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Csáktornya, 1907. márczius 10-én.

A lap szellemi részére vonatkozó minden közlemény a ezerkesztőség nevére küldendő.
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Ipari túltermelés.
Van-e túltermelés az iparban, vagy nin
csen, — ez a kérdés, amelyről már évek
óta folyik a vita a nemzetközi gazdasági
tudományban.
Bármiként szóljon is a felelet e kér
désre, annyi bizonyos, hogy ez nem lehet
akadálya a nemzeti ipar fejlesztésének,mert
éppen a külföldi iparcikkekre szoruló álla
mok elzárkózása és a nemzeti iparok kifej
lesztése miatt kell tartani az ipari túlter
melésektől azokban az államokban, amelyek
iparuk nagymértékű kitertesztése következ
tében rá vannak szorulva az előlük mind
inkább elzárkózó külföldi piacokra.
Ejőre látható, hogy ezekben az álla
mokban a túltermelés fokozódni fog és az
ipari lermelés csökkentését, továbbá a gépek
tökélesedése révén az iparban alkalmazott
munkaerő csökkenését fogja maga után
vonni. A íejlődésnek egyetlen tere van még,
ahol a munka nélkül álló összes erőket el le
het még helyezni és ez a föld. A főidet
deironizálta az ipar, amely csodálatos ra
gyogásával mindenek figyelmét magára vonta,
nagy reményeket keltett és az összes szel
lemi erőket magáhz vonzotta. Valósággal
hipnotizáló ereje volt eddig az iparnak a
mezőgazdasággal foglalkozó osztályra, amely
a nagy városok felé tolult s a vidék, a föld,
üresen maradt.
A mezőgazdaság érdekeinek követke
zetes elhanyagolása nálunk nagy nemzeti
veszedelmet jelent, mert a birtokváltozással
a magyar föld sok esetben idegen kézre
kerül.
Az ideális állapot az volna, ha a nem
zeti ipart addig a határig lehetne fejleszteni,
hogy a nemzeti gazdaság sorsa ne függjön
a külföldtől és ezzel kapcsolatosan a nem
zeti mezőgazdaság érdekeinek céltudatos
gondozása, ideálja lehet minden a helyes
utón haladó gazdasági politikának.
E politika érvényesülésére megkezdődött
már a munka és nem minden eredmény
nélkül. A legnagyobb eredmény pedig, hogy
általánossá lett a meggyőződés, hogy a he
lyes gazdasági politika egyedüli alapja a
föld, a mezőgazdaság érdekeinek gondozása,
mert csak virágzó mezőgazdaság teszi lehe
tővé az ipar fejlődését is.
A föld és birtokosainak érdekét elő
mozdító törekvés nálunk jogosultabb, mint
bárhol, mert csak virágzó mezőgazdaság és
fejlődő ipar biztosíthatja gazdasági független
ségünk mellett nemzeti függetlenségünket.
Ám nálunk a földhöz való visszatérés
csak akkor fog bekövetkezni, ha a közha
talom és a társadalom karöltve a föld és
népének tehermentesítésébe, a földet érintő
törvényhozás kijavításába, a közviszonyok
megváltoztatásába, a nép jogainak mérsé
kelt, bölcs kiterjesztésébe komolyan hozzáfog.
Ami pedig a mi ipari túltermelésünket

8 kor.
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dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjeleni társadalmi, ismeretterjeszti és szépirodalmi hetilap.
dijak, nyiltterek és hirdetések.
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illeti, amely egyes iparágakban tényleg mu
tatkozik, az még nálunk nem vált oly ve
szedelmemmé, mint több külföldi államban
Hiszen általában véve iparunk még csak a
fejlődés stádiumában van és a fejlődési pro
cesszus ily kihajtásait könnyű még idejében
lenyesni. Vagyis arra kell törekedni, hogy
ama kevés iparág, melyben túltermelés mu
tatkozik, — egyelőre ne forsziroztassék, és
azok, kik vele foglalkoznak, lehetőleg a
mezőgazdaság művelésére tereitessenek át,
vagy — ami nálunk még korántsem baj,
más iparágak űzésére szánják magukat. —
Mert a hazai ipar fejlesztése csak olyan
fontos kérdésünk, mint mezőgazdaságunk
islápolása és a mindkettőre fordítandó mun
kaerő szabályozását a nemzetközi, különösen
pedig speciális gazdasági viszonyaink irá
nyítják időről-időre, még pedig akként,hogy
a foglalkozási ágak jövedelmezősége szerint
az élet terére lépő újabb nemzedék közül
mindig többen azt a pályát válasszák, mely
több sikerrel kecsegtet.
Ne téljünk tehát az ipari túltermeléstől,
de ne hanyagoljuk el azért a földet se, mely
a mindennapi kenyeret szolgáltatja.

sovszky Ernő, Gombás István, Dr. Thasay
Gábor, Heincz János, Simitska János. ifj.
Czukelter Lajos, Borbély György, Kosztrabszky Ferenc, Czikker Ferenc, Takács József.
Borbély György, az értekezlet összehí
vója. üdvözölvén a megjelenteket, elsősorban
Gr. Batthyány Pál főispán Öméltóságát, je 
lentette, hogy a meghívottaknak csak egyharmada jelenhetett meg részint a távolság,
részint egyéb akadályok miatt, de közülök
többen kimentették elmaradásukat südvözlik
a mozgalmat. Jelenti továbbá, hogy a Csányszobor alapra közel háromezer korona gyűlt
össze a keze alatt levő Magyar Paizs kimu
tatása szerint, melyre eddig ö viselt gondot,
kéri az értekezletet, hogy az összeg átvéte
lére, gondozására, további gyarapítására s a
cél kivitelére alakítson bizottságot, mindenek
előtt elnököt válasszon, lehetőleg minden
irányban független és nagy körben tekinté
lyes embert.
Az értekezlet erre lelkes ö.römmel egy
hangúlag Bosnyák Gézát kiáltotta ki elnök
nek, mely után az értekezlet átalakult bi
zottsággá.
Megválasztották
másodelnöknek
Dr.
Thassy Gábort, titkárnak Borbély Györgyöt,
jegyzőnek Fehér Miklóst és ifj. Czukelter
Lajost, pénztárnoknak Simitska Jánost és
ellenőrző pénzvizsgálónak Udvardy Vincét.
A bizottság kiegészítéséül megválasz
tották a zalavármegyei kilenc orszgy. kép
viselői: Gróf Zichy Aladár, Dr, Darányi Ig
nác (miniszterek), Eilner Zsigmond, Gróf
Batthyány József, Farkas József, Filipits
Lajos, Dobrovics Milán, Dr. Nyári Béla,
Dr.
Darányi
Ferenc urakat, — s a
zalavármegyei tizenegy
hírlapnak
szer
kesztőit: Horváth Lajos (Magyar Paizs), —
Dr. Csák Károly (Zalamegye — Zalavárme
gyei Hírlap), Kálmán Pál (Zalai Közlöny
Nagykanizsa), Gábor Ernő (Nagykanizsa —
Nagykanizsa), Szalay Sándor (Zala Nagyka
nizsa), Éles Károly (Sümeg és Vidéke Sü
meg). Dr Csák Árpád (Keszthelyi Hirlap
Keszthely), Németh János (Balalonvidék
Keszthely), Dékány Mihály (Muraköz Csák
tornya), Sz'gethy Ödön (Tapolczal Lapok
Tapolcza), Oszeszly Viktor (Alsólendvai Hír
adó Alsólendva), majd pedig kimondották,
hogy a bizotttságba később még többeket is
fölvesznek.
Ezután Borbély György nagyobb voná
sokban vázólta az eddigi gyűjtés okát, me
netét és eredményét. Neki — úgymond —
sem nagy erénye sem bűne nem volt ez,
csak kötelessége, mert úgy történt — hogy
a Pesti Hirlap 1904 novemberében mintegy
vádoló cikket irt, hogy az ország nagyjainak,
igy Perényi Zsigmondnak s Csány Lászlónak
leendő szobrukra pénzt gyűjtöttek volt, •
most nem tudni, hol van a pénz s különö
sen a Csány névvel kapcsolatosan felhívta
erre Zalavármegye alispánjánák a figyelmét.
Borbély újságírói minőségében érdeklődve

