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kesztőség nevére küldendő.
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Strausz, Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.
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Nagyböjti elmélkedések.
Az a komoly nap, midőn az egyház 

szolgája szentelt hamut szór a hivő fejére 
azon megrendítő Figyelmeztetéssel: emlékez
zél oh ember, hogy por vagy és porrá 
leszesz!

Kedves olvasóm! Ön talán mosolyog 
és gondol azon sok órára, melyek egy év 
közét képezik.

Ön nevet és gondol azon óriási min- 
denségre, melyet az örökkévalóság számára 
épitve vél. Ön mosolyog és eszébe jön az 
a sok ember, akik áthatva a legvirágzóbb 
lét által, tréfálnak, ujjongnak és testalkatuk 
mostani erejét tekintve, — Mathusalemi 
kort elérni reménylenek! Vigyázzon kedves 
olvasóm, nehogy esetleg mosolygása mellett 
rögtön beteljesedjék önön is azon komoly 
jövendölés: por vagy és porrá leszesz!

Tekintsen csak körül és csakhamar 
változni fog könnyelmű mosolygása a leg
mélyebb komolysággá; mert ahová csak te
kint, mindenünnen az a rémitő hang tolul 
Ön (elé: hiúság minden!

Igen, bizony hiú dolog támaszkodni az 
időre; minthogy semmi sem rövidebb az 
időnél, mert ha az egyszer elmúlt, akkor 
mindenkorra oda van; a jelen pedig csak 
egy perez és a jövő bizonytalan!

Az idő egy hatalmas folyam; a jelen 
mindig elsiet és mindig utána jön a jövő; 
minthogy pedig folyton van változás: ennél
fogva mindig úgy látszik, mintha örökös ál
landóság uralkodnék; és ez azért van igy, 
mert az embernek rövidlátó szeme mindig 
csak az egyes dolgokra tekint és nem emel
kedik az egésznek szemléléséhez

De nemcsak az időre építeni hiú dolog; 
hanem a világra is és mindenre, a mi benne 
van. Olyan ez a világ, mint egy roskatag 
kunyhó, melyet az első vihar halomra dönt
het. A légy neki rohan az égő gyertyának 
és ott posztul; a sast lerántja a golyó a 
magasságból; a íalzatban rejlő kígyót szét
vágja az ellenség kardja; a madár dala ott 
csattog a levegőben, de a légáramlat elra
bolja az édes hangokat; a virág olt fejlődik 
a hegyen, völgyön, télen pedig elfouyad és 
porrá lesz.

Azonban olyanok a világ adományai is. 
Az ő gazdagságai és javai elmúlnak, mini 
a lehelet; mert a gazdagság egyik háztól 
másikhoz vándorol; — mint költözik egyik 
gunykóból a másikba a szegénység és a 
nyomor is!

Olyan ez a világ, mint az éjszaka; 
mert miként egy aranyos álom minket ámít 
és csal az éjjel: úgy ámit a világ is az ő 
ígéreteivel; mert ő maga is mulékony lévén, 
semmi tartósat nem adhat! — Hiúság min
den; mulékony ezen világ alakja is!

És micsoda a hatalom, tisztelet és szép
ség e világon?

Hol van azon fejedelmek hatalma, akik 
azelőtt az emberek milliói fölött uralkodtak; 
akik városokat és várakat építettek; kirá
lyokat és birodalmakat véres csatákban le
győztek?

Hol van Salamon az ő bölcsességével, 
Sámson az ő erejével? Hová lett a dicső 
Ahasverus? Hová lett a volt császárok ha
talma? Mindezen kérdésekre csak egy fele
let van; fűit volt!

De a világ porával elenyésznek az em
berek is; úgy volt az eddig, úgy van most 
s igy lesz jövőre is! Aki a világra jön, már 
is útban van sírja felé! Aki napvilágra jön, 
az oly virág, mely a sir sötéttébe szállni 
kénytelen! Az egyik jön s már is távozik 
a másik. Ez kincseket halmoz, az haldokolva 
elhagyja azokat!

Miként a folyó vizet ujjakal tartani és 
megállítani nem lehet: úgy van ez az em
ber életével is!

Ahová csak szemünk tekint, a legma
gasabb hegyeken, a bányák aknáiban, a ten
ger mélyében és a sziklák hasadékaiban, a 
városok, falvakban és a puszták magányai
ban: mindenütt — sirokl

S ahol csak a szél fölveri a port az ő 
nyugalmából: ott reánk fújja az elhalt em
berek porát; amint egykor a mi porainkat 
is hordani fogja a szellő mások szemeibe; 
mert mindnyájan porból vagyunk és. porrá 
leszünk!

Az a hamu, melyei az egyház szolgája 
fejünkre hint hamvazó szerdán és az ő ko
moly, megrendítő szavai, arra intenek min
ket, hogy gondoljunk múlandóságunkra s a 
halálra.

Mindenütt tajáljuk a halált! Gondoljunk 
csak a sok temetőre széles e világon, ahol 
mindazok enyésznek, a kik itt már előttünk 
léteztek és a kik hangosan hirdetik a mi 
múlandóságunkat is.

Ha látni akarjuk a halált, képzeljük 
magunkat lelkűnkben azon betegek ágyai
nál, ahol ők oly sokáig szenvednek, mig 
végre kínjaiktól megszabadulnak.

Ha találni akarjuk a halált, gondoljunk 
azon számtalan alkalomra, a hol az rögtön 
megragadhat mmket; s ehhez nincs is neki 
szüksége a tűzre, vizre háborúra, pestisre 
vagy éppen vérpadra; szüksége van csak 
egy vércseppre, amely esetleg rögtön meg
akad testünkben; szüksége van csak egy 
kavicsra, amelyen esetleg szerenosélenül meg
botoltunk és elestünk, szüksége van csak 
gutaütésre: és már is áldozatul estünk az 
irgalmatlan, kérlelhetlen halálnak!

Minden oka lehet rögtöni halálnak, mert 
ő gyorsabban halad a villám tényénél!

Minden, ami test, ami hús, — olyan, 
mint a fű; minden nagyszerűség pompa, — 
olyan, mint a fűnek virága!

Porból van, — porrá lesz!
Memento!

Cselkó József.

Keressenek-e a nők?
A tudomány, az alapos ismeret a siker 

záloga. Ez tanítja hogyan kell »keveset mar
kolva is sokat lendíteni«, szóval hogyan kell 
valamely pályán eredményesen működni. 
Egy szakmáját alaposan értő elme tiz, száz 
alárendelt embert el tud foglalni, azért mégis 
ő végzi, az ő lelke kormányoz és őrködik 
a sikerre, s ez a legfőbb.

Végeznek-e a férfiak mindent maguk? 
Korántsem. Sokszor hetekig vannak távol 
gyakorlati munkásságuk helyéről, vagy fe- 
küsznek betegen, anélkül, hogy az általuk 
vezetett vállalatok fennakadnának, mert jó- 
eleve úgy intézkednek, hogy távollétük alatt 
is minden az ő szellemükben végeztessék, 
s mindig találkozik egy-egy alárendelt egyé
niség. aki őket egy időre helyettesítheti. A 
fő az érzelem, az irányadás. Hasonlóképen 
tesznek a nők is a gondjaikra bízott gazda
sági ügyekben és a háztartásban. Az idő 
drága, azért a kevésbbé fontos dolgot alá
rendelt egyéniségek, cselédek, napszámosok 
által végeztetik, az ő Útmutatásuk mellett;

I így telik midenre idő, gyarapodik a jólét és 
ezért házuk is a rend, tisztaság és kénye
lem tükre.

És a városokban is találunk olyan nő
ket, a kik a nap legnagyobb részét boltban 
vagy műhelyekben töltik és házukban azért 
mégis rend és tisztaság uralkodik. A tisz
taságot szerető nőnek egy körültekintés alatt 
egy porszem sem kerüli ki Figyelmét, a jó 
gazdaasszony meg jól utána tud számolnia 
szakácsáénak, és ez a fő; mert amely cse
léd ezt tudja, az nem is hagy egy porsze
met sem bútoron és az utolsó csekélységig 
be tud számolni úrnőjének.

Felmerül azonban a kérdés, vájjon mi 
lesz annak a szegény embernek házából, 
gyermekeiből, akinek nincsen módjában 
cselédeket tartani, ha a nő a kereseti pályán 
van elfoglalva. Helyes kérdés, de a felelet 
rá igen egyszerű. Mert íorditsuk meg a kér
dést Segítve van*e a szegény emberen az 
által, hogy neje nem tud egyebet, csak tisz
tán tartani a házat? Tud-e ilyen ember nőt, 
házat és családot eltartani? Ha nem tud, 
nem jobb-e reá nézve, meg sem házasodni, 
semmint még egy nőt is, egy egész csalá
dot a nagy nyomornak kitenni? És nem-e 
jobb az ilyen nőre nézve, sohasem menni 
férjhez, semmint örökös teher, örökös cölönk 
lennie egy szegény ember nyakán ? És nem 
vergődhetnek-e ki könnyebben a szegény
ségből, ha mindaketten keresetképesek? Az
tán a gyermeknevelés! Képes-e ilyen sze
gény ember gondoskodni gyermekeinek ne
veléséről, aki élelmükről sem gondoskodhat? 
És nem részesülhetnek-e inkább célszerű 
nevelésben, ha az anya is keres a házhoz?

