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XXIV. évfolyam. Csáktornya, 1907. április 14-én. 1 5 .  s z á m .
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö Z Egész évre . . . .  8  kor.
Fél é v r e ........................... 4  kor
Negyed évre . . . .  2 kor 

Egyes szám ára 20 fillér.K i a d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske-

dése. Ide küldendők az előfizetési magyarét horvát nyelven megjelenő táreadalmi, ismeretterjesztő ée szépirodalmi hetilap. И1"",й 'к
dijak, nyiltterek és hirdetések. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nylltttr раШмге u  illőr.

A nevelésről.
Nem azok legjobb jóltevőink, akik éle

tet adtak, sem nem azok, kik kincseket 
szereztek számunkra, hanem azok, akik 
embereket képeznek belőlünk. Az állatnak 
is van élete s miben különbözik a műve
letlen ember az állattól? Nem-e éppen úgy 
ösztöneinek rabja?

De ime, az erdők mélyében, kopár szik
lákon keresztül száguldó patak, világrészek 
szorgalmánaK és jólétének szelid teherhórdó 
összekapcsolójává változik, mert rakoncátlan 
ereje erős partok közé szorítva, rendes sza
bályossággal folytatja utjai az ő nagy örökké
valósága: a tenger íelé; és az ember vére 
nem rakoncátlanabb amaz ős elemnél, mely 
a világteremtés felséges mondájában is köz
vetlenül a Tahu-Ubabu, a zűrzavar után 
következik és ha azt megtudta szeliditeni 
az egyetlen szó: »Legyen világosságt, meny
nyivel inkább az embert, kiről az van 
mondva, hogy abban van az Isten lehelete: 
a lélek!

És a gazdasag? Mély erkölcsi értelem 
rejlik a népmondában, hogy a kincseket az 
alv.lág szellemei őrzik a főid mélyében, 
honnan napvilágra fejtetnek. Szerszáma 
sincsen a sok rossznak, amit az emberek a 
pénzért tesznek, s még annál is több az, 
amit a pénzzel tesznek. Akárhány gazdagról 
mondhatni, hogy nem ő bírja a sok kincset, 
hanem megfordítva, ez őt bírja s pedig mi
lyen hatalommal! Erkőlcsrontó, lélek vesztő, 
démoni hatalommal. Képes sarkaiból kifor
gatni gazdája külső és belső világát, hogy a 
rutát szépnek, a bűnt erénynek nézi, tet
szik magának a gonoszságban, s az állati- 
ságban gyönyörét leli. Csak nézzük azt az 
embert; —  bohóc ruhájától kezdve hörcsög 
bajuszáig egy torzalak és ő ezt szépnek 
tartja; vagy azt ott; van egy becsületes, de 
földhöz ragadt szegény rokona és tudni sem 
akar róla, s még tetszik magának benne, 
hogy a világ szívtelennek mondja; vagy azt 
a ledér éjjeli ragadozót, testét lelkét pusz
títja és még sem tehet róla, mert ő ezt él
vezetnek nézi; vagy azt a léha naplopót, 
nappal az utcákat méregeti, éjjel pedig kár
tyázik, ebből áll évek óta minden dolga, s 
ő ezt életnek nevezi, — mi egészen más 
az a gazdag, akinek a műveltség megmondja, 
hogy mire való a gazdaság! Nemhogy a 
pénz őt verné rabságba, inkább még ő váltja 
meg az alvilági sötét rémeitől; hány embernek 
ad vele kenyeret, hány szegény szerez 
utána jólétet és önönmagának a legnemesebb 
élveket, hirt, dicsőséget, halhatatlan érdeme
ket szerez általa, s a mellett nem hogy 
fogyna, sőt inkább évről-évre növekedik jó 
létben — és nincs közlük más különbség 
csak az, hogy ez művelt, amazok pedig 
műveletlenek.

Mit érdemelnek tehát azok, a kik oda 
törekszenek, hogy a műveltség terjesztessék?

Nem is pénz annak a szolgálatnak az érték
jegye, mert nem egyenértéke az annak; az 
a nevelő, aki csak pénzért az, olyan, mint 
a bálványimádók papja; a palást ugyan papi 
rajta, de nem az az ige is, amit ajka hirdet, 
azért nem is épít, hanem ront; az igazi ne
velő olyan, mint a költő, aki azért zengi 
be a világot, mert nagyon reá fáj a szive 
és a fájdalom boldogság neki.

Csak igy érthetni meg, honnan veszi 
az igazi nevelő azt az emberfeletti erőt, 
melylyel a sikeres gyermeknevelés jár; nem 
munka ez, hanem élet, lélegzés, éveken át, 
minden nap, kora reggeltől késő éjszakáig; 
késő este szinte összeroskad a fáradtságtól, 
holtra ki van merülve, — pihenésre van 
szüksége.

Munkája, lelket-testel ölő munkája a 
legnagyobb áldást hozza az emberiségre. — 
Nevelés nélkül nincsen valódi boldogság és 
a ki neveléssel foglalkozik, legnagyobb tisz
teletünkre tarthat igényt.

Aki csak hiányos nevelésben részesült, 
annak kötelessége, hogy önművelődéssel 
pótolja a hiányt. Nevelés nélkül az ember 
a mai korban gyámoltalan marad s összes 
támasza az, amit a jólneveltek nyújthatnak 
neki.

Az állomásra vezető vasúti 
átjáró kérdése.

Múlt számunkban röviden már hirt 
adtunk arról, hogy folyó hó 6-án délelőtt a 
Csáktornyáról Budapest felé induló személy- 
vonat elgázolta Güttermann Stefiké polgári 
iskolai 1. oszt. tanulót. S ha itt még fel
említjük, hogy a mélyen sújtott szülők iránt, 
kik egyetlen gyermeküket veszítették a sze
rencsétlenség folytán, óriási a részvét, be is 
fejezhetnők a szomorú ügyről szóló tudósí
tást. Ezen szomorú eseménynek az egyszerű 
regisztrálásával azonban nem szabad meg
elégednünk Nem szabad pedig azért, mert 
a szerencsétlenség színhelye állandó mizé
riája Csáktornyának

Mert hát hol s miképen történt is a 
szerencsétlenség? Tudjuk, a vasút és az 
országút keresztezésénél olyképen, hogy a 
csúnya, esős, hideg időben az iskolából ha
zatérőben volt kis leány már megunta a 
tolatás miatti várakozást a sorompónál s a 
mint a tolató vonat utolsó kocsija elhaladt 
az orszagutról, bebújt a sorompónál és át 
akart futni a pálya testen, miközben a má
sik vágányon épen kifelé haladó személy 
vonat elkapta a szegényt és megtörtént a 
szerencsétlenség. Mondhatnék ennek folytán, 
hogy a kisleány ön maga volt szerencsét
lenségének az előidézője. Igaz, — közvetle
nül igen, de általánosságban mégis a helyi 
körülmény az, a melynek folytán ily sze
rencsétlenség bár melyikünket érhet bár
mikor.