A Csány-szobor bizottság
megalakulása.
A magyar szabadságharcnak egyik leg
nagyobb alakja s egyszersmind vértanúja
Csány László, vármegyénk szülötte volt,
kinek emlékére eddig sem szülő megyéjében,
sem másutt szobor nincs. 1904-ben Borbély
György zalaegerszegi gimnáziumi tanár fel
buzdulva, — mozgalmat indított egy Csányszobor költségei fedezésének a gyűjtésére
Kezdeményezését siker koronázta, mert a
szerény gyűjtés eredménye ma 2782 К
9b f. a melynek folytán Borbély György el
érkezettnek látta az időt arra. hogy az össze
gyűlt pénzt és az akció vezetéséi továbbra
egy bizottságnak a kezébe tegye le. Ebből a
célból folyó hó 3-án Zalaegerszegen, a város
házán Bosnyák Géza nagybirlokos, megyei
bizottsági tag elnökletével megalakult a
szoborbizottság.
A bizottság első tennivalója, hogy fel
hívással ellátott gyűjtőivel küld szét első
sorban Zalavármegye közönségéhez. Remél
hetőleg rövid idő alatt össze is gyűl a kellő
összeg.
A bizottságnak alakuló értekezleti gyüléléséről a következő, értesítést kaptuk:
Az alakuló gyűlésen megjelentek: Gróf
Batthyány Pál, Bosnyák Géza, Dr. Ruzicska
Kálmán, Dr. Kele Antal, Medgyesi Lajos,
Bucsy István, Dr. Urbanek Károly, Apáti
László. Németh Elek, Dr. Csák Károly, Udvardy Vincze, Fehér Miklós, Pásztor Imre.
Suszter Oszkár, Vogel Richard, Haetter Ádám,
Kiss Lajos, Matthuschek Rihárd, Breisach
Sámuel, Jády Károly, Fángler Gyula, Klo-
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széleskörű nyomozást indított az újságban, Borbély Györgynek, mint az egész mozgalom
körlevelekkel s magánérintkezésekkel és tel kezdeményezőjének eddigi buzgó és lelkes
jes meggyőződést nyert arra nézve, hogy a fáradozásáért.
Pesti Hírlap cikke tévedett, mert Csány
László vértanúnak a szobrára sohasem gyűj
K Ü L Ö N F É L É K .
töttek sehol s nincs is erre az alapra sehol
egy fillér sem. A Magyar Paizs 48. számában
megírta ezt az állapotot s hazzátette jámbor
— Előléptetések. A vallás és közokta
óhajtásként, hogy alap nincs ugyan, de le tásügyi miniszter Tömör Boldizsár Csáktor
gyen. Ez óhajtásra Nagykanizsán egy akkori nyái áll. tanitóképezdei és Révfy Géza volt
Névtelen (Gáspár Béla újságíró) letett egy Csáktornyái, jelenleg eperjesi tanitónőképeakoronát első alapnak. Borbély ettől kapott dei tanárokat a Vili. fizetési osztályba, Bennagyobb kedvet s december 22-én a Magyar csák Sztana Csáktornyái polgári leányisko
Paizs 61. számában egyenes felhívást irt és lái tanítónőt, Pastinszky József volt Csáktor
a gyűjtést megkezdte 5 koronával. Azóta nyái jelenleg újpesti polgári iskolai tanítót,
újságjának mindemk számában egy-egy, te Szakonyi Géza nagyKanizsai polgári iskolai
hát mintegy 115 apró közlemény jelent meg tanítót, Grieszbach Gabriella volt csáktőrnyai
erről az ügyről s hangya-szorgalommal is jelenleg karánsebesi polg. leányiskolái taní
kolás gyerekek garasaiból, iparosinasok fillé tónőt és Nánay Sándor balatonfüredi polg.
reiből, tanulók filléreiből, egyesek gyűjtései iskolai igazgatót a IX. fizetési osztályba lép
ből, Zalaegerszeg adományából s különböző tette elő.
utón nőt az alap, mint a hengeritett hó
— Gyászhir. Bencsák Ferenc volt Csák
golyó.
tornyái postamester folyó hó 5-én délután
Majd felsorolta mindazoknak a neveit, fél 2 órakor rövid szenvedés után 73 éves
kik gyűjtéseket eszközöltek s akik egyenkint korában váratlanul meghalt. Az elhunytat
is adakoztak. Aztán pedig bemutatta a Ma városunk minden lakója ismerte. Tipikus
gyar Paizs összes számait, melyekben a alakja volt ő közéletünknek. Nem volt ma
nyugtázások vannak s a takarékpénztári köny gyar származású, a mull század közepén
vecskéket átadta a bizottságnak, mely a je  költözött Csáktornyára, de gyermekei a hazai
lentést tudomásul vevén, az átvizsgálással levegőben teljesen magyarrá nevelődtek.
megbízta Simitska pénztárnokot és Udvardy Csáktornya polgárainak a legöregebbjei közé
ellenőrt.
tartozott. 1858-ban már Csáktornyái posta
A bizottság elhatározta, hogy a gyűjtő- mester volt, a mikor még nagyon szerény
iveket lehetőleg még március hónap első le keretben mozgott a postaügy, de ő csekély
iében szétküldik.
személyzetével lelkismeretes pontossággal bo
Mivel egy idő óta Csányinak is, Csány- nyolította le a már akkor is élénk forgal
nak is írjuk a vértanú nevét, dr. Kele An mat itt a határszélen, honnan Alsólendva,
tal indítványára kimondotta a bizottság Varazsd és Bottornya felé ő közvetítette ko
hogy a gyűjtés ideje alatt erre is gondot csin a postát. 1884-ben a posta államosítása
fordít s a névnek helyes írására nézve az alkalmával megvált állásától, de szállítója
eddig ismert okmányokon kívül még bőveb maradt máig is a kincstárnak, amennyiben
ben is tanulmányozza az ügyet a levéltárak az ő kocsiján szállítják még ma is a postát
ban s megállapítja a helyesebb szó-alakot a vasúti állomásra és vissza. 1885-ben Csák
Örömmel vette tudomásul a bizottság, tornya város közgyámjává választotta, mely
Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfel tisztet 1903-ig, tehát 18 éven át viselte. A
ügyelőnek azt a lelkes ajánlatát, hogy ő a város egyéb közügyéiben is, mint városi
vármegye tanítóságának a figyelmét felfogja előjáró, iskolaszéki tag stb. közhasznú te
hívni a Csány szobor ügyben való buzgó vékenységet fejtett ki. A Csáktornyái Taka
munkálkodásra
rékpénztárnak alapítása óta igazgatósági tagja
A gyűlés végül köszönetét szavazott volt. Temetése folyó hó 7-én fél 5 órakor

ment végbe a polgárságnak általános rész
véte mellett. A halálozás alkalmából a Csák
tornya! Takarékpénztár is külön gyászjelen
tésben rótta le kegyeletét. Az elhunytat gyá
szolják: Zrínyi Károlyné, szül. Bencsák
Fáni, Bencsák Sztana polg. isk. tanítónő,
Bencsák Emma posta segédtiszt, Bencsák
Viktor üzletvezető, Bencsák Richárd polg.
isk. tanár, és Bencsák Ferenc gyermekei;
Zrínyi Károly áll. képezdei tanár veje és
unokái. Nyugodjék békében.
Névmagyarosítás. Granicz Károly alsódomborui lakos vezetéknevet belügyminisz
teri engedélylyel »Gyenese«-re változtatta.
— Március 15. A Csáktornyái áll. taní
tóképző intézet ifjúsága az intézet díszter
mében önképzőköri diszgyülésben ünnepli
meg március idusát az nap d. e. fél 11
órakor a következő műsorral: 1. Erkel:
Hymnus. Énekli az ifjúsági énnekkar 2.
Petőfi: Nemzeti dal. Szavalja Fonay Jenő IV
é. n. 3. Boldis: Nemzeti dal. Énekli az ének
kar. 4. Ünnepi beszéd. Tartja Sáfrán István
IV. é. n. 5. * * *: Hazánk. Előadja az ifjú
sági zenekar. 6. Jakab Ödön: Március 15.
Szavalja Lázár Károly 111 é. n. 7. Marseil
les. Énekli az ifjúság.
A Csáktornyái lparosifjak-Egyesülete a
Zrinyi szálló nagytermében f. hó 15-én este
márciusi ünnepélyt rendez. Az ünnepély vál
tozatos műsora énekből, szavalatokból s be
szédből áll. Az ünnepély 8 és fél órakor
kezdődik.
— A Csány szobor alapra a Zrínyi
szállodai Boldizsár asztalnál múlt hét egyik
alkalmi estélyén Dékány Mihály 17 К 60 1
gyűjtött.
— Csáktornya nagyközség 1906. évi
számadásait most tették közzé. A számadá
sok szerint a nagyközség közvagyona 2031308
К 90 fillért, a nagyközség által kezelt ala
pok 34061 К 14 fillért tesznek ki. Utóbbi
ban a szegényalap 11252 К 21 f, a kórházalap 19087 К 03 f, a Királyi Pál alap
(ovoda) 1611 К 90 f, Királyi Pál alap (elemi
iskola) 2000 K, gazdasági munkás és nap
számos segély alap 62 K, közbirtokossági
alap 47 К értéket képviselnek. A nagyköz
ség közterhe a jelzett alapokon kívül kü
lönböző címeken 1164387 К 71 f s így a