Mind olyan kérdések, melyekre a min
dennapi élet felel, ha elég emberszeretetünk 
van a szegénység hajlékait fölkeresni. Minél 
csekélyebb ott az anya munkaképessége,
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annál kevésbbé nevelheti gyermekeit, s an
nál kevésbbé tarthatja tisztán házát. Szeretné 
tenni, de nem engedi a nyomor. Szive, feje 
elkábul, keze, lába elcsügged azon egyetlen 
gondolattól, hogy gyermekei éheznek, fáznak, 
rongyosak! óh, rettenetes tudat ez! Napo
kig lót-fut szegény, keresve egy kis munkát, 
hogy szeretett szülöttjein segitsen. Kietlen 
neki a ház, félelemmel néz a férj bubánat- 
tal telt arcára, belekapaszkodik minden szal
maszálba, hátha ez segít! Így telnek az 
évek és nőnek a neveletlen gyermekek, 
s velők a nyomor, miglen kétségbeesés és 
bűn lesz belőle; Mi egészen máskép volna, 
ha az anya maga is valamely hasznos mun
kához értene! Mindjárt felényivel kisebb 
volna a szegénység és tizakkora a jobbmódra 
vergődés biztos reménye.

Azért ha a jómóduakra is áldás a nők 
munkaképessé tétele, a szegénységre nézve 
tizszerte az. A jómódú nő nemesebbé válik 
általa, mig a szegénységnek éppen földi 
megváltása: megváltása a nyomortól, a bűn
től és a kétségbeeséstől. Akik pedig legtöb
bet nyernének vele, azok a gyermekek. Ezek 
most az ínség bünlenyésztő iskolájában fol- 
nevekedvén, legnagyobbrészt a társadalom 
söpredékévé válnak, mig amúgy a munkás 
ság példája által szintén munkásságra ősz- 
lönöztetvén, a jobb nevelés, melyben épp e 
munkásság következtében biztosabban ré
szesülhetnének, kétszerié jó hatással volna 
reájuk.

— Képviselőtestületi ülés. Csáktornya 
nagyközség Képviselőtestülete lolyó hó 7-én 
Petries Ignác községi biró elnöklésével rend
kívüli közgyűlést “tartott, melyen 1 a mull 
1906 évi nagyközségi számadást jóváhagyó
lag tudomásul vették, a számadást vezető 
elöljáróságnak a felmentvényt megadták és 
a számadásokat további eljárás céljából a 
törvényhatósághoz felterjeszteni rendelték, li 
Az esküdszéki tagok összeírásához Gránei 
Miksa és Mózes Bernát községi képviselőket 
küldötték ki.

K Ü L Ö N F É L É K .

Március 15.
Március 15-ét, a szabadság ünnepét 

szokásos és lélekemelő módon ülte meg az 
egész magyar nemzet. Mindenütt kegyeletes 
módon emlékeztek a szabadság dicső baj
nokairól és ünnepélyek keretében méltatták 
a nap jelentőségét.

Csáktornya is ünnepelt. Délelőtt 9 óra
kor ünnepi mise volt a róm. kath. temp
lomban, a melyen a Csáktornyái iskolák, a 
zalaujvári és dráva9zentmihálvi népiskolák 
tanulóifjúságai tanáraik és tanítóik vezeté
sével testületileg jelenlek meg. Mise után a 
Csáktornyái iskolák tanulói saját intézeteikben, 
házi ünnepélyek keretében rótták le kegye
letüket Ez iskolai ünnepélyek között legna
gyobb szabású volt a tanitóképzőintézet házi 
ünnepe, mely a múlt számunkban közölt 
Programm szerint fólyt le nagy számú kö
zönség jelenlétében.

Este a Zrínyi-szálloda nagytermében 
gyűlt össze a márciusi nagy napok emlékét 
ünneplő közönség, hol a Csáktornyái iparos 
ifjak egyesülete rendezte a szépen sikerült 
estét. Valóban megható volt, mikor az ide
gen ajkú iparos ifjúság soraiból egy-egy 
megjelent a a pódiumon s elszavalta a neki 
kiosztot hazafias költeményt. Hogy a költe
mények és énekek betanulása mily nehéz
ségeket okozhattak, felemlíteni is fölösleges, 
ha figyelembe vesszük, hogy a Csáktornyái 
iparos ifjúság legnagyobb része még ma is 
csak töri a magyar nyelvet, de szivében, 
lelkében és hazafias érzésében versenyez 
bármily magyar vidék iparos ifjúságával. Az 
ünneplés különben a következő műsor sze
rint folyt le: »Hymnus« énekelte az ifjúság 
énekkara. — »Talpra magyar« szavalta 
Leidli Lajos. »Talpra magyar« énekkar. 
»Előre« szavalta Wortman János. Az ünnepi 
beszédet Peitl József üveges segéd mon-

T Á R C A .

A nők és a dohányzás.
Nem ismerek olyan nőt, kivéve az emanci

páltak gárdájából valót, aki elvből nem volna 
ellensége a dohányzásnak Féltékenység okozta-e, 
nehogy a férfiaknak más eszményei is legyenek ;iz 
asszonyon kívül, de asszonyok rögtön pártot ütöt
tek ellene.

Az asszonyok ezt a velők született féltékeny
séget a dohány ellenében úgy leplezik, hogy iá- 
fognak minden csúfságot a szegény gondűző pi
pára. Hogy befeketíti a függönyökéi, az még hagy- 
ján, mondják a szép közvádlónők, de megtámadja 
az egészséget, idegessé teszi a férfiakat, rossz 
emésztést okoz, meg álmatlanságot, hogy a férfiak 
rossz kedvvel ülnek ebédhez, meg vacsorához, 
minden ételi kifogásolnak és csak úgy válogatnak 
a jó  falutok közt, ennek csupán csak a szivar, 
meg a pipa az oka.

Súlyos vád. s habe lehetne bizonyítani, való 
ban megérdemelhetné a vádlott, hogy máglyát csi
náljanak a sok pipaszárból, ami világszerte el vau 
terjedve és égessék el őket. De lássuk csak, n m 
volna-e mód arra, hogy a nagy tűzvészből mégis 
megmentsük azt, ami megmenthető.

Volt nekem egy derék öreg prolekloroiii,aki 
húsz és nehány esztendő előtt beavatott a do
hányzás művészetébe Ott lakott, ahol Magyaror
szágon a legnemesebb bor terem, s az öreg Me- 
zőssy Lászlót mindenki isnerle, nemcsak a 
Hegyalján, de széles Magyarországon. Az első pi
pát tőle kaptam és annak ezüstkupakjába be volt 
vésve az igazán megszívlelendő jelmondás;

— Ulti non abuti.
Élj vele, de vissza ne élj vele. Ezt a taná

csot adta nekem Mezőssy bátyánk, s azt hiszem, 
ha valamennyien követnök, kik az Ur színe előtt 
pipáxunk, »'szép asszonyok haragja is lecsillapulna,

s nem indítanának élet halálharcot ezen kedvenc 
passziónk ellen. Kétség nem fér hozzá, rászolgál
tunk az ellenszenvre, inert túlzásba vittük a 
dolgot.

Hanem ami a fentebb formuláit vádakat illeti, 
azokat nem lehel úgy általánosságban elfogadni, 
de még kevésbbé helybenhagyni. Ha a dohány 
csakugyan olyan veszedelmes portéka vclna, mint 
aminőnek az asszonyok szeretik feltüntetni, első
sorban a dohánygyárak munkásain nyilvánulna 
rettentő hatása, ahol a részben még nyers dohány 
nikotin tartalmú kigőzölgése megtámadná az ab
ban az atmoszférában élők egészségét. Pedig a 
statisztika mutatja, hogy azok a munkások nem 
szívbajosok, étvágyuk nincs megrontva, sem ide
gesek, sót még bizonyos járványok is ki kerülik 
őket, mert a mikrobák és a bacillusosok nem sze
retik a dohányszagol. Tény, hogy a dohányos em
ber kevesebb táplálékkal is beéri, s tovább bírja 
a koplalást, mint a nem dohányos, de a nikotin 
eme erényéből azért mégsem illik fegyvert ková
csolni ellene.

A dohány eme kitűnő halasa, tisztelt höl
gyeim, különösen a katonaságnál észlelhető, hosz- 
szabb marsoknál elveszik a bakától a pálinkát, s 
helyébe a pipát ajánlják neki, mert van a dohány
nak stimuláló és jókedvre derítő hatása. Ennek 
miatta megesik az is, hogy olyan ezredes, aki 
különben nem szokott pipázni — tán a felesége 
kedvéért? —  ütközet előtt a példa kedvéért rá- 
gyujt. Ismertem egy öreg huszárezredest, aki az 
attak előtt végignézte a sorokat, s azt a katonát, 
akinek pipája nem jól szeleit, a második glédába 
állította; nem bizott benne. Egyszer pedig az üt
közet hevében szemközt jön vele egy porosz dra- 
gonyostiszt —  a história az 1866-iki háborúban 
esett meg — s fölemelt kardját a fejének méri, 
az ezredes pedig, aki pipájával bajlódik, rákiált:

— Megálljon hát no, nem látja, hogy most 
a pipámmal vagyok elfoglalva.

dotta. kit sikerüli és szép beszédéért lelke
sen meg is éljenzett a közönség. »Tavasz 
elmúlt« ének. »Magyarország 1848-ban« 
szavalta Tomasics Mihály. »Zengjen a dal« 
ének. »Ébresztő« szavalta Tóth József. A 
műsort »Kuruc nólák« fejezték be. Később 
Zrínyi Károly tanítóképző intézeti tanár, 
mint az iparos íjusági egyesületének az el
nöke elmélkedett hatásos beszédben a nap 
jelentőségéről. Egyébként a szépen sikerült 
hazafias ünnep az ifjúság lelkesült buzgalma 
mellett tisztán Zrínyi Károly elnöknek az 
érdeme, ki fáradságot nem ismerő buzgalom
mal készítette azt elő két tanitónövendék 
segítségével, kik az énekeket tanították be. 
Az ünneplő közönség a késő éjeit órákig 
maradt együtt.

— Jegyző választás. A Csáktornya 
nagyközségi adóügyi jegyzői álásra folyó hó 
12-én volt a választás, melyen a 6 pályázó 
közül Szondy Géza gelsei aljegyzőt válasz
tották meg, ki állását április 1-én foglalja el.