Ugyanis ezeu helyen reggeltől estig 
állandó tolatások vannak s alig van a nap
nak órája, hogy a sorompó le ne volna 
eresztve a járókelők nagy bosszúságára A 
vonetok indulása előtt 1— 2 órával meg
kezdődik a tolatás, mikor is sokszor fél 
óráig is kell várakozni a sorompónál, mig 
át eresztik az embert. Pedig, aki Csáktornyá
ról az állomásra akar jutni, annak ezen a 
szerencsétlen helyen okvetlenül keresztül 
kell mennie, s bizony nem egy ember ké
sett már le épen a sorompónál való vára
kozás miatt a vonatról. Azonkívül ez az 
átjáró egyszersmind országút is, még pedig 
nagy forgalmú országút, a minél fogva is 
csak természetes, hogy a várakozást már 
megunó, siető gyalog utas alig várja, hogy 
a tolató vonat utolsó kocsija is elhagyja a 
keresztüljárót, rögtön még a sorompó meg
nyitása előtt is igyekezik, ha tud, keresztül 
futni a pálya testen Ha azután ilyenkor 
a másik vágányon (itt kettős sinpár van) 
épen ellenkező irányból egy másik vonat 
fut, melyet a türelmetlen várakozó a tolató 
vonattól különben sem láthat, mindig meg
történhetik a szerencsétlenség.

Ezen átjáróhoz aránylag közel van az 
állomás, s még közelebb vannak a raktárak, 
és igy a tolatásokat úgy szólván el sem 
lehet terelni erről a helyről, miért is ez az 
átjáró a lehető legrosszabb helyen van Ezen 
elmondott abnormis állapoton segíteni, vál
toztatni kell, ha a hasonló szerencsétlensé
gek ismétlődését és a közlekedés nagymérvű 
korlátozását el akarjuk kerülni.

Változtatni ez állapoton sokféleképen 
lehet. Ha lehetséges, végezzék a tolatásokat 
a pályaudvar másik oldalán, az erdő felől; 
van ott elég hely s nincs is a pálya testen 
keresztül úgyszólván semmi közlekedés se. 
Vagy pedig legalább a gyalogjárók részére 
készítsenek a mostani átjárónál, mint Nagy
kanizsán és sok helyütt van, a pálya lest 
feletti, illetőleg a pálya test alatt alagút át
járót. Ez utóbbi esetben igaz ugyan, hogy a 
kocsi közlekedés semmit sem nyerne, s erre 
nézne továbbra is kellemetlenségek lesznek, 
de a a kocsi közlekedésnél nem is történhet 
szerencsetlenség, mint a gyalogosokkal, me«4 
a kocsi, mig a sorompó le van eresztve, 
semmmi esetre sem próbálkozhat az átme- 
netellel.

Leghelyesebb s állandó megoldás az 
volna úgy a gyalog-, mint kocsiközlekedés 
és az országút fontossága szempontjából is, 
ha az országutat a Muraközi pezsgőgyártól 
megnyujtanák az úgynevezett mártáni át
járóig, s itt kereztezné az országút a pálya 
testet. Eddig az átjáróig a tolatások úgysem 
nyúlnak ki, azonkívül itt már a pálya test 
is szabadon áll, áttekinthető, nincsenek épü
letek, melyek a kellő áttekintést akadályoz
nák, tehát ennélfogva is biztosabb lenne a 
közlekedés. És ezzel nem is nyúlna meg az 
állomástól való távolság. Épen ezért értbe-



tétlen, hogy mikor ezelőtt 15— 16 évvel az 
országút és vasút mostani keresztezéséi ké
szítették, a mikor tehát az országutat a régi 
helyéről eltolták, mindjárt nem tolták el a 
mártáni átjáróig. Ha ezt tették volna, aminek 
előbb-utóbb úgyis meg kell történnie a vasút 
folytonos terjeszkedésénél fogva, akkor nem 
történt volna meg a mostani szerencsétlen 
ség se és nem is lenne állandó mizériája 
Csáktornyának a nevezett átjáró.

Tegyék meg tehát a kellő lépéseket és 
intézkedéseket: a járás közigazgatási hatósága, 
Csáktornya nagyközség előijárósága, a me
gyei államépitészeti hivatal s a Déli vasul 
társaság közösen, hogy az átjáró kérdése 
egyszer már végleges és közmegnyugvásra 
rendeztessék!

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXIV-ik évfolyam H-ik negyedébe lépett; ez 
alkalommal tisztelettel kérjük az előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedje
nek, nehogy a lap szétküldésében fennakadás 
történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

Ápr. Il-ikét Csáktornyán is megünne
pelték. A középületekre kitűzték a nemzeti 
szinü Zászlót s délelőtt 9 órakor aróm. kath. 
templomban ünnepi mise volt, melyen a 
tanuló ifjúság tanitóik és tanáraik vezetésé
vel megjelent. A tamtás szünetelt egész nap. 
Sőt e napon a folyamatban levő katonai so
rozások is szüneteltek.

—  Körjegyzöválasztások. Elekes Nán
dor oki. jegyzőt, volt viziszentgyörgyi segéd
jegyzőt, jelenleg kányádi körjegyzőt udvar
hely megyében a napokban Lövéle nagy
község főjegyzőiévé választották meg egy
hangúlag.

Folyó hó 6-án volt Szoboticzán a kör
jegyző választás dr. Skublics Gábor szolgabiró 
elnöklete alatt. A szolgabiró a választó kö
zönség jelöltjét, Szemző Zsígmond sárszegi 
körjegyzőt nem jelölte, mire a közönség 
elkeseredetten hagyta ott a választási helyi
séget. A helyiségben maradt nehány választó 
Puhr Mihály légrádi segédjegyzőre adta le

szavazatát. A választási eljárást megfeleb 
bezték

—  Á llom ás név változás. Kossuth Fe
renc kereskedelmi miniszter Kiscell vasúti 
állomás nevét folyó évi május 1-től kezdő
d őig  Celldömölkre változtatta. A községneve 
egyébként már pár év óta Celldömölk.

—  Hírek a balatoni vasútról. A bala- 
tonparti vasút építését már megkezdették 
A földhányási munkálatokat szegedvidéki 
kudikusok végzik. Az egyes állomás épülete
ket és őrházakat az eddigi soblonszerü va
súti építkezésektől eltérőig magyar stylben 
óhajtja a kormány megépíttetni.

—  Uj ügyvéd. Dr. László Béla ügyvéd 
jelölt a napokban leiette az ügyvédi vizsgát 
Budapesten.