sebben a kisasszony látásától., Volt is neki sok
udvarlója. De haj! a sok udvarló közül egyik sem
ragadta meg az evezőt, hogy vele a kisasszonyt a
Hymen kikötőjébe terefje.
Liliomvölgyi Katinka.
A hangversenyeken, bálokon általában min
den mulatságon ott volt a Liliomvölgyiek utolsó
— Humoreszk. —
salja. Mindig az udvarlók egész rajától volt kö
L
rülvéve; 6 pedig csak ott ült a pamlagon, kezében
•Nőt énekelek.« egy félig hervadt rózsa, (ez kedvenc virága volt)
Liliomvölgyi Katinka kisasszonyról szól az szende pillantásokat vetve, hol egyik, hol másik
ének.
udvarlójára.
Arany János Rozgonyinét, Petőfi Juliskáját
П.
énekelte meg, a biblia pedig nem egy amazonról
•Bármerre járok, őt nem lelem.«
tesz említést, ki egyik vagy másik tette által a
halhatatlanok közé soroztatik.
A bemutatáson túlestünk s így már mint jó
A Liliomvölgyiek valamennyien dicső hősök
ismerősök kereshetjük fel Katinka kisasszonyt novoltak éb karddal kezükben vívták ki az utókor
udoiijában.
elismerését; nem csoda, hogy utódjuk, Katinka
Reggeli kilenc óra volt; a szobacicus — kit
kisasszony, szintén igényt tart a halhatatlan névre.
Nem akarok Liliomvölgyi Katinka bájai fö úgy látszik, Isten jókedvében teremtett — halkan
lött fitymálódzni, halhatatlanságáról sem akarok kopog a boudoir ajtaján. Katinka kisasszony egy
kétkedést táplálni, egyedül csak azt kérdezem, iüggönyökkel elzárt ágyban álmodik — elmúlt év
hol vívta ki Katinka a halhatatlan nevet. Szé- tizedekről. A kopogásra azonban felébred, kinyitja
dánnál avagy Plevnánál ? Nem. Vagy az orleansi az ajtót és azután a toileUe-aszlalhoz ül. Hossza
szűz módjára egész hadseregeket telt tönkre? Az dalmas volna leírni e két órai toillettet és külön
sem. Gyámolitója volt a szegényeknek, kórházakat, ben is illedelmetleneég volna jelen lenni az öltöösztöndíjakat alapított ? Nem. Liliomvölgyi Katinka zésnél.
Várjunk egy-két órát és ekkor elérkezett
a divatárusok, illatszerészek főkönyveibeu lett hal
hatatlanná. Soha egy kereskedőnek jobb Üzlete az idő, melyben a kisasszony vendégeit fogadja.
nem volt, mint az, melyben a bájos kiasszony
Az óramutató tizenegyen áll. Katinka szépen
vásárolt. Naponta tízféle kendőző szer, ugyanannyi bútorozott szobában, »fogadó termé«-ben ül, ke
finom szappan, üdítő viz, ean de Cologne, oly bá zében egy francia divatlap A fogadóterem ajtai
jo ssá varázsolták Katinka kecses tagjait, hogy kinyíltak és rajtuk minden elóleges bejelentés nél
nem egy fiatal ember szivecskéje dobogott erő kül egy fiatalember lépett be.

Katinka nem emlékezett, hogy e fiatalembert
valaha is látta volna udvarlói között.
— Nagysád! szólalt meg az idegen.
— Drain, tudni fogja mi az illedelem és egy
hölgy irányában miképp tartozik magát viselni.—
Ön megsértette az illedelmet, amennyiben nem
jelentette be magát, azután minden bemutatás
nélkül megszólít egy fiatal —
— Fiatalságáról nagysád, meg vagyok győ
ződve. Nevem báró Berdy Kálmán.
— Én liliomvölgyi Liliomvölgyi Katinka va
gyok. Minek köszönhetem a szerencsét, báró ur,
önt lakásomon üdvözölhetni? — kérdé Katinka
oly csábitó mosolylyal, mely Berdvre látszólag
nagy hatással volt.
— Nagysád engedelmével egy rövidke törté
netet fogok elbeszélni, melyben megjelenésem okát
is megmagyarázom.
— Mielőtt ezt tenné, báró ur, szíveskedjék
helyet foglalni.
Berdy, engedve a felszólításnak, leült, azután
pedig folyt alá:
Két év előtt a közeli L. helyiségre utaztam.
Négy órakor délután megérkeztem és este már
táncvigalomra mentein. Legelső dolgom volt, a
hölgyeket szemügyre venni. A terem egyik szög
letében egy bájos leánykát pillantottam meg. ki
félig
hervadt rózsát
tartva kezében, — bt
udvarlók nagy számától volt környezve. Miután
azonban az illető kisasszonyt és udvarlóit nem
ismertem, párbajra pétiig okot nem akartam szol
gáltatni, táncban, játékban, ivásban kerestem
szórakozást. De hiába! Nyugalmam oda volt! Sze
meim előtt 6 lebegett, az ismeretlen, kinek nevét

T

Á

R

C

A

.

nagyközség tiszta törzsvagyona 866921 К
19 f. A pénztári forgalomban 1906-ban be
vételeztetek A) a közpénztárnál 145047 К
40 f, B) az alapoknál 28184 К 40 f, C)
fogyasztási és italmérési adókezelésnél 38445
К 32 f, összesen 211677 К 12 f Kifizettek:
A) a közpénztárnál 145043 К 45 f, B) az
alapoknál 28035 K 1 2 f , C) fogyasztási adóra
38357 К 99 f; összesen 211436 К 56 f s
s igy a pénztári maradvány december 31-én
a) közpénztárnál 3 К 95 f, b) szegény alap
nál 149 К 28 f, c) fogyasztási adónál 87 К
33 f, vagyis az összes pénzkészlet 240 К
56 fillér volt.