— Esküvő. Lukács Aladár állatorvos 
folyó hó 24-én délelőtt 11 órakor tartja 
esküvőjét a Csáktornyái izr templomban 
Rosenberg Rezső Csáktornyái vaskereskedő 
kedves leányával, Margit kisasszonnyal.

— Adakozás a Csány-szobor alapra.
Lapunk felelős szerkesztőjének a gyüjtőivén 
a Csány-szobor alapra adakoztak: Dékány 
Mihály l K, Kajser Lajos 2 K, Dr. Kova- 
csics Ferenc 1 K, Pólyák Mátyás 1 K, Fe
jér Dénes 1 K, Fejér Jenő 1 K, Dr. Friebeisz 
Gyula 1 K, Dr. Bakos Géza 1 K. Tömör 
Boldizsár 2 K, Horválh Antal 1 K, Szilágyi 
György 1 K, Hajas József 2 K, Dénes Béla
1 K, N N. 60 f, Alszeghy Alajos 1 K, 
Hochsinger Sándor 2 K, Martonossy Imre
2 K, Dienes Károly 1 K, Giész Ernő 1 K, 
Rónai Sándor 1 K, Plichta Béla 1 K, CzÖ- 
vek István 1 K, Rosenberg Lajos 1 K, Dr 
Wollák Béla 1 kor. Összesen 28 К 60 fill 
Fenti adakozók közölt vannak felsorolva

És a dragonyos parírozza lovát, mosolyogva 
nézi a hiábavaló erőlködést —  rosszul volt meg
töltve a pipa — aztán blúzába nyúl és kivesz 
onnan egy havannát,

— Megengedi esredes ur, a pipája nem sze
lei. tudom magamról, hogy milyen kellemetlen az.

— Köszönöm.
Rágyújtanak, kezet szorítanak, azt nekiinen- 

nek egymásnak kardöllel. Az ezredes levágja a 
porosz lisztet, de miután harcképtelenné tette, 
fölkapja maga elé a nyeregbe és kiviszi a csata
sorból. A porosz hálálkodik, de az ezredes kije
lenti:

— Sohse hálálkodjék. Azért tettein, hogy 
megtudjam, honnan veszi maga azokat a kitűnő 
havannákat.

tine hölgyeim, a dohányzásnak egyik áldása; 
megszünteti az ellenséges indulatot a férfiak szi
vében. Különösen a pipában volt meg mindenhol 
ez a szép vonás, amint azt nagyon szépen kifej
tette előttem annak idején — Mezőssy László 
bátyám;

— Nem akarok lázitani a finánc ellen, mon
dotta az öreg ur, — de merem állítani, hogy 
politikai és társadalmi elvadulásunknak ő egyik 
főbb oka. Miután a magyar dzsentri rákapott a 
cigáróra és az őseitől átörökölt tajtékpipál fumi- 
gálja a türelmetlenség dúl közöltünk. Azelőtt volt 
egy jelszavunk, a mely minden felekezetet és po 
lilikai pártot kibékitett: — Tetszik egy pipa szűz- 
dohány, szomszéd? Ez a kérdés kivette a harag 
fullánkját a szivekből és ha aztán a diskuszió 
hevében mégis az asztalra csaptunk, ez csak ur 
gurnentum .volt, de nem violencia. Ma azonban, 
mikor minden pipára két finánc ju t és az asszo 
nyok is ellene vannak a dohányzásnak, nem 
csoda, hogy elvadulnak az erkölcsök, mert hogy 
tetszik tudni, még a skalpozó rézbőrüek között is 
a béke jelvénye a pipa.



aZ°n  и’ 11 számunkban röviden — Megfagyott. Az idei abnormis, hoszu — A kártékony hernyök. Az udvarokon,
em 1 .e . adományozták,úgy hogy és szigorú télnek természetesen megvannak kertekben, telkeken stb. levő fáK és bokrok
az uj gyűjtés tulajdonképpen 11 K. az áldozatai is. Folyó hó 12-én reggel Mu- a hernyófészkektöl gondosan megtisztitandók.

Az iparos ifjak egyesülete által rende- raszenlmárton község határában egy meg- A törvény által előirt ezen teendőket annyival 
zeit március lö-iki hazafias estélyen Torna- fagyott női hullát találtak, melyről az eddigi is inkább figyelmébe ajánljuk a ház, illetve 
q«9 ru l » "Z egye3Ü,f l alelr,öke 16 kor. vizsgálat kideritette, hogy Nagy Istvánná, telektulajdonosoknak mivel az emlitett mun- 
38 Iliiért gyűjtött a Csány-szobor alapra, szül. Francsics Katalin, ki folyó hó 11-én kák teljesítését az elöljáróságok ellenőrizik, 
melyet lapunk felelős szerkesztőjének adott este haza felé tartott s úgy látszik részeg a tapasztalt hiányokat a mulasztó költségén 
át, s a melyet ezennel itt a nyilvánosság volt, elesett, fölkelni nem birt és az iszonyú pótoltatják, s ezen felül a mulasztót meg
élőit nyugtatunk. hidng szeles éjben megfagyott Egyébként bírságolás végett fel is jelentik.

Műkedvelői színi előadás. Folyó évi külső sérülések is láthatók a hullán, miért — A csempészek. Folyó hó 4-én a 
Husvét hétfőjén, a Zrinyi-szálló nagyterűié- is a további vizsgálat folyik. hétvezéri erdőn keresztül 2 ember haladt
ben a városi szegények és az őnk. tűzoltó- _  hozzád! I annnk kiadó híva- batyuval a hátukon, kik a portyázó csend

kötött Jműkedveíő^^eíőadá^8^ ^ ' lalához címezve Rotterdamból képeslevelező ör° knek 8Y“ k voltak, miért is utóbbiak
W h  fÍ T  1  Ы  J eSZ Eöadjak lap érkezett, melyen csak annyi áll .Minden a balYus emberek után mentek, hogy iga-

W w  í  J lépöl" m í , f ’ ,a ismerősöm. Isten hozzád! Németh János.. zolásra szóllitsák fel őket. A bátyus atyafiak
Т  ,SZerT n " n  1 küldte pedig e levelező lapot az a Németh azonban ,nikLor észrevették a csendörökkö- 

Tó h József, Kopcsandt Mariska L a M 'h a lk a  Já|lOS aki a Csáktornya-Vidéki Takarékpénz- éledését, a batyukat eldobták és gyors fu- 
T  I,renc, kopcsaudi Terka к a , tár kö velője volt, s a ki két héttel ezelőtl tássa‘ az erdö sűrűjében el menekültek a 

т Г  м  Кь Ь k. a,-Sneicer Julisak a. Csáktornyáról nyomtalanul eltűnt. Akkor «e'tdőrök elől. A hátrahagyott batyukban 
Miklác Mariska k a.Wortman Janos, Novak mjlldjart amerikai kivándorlásra gondollak különben mintegy 25 liter Stájerországból 
György, Topolski Mihály, Magyar,cs Károly, az eltünl ismerősei és hozzátartózó, és Íme csempészett pálinka volt.
Mar,novics György, Breznicsar István, Sza ay e (ö|tevést most igazolja. -  Sőt -  Kezrekerult tolvaj Horváth Gyula
Lasz óné assz. Kopcsándi Erzsi k. a.,Szalay b o tlad ozóih oz ugyancsak Rotterdam ból1- hegykerületi lakosnak 1905. szeptember 
Lásztó. A rendező Szalay László. -  Belé- jnlézell |evelében el is mondja, hogy neki 7‘én lehenél és 1906 szeptember 15-én 
pödij: szemelyjegy 1 К 50 f, családjegy okvetlenü| el keUelt memli de a teilgeren 2 tehenét loP^k el. 1905 szeptember 22-én
3 K KezJ . et® p °" ‘ *  órakoi\ „  j túlról is log gondoskodni hátrahagyott csa- a drávamagyaródi erdőben tanyázó cigányok-

-  Minden hatas ellen hatast szül. E z (ládjárólt de azt ue klllassak hogy ö hol tói 2 lovat lopott el valami tolva). 1905.
reg tudott dolog, s így tudnia kellene mm- Euvébként PZ a szökéses kivándorlás december 6-án Vibovics Józsel drávamagya- 
denkinek, hogy az, ha a gyermek a téli j , mmf SOK más hozzá hasonló, mindennapi rbdi lakosnak szintén eltűnt egy tehene. -  
hideg időjárás ideje al att Zoltán-féle csuka- d , is érdemeine különösebb tel- Mindezeket a lopásokat pedig Zsivkovics
májolajat szed, egy oly hatás a gyermek, emlif ^  ha a kivándorló e, nem ,„0nda„á Mlklós miksav^ '  21 éves suhanc követte 
szervezetére, melynek ellenhatása a gyermek levelében, hogy ö először Bécsbe ment s otl el- kl mikor észrevette, hogy reá gyanakod- 
egészségének megőrzésében nyilvánul. E ki- megtud|a hogy útlevél nélkül egy tengeri nak> bazulró1 megugrott és Horvátországban 
váló nagy táperejü készítmény üvegje 2 К kikötöbö|’ se |ehel Amerikába áthajózni, még bölyongott körülbelül 1 évig. Folyó hóban 
a gyógyszertárakban, vagy a készítő Zoltán Hamburg> brémai) kérésziül sem, de azért azonban, hazamerészkedett menni Miksa- 
Béla gyógyszertárában, Budapeslen V Sza- nem akadt fenn, mert Becsben útbaigazítást varra- bo1 a csendőrök 12-en elfogták és 
badságtér.  ̂ is adtak neki arra, hogy merre és hová i bekísérték Csáktornyára. A tolvajt különben

