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M U R A K Ö Z
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A nélkülözés művészete.
Élvezni, mindig, mindenhol és minden

áron élvezni, ez a modern emberek jelszava. 
Ha valaki saját szerzeménye után kényel
met keres, fényűzést gyakorol lakásban, 
öltözékben, asztalán vendégségekkel s egyéb 
élvezeteket enged meg magának: ez hagyján. 
0  szerezte, tesz vele, a mit akar; ám mú
lassa el, ha éppen ez okoz neki örömet.

De mit látunk oly gyakran? Azt, hogy 
sokan örökölt vagyont tékozolnak el, mások 
önmegtartóztatásának, igen sok esetben nél
külözésének gyümölcsét pusztítják el olya
nok, akik sohasem próbáltak dolgozni, nem 
tudnak szerezni és néha valóságos művé
szettel iparkodnak azon túladni, a mi érde
mük nélkül kezük ügyébe esett.

Mily gyakori az, hogy az ily boldogta
lanok közeli jövője a kényszerű nélkülözés 
és a bekövetkezett szegénységben a volt 
barátokban való csalódás kövelkeztében 
ember gyűlöletbe esnek, elzüllenek, a bör
tönbe jutnak, vagy az öngyilkosok számát 
szaporítják. Meri nagyon igaz az a szép 
mondás: »Mig szerencsés állapotban élsz, 
barátaid számosak, mig sorsod balra fordul, 
oszlanak s magad maradsz.«

És miért leltek ily szerencsétlenek a 
szomorú végzet e martalékai?

Azért, mert nem tanulták meg az ön
megtartóztatást, a lemondást, a rossz hajla
mok ellen való küzdelmei, a komoly mun
kában való szórakozás keresését és soha
sem igyekeztek a nélkülözésben való mű
vészetet megtanulni, mely oly sok ember 
állandó boldogságának talpköve.

Aki »művészetnek ezt a fajtáját megtanulta 
és gyakorolja, az megszerezte magának az 
erőt és szilárdságot arra, hogy abban az 
esetben, ha viszonyai ezt igy kívánják, még 
a legkellemesebb és legártatlanabb dolgol is 
megtagadja magától és készséggel lemond 
arról, ami neki hosszú időn keresztül meg
szokott és kedves volt. Teszi ezt még akkor 
is, ha a »világ« megszólja érette, avagy 
sajnálkozik rajta.

Jól élni, vendégeskedni, sok pénzt 
költeni nem nagy mesterség. Ehhez nem 
kell tudomány. De a nélkülözést megtanulni, 
már sokkal nehezebb

Az előbbi időkhöz képest nagy válto
záson ment keresztül társadalmi élelünk A 
régi egyszerűséget a íényűzés, pompa sze- 
retete váltotta fel.

A lölösleges, a szükséges dolgok utáni 
vágy elfogta még olyanok lelkét is, akiknek 
helyzete az okos gazdálkodást és sok do
lognak a nélkülözéséi igényelné, a lemon
dás számos olyanról, amit mások megenged
hetnek maguknak, mert van, s telik miből. 
Csak nézzünk egy kicsit szét, csak figyeljük 
meg a város s falu népét Borzadva látjuk 
a szemünk elé táruló képet. Fényűzés, 
pompa mindenütt és nagyzolás. De még

szomorúbb, még kétségbeejtőbb a kép, me
lyet a telekkönyv mulat. Az ősi birtok el
fogy, s a romjain tengődő egy darabig csak 
lavíroz, s végre az utolsó darabka föld el- 
usztával, elbukik. A fényűzés már sok, kü
lönben jóravaló család romlását okozta és 
van, aki csak azért ment tönkre, mert nem 
akart elmaradni mások mögött, nem akarta 
magát lenézetni, amit különben csak örvül 
használnak titkos szenvedélyűk kielégítésé
nek, nagyravágyásuk elpalástolására.

A munka és lemondás szeretete mind 
jobban és jobban háttérbe szorul, a gondos 
s gyermekeit híven ápoló anyák száma 
napról-napra fogy. Ma egy két-három tagból 
álló család háztartásából elmaradhatatlan a 
szobalány, szakácsné, a dajka. De mit csinál 
л gondos háziasszony? Tán a konyhában, 
vagy a gyermekszobában szorgoskodik? 
Dehogy! Hisz az ma nem divat, ezért meg
szólják a szomszédok, a jó ismerősök. Főzni 
manapság szégyen! Ezt látva nő fel a gyer
mek, a serdülő leány; s már kis korában 
magába szívja a fényűzés, a pompa ölö 
mérgét.

Pedig hány és hány család boldogságát 
ásta alá a versenygés a tehetősebbekkel, 
ami megbontototla az eddigi békés együtt
élést, feldúlta a családi szentélyt, viszályt, 
szerencsétlenséget hozva a házba. Mert az 
e tévelygések nyomán bekövetkező anyagi 
ziláltságot elmaradhatatlanul ez erkölcsi sü- 
lyedés szokta követni.

De ha a nélkülözés gyakorlása mellett 
emelek szót, ez korántsem azt jelenti, hogy 
mindentől meg kell fosztani magunkat, hogy 
telt éléskamara mellett éhezni kell

Arról szó sincs.
Kedvező anyagi helyzetben a nehézség 

nélkül megszerezhető és megfelelő életörö
möket, a lelket gyönyörködtető, a testet erő
sítő élvezeteket megvonni magától és csa
ládjától balgaság vagy ügyefogyottság volna.

A lemondás, a nélkülözés arra tanítson 
bennünket, hogy olyas dolgoktól tartóztassuk 
magunkat, a melyeknek megszerzése ezzel 
arányban nem álló áldozattal jár. Miért ne 
mondhatnánk le olyan dolgokról, a melyek 
nem állanak vagyoni helyzetünkhöz? Oly 
élvezetek után ne vágyódjunk, melyeket 
okos számítással nem engedhetünk meg 
magunknak; oly társadalmi körbe ne kí
vánkozzunk, melybe nem illűnk és melyben 
élve, ez esak kizökkent bennünket a ne
künk való kerékvágásból s amellett a lené
zés gyötrelmeit akozná, ha környezetünkkel 
lépést nem tudunk tartani, s egyáltalában 
oly életmódot ne folytassunk, amely helyze
tünkön és viszonyainkon túlmegy.

Aki lemondani megtanult és tud, az 
birtokában van annak a megbecsülhetetlen 
erkölcsi erőnek, mellyel fölvértezve még 
váratlan csapás esetén sem bukik el s nem 
tántorodik le az igaz útról és legnehezebb 
megpróbáltatások közben is hiven teljesiti

kötelességeit. A fiatal korban megtanult le
mondás pedig a legvégső korig tartó és meg
becsülhetetlen értékű tulajdonság.

Erre tanítsuk, s erre szoktassuk gyer
mekeinket, hogy jövő életünk boldog, s meg
elégedett legyen. Ezt gyakoroljuk mi magunk 
is, hogy a fény, pompa helyett, ezt az erényt 
láthassák, tanulhassák meg gyermekeink.

Sm enteh D e x & ő
gazd. szaktanár.

Az utcai fák gondozása.
Tisztelt Szerkesztő Ür!

Öt-hat év óta lakom Csáktornyán s mi
kor ide jöttem, megvallom, igen jó hatást 
gyakorolt reám a város gondozottsága, ut
cáinak tisztasága. Mikor pedig már az utcá
kat, valamint a városból kivezető sétautakat 
is mind ismertem, nem győztem eléggé di
csérni azt az igazán okos és Ízlésre valló 
eljárást, hogy az utak tisztán és jó karban 
való tartása mellett az összes útvonalak és 
sétautak be voltak fásilva, vagy befásiíás 
alatt álltak. Még jobban meglepett, midőn 
megtudtam, hogy mindezt a *Szépitő-Egye- 
süíet« műveli. Ugyan! hiszen ez remek do
log, — góndoltam, ahol ilyesmiről is szó 
lehet, az már finomabb gondolkozásra vall.

Mily nagy lett azonban csalódásom az
óta a »Szépitő-Egyesülel« igazán szépre hi
vatott működésében! Meg kellett győződnöm 
ittlétem óta arról, hogy ezt a hangzatos el- 

j nevezést az egyesület az utóbbi időben alig 
viselheti, mert teljesei: ötletszerűen jár el a 
legtöbb dologban. Olyan dolgokról van szó, 
amit akármely laikus is, aki soha szépítéssel 
nem törődött, első pillantásra észre vesz s 
menten el is Ítél.

Nem szólok a kékitős patakról, mely a 
meleg időszakban, dögletes levegőjével meg- 
lertőzteti a város jó  részét s ronda, iekete, 
büzhödt sarával undorítja a járókelőket. 
Nem szólok az U) építkezéseknél olyan 
utcaképzésről, mely nem az utca bővítésére, 
hanem az épület kitolásával inkább szűkí
tésére irányul. Nem szólok sok-sok minden
ről, ami ízléstelen és helytelen, hanem szó
lok egyedül arról, ami most e sorok Írására 
késztetett.

Minden tavasszal megbotránkozva szem
lélem az utcai fák kegyetlen megcsonkítá
sát, valóságos újra való lefejezését; irgalom 

lés válogatás nélkül, akárcsak a hogy a po- 
csolyások nagy csonka füzeit szokták le- 
csonkozni.