—  Állandó választmányi ülés. A tör
vényhatósági bizottság folyó évi május havi 
rendes közgyűlésén felveendő 1906 évi vár
megyei házipénztári és a vármegyei összes 
alapok 1906 évi számadásai tárgyában te
endő véleményes jelentés elkészítése végett 
az állandó választmány ülése 1907 évi áp
rilis hó 25-én délelőtt 9 7 .  órakor, ugyan a 
fent kitett bizottsági közgyűlésen felveendő 
egyéb törvényhatósági ügyek közgyűlési tár
gyalásának előkészítése végett pedig az ál
landó választmányi ülés 1907 évi május hó 
6-án délelőtt 9 7 ,  ókakor lesz Zalaegersze
gen a vármegyeház gyűlés termében.

—  útban Amerika fele Markovics Já 
nos 30 éves bogovácsai, Henrik Mihály 27 
éves és utóbbinak a felesége szladováci 
lakósok folyó hó 8-án, Baracsi János 36 
éves, gradinai, Bognár Imre gradinai és Fraj 
János budakoveci lakosok folyó hó 9-én 
útlevél nélkül igyekeztek Prágerhofon ke
resztül Amerikába, azonban Csáktornyán 
visszatartották őket és illetőségi helyeikre 
toloncolták. A 6 kivándorlónál 1810 korona 
készpénz volt.

—  Rablótámadás egy gyalog postás 
ellen. Laki Gábor turnischai gyalog postás 
múlt csütörtökön egy 500 koronát tartal
mazó pénzeslevelet vett át a postán. Neszét 
veték ennek ismeretlen tettesek s miután 
tudták, hogy a pénzeslevél Bisztricére szól 
és a postás okvetlen áthalad a Turnischa 
és Bisztrice közötti erdőn, jó korán elrej
tőztek az ut mellett, hogy a pénzt vivő 
postást kirabolják Amint a postás elhaladt

a rablók rejtekhelye mellett, ezek utána 
sompolyogtak és hátulról orozva, egy nehéz 
fahusánggal leütötték A szerencsétlen ember 
eszméletét vesztve összeesett s ekkor a Rab
lók nekilátlak Laki levéltáskájának a kirab
lásához. Össze-vissza forgattak minden leve
let, de nem találták meg az 500 koronát 
tartalmazót. A pénzeslevelet a postás a ka
bátja belső zsebébe rejtette. Miután hiába 
kerestek, megugrottak, hátra hagyva Lakit 
az erdő közepén, kire arra haladó emberek 
bukkantak. A támadókat kutatják, de eddig 
a nyomozás mást nem tudott megállapítani, 
mint azt, hogy a támadók mezítelen lábak
kal osontak a postás után.

—  Korcsmái verekedés. Kistovics Ist
ván nyirvölgyi lakost f. hó 2-án Topiák 
György szentilanai korcsmáros korcsmájában 
6 nyirvölgyi legény szóváltásból kifolyólag 
úgy elverték, hogy sérülései még most is 
hegednek.

—  Muraközi lótenyésztés emelése ér
dekében. Múlt számunkban már jeleztünk, 
hogy Zalavármegyei Gazdasági Egyesület Mu
raköz lótenyésztésének emelése érdekében 
nagyobb arányú akció megindítását határozta 
el leguttóbbi közgyűlésén. Erről a határo
zatról a közgyűlés jegyzőkönyvének a VII. 
pontja igy szól:

Koller István előadja, hogy vármegyénk
ben a hires muraközi lóállomány nem olyan 
mint vöt annakelőtte, mivel a folytonos ex
portálással a jó tenyészanyag kivitetett és 
kivitetik ma is s így az utánnevelés csak a 
gyengébb tenyészanyag után történik.

Indítványozza, hogy írjon fel a gazda
sági egyesület a földmivelésűgyi kormányhoz, 
miszerint vásároltassa össze Muraközben a 
méncsikókat s azokat neveltesse fel, miután 
igy olcsóbban hoz/.á|Ut a tenyészanyaghoz. 
mivel a Steierben összevásárolt mének úgyis 
muraközi eredetűek

Tudatja, hogy a muraközi lótenyésztés 
emelése érdekében lódijazások tarlhatása vé
gett a földmivelésűgyi kormányhoz fordult 
segély végett, ahonnan 2000 K. államsegélyt 
kapott a kancadijazásuk céliaira oly feltétellel, 
hogy a dijak csak azon 4 éves muraközi 
kancáknak adhatók ki, amelyeknek gazdái 
magukat kötelezik, hogy a kancákat 4 évig 
tenyészetükben megtartják.

A díjazásokra vonatkozólag a csáktor-

T Á R C A .

M Á S V I L Á G O K .
Irta: G rész L ajos.

A mint a Föld a Nap egyenlítőjéről, úgy 
szakadt le Holdunk a Földéről Azóta 51,800 
mtföld, azaz körülbelól 384,000 kilóméternyi tá
volságból követi hűségesen földünket, melynél 
negyvenkilencszer kisebb térfogatú. Tányérulaku 
felületén mély kráterek vannak és hatalmas hegy
láncok s szakadékok húzódnak végig. Nincs vize, 
nincs levegője; s igy az égboltozat a Holdról te
kintve nem kék, hanem korom fekete, melyen 
lassan cammog a nap tüzes korongja. Végtelen, 
siri, halotti csendjét ezer ágyú dörgése sem volna 
képes megzavarni. Vonzó ereje sokkal kissebb a 
föld vonzó erejénél, ugyannyira, hogy egy száz 
kilós ember a holdban alig nyom tizenöt kgratnmot. 
A naiv képzelet mesés alakokat lát rajta. —  Az 
egyik nyalat formál ki, a másik határozottan 
megtudja különböztetni holdunk foltjaiban az em
beri arcnak minden vonását. Pedig mindez csak 
csalódás! S mégis, hány ember tartja még ma
napság is e csalóka képeket valóknak?! Tudomá
nyos kutatásaink szerint azonban holdunk e fólt- 
ja i hegységek, régi vulkánikus kitöréseknek élette
len maradványai, melyek holdunknak kietlen me
zőit fedik.

Tehát a holdunkon nincs élet? Nehéz e 
kérdésre megfelelni. Némelyek szerint nincs, mások

szerint van. Nem óhajtom kimutatni egyik fél 
állításának valóságát sem, hanem csak annyit 
mondok, alig hihető, hogy ott élét pezsegjen, ma
dár daloljon és virág illatozzék, ahol élettelen 
láva takar, úgyszólván, mindent!