hézagot pótól s ilyen ingyenes népkönyvtárra egy ember tegye próbára ostoba ügyetlen
itt nagy szükség volt. A könyvtárt alig egy kedésével, az már mégis nagyon sok a jó 
hónapja, február 1-én adták át a nyilvános ból. Hogy ily szemérmetlénül igyekkezzék
ságnak s annak rövid egy havi forgalma valaki a közönséget becsapni, az a legna
448 műnek a kivétele. Az olvasók száma gyobb ritkaságok közé tartozik. Á falraga
napról-napra fokozódik. A könyvtárt az in szokon is hirdetett programm megtartásáról,
telligensebb osztályon kivül nagy számmal természetesen a megfelelő személyek hiá
veszik igénybe az iparosok s ez utóbbiak nyában, szó se volt, hanem az egy személyre
mintegy •/* részét teszik a könyvtár olva összezsugorodott társaság képviselője tökésóinak.
letlenkedett a publikum legnagyobb bosszú
— Tüzek. Kukovec Iván muraszentke-! ságára. Nagy szerencséje volt a címzetes
reszti lakosnak a padlása február hó 26-án kókler urnák, hogy valaki el nem szólta
kigyuladt és a lakóház tetőzete, az ístáló magát, mert akkor aligha menekült volna
és Novák József szomszédnak az istálója és ép bőrrel művészete színteréről. A fenti cim
—
A gazdaközönség megtévesztését pajtája 400 К értékben leégett. A tüzet va alatti szórakoztató estéket ajánljuk laptár
célozzák az idén (többnyire a morva Bi- lószínűleg gondatlanság okozta, amennyiben saink szives figyelmébe.
senzből) általánosságban tartott plombok a padláson a kémény mellett levő korhadt
Sárközy Sándor, cigányprímás özvegyé
alatt szállított répamagvakkal. Mint értesü gerenda gyuladt ki s attól fogott tüzet aj nek újabban adakozott: N. N. 20 koronát.
lünk, e plombokra többnyire ez van rányom tetőzet.
Az összeget rendeltetési helyére juttattuk.
va: »Originalzüchtung Quedlinburg«, vagy
Bedus Iván kristóffalvi lakosnak feb
— Hirdetmény.Csáktornya község 1907
tOriginal Norddeutsche Saat«,természetesen ruár 28-án kigyuladt a pajtában levő szal évi földadó felosztási jegyzéke
8 na
a termelő megnevezése nélkül, mert hamis mája és a pajta a vele egy fedél alatt levő pon át a községháza 3. sz. hivatalos helyi
név nyomatása bűnvádi eljárást vonna ma istálóval, továbbá takarmánnyal és gazdasági ségében közszemlére kitétetett, ahol az érde
ga után. A gazda sohase tudhatja, hogy ily eszközökkel együtt 700 К érlékben elégett. keltek által megtekinthető. Az elöljáróság.
névtelen és egyenesen megtévesztésre irá A tüzet valószínűleg gyermekek idézték elő
— A háztulajdonosok figyelmébe. Csák
nyuló plombok alatt mi rejlik és miféle gyufával való játszással.
tornya község 1907. évi házosztály és házmagnak jutott birtokába. Ez alkalómmal
— Útban Amerika felé. Zsibrik Imre béradó kivetési lajstroma 8 napon át 3. sz
megemlítjük, hogy éppen a múlt napokban és Gulyás István drávaszentesi 2 0 — 20 éves hiv. helyiségében közszemlére ki van téve,
fejtettük ki a takarmányrépamag termeszté suhancok folyó hó 4-én Amerika felé igye ahol az érdekeltek által megtekinthető. Az
sére szolgáló anyarépák gondos megválasz keztek Prágerhofon keresztül. Csáktornyán elöljáróság.
tásának és aa impregnálásnak nagy jelen azonban az útlevél nélküli állilás köteles
— A közvetlen adófizetési jogosultság
tőségét. — Most nyilatkozik az e téren el kivándorlókat leszállították a vonalról s nak g vármegyei pótadóra való kiterjesztése.
ső korifeusnak elismert Linhart György ma visszatoloncolták illetőségi helyükre. A ki A m. kir. belügyminisztérium a 72,877/H-a
gyaróvári tanár is, ki a „Köztelekében egy vándorlóknál Bréma— Newyork közötti hajó 905. sz. a. kimondotta, hogy az 1883. XV.
t.-c. 9. és 13. §-ai alapján kivetett várme
kérdésre azt feleli, hogy: Az impregnált ré jegy volt.
— A legkiválóbb orvosok egyhangú gyei pótadókra az 1879. XXXVII. t-c. 1,
pamag, melynek elárusitásával hazánkban
Mauthner Ödön budapesti cég foglalkozik, véleménye az, hogy a Zoltán-téle Csukamáj illetőleg 5 §-a alapján kivetett katonabeszálmár gyorsan és egyenletesen kel ki s a répa- olaj pótolhatatlan. Üvegje a gyógyszertárak lásolási pótadóra s általában az állami egye
növények gyorsabban és erőteljesebben fej ban 2 koronáért kapható. Postán küldi a nes adók bizonyos százalékában nevezett
lődnek, ez olyan elvitathatatlan tény, melyet készítő Zoltán Béla gyógyszertára, Budapest, vármegyei pótadókra nézve közvetlen fize
tőnek tekintessék mindenki, akinek az illető
tagadni nem lehet«. — Körültekintő és V. Szabadságtér.
— Nyilvános köszönet. A Csáktornyái törvényhatóság területén állami egyenes adója
tapasztalt gazdáink különben ezt már nagyon
Takarékpénztár 100 К-t, a Muraközi Taka a 200 koronát eléri, vagy ezt meghaladja,
jól tudják.
— Aranylakodalom. Hartmann Adolf a rékpénztár 80 К-t, a Csáktornya-Vidéki Ta tekintet nélkül arra, hogy vármegyei pót
Gsátornyai Tárházak nyugalmazott raklár- karékpénztár 40 К-t és a Grünvald Schwarz adója az egynes kivetési címek szerint vagy
noka és neje f. hó 1-én ünnepelték házas cég 10 К-t voltak szívesek adományozni a együttvéve mily összeget tesz ki. Ezen ren
Csáktornyái önk. tüzoltóegyletnek, mely ado delet 1908. év január hó 1-én lép életbe,
ságuknak 50 évfordulóját.
ez időtől kezdve tehát a kis- és nagyköz
— A Dunántúli Közművelődési Egyesü mányokért a tűzoltó egylet elnöksége ez
ségekben csak azon adózók kötelesek vár
let népkönyvtára ugylátszik Csáktornyán utón is hálás köszönetét mond.
— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyán megyei pótadójukat fizetni, kiknek állami
í. év február hó 27-én megtartott jótékony- egyenes á 200 koronát el nem éri; ellen
sem ludtain, kiért életemet, vagyonomat feláldoz célu jelmezestély tiszta jövedelméből
az ben ha az adózó egyenes állami adója a
tam volna. Sohasem szerettem érzelmeimet el
200 koronát eléri, vagy azt meghaladja,
árulni és igy nem kérdezőskedhettem a bájos ide estélyt rendező bizottság a helybeli >Jótégen után. Ma azonban a mindenható segedelmé konycélu Nőegylet« javára 147 К 50 fillér vármegyei pótadótartozásának befizetése, mint
vel megtaláltam és most előttem van. Katinka adományt juttatott. Amidőn e nagylelkű közvetlen adófizetőé, az illetékes kir. adóhi
előtted a férfiú, ki éjjel-nappal csak reád gondolt, adakozást a nyilvánosság terére hozom, fo vatalnál teljesidendő.
kinek egyedüli boldogsága vagy! Ne vesd meg gadja a rendezőbizottság tekintetes elnöksége
— Házeladás. Alsódomboruban a fő
egy fiatal ember érzelmeit, emeld őt fel hozzád és
s minden egyes tagja ezen egyletünk irá úton levő házamat, üzleti és nagyobb rak
légy övé.
nyában tanusitett jóindulatáért és meleg tár kelyiségekkel, jelenleg gyógyszertár van
Berdy térdre borult Katinka előtt.
— Keljen fel, Berdy ur! Nem akarom önt rokonszenvéért a Nőegylet hálás köszönetét.
benne, eladom. Vevőnek csak 2000 korona
boldogtalanná tenni, sőt. hogy élete nyugalmát Csáktornya, 1907. március 6-án Pálya Mikészpénz szükséges hozzá. Neuteld Henrik
visszaadjam, követni fogom önt mint hű feleség, hályné nőegyleti elnök.
az élet rögös utjain.
919 2 — 2
— Különleges színház címmel múlt borkereskedő Nagykanizsán.
Nemsokára ajk ajkon, kebel keblen pihent
és két hét múlva Katinka Hymen kikötőjébe tar számunkban mi is felhívtuk közönségünk
figyelmét arra, hogy f. hó 5-én este Csák
totta bevonulását,
tornyán a Zrínyi szálloda nagytermében egy
II.
különböző produkciókkal
»Verje meg a teremtő«. ügyes társaság
óhajtja a közönséget mulattatni. Ajánlottuk
Köszönetnyilvánítás.
F.gy hónap mult el a fent leirt találkozás és
az estélyt, mert nagyobb városok napilapjá
egybekelés óta.
A telejthetetlen jó atyának, ipá
óh hányszor csalódunk az életben. Alig múlt nak a megfelelő dicsérő példányait kűldötnak és nagyapának, Bencsák Ferencnek
el egy hónap és Berdy már is egyedül indult kéj ték be hozzánk, sőt megyei laptársaink kö
elhalálozása és temetése alkalmából
utazásra. A rossz nyelvek azt rebesgetik, hogy zől is az előző héten néhányan elismerőleg
nem is tér többé vissza. Megválik majd idővel! emlékeztek meg a fenti cim alatti estékről.
megnyilatkozott megható részvétért a
De annyi lény, hogy ez a kedves báró Katinkától
m. t testületeknek és közönségnek ez
Most
utólag
is
még
mindig
elhisszük,
hogy
néhány ezrest kicsalt, útnak indult és ha az újsá
utón is leghálásabb köszönetét tolmá
goknak hitelt lehet adni, Amerikában élvezi a azok, a kiket más lapok feldicsértek, csak
csolja
ugyan képesek mulatságos estéket szerezni
mézes heteket.
. ..
De Katinka is kárpótolva lett, mert ajtaján a közönségnek, de hogy a fenti hangzatos
a g y á sx o /ó család.
következő sorok olvashatók:
cim alatt összecsőditett Csáktornyái jóhisze
»Báró Berdy Kálmánná, szül. Iiliomvölgyi
mű közönség elnézését és türelmét kedden
Üliomvölgyi Katinka.«
este az előre jelzett ügyes társaság helyett

10. Broj.

Csáktornya, 1907. marciuäa 10-ga.
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Predplatna cent je:

Sve poáiljke se tiéné zadriaga
novinah, naj se poSiljaju na
me, urednika vu Csáktornya.
I z d ateljs tv o :
кnjiáara S t r a u s z S a n d o r a ,
kain se predplate i obznane
4 poSiljaju.

MEOJIMURIE

Na celo l e t o ............. 8 kor.
Na pol leta

OdfOTorni uredoik;

L O P A R IT S R. JÓ Z S E F .

Obznane se poleg pogodbe i fal
raöunaju.

OUvni urednik:

ladatelj i vl&etnik:

M A RGITAI JÓ Z S E F .

S T R A U S Z SÁ N D O R .

