda zva- To veö delam —  leto osmu,
poäiknul nutri i zaklenul vrata. Na to je|nj parobrod vtopil i sa njim se je  14 mu- Ipak imam praznu moänju. 
cdbeSal. Ali soba je joä jedna vrata imala гоу tak • yto ц0
i pisar je nad ova vrata vun akoCil te za, '_________  Z bogom! Idi ti po svelu!
tatom beial, pak sreCno ga prijel. Predali *  b ,,
su ga redarstvu gde se je zazvedilo, da se N p kfli 7Я k r i f p k  <*яч м ы a iáin,™
Antonofi Alfred zove 25 Ijet je star i bez iNeMiJ /a k r ‘UeK Najdeä joä akvog Cloveka,
dela je. Valuval je, da je vu ministerimu KoJ bu ,mal za le mesta
pravice do vezda 35 kradjah naöinil. Na- P ftSfim  t k a l r a
zadnje je ipák na zanjke doSel. ^ar se nebom na vek tuSil,

—  Tko лесе milliona. Majlandska Draga Sena kaj bu stoga? ^ak mi nebu nitko ru211’
izloSba je bila skopöena i sa luterijom. —  Zdehni si do velkog Boga! Oslavim 1 vas tätige,
Glavno terno jeden million korun je jeden Tkalec viáe neőem biti, RaJ bom É,vel Ja bez br,8e
svajcarski őlovek dobil. Zove se Leoman Rajäi bi po svetu it;.
Gusztáv i 36 Ijet je star, teSak je vu jed- si budem sve zapravil,
noj elektriönoj fabriki. Joä vu januaru je Delo sam si vi svu zgotovil Onda bum stopram ozdravil,
gvinul njegov loz, ali on je  samo sada iáéi Tkanja sam veö zadovolil, Nebom ja veö onda tkalec,
sa svojimi dvema pajdaäi po peneze, te je Ja sam tu2en i turoven Nego tuäen megjimurec!
ove peneze tak bez veselja del vu 2ep, как Kőemu sam ja vespodoben?
da bi dva krajcáré del vu äep. Так se vidi 2al mi je za lepe Senke,*
da neje lahkouman őlovek. Nije dal viáe Mnogo sem premetal niti, Koje ste vek к meni doäle.
tringelta nikomu, как 15 krejcari. Kad su Zato moram tuSen biti ! Rad bi vas od srca Sluiil,
ga pitali, kaj bude napravil sa tulikimi pe- Ve sam как je sveti Galoä. Ci se nebi bil reztuiil.
nezi, je Cista jednostavno rekel. To je moja tuga aalost.
--------------------------- ---- ------------------------- ■ —---------  ------ ----------- -------------- Gledal sam se vu zrcalo,

JV o r»  r e r »  vu e n g ie z k o j . S e u t d e s e t g o d K n J ic a  EdlsunovoguD a T n / v a m  tak S í u d e n

Vu engiezkoj je  opet jedna nova vera. lf , . _л _ I kak tkalec jako müden!
Vu Londonu je jedna cirkva, koja se zove . . . Vezda Je 60 godiua da se je Edison
»varaäki hram * — The City Temple. Ova го° ' • Jc‘ Edi/on. to zna celi svet, Svaki tkalec vek ätudira,
crkva ne spada к engiezkoj veri, nego spa- po sve on,r^  kaj je iznaäel, i skun je on Da ^  bila brie mera.
da »Nesaobrazniökima * — (Hon-Conformits). Posre 1 9Ve a> nar^da. Meriti ga nije vtraga,
— Ove crkve sadeänje pop je  Robert Cam- . 1 9e Je ela; Roditelji su д| tkaij hujäe od vraga.
bell. Mladi őlovek je joä, ali jako pametan, ™  9,romakl "  zato »e kak. mab
i vrlo lepo govori. Kada je gori stal svojom DeĈ c novme ,lrÄI \ da 9e riJ0 êl obla^ b* — Qva reC nije norj;a
theologiom, odmah je dobil pomoönike, pre- ^09 e 91 Je Je( n̂u llskaru sloSil, vu jednim . Q Svjncj|arjj1a?
ko 40 englezki popi su na njegovo vero f Tanm va8onu’  ̂ !zdal )e jedne novme. — ^  . navuk Driiel
4iali — Novme su propale, —  Edizon je  opet dalje * J , . Г  P? J