Ne időzzünk már tovább a holdnak vulkán
kráterekben bővelkedő felületén, a hol nincs al
konyat s a hol a fényes nappalt rögtön sötét éj 
váltja fel, hanem repüljünk át, elkerülve az áll
hatatlan és változékony Merkúrt, a boldogok ha
zájába, a költői szépségekkel elhalmozott Vénusra

Ez az a csillag, mely alkonyaikor pompásan 
ragyogó, sárga fényével tündöklik az égboltozaton. 
Ez az a Vénus, a hová az ábrándozók el-elszál- 

I lannk gondolataikkal boldogságot, szebb világot 
keresni. Hej, pedig ha tudnák, micsoda rossz vi
lág van ottan, tudom, sohasem sóvárognának töb
bet annyira utánna. Mert nézzük csak! Vénus 
nem sokkal különb!) földünknél, sőt ép olyan föld 
mint a mienk. Naptól kapja fényéi, hogy ragyog
jon és nagysága is majdnem megegyezik földünké 
vei. Vannak évei és évszakai, de ezek rövidebbek, 
ezek pedig hirtelen, minden átmenet nélkül köve 
tik egymást A legforróbb nyárral dermesztő hi
deg tél váltakozik. Tombolhatnak ott zivatarok; 
lehet, hogy minden a természet vad játékának 
van kitéve s a természet iszonyú dühöngésének 
színhelye.

Ilyen tehát az a gyönyörűen csillogó Vénue! 
Nem tudom, lesz-e még ezek után is kedve vala 
kinek oda vágyódni, fel e csalfa csillaghoz? Alig 
hinném! No de hasztalanul vágyódnék is, mert a

csillagokkal való közlekedés még nincs kitalálva, 
s ha megjegyezhetem, — a mit azt hiszem, elég 
bátran tehetek, — nem is lesz kitalálva soha.

Vagy mit is beszélek? Hisz, kérem szépen, 
Mársnak lakóival szoros összeköttetésben állunk! 
Némelyek ugyanis azt állítják, hogy a Marson 
látható csatornák és fényes pontok e csillag la
kóitól hozzánk intézett jelek! Igen ám, csakhogy 
az a 100,000 frank, melyet e jelek elolvasójának 
tűztek ki, sajnos, még mindig ott fekszik a fran
cia természettudományi akadémia egyik asztal- 
fiókjában. Igen ott fog feküdni, mert azok a cso
dás jelek, melyek Marson láthatók, ennek szabá
lyos csatorna-hálózatai, az intelligens Mars-lakók 
öntözésre használt vízmüvei. S  e hipotézis, úgy
szólván, általános. Магэоп vannak értelmes lények, 
nálunk talán sokkal különbbek. Hisz fizikai alkata 
igen hasonló Földünkéhez, bár nagyságra nézve 
ennél sokkal kisebb. Vannak évei és évszakai, 
csakhogy ezek kétszer oly hosszúak, mint nálunk. 
Levegője sokkal ritkább, mint a mienk, annyira, 
hogy a számítások szerint a viz inár 41 celeius 
nál forr. Melegebb, jobb idők járnak rajta s ég- 
boltozata állandóan derült. A nehézkedés törvé
nyei ott is érvényesülnek, csakhogy a szabadon 
eső test, mely a Földünkön az első másodpercben 
4 méter és 90 centiméter utat fut meg, a Marson 
ugyanannyi idő alatt csak 1 méter és 84 centi- 
méternyire esik. Nézzünk rá erős messzelátóval s 
újabb meglepetések várnak ránk, a mennyiben 
felületén vörös foltok, sarkain pedig fehérek lát
hatók. Ez utóbbiak valószínűleg hómezők, mellek-
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nyai járás íőszolgabirájával érintkezésbe lé
pett, aki volt szives a díjazások mikéntjére 
vonatkozó tervezetet elkészíteni és megkül
deni.

Koller István indítványozza, hogy a dí
jazások olyan módoni ezzközlését, mint azt 
a földmivelésügyi kormány kívánja, helyesnek 
nem tartja. Indokolja ezen kijentését azzal, 
hogy muraközi paraszt csak kétszer adja Я  
a lovát, még pedig vagy csikó korában, 
vagy akkor, ha meddő marad, de kifejlett 
szép anyakancát el nem ad. Ha most már 
a kancák dijaztatnának, a kitűzött célt el 
nem érnénk, mig a csikók díjazásával, ame
lyek még 4 évig a tényészetben megtartat
nak, elérjük azt, hogy a jó tenyészanyag 
Muraközben marad.

Stádel János, Elek Ernő, Malatinszky 
Ferenc, hozzászólása után a közgyűlés az 
előadottakat köszönettel tudomásul veszi és 
Koller Istvánt felkéri, hogy ez ügyben to
vábbra is eljárni szíveskedjék és a díjazás 
megtartása végett a Csáktornyái főszolgabírót 
megkeresve a kellő intézkedést tegye meg.

Végül felszólalók indítványára közgyűlés 
elhatározza, hogy lódijazásokat, amennyiben 
arra évente alkalom nyílik, felváltva Csák
tornyán és Perlakon fogja megtartani.t 

—  Családi szövetkezet gyilkosságra. 
Múlt évben mi is megírtuk, hogy Mursin- 
csics István murafüredi lakóst egy patakocska 
partján holtan találták. Gyilkosságra gondol
tak, ami azután be is igazolódott Ugyanis a 
meggyilkolt felesége Mursincsics Istvánná 
parasztasszony nagyon rossz házaséletet 
folytatott a férjével, aki korhely is volt, be
teg is volt. Ezért az asszony azt a tervet 
főzte ki, hogy a férjétől megszabadítja ma
gát. A titokba beavatta az anyját és az ap
ját, a kik 1906. április havában a megunt 
embert kicsallák a rétre, ahol az apósa re
volverrel nyakszirten lőtte. Az agyonlőtt 
embert aztán jó  távol egy vízmosásba dob
ták. A nyomozat megindításkor az özvegy a 
megállapodáshoz híven mindent magára vá- 
lalt. Azt vallotta, hogy, hogy önvédelemből 
ölte meg az urát, mert ez őt a rétre csalta 
és megakarta gyilkolni, de hát ő erősebb 
volt és felülkerekedett. Volt azonban két 
tanú, a ki bizonyította mindazt, a mit vé
letlenül a csalávi megbeszélés alkalmával 
hallott. A nagykanizsai esküdtbiróság Posel 
Mihályt, a tettest és az áldozat anyósát 
szándékos emberölés miatt hét évi, feleségét

ről az év bizonyos szakában egészen leolvad a 
hó, a mi földünk sarkain sohasem történik meg 
Marsot Napunk körül való útjában két holdja 
kiséri.

Mars Után térjünk Naprendszcrünkjegnngyobh 
bolygójára, az óriás Jupiterre.