-  Köszönetnyilvánítás. -  A dráva-. ula ah0| mindazt megkaphatja, a mire ,nár mlnt katonaszökevényt is körözte Uék,
szentmihályi áll. elemi népiskolának mind-|az 4lvilor|ázáshoa szüksége van. így jutott ő ".ért a múlt évi fősorozáson, mini első kor- 
eddig nem volt nemzeti szmü zászlója. Men- Hotlerdamba abonnan f0|yö ),ó 9-én indult osztálybeli nem jelent meg, lévén mar akkor 
del Zsigmond, az iskola uj tanítójának közben „I |„plldrt ..; hazáiába bujdosásban.
járása folytán Czekorics Ferenc drávaszt- e J "  ’ ,  . s , .1 -  A pálinkásboltok. Nevevezetes ha-
iváni lakős folyó hó 11. napján váratlanul . — ?0k lesz a cserebogár. A rovartani | tározatot hozotl jjebreczen város közgyűlése,
egy szép nemzeti színű zászlót küldölt az állomás hivatalos irnst kuidólt Zalavármegye E|(ogadta Burger Péter. dr. indítványát, hogy 
iskolának, mely nemes teltért ez utón mond törvényhatóságának. Arró van szó, hogy a pálinkásboltokat szombat este 6 órától 
őszinte köszönetét az említett iskola gond- " a«Y veszedelem fenyeget, a varmegyei. A hétfön regel fi óráig zárva kell tartani. Meg 
noksága. veszedelem nem tűz, se nem víz, de m eg,ke|| ezt j ó| érteni: szombat esté 6 órakor

__ Útban Amerika felé folyó hó 8-án °sak sáska sem, hanem cserebogár, az a — midőn a munkások nagyobb része már
Szabolics Mihály filyeházi íakóst olyannak rovar amelyet Petőfi Sándor is megverselt. fe|vette flzetését ._  nem mehe, egyenesen 
ismertté fel a csendőrség, mint a ki Amerika A* ldé"  lut a cserebogárból a Balaton- a pálinkás boltba, hogy otl keresményének 
leié tart s épen azért a vonatról Csáktor- vidékének is, meri a rovartani állomás szá- és testi, szellemi erejének egy részéi eligya. 
nván leszállították s illetőségi helvére vissza mltas;,i szerint az eljövendő tavasz az az 1)e ne|n mehet vasárnap sem. Es ez a fő- 
tolonczollák Csáktornyán ugyan azt mondta, ‘dőszak. a mikor ezen a környéken kikelnek do|og Vasárnap a pihenés, általános fizikai 
b o v v T  em akart^ Amerikába men,n s azt a Tudvalevő ugya.ns, hogy a csere- szemponlból is, mert aki hat napig az ön-
чем/ tudta hoizv meddig váltott vasúti jegyei b°Kár mlnden "egyedik esztendőben kél ki fel,tartásért és nem kedvtelésből dolgozik 
a^sebében ^^alLt' ^ameriVai^utlrTny lefrása oly szörnyű menyiségben. hogy ellepi a fái, annak más pihenőnapja nincs: -  már pedig 

j „я|Лолaa*\ hámiil itba eitette hocv mozö1" erdö A rovar fa,ank lermészele e nélkül a további munkához fris erőt nem 
miíé8nt i ü S J S í  az TÍ̂ ísebébe Folyó hó - a“ zöld levél se maradna a fákon. Leg- gyüjlhet. _  Д törvény sok mindenféle ipar
11 én niditf Benkő Ferencz Németh János inkábba gyümölcsös kerteket lepi el a csere- munkára kilerjesztelte a vasárnapi munka 
Ы я Л п А Ь Л к Ppvec Iván nerlaki 41 latőségü bogár, a mely hihetetlen károkat okoz. Nincs szünetet. Újabban a postások sem hordják 

.  h J E S  1З Ь Г ^ 1т а  messzeaz a knhkus időszak, a mikor kikéi ki a csomagszállító leveleket, me,
L ,  f| „AiG/iii kivándorlás kisérle- rt â,ánk rovar s ezért most ideje korán fi- a pénzutalványokat. Mindenbe bele kell nyu 

!!“ ?  három é  gyehneztet, a rovartan, állomás a vármegyéi, godPnunk s meg is szokjuk az u,
léért. Utóbbi három x\ gy hogy mielőtt még rügyeznének a fák, lássanak álapotot. De a pálinkásboltok korlátlan idő«

— Táncvizsga 68 koszorúcska. OS |lozzá az irtáshoz. k,g lehetnek nyitva. A pálinkásnak külór
Lipót oki. tánctanitó t. hó 23-án ejezi )e __ Lonás Sainovics Károly sántoveci privilégiuma van. Micsoda erőhatalom mtt<

a|akaY|ombóÍ,Öf S Zm ,Hko9 bezár  ̂ ,akás^  még a házbeliek láv0‘ ködik ilt közre’ h° gy /рРеП eZalkalomból a Zrínyi-szálló nagylerm érákban valaki felfeszi tette testet szétbontó, lelket furdaló ttal, alkoho
koszorúcskát rendez, s erre a szülőket és - HHkorona ér(ékü gabonát vjUe|. ő fensége, leküzdhessen minden korlátot
érdeklődőket ez u t o n Jf ' d^wsem«-  A csendörség a tettest a károsultnak elvált Nem lehetne ez máskép? Debreczen várósí 
Kezdete este 8 d'' 3zemé felesége Licsár Cecilia végfalusi lakos sze- megmutatta, -  hogy lehet Csak ki kell mon
lyenkint 2 korona, csaladjegy 4 mélyében kinyomozta, mig az ellopott gabo- dani, hogy szombat este, amikor Iriss pénzzé

— Duhaj legények. Gregovmcsics Jakab | ä( Borgj(.g Antoniana| la|á|lák fe| ellátott munkás, paraszt, vagy napszámo
halárörsi lakóshoz Kocián Lajos és bzerez .. . .  . leginkább van a kísértésnek kitéve, valamin
Jaka b  a szomszédos vadenineci (stájerországi) — Átvonulási tlietSK. magy. . lemplomiáró, pihenő napokon be k e llzárr 
lakosok részeg állapotban egyik éjjel bezör- védelmi miniszter a katona átvonulások al- Гш, к^ Ьо„ ока1
Keltek s mivel a házbeliek követelésüknek kalmával a legénység részére fizetni kötele- - H  ̂ —  ----------- . .  
nem lettek eleaet beverték a háznak az zetl napi étkezés diját a Dunántúlra 51 fii- -  d t r a b  Csáktornya-vidéfe, tak.
összes аЫакай,68 azután mint akik jól vé- .érben állapította meg és erről az illeléke* eladó'
gezték dolgukat, nyugodtan hazamentek hatóságokat leiratban értesítette. kiadó.iivatalában. »88 1
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'

Síre pofiinké se tiCuí radriaja 
novinah, naj se poftiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya-

Ixdatel jetvo:
knjüara S t r a u s s  S a n d o ra , 
kain se predplate i obznane 

poftiljaju.

MEDJIMURJE
na horvattkom i magjarskom jeziku izlaieél druítveni znastveni í povuéljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden jed en k rat  i to : vu svaku nedelju.

Predplatna о м а  je:

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

Pojedini broji koälaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 

raöunaju.

Odgovorni ur*dnik: I OUvui urednik :

LOPARITS R. JÓ ZSEF. | MARGITAI JÓ ZSEF.
lidatelj i vlaetnik:

STRAU SZ SÁNDOR.

Póráz Rackaniáe.
Na znanje nam je doálo, da je varme- 

gjinsko praviáCe dokonCalo, da budeju ne- 
koje notariodije razdvojene. Med öve spada 
i Strigovska, od kője bi se polovica vu Rac- 
kaniíu primestila. To je bila Cestita misei 
od veliko átovane gospode, koji su znali bo- 
Ije ceuiti Rackaniiu, — как vrli njezini si- 
ni. — I to bi se njoj pristojala!

Na to ju predstavla njezin poloáaj. — 
Od juga su lepe gorice, gde nam raste na- 
Se medjimursko dobro vino. — Od zgornja 
je praánik s tekuóom vodom (Mura), koja 
svemu Zivalstvu dobro sluái. Na paániku se 
obdriava kroz leta 5 sejmov, kője puno- 
brojni kupci poiéCeju. Zatem \et\ lepő, ro- 
dovitno polje, imenom »TurkovCica» — 
koju je lurak vu 15-im stoletju obsednul i 
zadríal, dók su ga naái starci s pomoéjom 
susednih átajercov ne preterali zato se zove 
TurkovCica.

Od sevra ju meji Mura, po kojoj su 
negda raci za 2ivot polrebno blaga brodili. 
Puno se njih je vu ovoj seli nastanolo. zato 
je ime ostalo Ráckanizsa.

Kroz sredine hatara ide orsaCka cesta, 
po kojoj su negda henci na vel;kib koiah, 
svakojaCku robu vozili vu orsag. Da je tu 
bil giavni prevoz, to nam kaáeju veliké os- 
tarije svojaiui pivnicami, kője je zbog toga j 
— moguCe negdaánji gróf dal napraviti. — 
To svedoCi i cirkva sa sadaánjim novim túr 
nőm. Od izhoda je odprto, gde se dán na l 
dán i skorom da reCem, svaku vuru voziju ! 
iz naáega orsaga, ali dojdeju preko granice 
iz Ótajerskoga

Glavna potreba, da se napravi korák

da bi se nastavila ta potrebna notarijuáija, 
stim bi se puno penezi zadríili, koji vezda 
tajno i nevidlivo idu iz Rackaniáe, i njczi- 
na trgovma bi se puno pojaCila.

Rackaniáanec, pospanecne misli, da bú
dé bez sejanja íetva.

Sejaj, budes 2el, ako ti ne budu tvoji 
vnuki. Bude se véé videl prirod.

Dakle podigni ju gori, ona ti je rodila 
sine koji preko 30 godina obavlaju notari- 
uáku sluábu.