iäel. — Jedan priatelj ga je navuöil brzoja- znakam bl P° êm doäel.
Ova nova vera veli, da se svetapismo v'b* To je bil pravi put za Edisona. — Za 

ne mora verovati. — Spoved nije potrebno. kratko vreme je dobil sluSbu, — postal je Dragi ti moj medjimurec!
— Ci őovek őisti hoőe biti, onda se mora brzojavnik. — j^rni Sivot ako moreá.
puno vuőiti, zato da samo onda more őlo- Vu 21 godini bil je  da je prviput pop- z'mu z ovog sveta,
vek Boga spoznati vu svojoj vélikoői. Po ravlal brzojav. — J er veő néma ovdje mesta.
— i emrti se őoveőja duáa i na drugim Malo posle prodal ameriőkoj vladi svo-
svetu popravlja tak dugo, dók ne dostigne je tipkale, kője je on iznaäel. Zate peneze ^ eko dojde leto toplo,
on stupanj, da se veő more zajedniti s Во- si Iе kuPi! »Menlo park » vu kojim si je P a bude sve ,eP° cve,0>
gom. Za grehe ne trpi őloveőja duáa na 8,oiil laboratórium, iz kojega su iziáli: fono- Lpn> копоРЦе osobito,
drugim svetu, jer na ovim svetu trpi za sve * raí> megaton, erofon kinematograf. Vezda 0nda bum Ja imel del01
grehe. —  dela na jednim akumulatoru, koj bude tiral

elektriőna kola. Sloäil: D e b a n  Т от вй
-------------  --------------  iz Zalaujvara.

г



Gabona Arak. —  Ciena í i tka
mmázsa l m.-cent, J[ kor. fill.

Búza I páenica 13.50 —
Rozs Нгй 12 0 0 __
Árpa Jeémen 12.40__
Zab Zol) 1 4 0 0 —
Kukoricza uj Kuruza nova 11 20—
Fehér bab uj Grab beli 16 00 —
Sárga bab » 2uti 12 0 0 —
Vegyes bab » zméáan 12.00 —
Kendermag Konopljeno seme 20.00—
Lenmag Len 20 0 0 —
Tökmag KoáCice 17 0 0 —
Bükköny Grahorka 14 00 —

5282/tk 1906.

I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiröság mint tkvi. 

hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
Csáktornyái ügyvéd által képviselt Potocsár 
Ferencz végrehajtatónak Vinkovics György 
korcsmáros miksavári lakos ellen 405 kor. 
44 fill, tőke és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben az árverést az 1881 évi LX. t. ez. 144. 
és 146 §§-ai alapján elrendelte, minek foly
tán végrehajtatónak 409 K. 44 fii. tőke, en
nek 1904 november 1-től járó 6% -os ka
matai és J 33 К 97 fii. eddigi valamint 20 
K. 30 fii. ezúttal megállapított költségekből 
álló követelése kielégítése végett a nagykani
zsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. 
járásbíróság területén fekvő a miksavári 217 
sz. tkvben felvett aránylagos legelő és erdő 
illetmény a végrehajtási törv. 156 §-a értel
mében 354 kor. kor. becsárban egészben, 
továbbá az u. о 271 tkv. 206/b/l, 313/b/2 
ЗИ/Ь/2, 375/b/l, és 186/b/2 hrz. számú in
gatlan a végrehajtási törv. 156 §-a alapján 
szintén egészben 365 kor. becsárban Miksa- 
vár község házánál

1907. évi március hó 21-ik napjának d. e. 10 órajakor
Zakal Henrik Csáktornyái ügyvéd vagy he
lyettese közbenjöttével megtartandó nyilvá
nos árverésen eladatni fog.