Vozne Zivine dobro hranimo, da budu
к protuletnim poslom dosta jaké. Na breje
Duboka tiöina je sada vu gospodarstvu. ili za zabrejati se Zivine imajmo veliku skrb.
Narava vu pravim snu spava i to moremo — Na kraju marciuSs se veC sva marva
reCi da jako dugó spava, jer takova duga, vun more pustití na paSu.
jednaka zima je zdavnja bila. Ako je istina
Vu domaCim kuiiinjskim vrtu moramo
to, da po dugoj, Ivrdoj zimi, moremo rodno zemiju prekopati, pozobaCiti, i ako se vre
i dobro gospodarstveno leto Cekati, onda za- me na topleáe obrne, onda posejamo graha
sigurno bude Ijetos rodna bratva, rodna graáica, Salatu povrtelje, meseCnu povrtnicu
2etva
rani krumper. i luk. Как smo si hoteli za
I curelo je dostig — dosta. Na protu- seme ostaviti, ceklu, petroZola, mrkvu, celletje se znam nebudemo morali zbog suáe lera, zelje (prihranjke) to sada moramo veC
tuáiti, nego na nekojih moremo Cekati da posaditi van, как dojde za to vreme.
bude mala poplava, jer ona velika mnoZina
Vu sadovnjaku je drevje Cistiti, obresnega, koja je med brege opala. je joS do zati treba. Jako je glavno i Zurno delo, da
jednog zrnca na kupu i samo na protuletje guseniCine gnjezde oberemo, jer ako toplebude se talila. Ako búdé to talenje na hit- íe vreme nastane, se jejci, zvaliju i guseniroma doélo, onda more i pogibelji popla- ce se razplaziju po drevju. Vezda je vreme
ve biti.
za protuletno sadjenje. Jer potlam drevo
Setve su vezda na mnogih mestah joá poCne tirati i ako ga onda sadimo veC smo
pod snegom i tak je teZko suditi joä sada ne tak sigurni, da se prime.
kakve su. Ali tak si mislimo, da joS ne
Vu goricah zvrSimo gnojenje. Ako je zemlja
módi prigovarati za sada. ako se je samo
moremo poCeti odprenje. Trsimo se Cím prije
tu ili tam ne zadufila setva zbog velikog
raneáe odpreti i rezati jer tak onda i trs
snega.
Cím prije tira pák mu potli menje Skodi
Marva je dobro prezimila. Vu slami i
protuletni mraz. Vezda je vreme vu ruki
vu senu, tojesl vu krmi je joS na malo
vrSenornu Ceplenju. Как se je zemlja otomestah zmenjkanje.
pila moremo veC i sadili.
Gospodarstveno delo pocivá, samo gnoj
Cmele vu vedrenimi, lepimi dnevi pusse marljivo vozi van. To je po najvise mes
tah navada, da se gnoj vu zimi pelja van timo van, da se oCistiju. Dno koSa oCistimo
Vnogo vekáega hasna ima íz toga zemlja, a mrtve Cmele pometimo sa perotjom van. Ako
gazda se nemora muCiti na protuletje, kada je iz kojega koSa zfalilo meda, moramo —
Cmele sa kupljenim medom hraniti.
i drugo delo ima.
Vu Zitnici Zito Cistimo od kukolja, reSunce veC jako sija, moZebiti, budeju
se za malo vreme moglo poCeti redovito! Setamo i kukuruzu ruZdjimo.
Pivnicu vu lepim vremenu moramo
protuletno delo.
Prvo delo nam naj bude to, da pogled-1 luítati. Vino svigdi dotoCimo i prazne lagve
nemo, как stoji setva od jeseni. — Ako je j oCistimo te Zveplom nakadimo.
Svakefe sredsvo, celoga vu red spraviSetva buja, ili ako je pomrznula na mestah
moremo ju valekovati. Valekovanje pripreCi mo, jer potlam nebudemo imali vreme za to.
da se buja setva legne. Proti bujoj setvi je
__________
N .—p .
ne dobro popaáenje, takajSe sa srpom rezanje, jer tak bude menje Zita, nego najboláe
Politióki pregied.
je valekovanje. Valekovanje se onda mora
svrSiti, gda veő Zito vu slamu ide ali je lat
Vu orsaCkim spraviSCu su proSlogatjejoS vu Crevi.
Na svezanoj ilovaCnoj zemlji je dobro, dna molbenice razpravljali. Osobito mnogo
ako malo za to sluíeCom branom povla- govora je bilo pri molbenicah, gde se zahteva da se samostalna harmica postavi na
Cimo.
Pod protuletno setvo je svaki dober granicah Magjarske domovine. Jer sada je
gazda veC vu jesen podoral. Takvu zemiju na vladi ona stranka koja je zahtevala naje na protuletje samo onda treba orati, a«o vek samostalnu harmicu. A od toga se bo
se je jako sela i ako je zbog vnogo mokri- jiju vu Austriji. Znaju dá onda nebi mogli
ne jako zaCrepela. DrugaC je samo povlaCiti veC 2iveti, jer nebi imali komu prodaju
svoje canjke Pák jer se Svabi bojiju zato i
treba takvu zemiju.
Vu ovim mesecu moramo sejati protu- kriCiju, da bude tak pák ovak i t d.
Kossuth je izjavil, da Austrija za nikaj
letnu péenicu, hr2, jeCmen i protuletnu repicu. Cisto lepő i dobro zrnje, seme sejajmo. nebude zadobilo ono, da bi se na du2e, кик
Dobrom je ako proli 2itnoj hrdji vu 1% na 10 Ijet sklopila pogodba. Austriianci bi
Jo jest 100 litrov vode í jeden liter galicaj na 30 Ijet radi sklapiti Magjari doduáe ni
na 10 Ijet nebi sklopili, ako prveSnja vlada
áalicu operemo Zitno seme.
SenokoSu, как je ne blatna taki ju po- nebi bila sklopila Sa zvanjskimi drZavami
vlaCimo. — Na blatnu senokoSu nepustimo pogodbe na 10 ijet. Так je zato sadaánja
marvu, jer travu zgazi, pretrga i senokoSu vlada i sa Austrijom vu tem poloZeju da
nam pokvari.
sklopi pogodbu. ali ne du2e, как na 10 ijet.

Navuki za marciuá raeseca.

4 kor.

Pojedini broji koStaju20íil.

i horvatskom i magjarskom jeziku izlaíeéi druitveni, znastveni i povucljivi list za púk
lz la z i s v a k i t je d e n j e d e n k r a t i t o : v u s v a k u n e d e lju .

...

Na Cetvert leta . . . 2 kor.

Ako se sada nebudu mogli pogoditi, onda
veC na novo Ijeto Magjarska bude imala
svoju harmicu, kaj bi jako vnogo hasnelo
naáemu narodu.
UCitelji budu dobili poviSenje plaCe. Zaisto uCitelji su do sada najmenje plaCeni
bili, akoprem se oni uajviáe trqdiju vu kő
rist narodu VeC je i Zakonska osnova nutri
dana, koja bude vredila plaCe uCiteljov.

KAJ J E NOVOGA?
K o ie n d t ir . MareijuS 11. Pondeljek Kon
stantin.
12. Tóik, Gregor papa. — 13. Sreila,
Nicefor biSkup. — 14. Óetvrtek, JUatilda kraljica.
15 Petek, Longin muéenik. — 10. Subota Heribert
biSkup. — 17. Nedelja, Gertruda devica. -Evan
gelium öve nedelje je, koj vas mo2e zmed vas
mene pokarati.
Mladi mesec je Cetrnajstoga
tojest vu éetvrlek ob 7 vuri 5 minuti vu jutro.
Vreme bude vetreno a na mesta i oblaCno.

— Imenuvanje. Minister praviCmh
poslov je Kuesz Józsefa csáktornyaiskog namestnog vodju grnntovnice imenuval.
— Prazne notarijusije. Na sobotiCku notarijuáiju je razpisan oglas za zbiranje notari|uáa. Zbiranje bude aprila 6-ga vu
Sobotici vu notariuSkim uredu.
— Tatbina — Podvezanec Mikloá iz
Nagytalu obCme je íebruara 22-ga vu Zrínyiíalvi od druZine Krassovetz Ottója 9 ko
run 52 fillerov vkral. Drugo se nezna
— Bombe V U ctrkvi. Íz Madrida se
javI, da vu Valenciji je od malog vremena
jako uzrujeni narod. Guisela nadbiákup ni je
vu najveCoj Ijubavi puka On je i pod 22ci
nje vreme moral ostaviti syofe mesto. Ali
sada je opet nazad doSel. I za malo vreme
su se poCele bűmbe pojavljati mu vu cirkvi
i pred palaCom njegovom, tak do sada soldaCtvo straZi njegovu hi2u. Jedna bomba se
je vu cirkvi ravno vu nedelju pod meáom
razpoCila. Ali na . reCu nikomu nikaj nije
bilo, — samo nekoliko sredstvah jé uniéteni.
— Obirajte gusenice. Zakón odredju je da svaki gazda mora iz svojega drevja
gusenice pobrati i to najkesneáe do zadnjih
dnevov marcijuSa meseca. Ali ako nebi bil
zakón i onda bi se moral svaki gazda trsiti
da ono napravi kaj je njemu hasnovito 2alostno je, da ipák vnogi gazdi zanemariju
to. Zbog njih anda mora nastradati celo selo.
Jer ako jeden sused obere, a drugi ne, on
da to nikaj nebasni Pak zato je treba, dai
obCinsko poglavarslvo strogo postupa sa takvimi, koji zamudiju zvrSiti svoju du2nost.
— Smrt vu ognju. Vu Kunewaldu
na Ceskem se je strasna nesreCa dogoddá,
как piSeju jedne novine. Pogorela ie hi2n
jednoga Schütz zvanoga zidara. Vu hiZi je
bila Zena sa decom, koja je samo onda
spazda ogenj kada je veC sve vu plamnu
stalo. Pograbi/a je dvoje doce, pa je snjimi
Cez piámén lála van. Öve je oslobodila i