Da su nekoji napravili korák proti ovi 
potrebi, to je njihova slabost, neprevidnost, 
a najveéa nepriateljnost sve one, kője je 
Rackaniáa rodila

О ti draga Rackaniáa, gdo te nebi mi- 
luval, tu2na je tvoja sudbina, pred 200 leí
rni si bila imenitneáa, как si danas. Vugod- 
ue su ti narave, как lep je tvoj poloíaj. 
Как na primer za áelezniCkoga pruga, koj 
bi te za kratko vreme mogel zdtCli vu do
brost. Sva priroda ni ti lepa, samo roditelje 
imaá slabe! Valjda nisu tvoje krvi, toliko te 
stuju как onoga hleba, kojega kad si ko
mád odreie i najede, — a ostalo pod stol 
metne.

Sad si doála vu pitanje, a tvoji isti 
sitii su te uhrotnili i zniálili Cakaj vezda 
drugoga Meáiasa, drugoga odkupitel|a, ako 
se ga gda vóekaá!

A kad te potreba lira vu kancelariju, 
moraá 4. 5 kral hoditi, svagda izgovor. — 
Ci bi ovih 13 kotarov na dve notariaáije 
rezdeljili, nebi imel toliko trudov, zamudkov 
int jeden RackamZanec.

Rackanizsanec.

Pazite na se.
Skoznujte da ne opadnete vu skuáuva- 

nje. Da vám duáe nepokvariju puntari, ko- 
jim je  samo to jedini cilj. da nemir napra- 
viju med narodom. Ostanite gizdavi da ste 
medjimurci i budite i nadalje verni sini do- 
movine magjarske.

Socialisti bi vas jadi dobili vu mreZu 
Nedajte se njim. PokaZite da ste i vezda 
one zdrave pameti, как ste prije bili. Jer 
medjimurec je  glasovit na tem, da sve prije 
premisli, как Cini. Budite i vezda takovi, 
premislite prije, pák samo onda se odluCite 
na delo.

Vabiju vas vu Ameriku. ObeCuju vám 
Bog zna kaj sve, ali najte njim veruvati. 
Jer oni na svoj Zep delaju. Oni vám za pe- 
neze vabiju ljudi vu Ameriku. Так si s'u- 
Ziju kruh перо Stemm delom. Bolje bi bílo, 
da bi ti agenti zeli motiku vu ruke te bi i 
oni stali med naá narod i navCili se как je 
treba znojiti svigder za svakdaánji kruh.

To je to glavno. Agenti toliko nalaZeju 
narodu, da mora njim netko veruvati. Na
laZeju da ovak i ónak je dobro vu Ameri- 
ki Da moZebiti tam niti nije treba delati 
da tam svaki za mali trud desetke dobije*

A da bi znali siromaki kakvo teZko i 
teZko Zivljenje je tarn?! Otide odovud jeden 
koj je  zdrav, Cvrst, a tam ili od zraka ili 
od teZkoga lela se pokvari i ili pogine tam, 
ili dojde nazad dimo, pák onda takovu ho
lest donese sobom da za celi svoj Zivot inti 
mje moéi zeti ovdi nikakov hason.

Zato larmamu mi da najdite vu Ame
riku. To je ono kaj nas boli. Jer ólovek 
koj sveta vidi, on zna как stoji sivár. A

Z А В  А V A .

Su ga naraazali.
Veselo druZtvo se navadno po dnevi 

zestalo vu Budapesti jednog izvanjskog va
rasa oStariji. Pripetilo se viáekrat, da su se 
pivci jeden s drugim za nekakvo malo du- 
govanje zavadjali, naravski vsigdar za vino 
kaj. se oátariaáu jako dopalo. Ön se vre na 
tuliko к tomu privéil, da je ravno i pasku 
imái na spomenek pivcev i od Cesa se spo- 
minaju i od Cesa biva vadlmga, bez da bi 
bili zapovedali, na stol postavi reCene litre. 
Naravno njemu je  vse jedno bilo, koj je 
zgubil od njega je dobi! pl^Cu za vino.

— To je  ne bilo pivcom jako povolji 
ar se viftekrat bilo pripetilo, da su od toga 
•amo iz Sale imali spomenek. Zavadlajtno 
se za dva litra vina, je  vre tam stalo na 
stolu I nazat poslati su ni hoteli.

—  Dospomenuli su se dva dakle jed- 
nom prilikom, kad njih je opet viáe bitó 
skupa vu druStvu na jenkrat samo na glas 
zakriCijul

— Vadlajmo se!
— Vadlajmo se!
— Dobro, za osem litrov?
—  CujeS to bi ipák malo preveC bilo, 

ja mislim, da bi onoinu polovica dosta bi la 
takaj

— Nego pivec snuje ostariaft dokonCa, 
osem litrov je  vre tam stalo na stolu, oSta 
riaäu je vse jedno, gdo guder zgubi osem 
litrov vina bude splaCeno. Jeden pivec na- 
prvo donese, da bi dobro bilo jedno malo 
sode к vini, |edeu med vadlajuCemi za do
bro spozna ovo i odrnah tam postane na 
stolu soda.

— OátariaS si je ribal svoje ruke, ve- 
selil se, da njegovi pivci su se na jenkrat 
za 8 litrov vina zavadlali.

— Pivci zatirn po malo spopili su vino 
I da su vre к zadnjemu doáli, poCeli su se 
razhajati

— OátariaS ako ravno nit ni na vad- 
lingu, nego Zelen je bil znati to, da koj je  
zgubil, tojest koj bude platil njemu osem 
litrov vina

— Véli jednomu pivcu — dakle kak- 
va je  bila vadlinga — pák koj je zgubd
— Hje dragí gospon oátarijaá, mi smo se 
vu tóm zavadlali, kada se bude terézvaro- 
áiiske cirkge túrén izruáil, na koju stran o- 
padne? Ja  sam to rekel, da zasigurno na
— desno, moj pajdaS pako Cisto suprutivno 
svedoCuje, da vsikak na levő. Vezda vre 
drugaC mkak nemre biti, moramo poCekati, 
na koju stran se zruái. onda budomo znali 
koj je zgubil.

— OSlarijaá svoju glavu Coha|uCi pos- 
luáal je raztolnaCenje, nego как se Cuje od 
onoga vremena bez zvanja nikomu na stol 
nedonese vina как guder budu kriCali: »vad- 
lajmo se!

Malenkosti о svaéem.
Kalikó f!uИя na spn&IJu ?

Od svih su narode najveCi puáaöi Ho- 
landeri, na svako osobu na godinu opadne 
3 kilograma 400 gr. duhana Za njimi dojde 
Severna Amerika, svaki 2110 gr., onda Bel-
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mi smo videli takve nesretne ljudi, koji su 
doSli nazat Amerike — betelni. — A kuli- 
ko i kalikó njih pogine tarn, jer treba je 
stotine dók Clovek dimo more dojti.

To da netko ipák ima sreCu nereCemo 
da nije istina. Jest, dosta ga jih, koji se i 
umogneju tam i postaneju bogati. Ali kali
kó njih je takovih? Mozbit zmed jezere je
den ili dva. Sigurno da onda agenti ravno 
öve spomeneju, da vidite, как se je ov o- 
bogatil, как se onda nebi i vi.

Ali joS jedenput pitam kuliko ih jeta- 
koviu, koji se obogatiju.

Bormeá njih je  ne vnogo. Ali straSno 
i straSno Cuda njih je Cuda onih, koji osi- 
romaSkeni betelni pogineju tam ili dojdeju 
dimo i povIaCiju se od dana do dana tu. 
Jeli su ovi nesreCni ne vám pclde, da najte 
veruvati agentom. Sarno gledi öve bléde lice 
kője oni iz Amerike dojduCi beteátni imaju, 
jeli nam je  ipák volja iti vu Ameriku, da 
i vi tak dojdete nazad ili poginete tam

Nejdite vu Ameriku. PoiSCite si delo 
doma i morete doma kiveti. S poátenjem se 
more i tu íiveti. Ali tak je da je vnogoga 
sram tu, da dela, pa zato ide |vu Ameriku. 
A vu Aineriki mora delati. Jer bez dela tam 
niti koracaj nemre dalje.

Delajte doma. Ako nemate dela, naCi- 
nite si ga sami, pletite, teSite, cimprajte, bu- 
de veC iz toga penez tuliko, da morete poS- 
teno Äiveti, Svaki neka *ivi s poMenjem o- 
nak da to nebude drugornu na kvar. Так 
onda moremo doma ostati.

Moremo zadovoljm biti i sa onim ma
liim falaCecom kruha, kojega nam naéa rod* 
na zemlja daje, koj ako je i mali, ali )e 
sladek nam. Так onda ostanemo verni i 
prama ovoj zemlji, — koja nam je rodno 
mesto.

KAJ ЛЕ NOVOGA?
— Pomrzjeni teatrista KomanliC- 

keáe íivlenje mozbit )oS nigdar nije svráila 
tak nemilostivno nesreCa как od kője pi$e- 
ju vezda íz Szekzarda. Tolnai Antal Boldi
zsár teatriátu mrtvoga zmrfcjenoga naáli su 
öve dneve vu dunaszekcsőiskem otoku. Jav- 
no je stupil gori, kad je Cetirinajst Ijet bil 
star, onda je stupil med honvédé Do kraja 
je vojuval za sloboSCinu i samo kesnije za 
10 Ijet dal se videti znova, kad je stupil

med teatríSte. Pretrpel je tealriStov vse ne- 
volje i samo okolo sedemdesetih Ijetah mu 

malo bolje iälo, kad je tenorista postai 
pri jednim drufctvu vandraskih teatriStov. 
DrugoC se takaj o2enil i dve kCerke sejesu 
narodile. Bez brige i blaíeno je áivei, dók 
se pijanSCini ni povdal. 1883 Ijeta je krvo- 
loCnost naCinil. Vu Kecskemétu je strelil 
svoje kiéri ljubca, nego pravdeni stol ga 
mentuval. Od ovoga vrernena poCemSi je vu 
propast puta zabludil. 2ena njegova je osta- 
vila redovitu iliti stalnu slu2bu nije imel 
od svojih pajdaéov doblenim prikazom se 
mucii, doklam vezda dokonCal je nevoljno 
svoje Vivienje.