Ez a ragyogó, élénk sárga-szinü csillag 
földünktől körülbelül 780 millió kilóméter távol
ságból löveli hozzánk sugarait. Földünknél 1288- 
nagyobh. Lapultsága sokkal erősebb. Felületén erős 
messzelátóval felhőalaku sávok észlelhetők, me
lyeknek gyors változásaiból a bolygó légkörében 
dühöngő rengeteg viharokra lehet következtetni. 
Egész éven ál ugyanazon helyzetben van, mint 
földünk tavasszal. Mégis, ez az örökös tavasz ránk 
nézve elviselhetetlen tél lenne, mert a Nap me
lege a nagy távolság miatt 25-ször gyengébb, mint 
a Földön. Útjában öt holdja kiséri. »Jupiter ma 
már kihűlt nap, mely ugyan még nem egészen 
hideg, de saját fénye már alig van, mert holdjai 
teljesen eltűnnek árnyékában. Levegőjében a sok 
felhőn élénken csillog Napunk világossága. — Ha 
módunkban volna Jupiterhez közeledni, például 
első holdjára jutni, megdöbbenve lálhatnók szin- 
ről-szinre: hogyan keletkeznek az elemek rettentő 
harczaikban s hogyan készíti elő e roppant mii- 
hely a csillag jövendő életét.«

Kolyt. köv.

Poselnét hat évi, özvegy Mursincsics lelván- 
nét mint felbujtót négy évi fegyházra Ítélte. 
A Curia most Sebestyén Mihály elnökleté
vel a vádlottak semmiségi panaszát elutasí
totta is igy az ítélet jogerős.

—  Halálozás. Ifj. Himly Béiáné szül. 
Csabudin Mária tegnap, folyó hó 13-án dél
előtt 10 órakor hosszas szenvedés után 
Csáktornyán meghalt. Temetése ma délután 
5 órakor lesz. Elhunyt a Csáktornyái iparos 
ifjak által rendezett műkedvelői szinielőadá- 
sokban szerepelt töbször s aratott sikereket 
kedves és vonzó játékával és kellemes 
hangjával. Nyugodjék békében.

—  A gözgépkezelők és kazánfüttök leg
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban április 
hó 21-ik napján d. d. 9 órakor a Sopron 
városi villanytelepen fognak megtartatni. A 
kellően felszerelt kérvények a m. kir. kér. 
iparfelügyelőséghez (Uiteleki-utca 10) kül
dendők.

—  Tavaszi állatvizsgálat Csáktornyán.
Csáktornya nagyközség elöljárósága közlu- 
domásra hozza, hogy a tavaszi állatvizsgá
lat a járási m. kir. állatorvos ur által Csák
tornya nagyközség területén folyó hó 15-én 
fog eszközöltetni.

F’elhivatnak az érdekelt hoszonállat tu
lajdonosok, hogy lovaikal, szarvas marhái
kat és sertéseiket az napon a jelzett célból 
előállítsák, hogy a vizsgálat fennakadás nél
kül foganatosítható legyen.

A lovak d. e. 8 órakor a vásártéren, a 
többi haszonállatok azonban odahaza fognak 
megvizsgáltatni. Az elöljáróság.

—  A 80r0ZáS0k a Csáktornyái járás 
területére folyó hó 8 — 13-én tartattak meg. 
Az egész járás területéről állítás köteles volt 
1165, de nagyon sok sorköteles igazoltan távol 
volt, különösen a Csáktornyái legyzőség te
rületéről, honnan 117 állitáskötes közül alig 
20 került a mérték alá. Bevált az egész 
járás területéről 131 és 3 idegen. Ebből 
Csáktornyái 5 és Csáktornya vidéki 12 — 
A bevált 133 közül rendes újonc 90. 5 ön- 

I kéntes és 39 póttartalékos. Általában az 
I idei sorozás sehogysem kielégítő, nagyon 
fejletlenek és gyengék voltak az állilás kö- 

I telesek.
—  Mester tanfolyam az asztalosok 

részére. A kereskedelemügyi miniszter f. év 
május elsején kezdődő és nyolc héten át 
tartó mestertanfolyamol ri*ndez az újpesti 
állami faipari szakiskolában asztalosmesterek 
és segédek részére. E lanfolyamr.i jelent
kezők lelkiismeretes kiképzésben részesülnek 
a műhely és szakrajzban, valamint a könyv
vitelben és üzleti levelezésben is Müízlésük 
fejlesztése mellett elsajátítják az asztalos 
ipar legmodernebb vívmányait. A jelentke
zők heti 12— 24 koráig terjedhető ösztön
díjban részesülnek. A jelentkezések az »Ál
lami faipariszakiskola igazgatóságához Újpest, 
Árpád-ut 131 sz. alá intézendők.

—  Az amerikai köszméte lisztharmat. 
Amerikában az Egyesült államokban mint
egy tiz év óta a köszméte (egres) bokrokon 
egy uj és veszélyes lisztharmát betegség 
lépett fel, mely nemcsak a köszméte bokro
kat teszi tönkre, de átmegy a ribiszkére is. 
A betegség okozója a »Sphaerofheca mors 
uvae« nevű lisziharmatgomba, amely ellen 
a védekezés igen nehéz és nem is vezet 
mindenkor sikerre. A legbiztosabb védeke
zési eljárás még eddig a beteg bokrok tel
jes kiirtása és a helyszínén való elégetése. 
Ezen veszélyes betegség már el van terjed
ve Európa majdnem minden államában;sőt 
az oszfrák cs. k. földmivelésügyi minisz

ter értesítése szerint az osztrák tartományok 
közül is már Morva és Csehországban, Alsó- 
Ausztriában, Salzburgban és Gácsországban 
több helyen fellépett.

Nincs kizárva, hogy hazánkban is fel
található lesz ezen veszélyes betegség. Ily 
körülmények között a határzárlat és a nö- 
vénytorgalom korlátozása már nem vezetne 
célra és ennek alkalmazásától a m. kir. 
íöldmivelésügyi ministerium kénytelen lévén 
eltekinteni — ezen utón figyelmezteti ko
molyan a kertészkedő közönséget, miszerint 
egres és ribiszke töveknek a külföldről való 
hozatalától saját érdekükben tartózkodjanak.

—  Az ÍdŐjárá8. A mostani áprisi idő
járás nem annyira szeszélyes, mint a meny
nyire kellemetlen már. Hosszú volt a tél, 
alig vártuk az áprilist, s ez meg is jött, de 
azért a tél is itt maradt még, sőt az állandó 
esőzésekkel a télnél is rosszabb az időjárás. 
Csúnya hideg, novemberi időjárás uralko
dik s fűteni épen úgy kell, mint akár de
cemberben vagy januárban. Azonban az 
áprilisi szeszélyességből is volt már valami, 
nehogy még is egészen megtagadja magát e 
hónap. Folyó hó 8-án, sáros hidegben dél
után 5 óra tájban sajátságos felhők váltot
ták fel a rendes ólomszürke felhőket, dörgés- 
szerü moraj hallatszott és elkezdett esni a 
babszem nagyságú jég, vegyesen esővel, a 
mely kart már csak azért sem tehetett, — 
mert még nem volt miben kárt tennie

Közgazdaság.
A Triesti Általános Biztosító Társaság

(A ssic u ra x io n i Generáli)

I. é. március hó 21-én tartott 75-ik közgyűlésén terjesztet
tek be az 1906. évi mérlegek.

Abból a ritka alkalomból, hogy az intézet ezúttal 
fennállásának 75 éves fordulóját Ünnepli, a társaság központi 
igazgatósága sok ovációban részesült, melyek a világ minden 
részéből a legezi vél vesebb formában megnyilvánultak.

Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1906 
december 31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 
849.570,242 korona és 52 fillért tettek ki, és az év folyamán 
bevett dijak 38.862,847 korona és 74 fillérre rúgtak. — Az 
életbiztosítási osztály ilijtartaléka 23.657,486 korona 07 fil
lérrel 232.734,149 korona 05 fillérre emelkedett.

A tüzbiztositási ágban, beleértve a betöréses- és tü- 
körüveg-biztositást a dijbevétel 15.386,704,734 korona biito- 
sitási összeg után 25.505,395 korona 14 fillér volt, miből 
9.306,044 korona 45 fillér viszontbiztosításra fordittatott, ugv, 
hogy a tiszta dijbevétel 16.199,350 korona 69 fillérre rúgott, 
mely összegből 11538.632 korona 29 fillér mint díjtartalék 
minden tehertől menten jövő évre vitetett át. A jövő évek
ben esedékessé váló dijkölelezvények* összege 103.743,787 
korona 95 fillér.

Л szállítmánybiztosítási ágban a dijbevétel kitett 
3.916,243 korona 47 fillért, mely a viszontbiztosítások le
vonása után 1.676,243 korona 96 fillérre rúgott.

Károkért a társaság 1906-ban 34.650,665 korona 27 
fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi években telje
sített kárfizetéseket a társaság alapítása óta károk fejében 
861.570,345 korona és 95 fillémvi igen tekintélyes összeget 
fizetett ki.

A nyereség tartalékok közül, — melyek összesen 
25.014,452 korona 75 fillérre rúgnak, különösen kiemelendők: 
az alapszabály szerint nycreségtartalék. mely 5.260,000 ko
ronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására alakított 
tartalék, mely a 3 729,624 korona Í7 fillér külön tartalékkal 
együtt 17.013,704 korona 71 fillérre emelkedett, továbbá 
felemlítendő a 160,000 koronára rugó kétes követelések tar
taléka és az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 
1.119,637 korona 54 fillért tesz ki. Ezeken kívül fennáll még 
egy 1.471,110 korona 50 fillért kitevő tartalék, melynek az 
я rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb 
esetleges csökkenését kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első
rangú értékekben vannak elhelyezve, az idei átutalások foly 
tán 270.052,078 korona 64 fillérről 292.979,692 korona 76 
fillérre emelkedtek, — melyek következőképpen vannak
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Sve poáiljke se tiCuC zadrfcaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya-

Iz d a te lje tv o :
knjilara S t r a u sz S a n d o ra , 
kam se predplate i obznane 

pofii ij aj u.

MEDIIMURIE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlaieéi druitveni, znastveni í povuéljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

PrstfplatM m m  J s :
Na celo l e t o ..............8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor. 

Pojedini broji kofitaju 2üíil.

Obznane te poleg pogodbe i fal 

raöaaajH.

Odgovorni uradnlk:
LOPARITS R. JÓZSEF.

Navuki za april mesec.
VeC zdavnja je bila tak duga zima, 

как je letoánja bila. Vn zadnjih danah mar- 
ciuáu meseca je jofi na vnogo mestah zmr- 
2jena bila zemlja, tak, da je orati ne bilo 
moCi, pa i na vnogo mestah jofi sneg po- 
kriva zemlju. Zbog toga smo bormeá за 
svim zakesnuli —  na najvifié mestah.

Jesenske setve su jako razliCno prezi- 
mile. Na nekojih mestah su pomrzle, a ne 
nekojih mestah su miái unifitili setvu. Ali 
na najvifié mestah je ipák jako lepa sétva 
Deteljicu koja je protuletna su vu najvifié 
mestah unifitili mifii, dók je jesenska jako 
lepa.

Gorice i sadovnjaki su dosta trpeli od 
velike zime.

Profilo Ijeto je na sreCu zraslo dosta 
krme, tak da ako Je i preduga zima bial 
— 2ivine su dosta dobro prezimile.

2ito i drugi gospodarstveni plod je  sa- 
da po dobroj ceni moCi prodati jer osobito 
céna Éitka se je povekfiala. Samo to je fa
linga, da malo gazdov ima sada Zito za 
prodati. Jako dobru cenu ima i 2ivina. De- 
nefinji den, tak za mesara, как za vo2nju 
2ivina jako velike peneze vredi.

Как sam rekel. da zbog mrzloga vre- 
mena je svako gospodarstveno delo zakes- 
nilo, zato vu ovim mesecu budemo vnogo 
dela imali, samo ako ga budemo mogli zvr- 
Siti. —

Trsimo se sa protuletnom setvom óim 
prije dovrfiiti. Jer za malo vreme i na za

OUtbí eredőik:

MARGITAI JÓZSEF.

okapati biljine dojde red i to na kuruzu, 
krumper, repu i t. d. Kuruzu i repu za 
krmu vu pognojenu zemlju sejajmo. Cukor- 
repu i krumpera nesmemo vu frisko gnoje- 
nu zemlju sejati. Vu írifikim gnoju cukorica 
na veliko zraste, ali bude malo vu njoj cu- 
kora, a krumper pák, ako bude vu frifiki 
gnoj sadjeni, bude potlam gnjilil.

Kak svigde, tak pri sejanju kuruze 
moramo veliku skrb imati da seme dobro 
izaberemo. Dober gazda je veó lani pri bra- 
nju kuruze zebrái one lati, kője bi dobre 
bile za seme, te nje je za lufióinu obesil, 
da se posuáiju. Pa i to näCini dober gazda 
da za seme kuruzi obedve strani na lati 
otíruídji i samo sredinku hasnuje na seme 
Cini pák to zato jer su na ápici late jako 
drobne zrne, a pri kocenu na kraju pák su 
zrne jako stiánjene, to obedvoje nije dobro 
da se poeeja. A na sredinu kuruzine lati 
je navek lepa zrela kuruza i dobra za seme.