Megjegyzi a kir, járásbíróság mint tkvi 
hatóság, hogy az árverés a miksavári 271 
sz. tkvben 206/b/l, 313/b/2, 351/b/2, 375/ 
b/1, és 186/5/2 hrsz, számú ingatlanokra a 
1725/tk.898 ikt. számmal Bratkovics Borbála 
ózv. Skvorcz Józselné miksavári bikos ja 
jára bekebelezett holtiglaui haszonélvezeti 
szolgalmi jogot nem érinti, mégis ha az in
gatlanok a fenti szolgalmi jogot megelőző 
hitelező kielégítésére megállapított 1600 K. 
vételárért a szolgalmi jog íentartásával el
adható nem volna akkor az ingatlanok a 
szolgalmi jog fentartása nélkül nyomban új
ból árverés alá bocsájtandók.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10%*át készpénzben vagy óvadékkép^s pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
35 kor. 40 t. 36 K. 50 fill.

A kir. jbiróság mint tkvi halóság.
Csáktornyán, 1906. dec 13 921

•'>464/1 к. 1906.
Árverési hirdetmény.

A kir. járásbíróság mini telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
Csáktornyái ügyvéd által képviselt Mnraközi 
takarépénztár részvénytársaság végrehajta- 
tónak Makovecz Jakab és Scsavnicsár Fe- 
rencz végrehajtást szenvedettek ellen 388 
kor. töke és járulékai iránti végrehajtási ü- 
gyében az árverést az 1881 évi LX. l.-czik 
146 és 144 §-ai alapjan elrendelte minek 
következtében végrehajtatónak 388 kor. tő

ke ennek 1906 évi szeptember hó 21-től 
járó 6%  kamatai 7 kor. 05 fill, óvási, 1/3- 
ad %  váltodij, 55 kor. 85 fill, eddigi s ez
úttal 18 kor. 3o filli-ben megállapított költ
ségekből álló követelése kielégítése végett a 
a nagykanizsai kir. törvényszék és a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területén fekvő az I-ső 
hegykerületi 98 sz. tkvben 123 hrz. sz. alatt 
foglalt ingatlannak Makovec Jakab nevén 
álló részre 548 kor. 50 fill, becsárban. az 
u. az telekkönyvben 125 hrz. sz. alatt fog
lalt ingatlan a végrehajtási törv. 156§a a- 
lapján egészben 945 kor. becsárban, az u. 
azon telekkönyvben 146/a hrsz alatt foglalt 
ingatlan a végrehat. törv 156 $-a értelmé
ben szintén egészben 80 kor. becsárban, 
nem különben az u. o. 103 tkv. 137 hrz. 
szám alatt foglalt ingatlan a végrehajtási 
törv. 156 §-a alapján egészben 580 korona 
becsárban az ugyan azon telekkönyben 144 
hrz. sz. alatt foglalt ingatlan a végrehajtási 
törv. 156 §-a értelmében egészben 100 K. 
becsárban az ugyan azon telekkönyvben 
231 hrz. sz. fnglalt ingatlannak Scsavnicsár 
Ferenc nevén álló részre 536 korona becs
árban hogy az u. o. 105 sz. telekkönyvben 
134 hrz. sz. alatt foglalt ingatlannak Scsav
nicsár Ferencz nevén álló része 875 kor. 
becsárban áz I-ső hegykerületi községházánál

1907. évi március hó 26-ik napjának d. e. 10 órájakor
1 Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd vagy 
helyettese közbenjöttével megtartandó árve- 

I résen eladatni log.
i| Megjegyzi azonban a kir. járásbíróság 

mint tkvi hatóság, hogy az árverés az első 
hegykerületi 103 sz. tkvben 137, 114 és 

I 231. hrz. sz. alatt foglalt ingatlanokra Scsav
nicsár Márton javára С. 1 sor 3206/tk. 91 

! iktató számmal bekebelezett holtiglaui haszon- 
élvezeti szolgalmi jogot egyáltalán nem érinti.

Kikiáltási ár a fentebb hitelt becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10 százalékát készpénzben vagy óvadékké- 
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni 
és pedig: 54 kor. 85 fii. 94 kor. 50 fii. 8 
kor., 58 kor, 28 kor. 53 kor., 60 fill. 87 

1 kor. 50 f.
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.

[ 923 Csáktornyán, 1906. évi decz. 22-én.

197./1907.