— Tezacko verbuvanje vu nemöki 
orsag. Vnogo ljudi se poteple po Magjars- 
kem orsagu, koji kakli na vun odhadjenje 
vabeói agenti, koji za judaSove peneze od- 
peljaju teZaCku jakost daleko vu tudje zem- 
Ije. Takvih agentov jednoga zanimivoga na- 
Cina spazilje vezda jeden preStimani Clovek.

— Prusko— silezianski gospodari su vu 
veliki sili i tak zlo su iníormirani od ma- 
gyarskoga odnoáaja, da ovdi vnogo i za (al 
peneze teZaCku jakost misliju dobiti. Prajska 
silezianska poljodelstvena komora vu rati- 
boriiskern kotaru za gori prijemlenje pisarna 
к viäe obCinah listonoScom je sledeöi poziv 
naruCila.

— Da iz onoga к jednoinu tituluSu 
moremo dojti, budite tak dober, pak pre- 
dajte ovo naSe pismo jednomu segurnomu 
Cloveku koj z nami poljeg dobre plaCe vu 
zavez stupi. Vre napre varn takaj zahvalu- 
remo. lme, stana i poSte mesto odmah mo- 
jete poslati na ni£e napisani naslov i onda 
budemo vam vise pisali od naSe trgovine.

— Posla nastavak je zatim taj, da gos- 
podarstvene komoré pisarna izruCi na onc- 
ga, da njim te2ake priskerbi za vsakoga 
pr.skrbljenoga tefcaka jednu korunu dobi. Za 
mali Cas onda poSleju mu i tiszkane kon
trakte takaj. Ovoga kontrakta znarneniteSa 
dugovanja su sledeCa: Dneva tetaCka platja 
vu vremenu fcetve muíkarcom l.HO marka 
vu naSi penezi 192 fill, fcenskam 120 mar
ka 144 till, osirn toga Ijetno lefcaCko delo 
125 marka lojest 90 marka 150— 108 fill 
ТейаСко delo vsaki dan od 5 vure vjutro, 
do 7 vure veCer trpi, s kratkom jelom Iz 

I van nedeljnih dnevov samo oa evangeliCke
, svetke, katoliCki te^akov stran Crez jedno

celo Ijeto, Sest sveteSnih dnevov poCiva te- 
йа^ко delo. Gospodaru medjutim je  slobod- 
no za vsako vuru za 12 fillerov po zvrSe- 
nim tefcaCkim poslu i po nedeljah takaj dati 
delati. Za hranu erez tjeden na lenkoma 
zmerjeno dobiju tefcaki.

— Za tak fal plaCu tefcaka pri nas ni 
moCi dobiti, nego vkaniti ie. Ni treba drugo 
ktomu, как da po nemSkim jeziku napisa- 
noga kontrakta krivo raztolnaCi agent. Te- 
2aki van odidu i samo na pogodjenom me- 
stu spaziju, da su vkanjeni. Ovo teíaőko 
poznato verbuvanje preporuCujemo tak var- 
medjinskim, как i obcinskim poglavarom 
takaj.

— jahvalnost. Dravaszentmihalyska 
drSavna pucka Skola do vezda joS nije i- 
mala narodne zastave putem posreduvanja. 
Mendl Zsigmond novog uCitelja. — Gospon 
Gzekorics Kálmán dravaszentivanski stanov- 
nik bil je tak dober i poslal je о. m. 14. 
dnsva jednu lépu zastavu za stran Skole. 
Za ov plemeniti Cin naj prime po ovem 
putu takaj najiskreniju zahvalnost. Od stra- 
ni obcine, predjednictvo.

— Pod morjem. Za malo vreme bu
demo i tak mogli pisati, da nesreCa pod 
morjem. Jer CloveCja znanost je  veC i ta 
prodrla i ladje su veó takove jc  koje pod 
morjem hodiju. Vu Tuolonu se jc jedna ta- 
kva ladja pod morjem tresnula vu peCinu 
i skoro bi bila vtunula, ab kapetan je 2me- 
Cav iz ladje taki vun dal zmetati. Na to se 
je ladja podignuti poCela i jedna druga la
dja nju je onda polegnula пн sigurno mesto 
da ju popraviju.

— Cine mintje. Так zoveju pri ru- 
munji osvetu. Tojest ako iz jala jeden dru- 
goga zakóié. Так se je to pripetilo vu Te- 
mesvarmegjinskoj Szákos obcini Musztaca 
Fái 28 Ijet star deCko je  veC od du2e vre- 
mena vu neprijateljstvu 2ivel sa Magee Pál 
21 Ijetnim deCkom Vu krCmi su se viSeput 

jposvadili i ova svadja je sada do krvavog
I dogodjaja doSla. Musztaca je sa vise pajdaSi 
pil na veCer vu krCmi. Ta je doéel i Magee 

! Pál, koj je sa jednim svojim pajdadom pri 
drugim stolu si scl Svaki su se ekstra za- 
bavijali i po priliki vu jednim vremenu su 
isii dimo Magee jé na to na hitroma od- 
befcal dimo i donesel si je puSku te je  stal 

1 na onaj put, kud su doSli Musztaca i nje-

lijanci 1552 gr. po osobi. Za njom Austra- 
gija 1400 gr., Magjarsko-Austria 1350 gr, 
Norvegska s 1335 gr Danska s 1125 gr. 
Kanada s 1050 gr, Svedska s 940 gr. — 
Franceska s 933 gr. Rusija s 910 gr. Naj- 
menje duhana se spuSi vu Spaniolskim, — 
svaka osoba samo 550 grama

Suha pivn.
Jedan danski je  puno mislil, как bi se 

mogla piva tak delati, da bi se mogla suha 
driati. I da si svaki more pivo prigotovili. 
— Mjernik Meardt je znaSel jednu masu, 
koja Ci se 48 vurah vu vodi dríi, na to 
как najbolSa piva pretvori. Jedno dansko 
druStvo ustrojilo se, koja bude ovu pivu 
pod imenom »retormalna piva» — delala 
za priatelje pive

Put okolo zemlle pe&lce.

2epu Zatem jé preputuval preko 120000 
kilóméba. Ima jednu knjigu, vu kojoj ima 
preko 50000 podpisah i peéata Véli da как 
bude naiprije prilika, onda ide opet na put 
vu Kanadu i Chile jerbo tarn su ga najbo- 
Ije prijeli. Po tern bude iáéi vu Kinu, Aus- 
traliju. — Cudno da ovaj Clovek po imenu 
Laurent Hevei, uvek ima volju za putuvati 
а как on véli nije najbolje 2ivel, na priliku 
jedenput su vu Sumi prijeli, sve su mu zeli 
samo knjigu su mu ostavili, jerbo su mis- 
lili. da ona néma vrednost. VeCput je mo
ral svoj revolver nucali, kojega )e uvek imel 
vu йери. Vu Venezueli je iz jedne Sume 
nikak ne mogel vun dojti, veC je mislil, da 
bude od glada moral vumreti. Pitali su ga 
zakaj ne ostane vu Parizu, gde bi lepő mo
gel vezda íiveti? »Vumrl bi ja med ovimi 
zidi» — odgovoril je on». Njegovi duSi je 
veC premali Pariz. —

mama je slanuval Pesey mladiC. Jedan dari 
pozvala je gospa Bo\ie na venCanje svoje 
susede HeC je tak stala da bude mladi Pe
sey uzel kéerku Bovie gospe. Na fletnoni je 
to zato morala iti, ar je kCerka vu blagos- 
lovlenim stanju bila. Na venCanje su svi 
doSli, samo Pesey ne. Gospon Pesey je  po- 
begel.

Gospa Bovie je 4 liste pisala, da naj 1 
dojde, on nije ni odgovoril.

Za par mesecov, kad je mislil Pesey da 
je  gospa veC sve pozábila, doSel je nazaj 
dimo. Gospa je zaznala, da bude dodel, idla 
je svojim sinom i Cekali su ga. Da je  ko- 
Cija doSla, mladi Bovie je pred konje sko- 
Cil, a gospa je  prijela Peseyja. On se je  iz- 
maknol i beÄal proti äurni. Gospa je za njim 
strelilé. Pesey mrtev je opal doh Bovie se 
javila к sudu, gde su ju zatvorili. Sad Ceka 
svoj sud.

Vu Parizu iivi sad jeden Clovek koj je  
okolo sveta putuval peáice, putuvanje traja- 
lo je 10 godine. Da je soldaCiju svráil, od
mah je  idei na put Nije imel druga как 
jednu turistiCku torbu i malo peneie vu

О sveta in a j ke. Ruska prlpeőenja.

Na jednim imanju vu Francuskoj ii- 
vela je jedna dovica svojim sinom • Cerkom, 
Íme njoj je Bovie. Ne daleko od ovoga i

Jedne stranjskoga orsaga novine jedno 
negdaönje pripeCenje ponovlaju, koje onu 
dadu svedoCanstvo, da vu vezd&dnjem Rus-



govi pajdafli Pajdaá je  pita) Mageca, éemu 
mii puska i on na lo veli da:

— Svréiti hoóem a nekim. — PajdaS 
je nato odiSel. Так za deset miout je  onut 
doSel bez svaké sumnje Musztaca sa . voji- 
mi dvema pajdadi i poleg plota je  hotel o- 
titi. Na to je  od deset korakov za plotom 
se gori stal Magee i na Mustacu je  strelil. 
Nijc trefil. Mustaca ga je  prepoznal i zakri- 
Oal inu je  naj mu mira da. Na to je puska 
drugiput pukniila i Muslaca jc  mrtev opal 
doli. Nesreénomu se je kuglja vu prsa za- 
pilila i kraj mu je bilo.