Dojde red na sejanje krme lojest dete- 
ljice, lucerne, grahorke i trave. íz ovih ta- 
kaj samo Cisto, dobro seme posejajmo. Oso
bito na to pazimo, da deteljióno ili lucerni- 
no seme nebude grinte puno. Zato, ako öve 
sbmi ne ostavimo za seme, onda moramo 
vu takvim mestu kupiti, gde previziterano 
seme triiju pák seme je vu 2akli sa slo- 
vom zapeCaCeno

— Ovo Ijeto как se vidi malo kesnefie 
bude stirana marva na paáu, как druga 
Ijeta. Na blatnu pafiu nesmemo pustiti 2ivi- 
nu, jer jako zgrize pafiu pa onda tam vifie 
niti trava neraste a to je veliki kvar. Prije

IsdftUlj i vlMtnik;

STRAUSZ SÁNDOR.

как na pafiu sliramo marvu, moramo malo 
sa suhom krmorn hraniti, jer drugaó lehko 
zbete2a. Za voziti marvu jako dobro hrani- 
mo, jer sada vu velikim delu veliku jakost 
potrebuje.

Vu sadovnjaku sadimo, cepimo i Cisti- 
mo drevje.

Vu goricah je delo odprenje, rezanje, 
gornjeg korena odrezanje. I to bi bilo dobro 
profiloga meseca zvrfiiti, jer iz vifie pogledah 
je bolfie rano obrezavanje i odprenje. Rano 
odpreno i obrezano trsje bolje jraste, Cahu- 
Ije vekfie donese, pák onda protuletne zmr- 
zavice veó ojakfieno dostigne i menje mu 
ákodiju.

Vu vrtu svaké fele za kuhnju potreb- 
ne povrtelje sadimo. Na kreju meseca mo- 
remo posejati vugorke tíkve i dinje.

Politiőki pregled.

Vu orsaókim spraviáCu se je  opet za- 
poCelo delo. Vezda razpravljaju zakonsku 
osnovu о piaci ne dríavnih uCiteljah. Poleg 
toga bude se uóiteljska plaCa povekfiala, ali 
zato je svakomu uCitelju za duínost deto, 
da mora decu poleg materinskoga jezika i 
na drSavni magjarski jezik navCití To je i 
pravica. Jer ako tko dva jezike zna tim da- 
Ije more. A vu drátavi se nemore s vifie je- 
ziki razpravljati, treba je  da je slu2beni sa
mo jeden jezik Poleg navuCanja slu2beno- 
ga magjarskoga jezika.

z  А в A V A.

Dijaőki áivot.
U Pefiti na visokih fikolah su medju 

ostalimi hodili u fikolu dva striCana, iliti 
dviuh bratov dieca. Obodva su bili jurifiti i 
obodva u jednoj sobi na Kerepefikoj ulici 
na stanu. DeCki veseli i na sve prikladni. 
Jednomu je bilo ime Francek, a drugomu 
Jankó, pák jer su bili dviuh bratov dieca 
to su se pridavkom jednako zvali, ali pofito 
jeden jofi 2ivi u Medjimurju, neCu im pri- 
davek iliti prezime odkriti, akoprem nisu 
nikaj takovoga uCinili, da bi se morali sra- 
muvati

Ali jednoC je u njihovih Zepovih nas- 
tala sufia i uslied tog u njihovoj sobi tmurno 
vriema. Nigde »Pump*, — nigde kredit, 
bilo je  za zdvojiti, — óva к na suhom tu 
sedeti . . .  — Francek vzeme knjigu u ru- 
ke i priCme se uCiti — od dugog Casa, — 
Jankó ga pogleda i krikne: »Zar se ti stra- 
éilo uCifi? — Te nije sram? »Zalim staoe 
do njega, potrepCe ga rukom po ramenu i 
u kratko véli samo:

•Vujec Péterfy.»
»Em je to skupec, da mu treba para 

iskati.» —  Vikne Francek te Cita dalje u

knjigi. Za Cas metne knjigu na stran i zlo- 
voljtio véli proti Janku: »Meni se Cini da 
se tebi deCko miefia, jer как si mogel na 
vujca Péterfia dojti, koj nam dodufié obe- 
Canu podporu svakog mieseca pofiilja, ali 
bafi i samo podporu a mkada niti fillér vifie; 
kaj bi to moralo biti, kad bi on mofinju 
odprl?»

»Ah, — em ti nepoznafi moj plan» — 
veli smiefieCi se Jankó —  »ako on i radi 
nas nikaj nedade niti neotvori kesu, to Ce 
on sigurno nekaj dati za nafiega psa. Znafi 
da je on veliki ljubitelj psov, pak ja mis- 
lim da . .

»Bog stobom deCko!»— pretrgne ga u 
rieCi Francek — »izbilja ti se miefia, — 
em mi niti nemamo nikakovog psa! Gde ti 
je  pes? — Kakov pes?»

»Eh — ti to nerazmefi* — véli Jankó 
— »odmah Cefi videti» — i tim se sedne 
к stolu vzeme tintu pero i papir te priCme 
vujcu Péterfyu list pisati, koj Ce ga sigurno 
kakti Ijubitelja psov ganuti; list рак je gla- 
8iI ovako:

Dragi vujec!

Jedan naä Driatelj, miernik KopaC, bil 
je  prije niekog kratkog vriemena pozvan 
u Kárpáté On ima prekrasnoga psa brn-

hardinca, kojega nam je na pazku osta- 
vil, dok se povrati. Pofito pak u onoj na- 
glosti. dok je  odhadjal, je  zaboravil za 
njega psetarinu platiti, to je  sad dofiel 
od oblasti nalog na nas, dá psetarinu lft 
krunah i globu 30 k/unah как takaj e- 
xekutiju 10 krunah odmah platimo, jer 
Ce drugCije 2ivoder psa odvesti i ubiti 

To bi bila vieCna fikoda za tak liepog 
psa, pak pofito smo se domislili, da si ti 
veliki ljubitelj psov, molimo Te, da nam 
sa tum svotom pomognefi toga preliepoga 
psa od unifitenja osloboditi.

Tim se preporuCajuCi ostajemo i t. d 
Jankó i Fran.»

Francek hodi po sobi gore dole te se 
óudi Jankovoj drzovitosti.

»To je ipák strafina drzovitost!» — 
veli pifiuCemu Janku — »pak jeli bude to 
pisarenje imalo kakav uspieh?»

»Kako nebi imalo,» — odgovori Jankó 
— »em znafi kakov je пай vujec ljubitelj 
pasah, on nebude dopustil, da bi tak liepo- 
ga bernhardinca fiiutar zatukel.»

»Jeli takovoga, kakov je  nafi?» — Pri 
metni smiefieCi se Francek. —

»Neklalraj» — veli Jankó — *ib Je 
ili nije, kakov je lakov je, makar i nevid- 
jeni, samo neka bude hasiioviti.»