Néhány újonnan ültetett fiatal fa élhet 
csak boldogan egy-két évig, de a harmadik 
évben az ő nyakukon is biztosan rajta lesz 
már a kegyetlen lenyakazó fűrész! Pedig 
mintha sejtenék szomorú végzetüket, olyan 
kifogástalan szép kerekre növesztik egészsé
ges koronájukat, — mintha mondanák: ne 
bántsatok, ne. vegyétek el szépségünket, élet
erőnket! Micsoda gondolkozás az, a mely



együtt a fél fejét is levágták az egész pa
taksori gesztenyésnek. Mint egy kifordított 
óriási esernyősor maradt ott csúfság gya
nánt az előbb díszes gesztenye sor. Amit 
a szerencsétlen gesztenyék a tavalyi erősza
kos csonkításból kihevertek, — illetve újra 
pótolni akartak, most e héten ugyanazon 
módon ismét irgalmatlanul lenyesték. A 
középen maradó üres csonkok igy csakha
mar kőrhadásnak indulnak, mert esőnek, 
napnak, szélnek pusztán van hagyva éppen 
a vezérágak vége. Többé nem is nőhetnek 
felfelé e fák, mert amit az életerő kipótolna 
is, újra levagdossák s nem engedik meg 
nekik a lombsálor betetőzését. Olyanok sze
gények, mint az erős falu ház tetődísze, 
fedele nélkül A mostoha idő így majd ha
mar végez velük, ha akiket illet, energiku
san kezükbe nem veszik a szegény fák 
ügyét s ha már későn is, megengedik nekik, 
hogy a fejük tetejét újra kinőhessék. Sze
retnék egy kis magyarázattal is szolgálni a 
fák metszését irányítóknak, hogy milye is a 
a lomb a Iának; milyen élettani összefüggés 
van a falombja és egyéb részei között s 
hogy tényleg az életfeltételétől fosztja meg 
a fát az, k, lombjátal fosztja meg. De e hely 
szüKe nem alkalmas ilyen feltegetésekre s 
talán hiába való is volna!

A megrémülés hangja szól belőlem, ha 
elgondolom, hogy majd ha az a fiatal hársfa
sor is kinövi magát, mely a temetőig vezet, 
hasonló sorsra juthat s egyszer csak azok
nak se lesz teteje. Mivel az eddigi szomorú 
tapasztalatok legalább erre engednek követ
keztetni, megpróbálom annyi figyelmeztetés
sel, hogy a hárs, nemes szil, vadgesztenye, 
vagy egyáltalán nem tűr lombnyesést, vagy 
csakis a véletlenül kiálló, rosszul nőtt ágait 
szabad lemetszeni, vagy visszavágni. Milyen 
szép, egyenletes volna e fák sora, ha iga
zán okszerűen gondoznák. Most már tényleg 
jobb volna az ilyen fasorokat egészen újra 
ültetni, mint évente a már gondosan kiszá- 
ritottakat kidobni s az összevisszaságot sza
porítani! Az akác nyeshető, de az sem úgy, 
mint minálunk nyesik. Itt is kell erőteljes 
főágakat hagyni. Az amerikai diófa nálunk, 
a mi vadvizes talajunkban meg nem él, s 
lám ezt már tudják is tapasztalásból, mert 
a vasútra vezető hosszú ut két oldaláról 
kidobálták őket s újra vadgesztenyét ültet
lek a helyükre! Milyen szépek volnának

már azok a vadgesztenyék, ha ezt előbb is 
tudták volna, nem szomorú tapasztalat után? 
Ezeket voltam bátor t. szerkesztő urnák 
közreadás céljából elmondani, talán hasz
nálok az ügynek és ezentúl jobban fognak 
vigyázni a közúti fák nyesésére s talán még 
ahhoz értő embertől is kérnek utasítást és 
tanácsot ezután?

Bár úgy lenne!
E g y  n e m  s x é p ftő e g y e s ű le t l  tag.

K Ü L Ö N F É L É K .

— Tanonciskolái szakfelügyelők Zala- 
vármegye területére. A vall. és közoktatás
ügyi miniszter az iparos és kereskedelmi 
tanonciskolák működésének az ellenőrzésére 
és helyes irányban való fokozása végett 
vármegyénként szakfelügyelőket nevez ki 
Zalavármegye területére folyó évi március 
1-től kezdődőleg egyelőre a 1908— 1909-iki 
tanév végéig az iparos tanociskolák szaktel- 
ügyelöjévé Fehér Gyula budapesti felső ke
reskedelmi iskolai tanárt, a kereskedelmi 
tanonciskolák szakfelügyelőjévé pedig dr. 
Berényi Pál soproni felsőkereskedelmi iskolai 
tanárt nevete ki.

— Javító intézeti munkavezető. — A
kassai javító intézet igazgatója a vezetése 
alatt álló intézel ipariskolájához Siska Ig
nác Csáktornyái műszövő mestert munka
vezető felügyelővé nevezte ki.

— A Csáktornyái határrendőrségi ki- 
rendeltség a miniszteri rendelet értelmében 
április 1-én kezdi meg működését. Ennek 
az előkészítése érdekében a soproni határ- 
rendőrségi kapitány egy határrendőrségi 
tisztviselő kíséretében Csáktornyán járt a 
múlt héten és a kirendeltség hivatalának a 
helyiségéül bérbevette a tűzoltó laktanya 
emeleti helyiségeit. Mint értesülünk a kiren
deltség vezetője egy rendőrfelügyelő lesz és a 
kirendeltség a rendőrfelügyelőn kívül egye
lőre egy rendőrbiztosból, két egyenruhás és 
két polgári rendőrből fog állam.

— A Budapesten székelő »Zalamegyei 
Kör« a zalai születésű szabadsághős és vér
tanú, Cs my László emlékével együtt vasár
nap ünnepelte meg március 15-ét. A szé
pen sikerült és lelkes hangulatban lefolyt 
ünnepély programmja a következő volt
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azt diktálja, hogy ezeket a nemes szilfákat, 
(Rákóczy-utca, stb) melyek szabályos kerek 
korénál fejlesztenek, a legszebb korukban 
néhány csonka bütyökig legalyazzák.

Az ilyen megnyomorított fa iparkodik 
ugyan visszaszerezni levágott fejét, de mert 
hirtelen akarja ezt pótolni, hogy a megma
radt törzshöz arányos táplálék mennyiséget 
szerezhessen még a nyár folyamán, a leg
első rügyeket eszeveszetten tolja felfelé, inig 
a legtöbb csonk puszta, száraz marad; a fa 
többé ép koronát soha nem növeszt; örök 
nyomorék marad, mely olyan kellemetlen, 
nehéz hatással van reánk, mint megannyi 
rongyos, nyomorék koldus, mert a hosszú, 
kövér, gyönge hajtásokat is, még mi előtt 
megerősödnének, egy gyönge pajkos szél is 
játszva lecsavarja, vagy összevissza tépi 
Az ágak, levelek újra lefonnyadnak s talán 
junius, julius hóban kezdheti is újra a ret
tenetes munkát, hogy éleiét, amennyire le
het, tengesse tovább s jó szerencse, ha ismét 
hasonló végzet nem pusztítja el, melynek 
állandóan ki vannak téve. Ugyanez az oka 
még télen is annak, ha, — mikor puha, 
nagy hó sulyosodik az ágakra, ez alatt is 
könnyen lehasadnak; mert az ágak töve a 
korhadásnak indult csonkokon van, ahol a 
fesszültség a legnagyobb.

Ne tessék hát fákat csak azért ülletni, 
hogy azokat nyakazni lehessen, hanem, ha 
már nem tetszik a profilja az istenadta fá
nak, vagy tessék egészen kidobatni őket 
viruló legszebb korukban, vagy csakis az 
esetleges hibákat, kinövéseket és tényleges 
szabálytalanságokat tessék visszanyesegetés- 
sel korigálni. Mindenesetre a fa neme is 
határoz a bánásmódban Nem lehel minden 
fát egyformán ápolni, nyesni. Olyanok is 
vannak, melyeket nyesni sohasem szabad, 
mert egyrészt magától is olyan szabályosan 
nő, hogy nyesni felesleges, másrészt, mert 
hamarosan belepusztulhat

Már a múlt tavasszal láttam, hogy 
azok a patakmenli remek vadgeszte
nye fák is, amelyek legalább addig feled
tették, ellensúlyozták a palak ronda szennyét, 
áldozatai lettek az erőszakos, túlzásba menő 
csonkításnak. Egy szép napon, még csak 
nem is kora, lombtalan tavaszon, hanem 
talán májusi virágzó díszben csonkították 
meg a gyönyörű lombsálor-koszorul, Csák
tornya legszebb ékességét, sőt a skalppal

T Á R C A .

Hartmann a szerelemről.
Hartmann »Philosofie des Unbewussten« már 

eddig is nagy károkat okozott a világban, hisz 
az oroszországi nihilisták bibliájuknak tartják. |

Hartmann szerint az emberiség oda fog idő
vel jutni, hogy közös akarattal a földet a levegőbe 
röpíti. Ez egy beteg emberi agynak a szüleménye, 
de van könyvében mégis igen sok érdekes, külö
nösen a szerelemről.

Hartmann szerint a szerelőn nagy zivatar, 
amely nem egy, hanem több villámokban nyilvá
nul, ainig jön a hideg szél és az ember bámulva 
néz az elvonuló felhők után.

Szerinte a szerelemben csak egy pozitivjó 
van és ez az élvezete, a többi pedig nagy, irtó
zatos gyötrelem.

Szerintem pedig kél művelt lélek harmoni
kus együttélése a legnagyobb boldogság, persze 
addig, urnig harmonikus.