— Magee je na to odbeial, ali su ga 
pollam prijeli. Sve táji zato su ga ipak o- 
degnali vu rest. Vu malim vremenu to je 
veő tretja prilika, da se je vu Szákosu u- 
bojstvo dogodile. Zandarstvo bode sigurneSe 
sredstva zelo vu ruke i vekSu pazljivosl i- 
malo, da se to tak gustokrat nedogadja.

—  Necemurni otec. Kapi se je  iz 
EperjeSa dimo peljal vu bliinje selo. — Sa 
njim je bil i njegov sinóiő. Med putom su 
Cetiri vuki navalili na gazdu tojest na nje- 
gova kola. Nesreóen ólovek je med kon je 
vudril, ali vuki su mu za jednom za sle- 
dom bili. Vu straSnim óasu se je olac za 
sve pozabil, samo na to je mislil, как bi 
oslobodil svoje Sivljenje. SlraSna misei ga 
je poóela obhajati, da se oslobodi. Znal je 
da ako vukom nekaj hiti, da oni svi na 
plen skoóiju i tak zaostaneju te se on os
lobodi. Dugó vremena veó nije imel. Im mu 
veó za kola za konje si2eju vuki. I nesreCni 
ólovek, da sebe oslobodi, je zgrabil svojega 
svojepa 8 let staroga sina, te ga je hitil vu
kom. Vuki su zaostali i raztranóerali dele. 
Otec, koj je hujSe sree imel od zveri so je 
oslobodil. Jeli bilde i taj mogel mirno spall 
dok bude 2iv?l

—  Ni ga poznal. Maloje nevtigodno 
kada ólovek nekoga nepozna, niti na nikaj 
zla nemisli, pa ga ov iznenada sa droScom 
po glavi mrakne. Orbán Mihály kovaó s e je  
ovoga meseca 6 ga na veóer dimo trsil vu 
Újpesti. Pred jednom hiSom inu je  najeden- 
put pred put stal jeden 26— 28 Ijet star 
visoki ólovek i bez svaké reci ga je po 
glavi mraknul sa jednim kolióom. 1 to lak

kém orsagu najmre vse samo po starinskem 
biva. —

I-vi Miklós je  to navadu imái, da как 
növi Harun al Rasid vu krivoj opravi po- 
hadjal je Petrograda vulice, da tak zezna 
как 2ivi púk njegov. Pri takviin putovanju 
redovito se vu jeden oíicerski kepenjeg za- 
motal sam jedini je pohadjal vulice. S t*k- 
vom jednom prilikom, je  tak daleko otiSel 
vu jeden izvanjski varas, da je  zabliidil i 
na kola si je moral sesti.

Pred svoju zimsku palaóu se dopeljal, 
I platiti hoóe kuóiSu i onda spazi, da mkak- 
jVih penezov nema pri sebi.
1. — Po óakaj jedno malo moj golubek
t véli kuóiSu i nuter sc nnputi vu palaóu. — 
j Taki ti poSljem peneze. 
r — Oho moj japek ni smo se lak po- 
tgodili véli kuóiS koj nije poznal cara. Vre 
^viSekral su tak napra vili s menőm oficeri 
z Nuter odidu vu jednu hiíu, prek koje onda 

skoóiju vu drugu vulicu. Daj mi sim tvoje- 
aga kepenka i ako mi poSleS peneze, onda 
•ti ga vre nazaj dam.
a ~~ * car, vsih rusov gospon predal mu 
g je svojega kepemka, ar как je kesnije bil 

rekel, znal je da kuóiS prav.ima
D ----------------
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jako ga je vudril, da je  Orbán taki dőli se 
smlel i omedlel. Potlam, kada je к sebi do- 
Sel je  stranjskoga nestalo. Orbán je otiSel 
vu Spital, gde su mu rano zavezali. Tu je 
povedal, da krivea nigdar prije nije videl 
nili ga nepozna. Pák krivec — to je óud- 
novato, nise je  trsil, da kaj zeme od Orba- 
na. Samo tak iz prekéije ga je  mraknul. 
Redarstvo iSóe krivea, koj iz Sale zna ta- 
kove udarce davati.

—  Növi köpenicki dogodjaj. Táj do- 
godjaj se je za 3ada vu Parizu dogodil. Do- 
sta je  smeSen. Najme vojnog mintstarstva 
dráavni tajnik vu Francuskim tu navadu 
ima, da vu noói vise puta ide pák pregled- 
ne sve kasarne. Cheron se zove i nepozna 
ga vnogo deőkov. Zato su se prekSenci pred 
nekojim mesecom vadlali, te je  jeden novi- 
nar, koj se je iz vadlinge za drSavnog laj- 
nika dal vun, tak cele kasarne prehodil vu 
noói, Onda su se vu celoj Francuskoj sme- 
jali nad tem, ali soldati su se ipak ne nav- 
óili paziti, jer to svedoói sledeői stuóaj. Pro- 
Sle jedne noói je vu jedne kasarne lakaj 
doSel jeden takov vkanjlivec, koj se je za 
dráavnog tajnika izdal i vizitu je dntal vu 
noói. Pospani soldati su skakali gori íz pos- 
teljah ali on nje je milostivo pomiril, da 
slobodno leSiju. Jednu vuru dugó je vizi- 
teral i zatem je  zadovoljno otiSel. Vu jutro, 
kada su se deóki stali su spazili samo, da 
»gospodin« tajnik od svakoga ili vuru iii 
peneze ili drugo kéj takvoga zel si za spo
rnen. Narjvski da je  to ne jako vugodno 
deókom. »Driavnoga tajnika« koj nije bil 
tajnik, nego tat sada iSóe redarstvo.

— Sin Okum a grofa vu Budapesti, 
je óvoga meseca 6-ga znamenile goste imalo. 
Okuma gróf Nogulenis sin n gdaSnjega ja- 
panskoga ministerpredsednika je sa vise ja- 
panskih velikaSov doSel vu Magjarsku, da 
ovde promatra i pregledno Sivot i znanstvo 
inagjarsko. Svigdi se jako óudi na velikim 
napreduvanjem naSega naroda. Vu Budape
sti ga Strausz Pál vodi koj se je veó neg- 
da upoznal s njim. Otec Okuma grofa je 
minister predsednik bil vu japanskim a sa
da je \odja protivne slranke. Njegov otec 
je utemeljil sveuóiliSte.

Okuma grofu se je  jako dopala orsaó- 
ka hi2&. Vu ganku se je  onda vise razgo- 
varal sa nekojemi magjarskimi ablegati. Jed
ne nnvine piSeju da su ga ablegati pilali 
kaj se drii vu Japanskoj do narodnih zah- 
tevah Magjarke. Okuma gróf je rekel, da vu 
Japanska pazljivostjom proli Magjarske zah- 
teve i on si nemore premisliti, как je to 
da jeden tak veliki i moeni orsag как je 
Magjarska, do sada m seje joS óisto odtrgel 
od Austrije.

Okuma grof sve znanstvene zavode po- 
hodi vu Budapesti i pouói. MarciuSa 5-ga 
je  bil vu Operi (pjevaóka hi2a) gde se je 
vu predstavljenju ‘ Monna Vanne,, radostil.

—  Folisne banjke. Peóuhsko postar- 
sko ravnataljstvo je iz viSe mestah dobilo 
20 korunaste banke, koje akoprem su jako 
slióne pravim ipak su foliSne. PoStarsko rav- 
nateljstvo je sada dalo vun poziv na sve 
poSte, da naj paziju pri preuzimanju pene- 
zah, da se tak orsagu ne dela Skoda i kvar,

— Vumrl je. Bencsak Ferenc negdaä- 
nji csaktornyaiski postamester je ovoga me
seca 5-ga po podne ob 2 vuri vu 73 letnoj 
dobi svoga 2ivota vu po kratkim betegu 
vumrl. Pokojnoga je  svaki dobro poznal. 
1868-ga je csaktornyaiski poStar postal i on 
je dal voziti poStu proti Alsolendavi, Vara2- 
dinu i Bottornyi. 1884-ga je  poSta bila vu

orsaóke ruke zeta onda je ostavil slu2bu, 
ali je i do denes na njegovih kolih se vo- 
zila ooSta do banhofa i nazad. Od 1885-ga 
do 1903-ga Ijeta je óez 18 Ijet bil tutor 
Csáktornya varaSa. Bil je  ólán Csáktornya- 
iske Sparkasse. Bil jé vrlo dober ólovek i 
ne samo rodbina, nego i mnogi njogovi do- 
bri prijatelji tuguju za njim. Naj poóiva vu 
miru.

— Nojeva ladja. Ladja Minsarovne 
koja se za koji dán da kreóe vu Amerika 
s pravom se mo2e nazvati Nojeva ladja vu 
dvadesetom vijeku. U ladji se как i u No- 
jevom kovőegu, nalaze raznovrstne 2ivotinje, 
koje idu na neku izloíbu Sivotinja vu Cem- 
stonu vu Ameriki. Na njoj ima dvanajst ve- 
likih indijskih slonova i dva mala slona, 8 
bengalskih tigrova, 14 oroslanov, deset med- 
veda, devet hijena, sedam vukova, őetrnajst 
leoparda, Sest kamila, óetemajsl pasa, devet 
majmuna i dvanajst dromedara. Naravne 
da je vu ladji spremljena i odgovarajaóa 
kohóina hrane, neki Skartirani konji za la- 
vove, tigrove, medvede i vukove, zobi i si- 
jena i 2ita za slonove i kamile, a dvadeset 
i pel hektolitra mlijeka i jedan hektolitar 
ribljeg ulja za ona dva novorodjena slona. 
Kapetan ladje koji dósad nikad nije imái 
na brodu takve paSaSere samo se mo i Bo- 
gu da za vreme plovidbe ne pusti nebesnu 
oluju, jer se plaSi, da se onda nebi znalo 
tko je koga rodil.