•

onda je idla joS po drugo dvojo deco. Ali koji su se sabirali na óune, da se oslobokada bi ove n esla van se je jedna greda diju, ali zbog zime su na hdroma okrepeli
sruSila na nju i nesreóna йепа je vu ognju i naSli smrt vu morskirni valovi. StraSno je
zgorela sa dvojom svojom decorn.
bilo jadikuvanje, vnogo veliki óastih gospoda
Smesni dogodjaj se je pripetil su se potopila. Na parobrodu je Ы1о 144
vu Belgiji. Vu obóini Cinej je aivil jeden ljudi i zmed ovih se je oslobodllo Zivih
obnoreni ólovek, koj se je zval Legrand To samo 15, dakle 129 se jih je vtopilo. Zbog
je francuzko iure i tuIiko dojde po naSem velikoga pretrplenoga straha i zbog preh»on veliki.» — Obóinski purgarmeSter je o- ladjenja njih je taki drugi dán vumrlo joS
ve dane zapovedal dvem policajom, da naj 4 osobah.
odpeljaju norca vu norih Ыйи vu susedni
— Cirkveni táti. Vu Trieru su vu
varas. Ali nori se nije dal, pak su ga zato staru i znamenitu cirkvu Svetoga Pavla
policaji vkaniti hoteli. Isii su Znjim od kre táti vdrh nutri, te su rvzbili tabernakulum
me do krómé. Nori se je fest opijaml, all i vkrali su jeden zlatni kelih pák dve monniti policaji su ne ostali trezni. Nazadnje su átranoje. Kvar je veliki je med ovih vnogo
svi tri isii vu Ыйи norih. Ali ovdi je sada vredni monStrancija je samo jedua 48 jez er
ravnatelj zavoda ne mogel videti tko je no (marka) korun vredna.
ri jer su svi tri bili straSno pijani. Pa je
— Nesreca na morju. Takajáe zbog
zato telegrafiral vu susednu obóinu, da koj
velikoga vihra se je drugi dán po veliki
je nori. Na to je doSel odgovor, da »Nori
nesreói sa »Berlinom«-om opet jedna druga
je Legrand (on veliki).* 1 ravnatelj je dal
morska nesreóa dogodila blizu Kaneja sa
zaprti jednoga policaja, koj je bil najveksi
I »Imperatrix« zvanorn ladjom, koja je ladja
a noroga je sa jedmm policajom pustil sloI Loyda austrijskoga dri^tva. Vtopilo se je 40
bodno. Samo na tretji den se je zeznala poI ljudi. Veóma se jih je oslobodila — Pod
greSka, i onda su streijenoga policaja vun
! zadnje dneve íebruara pak se je vtopila *Cipustili.
maru zvana barka na severnom morju. Dva— Njeho. Tim imenom su se norca |deset ljudi je bilo vu bárki i ovi su se svi
delali Nagy Lörincu cipelaru vu Budapesti,
potopili.
koj je na kraju varaSa vu jednoj kolibici
— 2 iv o z a k o p a n o . Straáuo je как
stanoval. Ove dane mu je i Molnár Mihályova pucka zakriCala njeho, na kaj se je divjim more Ciniti óloveka greh. Vu WilNagy tak razsrdil, da je äeljezne rasuhe a hemsdorfu vu Nemäkoj je jedna 19 let stara
njegova йена рак пой zgrabila i ovak su I dekla dele poroddá— nezakonito. Du greh
tirali риски. Pucka je dimo Ьейа1а, gde je Injeziu nedojde na svetlo, je dele Zivo, taki
omedleno doli opala. Njezin otec i jeden как se je porodilo zakopala vu zernliu. All
Bog nije tak hotel. Nesreóna dekla je zbeJankó zvani 1ейак su vun poglednuli, gdo
je tiral pucku. Srditi Sujster je sa rasuha- teZala i doktor je zaznal greh. Prijavilo se
sudu, gde bude uesreCna puca za svoj greh
rni na to tak órepnul Janku po glavi. da
zela kaStigu.
je ov taki mrtev se smlel doli. Cipelara su
— Sinjak si je prerezala sa brilvom
prijeli.
— Tko pod drugoga jamu кора, vu Wolfsbergu Ana KouCnik, koja ima svoje
sam opadne vu nju. Varga János iz Kapos- nnanje. Pamet se njoj je zmeáala. NesreCna
je za 9HU korun prodal svoje vole. To je je bila йена nekadaSnjega poStara vu Rohitsch
zeznal njegov sused Gal Ferenc i na svaki Sauerbrunnu. Taki je vunirla.
— Jajce za nasajati moramo jako
naóin je hotel peneze si priskrbeti. Pazil je
kada su Vargovi svi otiSli iz doma samo prebrati. Prilikom toga pazimo na sledeóe:
mala Sest Ijet stara pucka je ostala doma. Jejci za nasajati nesmeju biti prestara. Koje
To je bila prilika, da si peneze priskrbi Gál. su veó 14 dni stareéa, one nehasnujmo 2 a
Pak je zato i otiSel к Vargovim, tarn je is- taj posel. Dok jejci stojiju, je moramo visekal i naSel je peneze, koje si je vu йер del. puta obrnuti, jer drugaC se zuCanjeh na jedVezda je joS samo pucku bi Io treba uniStiti. no stran legne. Kad smo veC jejci nasadili
Zavezal je za tronr jeden vuZinec, napravil po áestirn dnevu moramo j>reiskati |eli, je
je zanjku i rekel je pucki. naj samo tak iz oplodjeno ill ne. Ako pogledamo jejee proti
Sale dene vu zanjku glavu Mala риска как sveói omotanu vu papir, budemo vidli na
se vidi nije dosta razmela, kaj hoóe Gal, sredinu jejea piknju iz koje idu na sve
pak je zato prosila Gala naj joj рокайе, как strane nekakove йИе To pri neplodmm jejie treba vu zanjku glavu deti. Med tem je cu nema. Takovo jejee zemimo spod kokoSi
Gal na stolec si stal i del je glavu vu zanj I moremo ga joá nucati. Papir za omotanje
ku, da tak pucki рокайе igraóu. Ali — как kad viziteramo jejee mora biti dosta debeli
je Bog hotel — stolec se je prehitil i Gál i na formu cevi ga zasuóimo okolo jejea,
je poóel ntati. Puckica je na to odbe£ala duga naj bude ta cev okolo 20 cm. Так
na dvor. Komaj je bilo fertalj vure doSel je nebude — do jejea doála hilra hica od
dimo Varga, komu je puckica povedala sve sveóe.
— Tali se sneg. Med Kárpáti je
kaj se je pripelilo. Vargovi su ЬейаЬ vu sobu ali Gala veC mje moói bilo osloboditi, vnogo snega opalo. Veliju da je ove zime
mrtev je bil. — Vu Galovim йери su naSh viSe snega opalo, как 1887. ill 1895 Ijeta.
vkradjene peneze Varga je taki javil celu Pak zato se more óekati, da bude se ovaj
sneg tahi da bude onda vise poplavah. 0 stvar sudu. Iztraga teóe.
— Zmrzjeni cigani. Huda zima je i sobito Tisza bude vnogo imala vode Na ov
za cigane huda stvar. Gazsi Károly, Lajos i kraj Dune gde smo i mi je veő skoro praJózsi tri brati su iz Sajóréde isii vu DobSi- zna zemlja. Ali vu Trenóinskoj i vise gori
nu na gostuvanje ali vu hataru je je zne- vu Árvi je negdi med gorami 8 — 4 metrov
йш viher zastigel i svi tri su zmrzli. Dakle debel sneg.
— Za nedelju Vu Tamásda obóini
zima I ciganom skodi
— Véli ka nesreca na morju Zbog su donesli takovu odluku, da se krómé nes
velikoga vihra je »Berlin« zvani damSif meju vu nedelju odprte drfcati. Vezda se opoleg Hotterdama na zalun doSel, koj ga pet javi, da su takvu odluku donesleiNagy
je spod na dvoje pretrgel Spodnji del barke Bárod, Beznje, Bánlaka i Feketepatak obóise je taki potopil. Zbog vihra je oslobod- ne, gde je do sada straSna velika bila pijenje ljudih bilo skoro óisto nemoguóe. Ne- janáóina, te su se svi ljudi zaduSili. — Те

odluke bi bilo treba, da b; i vu nafiim Medjimurju napravile nekoje obóine. Je r i pri
nas je straSna pijanáóina. Cirkve su prazne
Vu nedelju a krómé su puné. A őujte joS i
to. da su je i takove krómé, gde se sada
vu korizmi mufcike drSiju. Kam budemo doSli, ako po tem putu idemo dalje. StraSno
je, straSno je! Pa smo onda vredni, da se
nam Bog smiluje?! Nega veó blagoslova pri
nas. Mi smo otiSli od Boga nismo vredni
da nam blagoslov daje. Krómé se obogatiju
narod osiromaSki. Króma, tojest vragova cirkva je puna, ali cirkva dragoga Boga je prazna. Kam bude to doSlo, ako bude vas joS
dalje vrag vodil za nos . . .

Z А В A V A.
Moje rusko su&tnsUo.
Tihi mlaóni jesenski veóer je bil. kada
pred dvemi Ijetmi prama Hnskoga orsaga
hataru se jesem pribli^aval. On dan pred
poldnevom se genul jesem iz VarSova. Med
putovanjem sam si doli set na pet vur du
gó zad^avanje vu Czeslochovabu. Так sam
si raóunal, da do devete vure prispem do
hatara, odonud páko ob pol jedenajstoj vuri iduóern vlakom vu Krakkó. Po jedenaj
stoj vuri nekuliko minut, tarn si poóinem i
oktobra prvu nedelju vu poljskim glavnim
varaáu Krakkó-u budem spurijával.
— Subota je bila, jako malo njih je
putovalo Po takvim mé auda nigdo ni ban
tuval vu mojem miálenju. Íz prvine juliuáa
meseca sprióal sam se od moje domovine.
Za ouo vreme sve je dtáalo, napeto bilo od
jakosti Sivleuja. Vezda vre i jesen prama
zadnjernu ide, Suti se, hrdjavi vs<* se skup
stiskava. Od onda sam hodil po Ameriki.
Tarn je takaj bilo veselo /.ívlenje. Nekaj óudnovitoga tak rekuó neizreóenim premenjanjem razpravlja svoje batke nekakva óudnovita 2ivlenja jakost, kője na svetu ovak
nigde viciel uisam. Natura ljudi vse je tain
rnlado. Vezda sam prek Huskoga orsaga doáel. Ovdi pako je sve dreveno. Takvo uekakvo staro Éivlenje |e ovdi. Narav, ljudi
— как da bi vse skupa povehnuti hoteli.
— Onda pak mi je Czestochova doála
na pamet, gde sam si pred tim toga sei
gori. Jod nisam nigdar videl pavlinske patre ako preni i ov red je takaj magyarskoga fundamenta, scdlo njegov. Nu ovdi sam
je videl vu poljski zemlji pod ruskom oblastium njihova je starinska tvrdjava, vu
njoj starinska eirkva i kloSter. Ovo je poljskoga naroda Velika Maria-Czel, sladki njihov kinő veselja i utjeha. Vre pod stare
tvrdjave vrati na pradnatim taracu leíali su
hodoóastniki, rosnata svoja őela pritisnuli su
na sgladjeni tarac skuftuvali i svojemi suzami poljevali, zatim na svojih kolenah idli
jesu do kraja po straSno velikoj cirkvi. 0 vak su onda ЬИйе dodli к njihovi Majki
tío^oj. 1 pred oltárom onda ona tvrda тийka kost, kakti raztaljeni vojsk se razlejal.
Na кг(й detitimi svojemi rukami molilo
je tarn jezero i jezero hodoóa9tnikov. I ovina zemlji kotajuói тп ой та ljudi su mene
takaj privabili к эеЫ vu glublinu. Hódi?
Dobro je ovdi! Ti si takaj prah pred ogom! Tvoja je takaj óva velika Marija!
—- Ako bi se i bit hotel osloboditi od
svoje miseli, nit onda se nebi mogel. Nego
ni sam se nit hotel.
Za jednu minutn postai je vlak. Zatim
se taki i genul. Kak se vidi nigdo nije sei