A szerelem Hartmann után soha sem nyu
godt, normális állapot és néha a tébolyig megy; 
hogy ez mily nagy igazság, ennek illusztrálására 
felsorolom a következő eseteket.

Huszártiszt koromban felső Maggarországban 
járván, a következő eset történt: egy nagyúri csa
ládban egy hölgy annyira szerelmes volt kedve
sébe, hogy folytonos tépelődésekben élt, folyton

zaklatta minden ok nélküli féltékenységével ked
vesét és ez által oly kinokat szenvedett, hogy 8 
nappal esküvője előtt főbe lőtte magát.

Ez az eset úgy látszik, mély hatással volt az 
egész künyékre, ugyanaz e nagyúri hölgy, aki ezt 
nekem elmesélte, egy junói szépségű alak, ugyan
akkor jegyben já rt nagybátyjával! Egy bájos kis 
baktís 14, 15 éves, aki mindig azt hajtogatta, hogy 
rémitően fél, hogy a szerelemben el ég, szintén 
nagybátyjához ment férjhez, ámbár a fenti esetet 
nem ismerte

Ezen a héten esküdszéki tárgyaláson követ
kező esetet tárgyaltuk:

Egy szobaleány viszonyban volt egy mészá
ros legénnyel; — a leányzó 27 éves, — 
a fiú 19 éves, — a leányzó oly végzetes 

szerelemre gyuladt, hogy folyton kinozta a legényt; 
hogy haljanak meg együtt, a legény váltig csitit- 
gatta, sőt azt ajánlotta neki, hogy anyjához küldi, 
ahol szülhet, feleségül is veszi; ez mind nem hasz
nált semmit, — ő mindig holmi tracscsot emle
getett, hogy becsülete meg van támadva, tönkre 
van téve.

Egy nap, midőn a temetőn bolyongtak, egy 
sir körűi, ahol egy öngyikos szeresraes pár fék 
szik, kiknek a fényképe a keresztre van rögzítve 
(ezeket hatóságilag el kellene távolítani, mert egy 
bolond ezret csinál), betértek egy közellévő ven
déglőbe, ahol elhatározták, hogy közös akarattal 
meghalnak.

A  fiú két lövéssel leteriti Kleider Erzsit, 
hogy rögtön meghal, magát pedig úgy, hogy rövid 
időre önkívületbe esik, nemsokára meggyógyul, 
ámbár a golyó koponyájában benrekedt.

Az orvosok azt mondják, ha a golyó leesik 
az agy velőbe, akkor halál fia.

A törvényszék előtt a fiú igen szimpatikus 
benyomást tesz, igen értelmesen beszél és cso
dálni való, hogy annyi józan ész mellett ily tettre 
ragadtatta magát. Egy mészárosban, aki mester
ségénél fogva mindennap öl és szobaleányban ennyi 
idealizmus, ez bámulatos! 8 hónap büntetést ka
pott a szegény fi^  taláu a felsőbb törvényszék 
egészen felmenti, valóban megérdemelné, hisz rö
vid idő múlva az agyban a golyó úgyis megöli.

Ugyanakkor Velencében a következő eset 
történt: Egy tiszthelyettes viszonyt folytat egy 
örömleánnyal és miután nem veheti feleségül, 
közös halálra határozzák el magukat; a fin a I'“ 
ánynak ö gramm morfiumot ad be, maga pedig 
csak egy grammot vesz be; a leány rögtön hal 
meg, a fiú életben marad és az esküdtszék neu
rasthenia miatt felmenti.

A magyar szó »igazság« kifejezi itta  eituatiól, 
vegyük el az *;« betűt és marad a gazság! Mind 
a két esetben a leányt biztosan ölik meg, maguk 
pedig csak egy kicsit ölik meg magukat! Na, de 
az egyiknél benn van u golyó Mily nehéz ily eset
ben a jogszolgáltatás! (Folyt, köv.)

Háró E n e x e v lc k  V ikto r.



1 Megnyitó: tartotta Havas Vilmos, elnök.
2. Honszeretet irta Vörösmarty, szavalta 
Borteleky Erzsy k. a. 3. Ünnepi beszéd, mon
dotta Grünfeld Ferenc. 4. Március idusán, 
Karinthy Frigyestől szavalta Lengyel Andor. 
5. Feltámadnak irta Borbély György, felol
vasta Sebestyén Jenő. 6 Kuruc nóták, éne
kelte Grünwald Jenő vezetése és Jele Vilmos 
hegedű kisérete melHt az Egyetemi Ének
kar 10 tagja. Csány László Zalaegerszegen 
felállítandó szobra javára szép összeg gyűlt 
össze.

— Kinevezés. A vall. és közoktatás- 
ügyi miniszter Haris Jenő okleveles tanítót 
a perlaki áll. elemi iskolához rendes tanítóvá 
nevezte ki.

— Áthelyezés. Bezák Ferenc Déli Va
súti hivatalnokot az igazgatóság Zágrábba 
helyezte át.

—  Keresve sem találni jobb példát 
az angol gyermek nevelésnél, hol a gyermek 
a 6 — 10 éves korban állandóan Csukamáj
olajat iszik, mely célra a Zoltán-féle Csuka
májolajból a kivitel igen tetemes azért, mert 
e készítmény teljesen iz és szag nélküli s 
gyermek, felnőtt szívesen vgszi.

—  Nyilvános köszönet. Gerstmann Li- 
pót helybeli kávés ur a márciusi ünnepélyünk 
alkalmából felmerült költségeink részben 
való fedezésére 10 koronát volt szives ado
mányozni. Fogadja ezért az Iparos Ifjak* 
Egyesülete nevében hálás köszönetemet. 
Csáktornyán, 1907. március 19-én. Zrínyi 
Károly elnök.

— A párisi magyar egyesület nagy 
bálja. A párisi magy.egyesülel nagy bálján, mini 
a napilapok már jelentették is, a párisi ma
gyarság színe java, számos francia is jelent 
meg, élén Nemess Albert gróf követségi 
tanácsossal. Fontban éji 12 órakor bankett 
volt s ami itt bennünket különösen érdekel, 
az a jelenség, hogy ez alkalmat megragad
ták a párisi magyarok, hogy óvációban ré
szesítsék általánosan becsült földinket, Fisch- 
kandl Rudolfot, kit az egyesület, mint jelen
tettük, nemrégiben disztagjává választott. 
Ez általános rokonszenvnek Nárai Aladár 
dr min. osztálytanácsos, — az egyesület 
elnöke adott kifejezést, íölköszöntelte földin- 
ket, a ki a legnemesebb önzetlenséggel szol
gálja a magyar érdeket Párisban, mini egy 
nagy áruház vezetője és mint magánember ! 
egyaránt. Hasonlóképen poharat emelt Ná- 
ray dr. Fischkandl Hudolfné urhölgyre, ki a 
bálon világoskék selyemben jeleni meg s 
akiről azt mondotta, hogy minden alkalom-1 
mai példát ad, milyen az igaz magyar nő 
külföldön. Fischkandl Rudolf szerényen 
megköszönte a részére adott óvációt és 
mondotta többek között: — Mindig azt hi
szem, keveset tettem hazámért, a kivételes 
helyzet itt, Párisban korlátozza ideális tö
rekvéseimet, de terjesszük a jót, bármily 
terjedelmű. S ha mindenki csak egy csep- 
pel járul hozzá a magyarság külföldi érde
keihez, elmondhatjuk, nem születtünk hiába 
magyar hazafiaknak. Ez ami megnyugvásunk. 
Mert nem elég, — folytatta szép gondolat- 
menetét Fischkandl Rudolf, — ha csak be
széljük a magyar nyelvet, erkölcsi színvo
nalunk tesz bennünket igazi magyarokká. 
A beszédei hosszasan megtapsolták.

— Útban Amerika felé. Folyó hó 18-án 
Forintos Imre, Forintos József és Kulcsár 
István horvátországi lakosokat, 19-én Vleskó 
Antal nyitramegyei egyént tartóztatták föl 
Csáktornyán a vasúti állomáson, mint utle- 
vélnélküli amerikai kivándorlókat. Mindegyik
nél Bréma— Newyorki vonalra való hajóje
gyet és összesen 1050 korona készpénzt ta

láltak. Illetőségi helyőkre vissza toloncolták
őket.

— Megégett gyermek. Golubics Ilona 
muraszerdahelyi lakósnő folyó hó 13-án 
3 és tél éves Gáspár nevű kis fiát rövid 
időre magára hagyta a konyhában, mig maga 
az udvaron sürgős dolgát végezte. Ez az 
idő azonban épen elég volt arra, hogy a fiú 
végzetes szerencsétlenségét idézze elő, — 
amennyiben a felügyelet nélkül hagyott 
fiúcska ruhája a kályhától meggyuladt s 
mire sikoltozására az udvaron foglalatosko
dóanya betutott, annyira összeégett a szeren
csétlen gyermek, hogy pár órai kínlódás 
után belehalt égési sebeibe.

— Belefulladt a Ternavába. Makoter 
Teréz Amerikába ment és 2 és fél éves 
Teréz nevű leánykájának a gondozását Jámb- 
rovics János mártonhalmi lakosra bízta. F. 
hó 16-án Jambrovics János kun volt a me
zőn, mely idő alatt Jarnbrovicsnak 20 éves 
leánya intézte a lakás ügyeit s ügyelt fel a 
kisleányra is. Hogy-hogy nem a kisleányka 
egy őrizetlen pillanatban kiment az ud
varból és a közeli patak pariján hóvirágot 
kezdett szedegetni, miközben elesett és bele- 
gérult a patakba. Mire rátaláltak, már meg
fulladt volt.