HIRDETMÉNY.
Körjegyzőségem községei képviseleteinek ren

delkezéseire hirdetem, hogy az alábbbi községekvadászati jogai
a következő időben adatnak haszonbérbe az illető
község bírája házánál:

D r á s k o v e c z  k ö z s é g é  1007. Á p r i 
l i s  2,1 - é n  d . e .  S ó r a k o r .

H c m u s o v e c z  k ö z s é g é  1 0 0 7 . Á p r i 
l i s  f l ö - é n  d . e .  10 ó r a k o r ;

C s a k o v e c z  k ö z s é g é  1 9 0 7 . á p r i l i s  
2,7 -én  d . u. fi ó r a k o r  é s

O p p o r o v e c z  k ö z s é g é  1007» á p r i 
l i s  f i ö - é n  d . и» 4  ó r a k o r ,
A bérlet kezdete 1907. julius 1. s tartama 6 év.

Feltételek a körjegyzői irodában betekinthetők. 
Kérem az elöljáróságokat^hogy ezt dobszó mellett 
kihirdetteni s az érdeklődőkkel külön is közölni
szíveskedjenek.

Práskoveczen, 1907. február 24-én.
H a r m a t  N á n d o r

körjegyző.

Л ’ 0 /
l , * * * * i /

hanem meg is kell kísérelni BERGMANN  
és TÁRSA, Dresden és T e lsc h e n  a/E

régen bevált, gyógyító hatású

Steckenpferd UUom- 
tej-azappanát

azelőtt Bergmann-féle liliomtejszappant 
je g y : 2 Bergmänner'l hogy ezeplőktől 
ment, fehér arcbőrt, valamint gyengéd 

arcazint nyerjünk.
D a r a b j a  8 0  fi Hé  r.-é r t  k a p h a t ó :

Stfá tóaT fsW H -n fl
Csáktornya.

971 2 6 - 5 0
М М М М М М М Я М М А Ц М Я Й М М М !
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I A G R A R I A  I
I MAGYAR 6ÉPF0R6ALMIRÉSZV. TÁRS.

Benzinmotorok 
Benzincsépiek 
Malomberendezések s».

Kérjen minden gazda 
Щ Р  árjegyzéket

Levélczim: 872 10—52

„AGRARIA“ Budapest, Váczi-út 2.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J „ O lcsó  tő ld e k  Н о sz n i-  ..Z e m ijis tn  u z  j e  f t in e  S
ű b n n  P Á L  F i  A M B R U S  c i e n e  и  H o s n i  d o b ije  s e  V

' é s  T s a . h u n ja in k u l c é g  §
I . "  и  Я
I A ltu l k a p h a t ó k . É r d e k -  ё
I fö d ö k  e  v é g n e k  d i r e c t e  o b r n t e  d i r e c t  п н  o v u  \ 

ir jt tn n k . f i r m  и V
I 906 4 — 10 fi

I é r t e s í t é s .  I

, Van szerencsém a n .  é. közönség b. tudó- t
mására adni, hogy helyben (Szük-utcza, Magyarics- 

I féle ház) egy |

! czim- és szobafestő, !
I továbbá mázoló- !
I műhelyt nyitottam. {i Minden e szakba vágó munkát elvállalok, di- i

vatosan, gyorsan és jutányosán elvégzek.
I Szives pártfogást kérve, maradok I

I teljes tisztelettel {

V i c t o r i e s  János '
' 917 2 - 3  festő. *

Rázcladás. |
A Vaspálya-utcza sarkán levő 

házamat szabad kézből azonnal a 
eladom. Bővebbet nálam (vagy \ 
Hepp Ede pékmester urnái Rákó- ^  
ezi-uteza). ú
925 1—3 özv. Kipke Istvánná. Ü

Hochsinger-féie„  GLORIA“ a legjobb szer
R h e u m a  e lle n  Л
H a jh u llá s  fi V
F o g fá já s  „ л

12 kis vagy 2 nagy üyeg bérmentve kor. 5.—  T

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

Hochsiogerova GLORIA najboljejesredstvo j
p ro tiv  R e u m e  ж

,i Is p a d a n ja  v la s i ^  
„ Z u b o b o lje  ж

12 malik ili 2 velike boce franko kruna 5.—  f i

M. Hochsinger i Sinovi ti
903 5—62 C s á k to rn y a . T

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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