«t;

gori. Oh как je dobro! Barem i na dalje si
— Vnogo sam Cul od bezduäne bflro- oficer s dvemi oboruienimi sóidati do kraja
rnorem premiáljavati zvezdah Doljeg njihove kracije. Nego posla sam
uiimal injom nig- pogledne kupeje. Vsakisi mora svoje ime
krotke svetloati.
dar. Nego vezda misül sam si vu sebi как na glas povedati. Oficir poiöfe svakoga preNo ipák pak ravno kmeni trebaje nu- se vidi naj strahoviteáe opal sam
rusu vu gledanoga putnoga lista, nemilostivno iz cetér dojti Nebi mogel drugam
iti, gde niko- poÉirake.
kerom skupa ga van iztiraju. Samo ako sal
ga nebi bludil?
— Kak berá je postai vlak, skup po- ki vu ruki ima s ruskim peCatom pregledaNa jenkrat se odpreju kupeju vrata. berem svoja dugovanja i po2urim se vu noga putnoga lista, onda se more genuti
Jeden oboruíeni soldat stoji pred menőm. Kancelariju. Tarn su veő onda van davali vlak prama Krakkói.
Vu prostoj opravi straSno velikimi ostrugas- pobrane putne liste. Poljeg jednoga velikoga
— Neprestanoma sam imal na skrbi
timi fiim ami. Na pojasu sdvemi revolveri i stola ober protokolov őetiri vu bundu oble- pisarne predsednika kam je iáéi. sam ga
velika sablja, ovo je bila njegova oprava. feni muikarcov stalo je okolo stola, Vsi su nasleduval.
Ostala je svráila ona poznata ruska к pala- pisali. Svakoga putnogalista su prepisali.
— Za doata je nepovoijna njihova stvar
éinti spodobna kapa, koja od zadi na viá Svakomu jedinomu dva revolveri i jedna rekel je onak srdito.
glave bila je poloiena. Za nekakvoga kap- grozna sablja visela. Так, как da bi vlak
— Zakaj prosim?
róla sam ga átimal. Dalje za njim je jeden same haramije bil vozil, nit onda nebi Kan— Zato da ovdi nemremo zvráiti, naj
drugi stal, ravno vu istoj takvoj opravi s celarija mogla drugaf van zgledati.
mi poveju same, odkud dojdete Vi?
jeden kup pismami. Ovajjako je prosti sol— Dober veCer zelim. Sloboden sam
— lz Cestochovabe.
dat mogel biti.
prositi, gde su Kancelarije gospodin pred— A pred tim toga kud ste hodili.
— PasuS? — vikne prama meni — sednik?
— Bil sam vu Varsói, Moszkvi i vu
kaprol.
— Nikakov odgovor. Nit ni me pogle- Petrogradu takaj.
— Kaj zapovedate? pitam njega.
dnula oboruiene garda, mislil sam vu sebi
— Nu vidite zakaj sie si ne dali pre— Paáuá — zakrikne tvrdo velikem medju ovimi pri Casu ni jeden nebude pred- gledati putovnicu s redarskimi kapitani. Vu
glasom.
sednik, nekuliko korakov stupim bliie, je- Petrogradu ste vőinili, ovo vam jejoösreC a
— Kaj bi radi s mojem paáuáom? pi- den civilski gospon dobeii nuter s velikom vu nesreCi. Nego zakaj ste zamudili ovo vu
tarn po nemäkim jeziku.
silóm, skorom me posunol.
Varsói i Moszkvi vciniti?
— Nije odgovoril. Kak se vidi nije znal
— Pardon ovdi je gospodin predsednik?
— Gdo bi to bil znal, im sam tri fernemáki, nego tak se sgrozil s rukom, da
— Nit on mi nikakvoga odgovora nije tale sveta prehodil ove mesece, pak su nigsem taki spazil da se ovde nije dobro Saliti. dal. —
de ne potrebuvali nekaj takvoga cd mene.
Ja sem carov namestnik. Dakle morale —
— Gospodina predsednika iáCem.
Vu Ameriki, Angleskom, Sved i Norvegiji,
podloíni biti — bez svaké reöi.
— Kaj bi radi? pita jeden visoki ofi- nit to su ni pitali od mene, jeli imam put— Podloften sam bil. Prédái sam mu cirski soldat?
noga lista?
svojega paáuáa.
— Moj gospodine od mene su vzeli
— Hja, tarn je tak, a prinas pak je
— Gledi, pregledava, zatim ga
skup
za-mojega putnoga lista vu vlaku njihovi slu t- ovak.
vine i vu iep porine.
beniki i rekli jesu, da nek dojdem simo
— Nego prosim ja sam si nato nit ni
— Kanzlei, veli meni odurno.
delo moje vured postavili.
mislil, nil nigdo me ni opomenul Vu Petro— Vu kakov kanzlei gledim njega.
Onda pri őasu bude falingasti, putni gradu mi je Oátanaá dal pregledati mojega
— Kanzlei, Kanzlei! opetuvano netrp- list. Cekajte ja vezda nemam vremena se putnoga lista. Ja sam si tarn to bil mislil,
Ijivo. —
svami muditi. Dojdite za poldrugu vuru, gda da ovo je zato, kajti sam ovdi pofel rus— Jeden udvoran poljak vidi, da sam vre odide krakkoiski vlak.
koga orsaga putovanje.
iz van sebe, ta se poiuri i pita soldata, kaj
— Prosim zadopuäfenje, ja ravno so— Da kaj ste si vi mislili ovo sim
bi rad s menőm. Soldat van potegne moje- vim
vlakom nakanil sam vuKrakkó puto- ne spada. Natimvezda ovdi pomoói ni moói
ga putnoga lista i Snjega prepoveda n|emu vat prosim prvlje naj vu red postaviju stvar
— Gospone prosim naj nekaj vCiniju.
nekaj. Nekakva stradna misei me obide. U- moju.
Im za naveke nemremo ovdi ostati
dvorni poljak mi je zatim odprto i raztol- Nit reói od tóga. Vi ovdi morate
— To je ségurno. I vCinim takaj. Nenaöil ovo:
ostati. Radi budite, ako zutra seh dob mo- go na vaáe stroáke. В dem telegrafiral vu
— Moj gospodine — veli vaS putni rete oditi.
Petrograd na redarskoga kapitana, gde je
list nije vu redu. Na|bli2eáe postojaliáőe je
— Joá jednu zadnju probu sam naói- vaáa putovnica za znamenuvana i ako^odoGranica. Ovo je ruskoga orsaga hatar. Tam nil, sam appeliral.
nut takovoga odgovora dobimo da moreju
vsakoga putnika putni list previzitiraju i sa— PoStuvani gospodin predsednik, ja oditi, onda njih pustimo, ako ne onda . . .
mo onda ga pustiju vu Austrianski orsag. sam putnióki Clovek. Moje vreme i penezi
— Kaj bude onda?
— Pak kaj ima za falingu moj putni takaj su izraCunani. Так sam si moju stvar
— Onda njih nepustimo
list? pitam mojega poljaka?
zraöunal, da pozutra doma moram biti. Ru— Pak kada dojde nazatodgovor.
— To ja neznam. Dosta je tomu da beli moji takaj su veö minuli. Vezda opet
— To ja neznam. Nego ako vezda odje falinga vu njem i vi dot Cas iz ruskoga moram zmenjati peneze? i gde? Prosim na- mah budemo telegratirali, onda zutra do pol
orsaga nemrete van iti, dok ovu lalingu vu to naj budu obzirom.
dneva dobimo odgovor. Ovdi je jedna poáreCenoj Kancelariji vu red nepostaviju.
Ovo nanas nikaj nespada. Vi ovdi
mo- tena oätarija poleg kolodvora, idite tamo i— Nego moj gospodine, im ja iz ovim rate ostati. Dojdite za poldrugu vuru.
prespite se tarn. Zutra ta poálem po vas.
mojim putnim listom putujem iz Chicagóe
— Mozbit stokrat sam iáéi kre onoga
— Telegram je otiáel »sluibeno.» Piai
do sim preko Angiié, Norvegie, Svajcarsko- hitvanskoga granicaiskoga kolodvora. Nikak til sam za njega 8 k. 50 fill. Onda sam s
ga i preko samoga ruskoga orsaga,
pak je nisam si mogel premisliti, kaj more biti za doli legel.
vse povsud dober bil, з а т о vezda na jen- falingu vu mojem putnim listu. Da sein naj— Kaj sam ]senjal,
to neznam, nego
krat je falingasti postal?
mre vu Helsingforsu najprvió stupil na ru- drugi dan ob poldan izbilja doáel je odgo*
— VsakojaCki da je öudnovito, nego sku zemlju, как je to moguőe, da tarn nisu vor od petrogradskoga redarskoga kapitana
ovdi как imaju sreCu znati, nije navadno imali nikakvoga prigovora. dapaCe nit vu sledeCe: »Morém oditi.
áalu delati. Vidite, da su nas i soldati takaj Petrogradu takaj ni? Ce prem kad sam se
— Nu odmah sam iáéi, как ona ptica
ovdi ostavili. Nemremo pomoli.
Nuter mo- javil pri redarskim kapitanu, su ga takaj koju iz krletke van pustiju. Nego kad sam
rate iti vu Kancelariju.
previziterali.
Jeli to nije mozbit sekatura?
vu vlaku sedel, sam si vu sebi mislil: Ce— Tarn mozbit zeznate kaj ie falinga.
— Nego zakaj bi ravno mene sekerali kaj samo ti vredna sablaska revolverska
— Dakle naj mi dadu sim mojega put- lak sam si premiáljaval vu sebi.
vlast i tvoji dnevi su veó zraCunani. Crepne
noga lista.
— Ob pol jedenajstoj vuri na prvo tvoje table zdrobiju, ti pogineá, vritneju te
— Naj se ne trudiju etim moj gospo- dojde krakkoiski vlak. Granicaiskoga posta- nekuliko krat, pak i tebi reóeju takaj nego
ne. To se nemre pripetiti da bi nazaj dobili jalidCa jedna stran je ruska, druga pakoau- s drugim razumlenjem.
prvlje, doklam vu Kancelariji ne pregledneju strianska. — Nego ako vlak na austrianski
*Moreá oditi.»
как se ima stvar.
strani poztoji, ruska strata onda takaj na
— Nut nit nisu minule
dve Ijeta rus— Vlak zatuCne. S mojim Poljakom prvo stupi. Kak je dugi vlak,
na 10 kora- ka bürokracija se veC steple. Revolverskimi
sam se zrukoval i zahvalil na njegovem do- kov duíine videti je jednoga
oboruienoga maáinskimi ljudmi ni mofii naroda vladati.
brim prijjteljstvu.
soldata s revolverom i sabljom. Vsaké ku.
— Verek raziöla se je moja misei, как peje vrata moraju odprta biti od one strani
P° : *zs<^ A lajo su
da se golubi prestraáiju i na hitroma se tam na kojoj se nuter ide. Putniki jós za vr^me
M. F.
________ _
poaiavi pred menőm stradno stradilo.
du2ni jesu nuter iti. Kad su veó nutri jeden
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BUDAPESTEN
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FÜG G ETLEN
ELLEN ZÉKI
nagy napilap
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Előfizetési ára:
Egész évr e. . . .
Fél évre
.
.
.
Negyedévre
. . .
Egy hónapra . . .