— A répamag impregnálásáról. — Az
Országos Magyar Gazdasági Egyesület föld
mi velésügyi és növénytermesztő szakosztálya 
Kerpely Kálmán tanár elnöklésével ülést 
tartott, amelyen Rázsó Imre gazdasági aka- 

I démiai tanár tartott szakelőadást a 
répamag impregnálásáról és ennek gazda
sági jelentőségéről. Az értekezletről szóló 
tudósítást részletesebben áttanulmányozva 
nekünk még volna néhány szavunk a tárgy
hoz, mert mintha kis konkurrencia izt érez- 

! nőnk ki a dologból. Az értekezleten ugyan- 
j is magkeresKedők is vettek részt és pedig 
olyanok is, kikoél nem szerezhető be az 
impregnált répamag. Az értekezletnek olyan 
színezete volt, mintha azt a gazdák védel- 

I mére (?) tartották volna! Szép és nemes 
szándék, de talán nem is volt rá szükség, 
mert az impregnált répamag, melyet Mauth- 
ner Ödön budapesti magnagykereskedö hoz 
forgalomba határozottan sokkal jobb a nem 
impregnállnál. Az impregnált répamag 11 
év óta elért sikereit nm lehet tudományos 
értekezletekkel kisebbíteni, meri azt ez ellen 
védi ezer meg ezer gazda, kiknél éveken át 
mindig jelesen vált be.

— „Pénzintézeti Tisztviselők Lapja“ 
cim alatt uj szaklap indult, mely a pénz- 
intézéti tisztviselő érdekeit kivánja előmoz
dítani. Az élénken szerkesztett 1-sö szám 
tartalma: Mi a célunk? Az előmenetel ke- 
kerékkötői A hivatalos órákról. Feminizmus 
a pénzintézeteknél. Tisztviselők köréből. (A 
jól elhelyezett óvadék). Hírek. A szöveg közt 
jelmondatok. Hirdetések A lap, melynek 
szerkesztője Fenyő Márton, havonkint két
szer jelen meg és előfizetési ára egész évre 
8 korona. Az előfizetési pénzek a kiadóhi
vatalba: Budapest, VI. DessewtTy-utca 22. sz. 
alá küldendők.

— Felhívás. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága felhívja a nagyközség területén 
lakó hadmentességi dijat fizető lakosokat, 
hogy az erre vonatkozó évi bejelentéseiket 
a községházánál kapható nyomtatványon és 
ugyanott 8 nap alatt benyújtani el ne mu
lasszák. Az elöljáróság.

— Lopás. Rosenfeld Jakab muraszer
dahelyi kereskedőtől cselédje, Zsilavec Éva 
3 drb aranygyűrűt 54 korona értékben 
ellopott s azután Horválo/szágba. Novima- 
rofba szökött.

— v Amerika a bevándorló magyarok
ellen. Amerikában a bevándorlási törvény 
előkészítése óta rendkívüli agitáció folyik a 
magyar munkások beözönlése ellen. Ennek 
a mozgalomnak már most is az az eredmé
nye, hogy egy amerikai gyár és mezőgada- 
sági üzem sem fogadja fel őket s nem ke
vesebb, mint négyezer teljesen elcsigázott ma
gyar munkás kénytelen volt elhagyót hazá
jába visszatérni; bízvást föl lehet tenni, hogy 
négyezer magyar emberen kívül még nagyobb 
számban vannak Amerikában olyan magya
rok, a kik munka nélkül tengetik életüket, 
de haza nem jöhetnek, mert nincsen a haza
utazásra pénzük. Felelte kívánatos volna, ha 
e tényen okulnánk azok, a kiket a hirtelen 
meggazdagodás lidércfénye, a jó kereset re
ménye csábítgat a messze idegenbe hazá
juktól, a hol kenyérkereső kézre annyira 
szükség van és a hol a munkásnép szá
mára a megélhetési viszonyok mindinkább 
javulnak a kormány reformtervei folytán a 
tőke vállalkozási kedve pedig a munkára 
való alkalmat szaporítja.

— Gyümölcsészeti előadások a győri 
nagyszemináriumban. Dr. Széchényi Miklós 
gróf győri püspök újabb bizonyságát "adta 
azon áldozatkész buzgóságának, hogy minél 
sokoldalúbb és képzettebb papságot neveljen 
az egyházmegyének. Az egyházi tudományok 
mellett önálló szociális tanszéket létesilett s 
háziipari, valamint más gyakorlati előadáso
kat rendeztet Most pedig gyümölcsészeti 
előadásokat tartat a nagyszemináriumban, 
hogy a papnövendékek mesterileg elsajátít
sák a fák ültetését, gondozását, nemesítését, 
miknek a vidéken oly nagy szükségét látjuk. 
Az előadások megtartására a városi tanács 
hozzájárulásával Csárics Antal földinket'Győr 

I város gyümölcsösének főintézőjét kérte föl. 
Az elméleti előadásokat később a gyümöl
csösben gyakorlati oktatások fogják fölváltani.

— A gyümölcstermelés érdekében. A 
földmivelésügyi miniszter Csárics Sándort 
végfalvai lakost jeles gyümölcskertészt to
vábbi egy év tartamára megbízta, hogy a 
gyümölcstermelés terén gyakorlati utbaiga- 

I zitásokkal szolgáljon a nagyközönségnek. 
Elvállalja a gyümölcsösök tervezését, tervek 
készítését, még pedig egy holdig 20,1 hold
tól 10 holdig holdanként 10, 10 holdtól 50 
holdig 5 К s 50 holdtól 3 К árban. Egyéb 
gyümölcsészeti munkákat ellátással 6, 'ellá
tás nélkül napi 10 К dijértjvégzi s az 
útiköltség.

— Borgazdasági tanfolyam néptanítók 
részére. A borgazdasági szakismerek ter
jesztésére ez évben is rendeztet a földmi
velésügyi miniszter tanfolyamokat. Ilyen kur
zus lesz: Bihardiószegen, Egerben, Tapolcán, 
Ménesen és nagyenyedeu az ottani vincellér- 
iskolában. Egy-egy tanfolyam két kéthetes 
részben négy hétig tart. Az első részt ápri
lis 29-től május 12-ig, a másikat október 
hónapjában rendezik. Ezekre a tanfolya
mokra csak azokat a tanítókat veszik föl, 
kik oly hegyi vidéken vannak állásban, a 
hol a filoxera a szőlőket elpusztította. A 
kurzusra fölvett tanítók 120*korona átalányt 
kapnak A kik a kurzusra fölakarják ma
gukat vétetni, kérvényüket legkésőbb 'április 
hónap 5-éig az illetékes tanfelügyeld utján 
a földmivelésügyi miniszterhez nyújtsák be.

— BÚCSÚSZÓ. Mindazon jóbarátaimnak 
és ismerőseimnek, kiktől Csáktornyáról való 
végleges távozásom alkalmából személyesen 
búcsút nem vehettem, ez utón mondok 
Isten hozzádot. Csáktornya, 1907 március 
25-én, Jokl József.
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Sve poáiljke se tiéué zadriaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya-

Izd ate l js tv o :
knjiiara S t r a u s z  S a n d o ra , 
kain se predplate i obznane 

poőiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlaieói druitveni, znastveni i povuéljivi Itat za púk 

Izlazi svaki t je d e n  je d e n k ra t  i t o :  vu sv a k u  ned elju .

Predplatna ceaa je:

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

Pojedini broji koätaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

Odgovorni urednik:

L O P A R IT S  R. JÓ Z S E F .
OUvni urednik:

M ARGITAI JÓ Z S E F .
IsdatelJ i vl&utnik:

S T R A U S Z  SÁ N D O R.

Protuletni posli na oranici.
Как se sneg raztali iz zernlje, prvo 

nam je delo to, da pr glednemo svoje je- 
senske sétve, как stojija. Jeli nega vu njih 
kakove falinge

Ako se je jesenska sétva nadignula, to- 
jest zmrzavica ju je  vun potegnula iz zem- 
Ije, onda moramo setvu dobro povalekati. 
Valek male lati nazad pretisne vu zemlju. 
Ako se sétva draélivom vidi, onda je dobro 
ako ju povlaéimo. Sigurno za povlaéenje 
íila priliénom i ne kakvom gud branom. 
Ali sa temi posli éekajmo barem malo dók 
se zemlja malo posuái, jer vu mchkoj blat- 
noj zemlji viáe kvara naéinimo, как hasna.

Jako buju, gustu sétvu, da se ne pre- 
hiti ili sa srpom sporeáeju ili popaseju. Niti 
srp, niti popaáenje ne hasni i viáe kvara 
napravi, как da bi se sétva potlam Jegla. 
Vu najnoveáe vreme si tak pomoreju gazdi 
proti tomu da povalekaju setvu onda kada 
vu betvu hoée iti, tojest kada je joá mala. 
Valek tak potere nekoje áito i stem onda 
pripreéi, da buja rasteju. To je joá najbolái 
postupak, jer tak srp, как popaáenje nam 
vnogo kvara napravi vu 2itu.