’—  Ogenj. Kukovec Ivána iz Mura- 
szentkereszta se je proSle dana zafcgala hiÉa, 
te je tak hi2a, как Slala i poleg susedov 
Novak Jozseíov Skedenj i Stala zgorela. Og- 
nja je áigurno nepazljivost naóinila, jer na 
nahiáju poleg rora je bila jedna stara greda, 
koja se je poóela ánjaviti i od toga je zgo- 
rel krov.

— Strasnoffu, koj je  tak uóeno pov- 
kanil kanonike vu Zagrebu su vezda po- 
menjSali rest. Znato je da ga je  sud na 5 
Ijeto reéta odsudil. Slrasnoff je onda bil a- 
peliral a vezda je viSeSi sud mu odpustil 3 
Ijeta i tak Slrasnoff — bude samo 2 Ijeta 
sedel.

— M ajm unski jezik. Amerikanski 
uóenjak Garnjó, koji odavna prouöava maj
munski jezik, u najnovije doha nastavlja 
pomo u gramofona svoja malo avanturistióna 
istraSivanja. On tvrdi, da je do sad skupio 
200 majmunskih rijeói. Garnje drii, da maj- 
muni imaju joS najviSe 2 0 — 30 nepoznalih 
rijeói.

K o le n d a r ,  MarcijuS: 18. Pondeljek, 
Ciril — 19 Tork, József, zaruónik bl. d. Marije
— 20. Sreda, Joaki.n prizn. — 21. Úetvrtek, Be
nedikt opat — 22 Petek, £alostna Majka boája.
— 23. Subotn, Frumenijus muőenik. — 24. Ne- 
delja Gabriel, arkang. — Evangelium ove nedelja 
bude kada se je JezuS к Jernáaleinu priblilaval. 
prvi fertalj meseca bude 22-ga ob 2 vuri deset 
minnti vu jutro, vreme vetreno i mrzlo.

Politiéki pregled.

— Magjarski sabor sada razpravlja od 
plaóah uóiteljskih. Osobito rumunji govoriju 
mnogo proti ovomu zakonskomu Clanku. 
jer se zahteva da svaki uCitelj mora prije 
sluábe priseói, da bude decu vu blagoljub- 
nosti domoljubnosti odgajal.

Vnogo se piSe i od razpravljanja po- 
godbe med Austrijom i Magjarskom Aus- 
trija svaki den drugo zahteva, kaj nije mo- 
guőe da joj daje Magjarska. Rada bi Aus
tria , da se Magjarska joS 20 Ijet odreóo 
amostalne harmice.



429 ik. 907 Árverési hirdetmény
A perlaki kir. járásbíróság mint tkv 

hatóság közhírré teszi, hogy Posztravia Lé- 
.árciné szül Blazsekovics Mária hódosán 
lakosnak —  Gyurán Mihály, Ilona Margil 
Strahia János és Gyurán Margit férj Kovács 
Lőrinczné hodosáni lakosok elleni közösség 
megszüntetése iránti ügyében a nagykani
zsai kir törvényszék a perlaki kir. járásbí
róság területén fekvő Hódosán községi 1224 
sz. tjkvben A f  1 sorsz. a foglalt 160 hrsz. 
119 összeirási sz. ház, udvar és kert a »Bel
telek »-ben a hozzátartozó legelő és erdőil- 
letménynyel. de a C 8 sorsz. a. Gyurán M i
hály, Ilona, Margit, s illetve Gyurán Margit 
ifj, Kovács Lőrincznét illető fele részére özv. 
Gyurán Ivánné szül. Szabol Mária javára 
bekeblezett özvegyi haszonélvezeti szolgalmi 
jognak az 1881. LX  t. ez, 168 §-a értel
mében való fenlartásával 795 К kikiáltási 
árban mint bociéban az

1907. évi április hó 3 napjan d. e. 9 órakor. 
Hódosán község házánál Dr. Tamás János 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbejötté
vel megtartandó árverésen a becsálon alul 
is eladatni log.

Venni szándékozók figyelmeztetnek. hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál
tási ár 10%-át bánatpénz fe|ében letenni 
kötelesek.

A kir járásbirósag mint tkvi hatóság
Perlak, 1907, januar 27-én.

G a b o n a  á r a k . — C i e n a  t i t k a

mmázsa l  m.-cent, kor. fill.

Búza I  páenica 14.00 —
Rozs Hrfc 12 0 0—
Árpa Jeémen 1250—
Zab I Zob 1400—
Kukoricza uj Kuruza nova 1180__
Fehér bab uj Grab beli 16 00—
Sárga bab » Suti 1200—
Vegyes bab » zméáan 11.50—
Kendermag Konopljeno seme 200 0 —
Lenmag Len 20.00—
Tökmag Koáéice 17 00—
Bükköny Grahorka 12 00—

558b tk 906.

Árverési hirdetmény.
A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Zakál Henrik Csáktor
nyái ügyvéd által képviselt Muraközi Taka
rékpénztár részvénytársaság végrehajtatnak 
Trojok Ferenc úgyis mi ut kk gyermeke Tro- 
jok Vincze és Róza törv. képviselője, Gsern- 
csecz Ágnes előbb özv. Lipics ertalanné 
most Trojok Ferenczné kedveshegyi lakosok 
elleni 117. kor és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében az árverést az 1881 évi LX 
t. ez. 144 és 146 §§-ai alapján elrendelte 
minek folytán végrehajtatnak 117 kor. tőke 
ennek 1905 évi ápril hő 24-től járó 8°/e 
késedelmi kamata, 58 kor. 30 fill, eddigi 
valamint 14 kor. 30 fii. ezúttal megállapított 
költségekből álló követelése végett a nagyka
nizsai kir. törvényszék, a Csáktornyái kir. 
járásbirósag területén fekvő a viziszentgyör- 
gyi 6 szám. tkv. 6 hrz. szám alatt foglalt 
ingatlan 316 kor. és az u. 0. 7 sz. tkvben 
/ hrz. sz. alatt foglalt ingatlan 446 kor. becs
árban V iziszenlgyörgy községházánál

1907 évi ápril hó 2 napjának délelőtti 10 órajá
kor Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd vagy 
helyettessé közbejöttével megtartandó nyil
vános bírói árverésen eladatni fog.

Megjegyzi a kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság, hogy a viziszentgyörgyi 6 sz. tkv
ben 6 hrz. év az u. o. 7 sz. tkvben 7 hrz. 
sz. alatt foglalt ingatlanok először a 3907/ 
tk. 905 iktató számmal ezen ingatlanokra 
Trojok Ferencz javára bekebelezett holtigla- 
ni haszonélvezeti joggal terhelten hocsájtan- 
dó árverés alá, de a mennyiben íz ingatta 

I nőkért egvenkint szolgáln i jogot megélőző 
zálogjoggal biztosított követelések kielégíté

sére megállapított 1050 kor vételár be nem 
igértetnék, az ingatlanok nyomban a szol
galmijogtól mentesen bocsájtundó árverés alá.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. 
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 1 0%  
át készpénzen vagy óvadéképes papírban r. 
kiküldött kezéhez letenni és pedig 31 kor 
60 fill. 44 kor. 60 fill

Kir. Járásbíróság, mint tkvi hatóság
Csáktornya, 1906. évi decz hó 15-én.

937 1— I I

HIRDETÉSEK
felvétetnek

e lap kiadóhivatalában.

F H z c l a d á e .
A Vaspálya-utcza sarkán levő 

házamat szabad kézből azonnal 
sladom. Bővebbet nálam (vagy 
Hepp Ede pékmester urnái Rákó- 
3zi-utcza).
)25 3—3 özv. Kipke Istvánná.

hanem meg is kell kísérelni BERG M AN N  
és TÁRSA, Dresden és T c tsch sn  a/E

régen bevált, gyógyító hatásó

Steckenpferd tílíom- 
tej-ezappanát

azelőtt Bergmann-féle liliomtejszappant 
Je g y : 2 Bergmänner) hogy ezeplőktől 
ment, fehér arcbőrt, valamint gyengéd 

arcszint nyerjünk.
I) a r a b j a 80 fi 11 é r.-ért к a p h a t ó:

Stráhia7tstVfrtl(-efl
Csáktornya.

971 28—60

Ű f r
Щ  i V i  4 Т »  w » w »

lochsinger-féle .« G L O R I A “  a legjobb szer
R h eu m a ellen  
H ajhullás „
F o g fájás  „

12 kis vagy 2  nagy üveg b érm en tve k o r . 5 .—

Hochsinger M. és Fiai
C sá k to rn y a .

lochsíngerova G L O R I A  najbolje je sredstvo
protiv R eum e

„ Isp adan ja vlasi 
„ Zubobolje

12 malih ili 2  velike bo ce fran k o  kruna 5 .—

M. Hochsinger i Sinovi
М3 7—62 C sák to rn ya .
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Í than P Á L F IA M B R U S  d e n e  и  B o á n !  d o h i j e se  ^

és T s a . bánjainkul eég  Я
J B R U S  I  “ B n -  Я
j Altulkuphutók. Érdek- c£

4 i é d ő k  e c é g n e k  d i r e c t s  o h m  te  d i r e c t  п я  o v u

? i r I n n a k .  t i r m u \§
5 906 6 —  10 Я

BUDAPESTEN
AZ EG YETLEN

FÜGGETLEN
E L L E N Z É K I

nagy napilap

A Z  Ú J S Á G “
Előfizetési ára:

Egész évre. . . .  28 kor. -  fill.
Fél évre . . . . 14 „ _V У)
Negyedévre . . .  7 „ -  „
Egy hónapra . . .  2 „ 40

Ц ц г е и Ш  czinii AZ ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest, VII., Rákóczi-ut 54.
Nyomatott Fischet Fülöp (Strauaz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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