.

28 kor. — fill.
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„ — „
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2
„ 40 „

Megrendelési Kim : M ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest, VII, RókóczMt 54.
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2 1 5 . sz 1907. Árverési hirdetmény. 1611. sz. 1907.
Alulírott bírósági végre lajtó az 1 8 8 J
Árverési hirdetmény.
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás évi LX. t.-cz. 102. §*a értelmében ezennel
bíróság 1905. évi Vp. II. 423, 4 2 4 ]3 számú közhírré teszi hogy a Csáktornyái kir já
végzése következtében Sebestyén Lajos ügy rásbíróság 1906 évi Vp. 595/3 számú vég
véd által képviselt Gróf Festetich Jenő za- zése következtében Karabélyos Elek ügyvéd
laujvári lakos javára Stobich Péter zrínyi- által képviselt Tóth József pinczei lakós ja 
falvi lakos ellen 276 kor. s jár. erejéig 1906 vára Jambrovics Tamás szelenczei lakós e1évi január hó 3-án íoganatositott kielégítési len 118 kor. s jár erejéig 1907. évi január
végrehajtás utján lefoglalt és 800 kor. fillér hó 31-én foganatosított kielégítési végrehaj
re becsült 1 8. számú hajó malomból álló tás utján főlűlfoglalt és 1040 kor. becsüli
ingóságok nyilvános árveresen eladatnak.
lovak, szarvasmarha és egyébb gazdasági
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já  felszerelvényekből álló ingóságok nyilvános
rásbíróság 1907. V. 152 sz. végzése folytán árverésen eladatnak
150 kor. tőkekövetelés, s lárulékai erejéig
Mely árverésnek a Csáktornyái kir já
Zrinyifalva község határán végrehajtást szen rásbíróság 1907. V. 77/2 sz végzése folytán
vedő malmának leendő eszközlésére
118 kor. tőkeköveleles, ennek 1906 évi au
1907. évf március hó 18 napjának d. u. 3 órája
gusztus hó 25 napjától járó 5 % kamatai és
hátáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
eddig összesen 63 ког. 54 fillérben hiróilag
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,
már megállapított költségek erejéig Szélén-1
h gy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.
ezén leendő eszközlésére
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz1907. évi március hó 13 napjanak d. e. 10 órája
fizetés mellett, a legtöbb ígérőnek becsáron
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
alul is el fognak adatni.
Kelt Csáktornyán, 1907. márc. 4. 932 dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.
t.-cz. 107. és 108. §-a érleimében készpénz
fizetés mellett, a legtöbb ígérőnek becsáron
alul is el fognak adatni.
Kelt Csáktornyán, 1907. tebr. 27. 927
hanem meg is kell kislrelni BERGMANN
é s TÁRSA, Dresden és T e tsc h e n a /E
régen bevált, gyógvitó hatású

8 2 5 tk 807.

Steckenpferd títíomtej-9zappanát

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság
közhírré tesz», hogy Zakál Henrik Csáktor
nyái ügyvéd állal képviselt potocsár Ferenc
varazsdi lakos végrehajtatna« Vnkovi cs
György miksavári lakos ellen 409 korona
44 fill, tőke és járulékai iránti végrehajtási
űgyégen elrendelt árverés megtartására.

azelőtt Bergmann-féle liliomtejszappant
(je g y : 2 Bergmánner'l hogy szeplőktől
ment, fehér arcbőrt, valamint gyengéd
arcszint nyerjünk.
D a r a b j a 80 fillér-ért k a p h a t ó :

StríhU rcstVfrcK-nél
Csáktornya.
971 2 7 - 5 0

________________

Árverési hirdetmény.

1907 évi april hó 5 napjanak délelőtti 10 órajara
uj határnapot tűzött, a mikor végrehajta
tn a k 409 kor. 44 till tőke, ennek 1904
évi november hó 1-től járó 6 % kamatai,
133 kor. 97 fill, és 19 kor. költségekből álló
követelése kielégetése végett a miksavári 106
Ikv. 275 hrz. szám alatl foglalt ingatlan a
végrehajtási törvény 156 § a értelmében
egészben 390 kor becsárban, a/, ugyan ol
tani 372 tkv 309 'a /3 hrz. sz ingatlan

szintén a végrehajtási törv. 156 §-a alapján
egészben 301 kor. bresárhan az u. o. 373
tkv. 175/4 hrz. sz. egész ingatlan 66 kor
becsárban, végül az ugyanezen telekkönyv
ben jogialt 175/b, hrz. sz. egész ingatlan
50 korona becsárban Miksa vár községhá
zánál Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd vagy
helyettessé közbejöttével megtartandó nyil
vános birói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10%
át készpénzen vagy óvadéképes pajorban p.
kiküldött kezéhez letenni és pedig 39 kor
30 kor. 10 fill. 6 kor. 60 fill. 5 korona.
Kir. Járásbíróság, mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1907. évi február hó 15-én.
928 1 — 1
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 1907 évi V. 83 számú vég
zése következtében Dr. Hajós Ferencz ügy
véd által képviselt Bayer Gyula zalaujvári
lakos javára Stein Miksa nyirvölgyi lakos
ellen 2000 korona s jár. erejéig 1907. évi
tebruár hó 4-én foganatosított kielégítési
végrehatás utján lefoglalt és 818 koronára
70 fillérre becsült szobabútor, üzleti felszerelvények és fűszeráruból álló ingóságok
nyilvános árverésen eladatnak
Mely árverésnek a Csáktornyái királyi
jbiróság 1907 V. 83 sz. végzésé folytán
2000 K. tőkekövelétes, ennek járulékai ere
jéig Nyirvölgyön leendő eszközlésére

1907, évi március hó 16-lk napjanak d. e. 10 órája
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek
becsáron alul is el fognak adatni.
Csáktornya, 1907. márc. 1
926
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I AGRARIA
MAGYAR GÉPFORGALMI RÉSZV. TARS.

Benzinmotorok
Benzincsépiek
Malomberendezések л.
Kérjen minden gazda
рф* árjegyzéket
Levélczim :

872 1 1 —52

„AGRARIA“ Budapest, Váczi-út 2.
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GLORIA“

12 kis vagy 2 nagy üveg bérmentve kor. 5.
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Hochsinger M. és Fiai

^

C s á k to r n y a .

^

Hochsingerova
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U n la k e e é g n e k f ü r е е t e
Írja n a k .

o b e n te eilree* t n a
firn tu “

é

12 malih Ili 2 velike boce franko kruna 5.—

M. Hochsinger i Sinovi
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czim- ós szobafestő,tovtibbii mázoloműhelyt nyitottam.
Minden e szakim vágó munkát elvállalok, di
vatosan, gyorsan és jutányosán elvégzek.
Szives pártfogást kérve, maradok
teljes tisztelettel

Vídovíce

^
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo
mására adni, hogy helyben (Szük-utcza, Magyaricsíele ház) egy

GLORIA najboljejesredstvo í
p ro tiv R e u m e
„
Is p a d a n ja v la s i
„
Z u b o b o lje
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A Vaspálya-utcza sarkán levő
házamat szabad kézből azonnal
eladom. Bővebbet nálam (vagy
Hepp Ede pékmester urnái Rákó- ^
ezi-uteza).
^

Hochsinger-féle ff
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