Pod protuletnu setvu svaki dober gaz
da véé vu jesen orje. Reéimo da hoéemo 
protuletnu setvu vu kakvu strniáée sejati. 
Zbog toga véé vu jeslen prvié na plitvo, 
drugoé na gliboko podorjimo, i povlaciti to 
ülje treba, jer zima svako grudje, pa kakvo 
gud bilo áirom raznese. Так vu jesen dva- 
put podorana zemlja nebude draőljiva, prh- 
ka je i dosta proéuva vlaánost Ako nema- 
mo vremena, da dvaput podorjerno vu je
sen, moremo ostaviti plilvo podorjenje pa 
onda samo gliboko podorjimo jedenpul, tak 
da vés draó vu zemlju dojde.

On I zemlju koju smo vu jesen podo- 
rali, je  na protuletje ne treba opet podora- 
ti, dosta bude ako ju pred setvom dobro 
povlaéimo Vu tem sluéaju samo onda orji- 
vno na protuletje, ako se je zemlja jako sela, 
ili zbog vnogo mokrine je skup se zlejala. 
Ali i vezda samo na plitvo orjimo, jer pred 
setvom se zemlja nesme gliboko bantuvati. 
jer na gliboko zorana zemlja se na hitro
ma posuái, te se luknje napraviju vu njoj, 
kője pripeéiju rastenje korenja.

Za vremena se joá moramo trsiti, da 
si priákrbimo seme za protulelnusétvu i da 
ovo seme za setvu dobro pripravimo. Za 
sejati najboláe, najőisteáe i najlepáe seme 
hasnujmo, jer samo po takvim semenu se 
moremo uíati, da bude dober plod Zitno 
seme, dobro prereáetamo, kukolja vun iza- 
beremo, a od hrdje, da bude éisto, moremo 
ga sa galicom pacati.

Za ta) рас moramo samo jedno pro- 
centni galic hasnuvati. I to na sto litrov 
vode jednu kilu galica denemo, vu dosta 
veliku kad, tak da se bude seme dobro 
moglo vu jednoj s dvema vuhami korpi vu

galic namoéiti. Zato koáaru nesmemo na 
punu nasipati nego samo do jedne tretine. 
Jeden drugi őlovek tak namoééno seme 

! meáa sa rukom i vu áakah druzga i med 
I tem ono prazno seme, kője je doálo ober 
vode, lepő doli obere. Ako je  tak seme do
bro obdelano, onda vun zememo koáaru,

; dobro scedimo i na ponjavi na tenkoma 
posuáimo, jer samo suho seme je rnoéi le
pő sejati.

Samo tuliko semena pacamo, kuliko 
znamo da nam je  potrebno, jer sa galicom 

: pacano seme je za hranu niti za krmu véé 
! ne dobro.

Sejati svakoformu seme je najbolje sa 
maáinom. Sa maáinom je menje semena 
treba jer svako seme dojde na svoje mesto, 
svako je dobro. A pri sejanju sa rukom 

! vnogo semena ili gliboko dojde ili odzgor 
ostane pa mu tak néma hasna.

Sa maáinom sejano seme se sve naje- 
denput zide, najedenput raste i dozori se. 
Pa i to mu vnogo hasni, da med rede bo- 
lje more dojti luft, sunce, bolje i lepáe ra
ste i véé ploda daje i ni je tak podvríeno 
bategom.

Pák zato, tko samo mo2e, neka si pri- 
skrbi maáinu, pa sa njom naj seja.

Vezda je vreme setve delelj ice i lucer
ne. Samo éisto seme kupimo, kője je solo- 
vom zapeéaéeno i svedoéba je poleg, da je 
éisto. Na to osobito pazimo, jer onda nam 
nebudu grintave deteljice.

Politiéki pregled.

Vu orsaékim spraviáéu su savráili sa 
zakonom orsaékih uéiteljov plaée. Te su 
joá savráili i sa zakonom najviáeáem sudu, 
tojest о Kuriji. Sada je sabor se raziáel na 
vuzmene svetke, te do aprila 4-ga nebude 
séd nice.

Aprila 4-ga budu se opet skup ziáli ab- 
legati, te bude se onda razpravljalo od pla
ée neorsaékih tojest obéinskih i konfessio- 
nalmh uéiteljov. Как se napre vidi, pri toj 
razpravi osobito rumunji budu proti govo- 
rili, koji nebi radi dopuslili, da svaki uéitelj 
prisegne, da bude decu vu poboinosti i do- 
moljubnósti odgajal.

Austrijanski mínistri su vu Budapeátu 
doáli, da ovdi razpravljaju dalje sa magjar- 
skimi ministri о pogodbi izmedju Austrije i 
Magjarske. Borba je velika Auslrijanci bi 
hoteli da se pogodba na dugó vreme na
pravi tojest na 20 Ijet. Magjarska vlada ne- 
ée toga. Neée da si orsag na tak dugó vre- 
rne zavéfce ruke Magjarska vlada véli ako 
je véé tak, da zbog zvanjskih pogodbah, 
kője je  joá Fehérváryeva vlada sklopila -  
moramo vu pogodbi biti, ovu pogodbu ne- 
budemo du2e napravili как na 10 Ijet on
da postavimo samostalnu harmicu, samo- 
stalnu banku pák véé za tri Ijeta

Ako to austrijska vlada neée, te se po- 
goditi nebude moglo onda véé 1908-ga ja- 
nuara 1-ga postavimo harmice na hataru.

Osobito Kossuth Ferenc ministra govor, 
kojega je vu Ceglédu dráal je  razsvetil cela 
stvar i celi orsag sa uíanjem gledi na vla- 
du, dá bude takovu pogodbu napravila koja 
nebude na ákodu gospodarstvenom staliáu.

KAJ J E  NOVOGA?

— K o le n d a r .  Marciuá 25. Pondeljek. 
Majka Boája sadovnu. 20 Tork, Manuel muéenik. 
— 27. Sreda, Rupert biákup. — 28 Óetvtek, ve- 
liki éetvrtek. — 29. Petek, veliki petek, — 30. 
Subota, velika subota. — 31. Nedelja. Vuzem. 
Evangelium öve nedelje je : Marija Magdaléna i 
marija Jakobova. — Celi me^ec bude 29-ga ob
8 vuri 44 minuti na veéer. — Vreme bude lepő, 
suho.

— Március I5 . Ovaj dán, kada su 
naái predji slobodu zahtevali i zadobili za 
narod Ijeta 1848-ga, se je Ijetos osobito pos- 
vetil. Po celim orsagu su ne bile dríane 
ákole i djeca su na sveéanosti bila nazoéna 
te su lak prosvetili den slobode.

Vu Csáktornyi na táj dán vu jutro ob
9 vuri sveéana meáa bila, na koju su iz 
bliSnjih ákolah takaj doáli uéitelji sa decotn. 
Doáli su najme iz Drávavásárhelya i iz Za- 
laujvára.

Csáktornyaiski meáterski mladiéi su la
káj jako lepu zabavu naéinili na táj dán.

— Zbiranje notarijusa Vu Csaktor 
nyi je  ovoga meseca 12-ga bilo zbiranje no- 
voga poreznoga notarijuáa Zmed tí njih. 
koji su hoteli mesto zadobili su Szondy Gé- 
zu podnotarijuáa iz Gelse izabrali, koj bude 
svoje mesto 1-ga aprila zavzel.

—  Tatbina. iz zaklenjene hi2e Saj- 
novics Károlya iz Santavca, dók je nitkone 
bil doma je po dnevu netko s gletvom klu- 
éenicu gori vtrgel i iz stana za IUÖ korun 
vrednosti Zita vkral. Ali se je krivec ipák 
prijel, tojest áandari su pa prijeli vu osobi 
Licsar Cile razpitane 2ene Sajnovicsove. Ona 
je dala zruje odpeljati i pri Borsics Antomji 
vu Végfalvi je sranila.

— Gusenice. Zakón zapoveda, da 
svaki gazda na svojim dvoru na vrtu, i na 
gruntu svn drevje mora oéistiti od guseni- 
cah. Koj to ne véini bude strogo kaátigan 
Jer gusenice slraáni к var éittiju. A to se éis- 
titi sada mora, kada su gusenice — joá vu 
gnjezdah. Svaki naj pobere te gnjezde i naj 
je skuri Jer ovo Ijeto bude se osobito stro
go pazilo na to, jeli gazdi zvráiju éistenje 
drevja. Koj zanemari stvar, bude jako kaá
tigan.

—  Vnogo bude HroSőov Velika 
nesreéa se grozi naáoj varmegjiji. Niti pop- 
lava niti ogenj nije to, pa niti kobilice ne, 
ali je  ta nesreéa to! da bude ovo protuletje 
straáno mnogo hroftéov vu naáoj varmegjiji,



как je to sluábeno ustanovljeno. — Najme 
hroáCov je svako Cetvrto Ijeto vnogo. Onda 
pojeju sve üstje iz drevja, osobito iz sadov- 
nog drevja. Так veliki i veliki kvar napra- 
viju gazdom. Ali ne samo gazdorn nego i 
orsagu, celomu narodu. Öve hroáCe je treba 
uniátiti svakorn silóm. I to sada taki как 
poCneju letati i na drevje sedneju, dok drevje 
nema tuliko listja. Svako jutro zaran jeste- 
pimo doli iz drevja, pak je  na ogenj hiti- 
mo. Moremo deti vu jeden lonec veliki áer- 
javku i vu tu áerjavku je zmeCimo, da po- 
gineju. Zakopati je nesmemo, jer izpod zem- 
Ije se zrovaju vun. Dobro je ako je taki na 
zemlji zatuCemo ili s nogom iü s lopatom. 
Osobito decu nagovarjamo da je uniáti. De- 
ca imaju dosta vremena, pak je to i njim 
igraca. Svako jutro moreju deca sve hroáCe 
pobrati. Dobro bi bilo ako bi vu svakoj ob- 
cini poglavarstvo odredilo, da svako dete, 
kője 10 litrov hroáCov donese dobi tuliko i 
tuliko krejcarov. Так bi za malo vreme nes* 
talo hroáCov. Jer ako dete 2 —3 krejcere 
dobi tomu ье jako veseli

— Zahvala. Dravaszentmihalyska or- 
saCka ákola do sada nije imala narodnu 
zastavu. Mendl Zigmond növi uCitelj je to 
sada priskrbel. Na njegovu proánju je Ce- 
kurics Kálmán iz Dravaszentivana jednu le- 
pu narodnu zastavu poslal ákoli za kaj mu 
zahvali ákolski odbor. Plemenili je táj Cin i 
vreden je da ga vnogi za peldu si zemeju.

— Zadnja ciganjska kraljica Ne- 
koliko dana prije svog 100. rodjendana pre- 
minula« je engleskih cigana Hendy Sertenia 
Smith. Pokopana je u najveCjem sjaju po 
svim ciganskim ceremonijama. Mrtva kralji
ca bila je skororn cijeli tjeden izloáena na 
svojim bogato nakinCenimi koli i mnogi od 
njezinih potomkiniz najudaljenijih krajeva 
Engleszke pohrliáe, da svojoj vladarici is- 
kaáu zadnju poöast. Za áivota uáivala je 
kraljica medju svojim podanicima vélik ugled.

— Najveci vojnik. NajveCi vojnik 
svih sadaánjih vojska jeste t. zv. »Dugi 
Iv á n t u ruskoj carskoj vojsci. Ivan je skoro 
osam stopa visok, izrastel a ima mu 21

Z А в A V A.
íz jednoga staroga cieőka dnevnika.

Da nam áenski spol ipák nekai hasin 
na svetu, to mi je za dvadeset Ijet potlam 
doálo na pamet, kada 2uáana moja gazda- 
rica je  zbeteáala i dva tjedna vu postelji le- 
áala. Так sam bil ánjom, как smojem zdrav- 
jem, onda sam Cutil, da biva, kada ravno 
ga ni bilo.

— Vu onem vremenu, dok je  Zuhan
na betolna bila, sam odurjaval one áenske, 
na kője se do vezda srdil jesam Zenske 
najmre doklam sam si glavu trl ánjimi, ne- 
milosrdno su postupale s menőm. Ni su me 
bantuvale, ni su me odnrjavale, ni su me 
odhitavale, nego bujáé su vCinile s menőm 
su me za svojega prijatelja imenuvale Meni 
áenska neprijateljica nije bila nigdar Mene 
áenska nije ostavila. Najlepáe male njihove 
ruCice po slaboma ticale se jesu moj;h ru- 
kah, najórleneáe vusta áepetali su mi vu 
vuha . . . Kajti su me ljubile áenske, samo 
da zaljublene ni su bile vu mene. Stisnule 
su mi ruke, bez toga da bi bile za crlenile, 
Na me su izruCile svoje tajnosti, — kője к 
drugomu vezale su nje. Valuvale su meni, 
da jeden drugi Clovek nesreóne vCini nje i

godina. NajveCi njemaéki vojnik je  jedan 
mesarski pomoCnik Josip Schippers iz Glad- 
bacha, koji je visok 2.07 m. Schippers je 
prije svoga nastupa u vojniátvo djeloval u 
jednom panoptikumu, a poslije u jednom 
niáerp kazaüátu kao glavni junak opere — 
»Der lange Kerl.»

— Najbogatesi clovek. Do sad se
je  uviek dráalo, da je  John D. Rockeieller 
najbogatiji Covek na svelu. Medjutim sada 
americke novine javljaju, da se je naáel 
jeden Covjek, koji je  bogatiji i od Rockefel- 
lera. Zove se Friderik Weyerhausen Weyer
hausen posjeduje i kontrolira posjed zem- 
Ijiáta i to Suma niáta manje, nego 50.000 
Cetvornih milja, t. j. dva puta tako veliku 
povráinu, kao áto je Hrvatska i Slavonija. 
Te se áume i posjed proteáu kroz dráave 
Washington. Oregon, Wisconsin i Mimsotu. 
U tim äumama imade jezero i jezero pila- 
na, stotine i stotine tvornica razne drvene 
robe. Za vrijednost se njegova imetka ne 
moáe saznati, ne da se procijeniti, a niti 
on sam znade áto posjeduje. Nu áto je naj- 
zgodnije kod svega toga, jest to, da se cena 
i vrednost njegova posjeda tako danomice 
diáé, da nije moguCe tako brzo raCunati, a 
da se uzmogne stiCi brojkom vrednost nje
gova posjeda.

— Nova moda za pse U Parizu 
toj domovini mode, veC su odavno na Ci- 
stu о tome, da i psi prema modi imaju iste 
one duánosti как i njihovi gospodari, — 
ako hoCe da se ih raCuna u »bolje» druá- 
tvo. Pas, koji se po modi nosi, sada u zi- 
mi n. pr. u jutro paletot iz jednostavne bez- 
bojne Cohe, sliCne onoj áto se rabi za pok- 
rivaCe konja. Sasvim drukCija je njegova 
toiletta u podne. Tada ima na sebi kaputiC 
iz tinije Cohe, sa »kragnom», na kojem se 
srebro i zlato najmanje ne átedi. Na torn, 
sa bijelim svilom podstavljenom kaputiCu 
ne smije nikako manjkali dáepiC, u kojem 
se nalazi balislni rubac sa izvezenim ime- 
nom „Floka“ ili „Ladice“. Krznati ogrtaCi za 
pse nisu viáe u modi, jer se nije moguCe 
u njima slobodno kretati. Najnovija novost

pomogel sam njim izbrisati one suze. koje 
zbog drugoga curele jesu.

— Ar zbog mene áenska suze nije pre- 
Isvala К meni áenska nije bila nevema. 
Vu mojoj mladosti sluga njeni bil sam, ne
go moja kraljica nije bila nijedna. Nenadno 
sebiCnost Cloveka igrali su s menőm. Imal li 
sam к tomu hotenje. to neznam, medjutim 
je segurno, da volje ui sam imal к tomu 
nigdar.

— Negda verek hlepil sam za áenski 
spol, osobito za dvojicu. Jedna imenom Ka
tica je vu detinstvu moja mila bila.

— Katica gizdava Crnokoána i tajnost- 
na, как jedna noC, leáCeCe oCi preufana vu
sta, krasna mala gizdava duáa.

— Katica, ona je zrokuvala mojega 
áivlenja prvo veliko veselje i áalost Kakva 
nemiloetivna more biti jedna osemnajst Ijet 
stara devojka!

— Onda sam dvadeset i dve Ijet bil 
star i ljubil sam nju prviC Cisto i poáteno. 
Ljubil sam, как dete ljubi krasne sunCene 
trake s ljubavjom bez hlepnosti i bez ufa- 
nja Katica je  takaj ljubila . . .

Jeden veCer je goSCenje, iliti bal bil 
pri njih, takva je  bila vu svojoj belőj op- 
ravi, как jedno aprilisko sunce. Plesati je 
ni hotela, samo nas je svojemi oCima me- 
rila, onda pak nas je ostavila, okolo je zev-

te „pseCe mode“ jesu sada „cipele“ za pse 
iz kauCuka, sa crnim kopCama, a k o jim a je *  
svrha, da pse oCuvaju od „prehlade“.

Stan Viktora Hugoa. U Parizu se
ovih dana sluCajno naiálo na jednu staru 
kuCu, u kojoj je  Viktor Hugo kao djak sta- 
novao. Soba, u kojoj je  on negda pisai síi
be, nalazi se izpod samog krova i tako je  
niska, da se sigurno ni Hugo koji je  bio 
niskog rasta, nije u njoj mogao juspraviti, 
Sada njegovi oboáavaoci rade na torn, da 
na tu kuCu postave mramornu ploCu, u 
kojoj Ce biti urezano, da je vu njoj izpod 
krova sta novai Hugo.

— Tat vu cirkvi. Vu Balassagyarmatu 
vu srpskoj cirkvi sluái se samo na velike 
svetke sluába boája. Zadnjiput sluáila se 
sluába boája po priliki pred 8 mjeseci. Pos
lije toga nije bilo nikoga u cirkvi. Ove da- 
ne vnoCi spaziü su dva redarstvenika, как 
neki Covjek áulja se око ogradjenog pros- 
tora crkve i uspjelo im je istoga uhvatiti. 
Isti se zove Julius Flotian i nadodaje, da 
mu je  sudrugom bravar Josip Horvath. Flo
rian priznao je sa Horvathom, da je  za vri- 
jene od áest tjedana dvaput prodro u cir- 
kvu. Proále noCi da je  probavio u crkvi 2 
i pol sata. Ustanovilo se je, da je nestalo 
crkvenog odijela u vrijednosti od oOOO K. 
Florian je poznati provalnik, koji jebioveC 
5 puta sudjen, a 4 godine odsjedio u — 
tamnici.

— Sekspirova slika u selskoj krc- 
mi. Crte lica slavnog engleskog pjesnika — 
Sekspira ovjekovjeCene su na viáe savreme- 
nih slika, ali ove prkazuju Sekspira u sta- 
rijoj dobi Sad su u jednoj englezkoj sels- • 
koj krCmi naiáli i na sliku Sekspira iz mla
dosti. 15 kilometara daleko od Darlingtona 
stoji prastara krCma, kojoj su gazde sve 
potoméi jedne te iste porodice veC od vje- 
kova. I veC vjekove je  veliku dvoranicu te 
krCme krasila uljenom bojom slikana slika, 
u okviru od hrastovine. Niko nije posve- 
Cival paánje na priliCno Cadjavu sliku. Ne- 
davno se je u tu krCmu svratio, da se od- 
mori, jedan gospodin iz okolice, i ona stara

zela svoje pajdaáice, si tak mislim za to, 
da vsaki naj vidi, da je ona najlepáa.

— Mi ostali drugi, kad smo se navo- 
hli tancali, seli smo si skupa i onda je  i 
Katica к nam doála. Na jenkrat negdo po 
lehkoma me pocuka za kaput.

— Pst! — Pst! —
— Katica je bila. Po divjem je  stepla 

svoju malu glavu, Crne njene Iasi na Celo i 
na oCi su opale i na obraz takaj je  viselő 
i metalo se, kakti jedna mehka kmiCna di- 
áeCa kreljuti.

— Kaj more áeleti od mene?
— Pst! — Pst! — Bliáe je slupila к 

meni, ne gledite na me.
Pazite! Da ne spazi nigdo. Da vsi 

odidu, dojdite nazat . Cakajte na me na 
dvoru . . najte na me gledati.

— Prestraáil sam se. Veselje me pre- 
straäilo. Katici je oblaCen bil pogled, obraz 
je navek premenjal farbu.

— Najte gledati na me, zaáepeCe joá 
jenkrat i obrne se od mene.

Ov mali prevzeten vrag svojemi tajni- 
mi reCima prijela mi je  dudu i nesla, so- 
bum. Celi veCer sam takov bil, как jeden 
speCi hodoidec.

— Iz vsaké reCi je  njeni glas cingetal 
prama meni, lampaáa iz njegovoga plamna 
njene oCi posmehavale su se name.



slika mu upade u об. Dade je skinuti sa prouzroóili nikakav osobili —  dublji otisak. odluCilo, da se ova iskapanja imadu pro- 
zida, pregleda je i zacudjen prepadne se NjemaCki agrarci zakljuCili su podnijeti vesti talijauskim novcem i pod talijanskim 
gdje se iz tamne zaledjine izvaja u oStrim u Ceskom saboru poseban predlog glede na- nadzorom.
crtama poznato lice Sekspirovo. Sliku ubrzo godbenih pregovora s Magjarskom, koji u —  Cela fam ília  pod cugom. Vu Csong-
pregledaju i struCnjaci i svi su se sloZili u glavnom glasi: Pozivlje se vlada, da se s rádu se je velika nesreCa dogoddá. Pri jed-
miálenju, da je ta slika najstarija slika Sek- mjesta zauzme za gospodarsku rastavu Aus- nih rampah, koje nisu bile doli puáCene je
spirova. Mogli su je slikati u poslijednoj de- trije od Magjarske. I Schönererovci капе ravno onda iáéi prek sa koli Vecsér János
setimi XVI. stoljeCa, kad Sekspiru bijaáe od podnijeti samostalan predlog u kojem se trgovec. Ali ravno onda je i doáel jeden
prilike 30 godina. StruCnjak Hristie procje- veli: Obzirom nato da Magjarska vlada ho- osobni cug, koj je prama Szentesu iáéi. Так
nio je sliku na 75— 100.000 kruna. Njeni Ce da postupa samostalno i u takovim stva- hitro je pribliZaval se cug, da je kola pre-
srelni vlasnici su tu sliku za sad stavili u rima, koje su dósad bile zajedniCke, a öve hitil i na koli sedeCi su pod cug doáli.
depozit u banku, da tamo bude zaátióena se teZnje nisu drugo, nego priprave za pod- Vecsérijova Zena je pod cug dosla i taki
od svih moguCih avantira. raztavu ozivlje se vlada, da orekine sve je yumrla a kci je teZko oranjena. Sam

Й ГМ лилг1 тт na(,nH pregovore bilo za dugotrajnu ili jza kratko- Vecséri je samo malo oranjeni.
N agodbe  p g  g - trajnu nagodbu, koja bi se i onako sklopila ___  Z eo re la  ie Vu Szár obC:ni чп

bemm pregovonma mje nastal mkakov zas- \  . ?, lo4 \r.A\ L 8ore,a vu özar 0DC,ni su
stoi veC se radi о vaZnim unutarnjim pri- .na kvá5 AustriJe, veC da pnpravi sve kaj zgoretu nag|, na svojim stanu ßurghard
nravama za nastavak zajedniökih ministar- je nu2dno za PodPunu gospodarsku drZavo- jyjart0novu Zenu, koja je veC osemdeset i

Pravnu 7 S.av,ja obiju pola monarhije pet |jet bila star’ UsJlanJovljeno je da se je
govori u ministarslvu financija pri kojih su —  "U ske .  1 za zakljuCka sjednice *enska od iskre iz Saprheta leteCe za*gela 
sudjelovali minister predsjednik dr. Wekerle du™ e 9kuPlla se pred tauriCkom palaCom j jer pomaCi nije bilo je zgorela. 
dríavni tajnici PopoviC i Szterényi как i vellka mn°2lna Hudi, koja je uz razvijaiiie _  y e |jkj s u d  V|) j^agyszől|ő3„ su 
svikoliki izvjestitelji za neizsavne poreze. clT e”e zastave prirediia slobodoumnu та - , naälj vu jednoj prugi Tisze Spitz

« * » « “t t  p"  i Ä  i f “  j«  его..,, u » ,  2 6 Ä
Unje о potropnm igra kod soiddojih pre-  ̂M priredilo 'i/polom  zaelupni- S PI|Z 1° bl1 H e"  "ajvekii .goloä. .u  oko-
govora о obnovi gospodarske nagode zna- mir- “ nozivo prireuuo je рою т zasiupm gtpaän0 velike intereáe ie bral i mnoizo
menitu dapaCe najva*ni,u ulogu. Vlada je Mo " 
prisiljena ici ovdje sa velikom slobodom Paa'vno. upadica nije bilo. sudbina. Zaklali su ga Do sada se je driala
akcije, ako veC neb, mogla postiCi podpunu Sv. I.slov. donesh su pngodom otvo- jztraga a|j ka(J nem*  svedokov neJmore sc
samostalnost na ovom podruóju. Konteren- renja dume pozdravne Clanke i izrazuju njtkocj 8исщ| 
cija je samo preteCa ministerijalnih prego- nadu za uspjeáan rad zastupnika, na koji ,
vora, na koje bi imali doói vu peták vu blagoslovni uspjeh Citava Rusija Cuvstveno —  Ve,kl s n e fr Vu Tiro,u- Vu Tirolu 
BeC ministar predsjednik dr. Wekerle i dr- Сека. I pozdravni Clanci u listovima ljevice i Voralbergu je proále dane je veliki sneg
Zavni tajnik PopoviC. Po jednoj kasno u nemaju provokatornog glasa. Sv. drZavni bil, te osobito vu Voralbergu su straáno
noC iz Веба stigloj vijesti, tamo su obavi- i privatni zavodi uredovali su juCeraánjeg ve|jkj zapuhi med bregi. Bojiju se da bude
jeSieni da uslied ovo specijalne konteren- daná, a i vefiini tvornica radilo se je как ge jf b sn , , ka) je slra9nö po.
cije glede pitanja potroáarije predstoje nova obiőno. Skole bile su otvorene. U dvoriáti- . . ® f  .
razpravlanja. Ponovno putovanje ministra ma kuCa, kője se nalaze u najveCoj blizini 8'belno, |er jedna lakva lavina vnogo pula
predsjednika dra. Wekerle u BeC imat Ce tauriCke palace, bilo je opreza radi smjeSti- cel° selo zakopa pod se. ViSe lamilijah je
nadalje i tu svrhu, da se konaCno ustanovi no vojniótvo ali nije trebalo stupiti u akciju. pobeglo zmed bregov i prazne ostavilo svo-
rok, kad se imaju nastaviti pregovori u Bu- —  Izkapanje  pom peja  Vu Rim uje je staue. Na vnogih Zeljeznicah, koje med 
dimpeáti. Preáni predloZi pojedinih austrij- ministarsko vijeCe zabacilo predlog amer temj i3regi vodiju je Cista prestaia voZnia
skih sabora nisu uslied svoje jednoliCnosti, sveuó. pr. Wallensteinna, koji je predloZil zb velikih zapuhov A
koja njihov zajedniCki postának dosta jas- da se ruáevine Pompeja iskapaju internaci- ® H |
no izdaje, u ovdaánim polilickim krugovima onalnom podporom. Ministarsko je vijeCe ------------- ^

Zvala me je velikoga dvora ne segurna nje- —  Drugi dan, gda se po6elo mraőiti Strah me bilo . . sam se ni ufala
na temnost. Kmica je tarbu dobila i svetla okolo njihove hiie sam se potepal. Zval sam nit genuti. ObeCajte meni da mi nekaj vOi- 
postajala Kaj bude? Kaj bude donesla ova kmiénost. nite. —
noC? Kaj bude rekla? Katica na moja ra- BlaZeno sam privijal к sebi temnost __ Vse
mena bude si nagnula svoju glavu. Vse prejde -O vo  je na s-.etu najvekäa _  Zahva,ujem! G|edjle ja 9am zloCesla

-  Vse moje tile su trde postale od iuhkoCa i veliko odkuplenje. One minute _  j le j|n vnogo lerplln _  koketna je-
cekan|a- I . . . .  au takaj da!je nesta|e fcoje su mraCnost _  2bantuvala sam nekoga, -  muCila

-  Katica cel. vecer ni|e gledala na- rude lie od noCnosti, ako prem sam s. to ,sam _  k ,jubjm N od vezda 
nego prama polnoC. ta je doäla к mem. bil m.sl.l, da se od nuh ne oslobod.m ni- dobraB , oCu f,,,, * (>eeJm ,„  *  ne6eln da
Spominala se . s vel.kom pazlj.vostjum vu kada. -  , . . to njega boli . . Od vézda ga vise песет
ruke stisnula m. je jednoga skup zasuka- _  Moja noC je doSla . donesla m, je|bailtJuvBatj _  jedjno 3amo |juebitj ,dlt(.
noga maloga papira Kat.cu I к njemu . . . PoveCte to njemu . . . i pre-

-  Tam budite, rekla tajno -  ako nebi —  Kip kop, na obloku je ru*il negdo. dajte Iljemu 0noga listeka, kojega sam
mogla dojti denes, —  onda Cakajte na me —  Ovdi je idem vCera yam pre(ja|a
zutra. —  Doli sam si vzel ákrljaka, gologlav y

—  Vkradnite se sim zutra ob deseti őekal sam m' 1°1̂)eCa,'1 ’ : . . .
vuri na vecer 1 ona Iе doäla. Takva je bila, как ka- “  О»« veliku Zalost, koju Clovek more

-  ViSe smo se ni spominaii jeden s к»о straSilo. Ni sam znal jeli je za ist.no Cut.l sam vu ovoj mmuti , sram me 
drugim. Nit se ni name oglednula Nego °vd,‘J eh Pak aamo moja lantaz.ja nju vidi. I« bilo.
mali listek je ígal celo moje telo. Kaj more ? ,mske noil vu 8VakoJ nJenl Paradl Je P°- —  Najte si premiSljavati. Idite vezda
vu njem bili? Van sam odbeZal vu ganjk, âvi a4T , , . , , odmah к Miklósu . . .  Vi sie jeden poáten
s drtajuCemi rukami, tarn sam ga odprl. a ^ 0J se*Joko51» drevje как vu inje mladenec —  ja se zaufam vu vas, im ste

0 . . . . . . .  ... . zamotane vetke devojke na klanjajuC su nju mi obeCali
S  yelikemi okruglem. l.lerami, to je primi|e s be,e leáCeCe pal.ol.ce raztepale sn u ,  . •.

bilo napisano nutn. n:ene ,a8j K K Niti mi je ruku dala, nit na me se o-
—  Ne srdi se. Ljubim te Katica. _  0  • t k • . . hi, . . glednula . beZala je i izniknula • • • Ja
—  Onu veliku krasotu, koju Clovek da bi s obiaki bila odeta. pako ol‘öel sam k Miklósu, как sam njoj

more Cutiti vu ovoj minuti sam Cutil. Kme- __ Nebudu me odiiitili ? ^  0 ?̂еСа| ' povedal sam njemu, da ga Ka-
ni govori ova gizdava, prkosita devojka koja _  oh Katica! tica ' ^a naJ odProsl'
me do vezda, niti ni hotela videti! -  Vi ste poáten dober mladiC - N e g o  v.áe Ijet ni sam mogel ftenski

—  Tam sam stal vu kmici, leáuval,óa- —  Oh Katica! vu 0(51 ®edatl
kal, gda dojde. Nego sam nju badava Cakal —  Pst! Mórám se paáCiti . . po: Vándor Ivanu
Ni se bil odprl njeni oblok, nije mogla doj-, Bi mogli spaziti, da sam vun doála . . Ц
® van> VCera su si takaj nekaj mislili . . . _________
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Gabona árak. — Ciena titka
mmázsa , 1 m.-cenl, kor. fíll.

Búza I páenica 14.00 —
Rozs Нгй 12 00—
Árpa Jeómen 12 00 —
Zab I Zol) 14.00—
Kukoricza uj Kuruza nova 11 25 —
Fehér bab uj Grab beli 16 00—
Sárga bab * Suti 12 00—
Vegyes bab » zméáan 11.50—
Kendermag Konopljeno seme 20.00 -  
Lenmag Len j| 20.00—

j Tökmag KoéCice 17 00—
Bükköny Grahorka |12 00—

284 tk. 907.
Árverési hirdetmény.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
Csáktornyái ügyvéd által képviselt Muraközi 
takarékpénztár részvénytársaság végrehajta
tónak Szutnyák István és Kristofics János 
végrehajtást szenvedettek elleni 44 kor. tőke 
és járulékai iránti ügyében az árverést az 
1881 évi LX. t.-czik 146 és 144 §-ai alap
ján elrendelte minek folytán végrehajtatnak 
44 kor. tőke ennek 1906 évi október hó 
16-tól járó 6 %  kamatai 7 kor. 05 fill óvási, 
l/3.-ad %  váltodij, 19 kor. 70 fill, eddigi 

és 15 kor. 3o fill.-ben ezúttal megállapított 
költségekből álló követelése kielégítése végett 
a nagykanizsai kir. törvényszék és a Csáktor
nyái kir járásbíróság területén fekvő a drá- 
vacsanyi 586 sz. tkvben 152 hrz. sz. alatt 
foglalt ingatlan 844 kor. becsárban, továbbá 
az u. az 235 sz. tk. jkvben. A f  258/a 
hrsz. alatt foglalt ingatlannak Szutnyák Ist
ván nevén álló része 228 kor. becsárban 
nem különben az u. o. tjkvben, 281. hrz 
szám alatt foglalt ingatlan a végrehat. törv 

156 §-a értelmében alapján egészben 148 
kor. becsárban, úgy a drávacsányi 477 sz. 
tkjkvben A I 22]a, 234Ja, 257|a hrsz. rész
letekből álló joszágtestnek Kristofics Iván 
nevén álló része 223 kor. 50 í. becsárban, 
végül az u. o. 480 tkjkvben foglalt arány- 
agos erdő és legelő illetőség a végr. törv. 
156§ a értelmében egészben 120 kor. becs

árban Drávacsány községházánál
1907. éil április hó 154k napjának d. a. 10 órájakor 

Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd vagy 
helyettese közbenjöttével megtartandó árve
résen eladatni tog.

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

10 százalékát készpénzben vagy óvadékké- 
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni 
és pedig: 84 kor. 40 fii. 22 kor. 80 fii. 14 
kor., 80 fill 22 kor, 30 kor., 12 kor

Kir. járásbiróság mint tkvi hatóság. 
J940 Csáktornyán, 1907. évi jan. 14-én.

26 K. 30 fii -ben ezúttal megállapított költ
ségekből álló követelése kielégítése végeit a 
nagykanizsai kir. törvényszék és a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területén fekvő vizi- 
szentgyörgyi 144 sz. tjkvben 141/2, 141/5, 
141/7, 141/8,141/9, Ы / 1 0 , 141/12,141/15 
és 141/16. hrz. számok alatt felvett végre
hajtást szenvedetlek nevén álló ingatlanok 
a végrehajtási törvény 155 §-a utolso be
kezdése értelmében együttesen 2028 kor 
becsárban viziszentgyörgyön

1907. évi április hó 16-lk napjának d. i. 10 ónjakor 
Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd vagy he
lyettese közbenjöttével megtartandó nyílvá 
nos árverésen eladatni fog.

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

10°/e-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
202 kor. 80 t.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 45 nap alatt 
a harmadikat ugyanattól 75 nap alatt az 
árverés napjától számítandó 5 7,-os kamat
tal együtt az árverési feltételekbdn megha
tározott helyen és módozatok szerint lefii- 
zetni.

1 Fzen hirdetmény kibocsájtával egyide
jűleg megállapított, árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt a Csáktornyái kir. járás- 
bíróság telekkönyí osztályánál és Viziszent- 
gyórgy községházánál megtekinthetők.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1907. jan. 29. 939

Hochsinger-féle»  G L O R I A “  legjobb szer
R h e u m a  e lle n  
H a jh u llá s  „
F o g fá já s  „

12 kis vagy 2 nagy üveg bér mentve kor. 5. —

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

Hochsingerova G L O R I A  najbolje jo sredstvo
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

12 malih ili 2 velike boce franko kruna 5.—

M. Hochsinger i Sinovi
903 8—62 C s á k to rn y a .

1421/tk. 1907.

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

hatóság közhírré teszi, hogy Wollák Rezső 
Csáktornyái ügyvéd által képviselt Csáktor
nyái takarékpénztár részvénytársaság végre
hajtatnak, —  özv. Sostarics Istvánná szül. 
Szcsavnicsár Franciska, volt kerekhegyi la
kos jogutódai: Sostarics István (nős M ijeris 
Máriával, kedveshegyi úgyis kk. Sostarics 
István, János és Mária képviseletében (térj.) 
ifjú Perko István magángyám kerekhegyi 
lakosok ellen 3954 kor. tőke és jár iránti 
végrehajtási ügyében az árverést az 1881 
évi LX. t. ez. 144 és 146 §§-ai alapján elren
delte, minek folytán végrehaj la tónak 3954 
K. tőke, hátralék, ennek 1906 évi szeptem
ber 16-tól járó 6°/e*os kamatai valamint
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Előfizetési ára:

Egész évr e . . . .  28 kor. — fill.
Pél évre . . . . 14 „ — „
Negyedévre . . .  7 „ — „
Egy hónapra . . .  2 „ 40 „

Megrendelési czim: AZ ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest, VII., Rákóczi-ut 54.
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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