Pak ipák au dva tri vlaSki ablegati vu 
saboru, koji pod silóm delaju neprilike, da 
Cim dalje zavlaCiju, da bude iz ove zakon- 
ske osnove zakón Jeden zmed njih neka- 
kov Vajda zvani je vu orsaCkim spraviSCu 
preCital jednu takovu pesmu, koja proti ce- 
lomu magjarskomu narodu govori i koja se 
grozi sa osvetom na magjarski narod. Zbog 
toga je velika uzrujanost proti tomu able- 
gatu. —

Magiarski rninisteriurn je sada dal vuu 
javljenje. kakvo delo je zvrSil Cez jedno 
Ijeto, Cez koje je  na vladi. Ovo dosta krat- 
ko jedro Ijeto je bilo puno dela i to dela, 
koj narodu hasni. Vnogo se je delalo zate- 
2aCki I siromaäki narod. A i viSe zakonskih 
osnovah stoji pred saborom, koje takaj za- 
konom hoCeju pobolSati staliS teiaCkoga — 
sveta.

Zvun toga je i vu javljenju i to, da 
pod ovim Ijetom nije nitko baron ni gróf 
postal.

Rasprava sa Austrijom se je opet za- 
poCelo. GledeC, da je Kossuth betegen bil, 
je austrijska vlada ponudila magjarskoj vla
di, da naj se razgovori vu Budapesti tiraju 
dalje vu tern sluCaju bi Austrijski ministri 
doSli vu BudapeStu. Ali magjarska vlada je 
to zahvalila i nije primila nego se, как je 
Kossuth ozdravil odputila vu BeC da se tarn 
lira dalje pogadjanje Austrije s Magjarskom.

KA J J E  NOVOGA?

— Prosim o пабе poátuvane pred- 

platnike , naj пат  vu novim  tertalju 

predplatne zaostatke óim  predi poáleju 

i  predpiate ponoviju .

— K o le n d n r . Április 15. Pondeljek, 
Anastazija muCenica — 16 Tork, Lambert 
muCenik — 17. Sreda, Anicet biákup muC.
— 18. Cetvrtek, Apollonius muC. — 19 
Petek, Kreecencija muC. — 20. Subota, Ti
vadar prizn. — 21. Nedelja Zagovor Joiefa
— Evangelium ove nedelje je — *Za malo 
vreme veC neCete videti mene.» — Prv

lertalj meseca bude 20-ga ob 9 vuri 38 
minuti na veCer. — Vreme bude vlaino.

— Tezacka buna. Vu Sremskoj var- 
megjiji vu vise mestah je  teZaCka bunavu- 
drila vun. TeZaki neCeju delati nego vekSu 
plaCu zahtevaju. Osobito na imanju Peja- 
csevich grofa Ode^chalchija su bili veksi ne- 
miri. Sam veliki Zupán sremske varmegjije 
je  iSel da pomiri teZake, ali do sada nije 
mogel to postiCI. TeZaki se nemoreju pogo- 
diti sa gazdi. Ali ipák jer nikakovu nered- 
nost nedelaju, more se íekati, da bude za 
malo vreme mir nastal.

— Smrt staroga tezaka. Poleg Sze- 
geda vu jednim marofu je ove dane vumrl 
Hugyi András teZak, koj se je joS 1803-ga 
Ijeta narodil, dakle tak je sto i Cetiri dugih 
Ijetah Zivel. Starec je teZak bil pák i pod 
zadnje vreme ie s onom kosom prehodil 
hatara, skojom se je öeterdesetosmoga vo- 
ju\al. Samo pred jednim tjednom mu je 
poslal minister — poljodelskih poslov — 
diplomu i 100 korun nagrade, jer je starec 
jako vérén teZak bil. PoStujte stare teZake!

— íilav  zivot. Vu talijanskom selu, 
Rovatu neki dán obesil se neki prosjak, 
komu je dosadilo Zivjeti. Ali zanjka, koja 
mu je bila oko Sinjaka nije dobro funkcio- 
nirala, i jadni prosjak uzalud se objeSen ko- 
prcal; on nije mogel ni ubrzati smrt, nivik- 
nuti koga za pomoC. Tako je provel on 7 
vura od veCer do desete vure vu jutro. Vu 
to vreme njegovi susedi, CudeCi se da néma 
prosjaka, razvale vrata na njegovem stanu 
i zaprepaste se. Nasred sobe visel je stari 
prosjak; lice mu je bilo modro, oCi izkoCile 
a oko vrata vidjela se Siroka Crna pruga. 
Brzo presjeku kajiS i prenesu prosjaka u 
bolnicu. Uz put je stari prosjak neprestano 
Saputal: Ali je  teZko vumreti! Nikad se viáe 
neCem vjeáati!

— Novine za slepce. Broj sljepih 
iznaáa samo vu ameriőkim Sjedinjenim dr- 
Zavama 50.568, no ako se ovom broju pri- 
doda ostali broj sljepaca, koji govore i ra- 
zumiju engleski, to táj broj dosiZe do 100 
jezer. Sada je Mrs. Ziegler, Cuveni prijatelj 
sljepaca pokrenuo sljepaCki list. Prvi broj 
toga lista izaSao je ovih dana i donoseöi

Nekoliko dni zatim dojde od vujca 
poStom naputnica sa 60 krunah, na kojoj 
je bilo jednostavno i kratko napisano: »Za 
psa — vaS vujec Péterfy.»

Dakako da se je sad Zivelo, как to 
veC dijaki znadu, — ali как je jedankrat 
svemu konac, lak je  i veselju doáel konac, 
kad su se penezi izaäli. Onda je opet u 
sobi tih dviuh striCanah suSa nastala, jedan 
je sedel u jednom a drugi u drugom kutu 
sobe promiSljavajuCi liepe proSle a Zalostne 
nadoSavSe dane. U sredini эоЬе bila je pro- 
sta iz nepohoblanih desakah Skrinja, u ko
jo j su bile joS od ferijah knjige i skripta. 
U taj verSlog su obodva, svaki iz svog kuta 
zurili . . .  Bog zna kaj su si mislili! — 
Najedenkrat Jankó skoCi iz svog kuta i veli 
proti Franceku: »Taki bude dobro; samo 
neka naSa bernhardinska kuja mlade skoti!

Francek ga zaCudjen posluSa: »CujeS 
dragi Jankó, ja  idem po doktora za da te 
pregleda. Kakova kuja bernhardinka? — 
Kakovi mali njezini psiCi? — Kaj? — Gde? 
Sta se bude skotilo? — Odkuda?

»Ja ti samo to velim, da ti to neraz- 
meS* — odgovori Jankó, te se opet sedne 
к s(olu i pise list:

»Dragi vujec!
Ona liepa bernhardinska kuja, kojoj si 

Ti ónak velikoduSno Zivot spasil tim, da si 
poslal novce, kojimi smo platili za nju pse- 
tarinu i tak ju od ruk Zivodera oslobodili, 
polegla je poslie Cetiri mlade, same prekra- 
sne bemhardince, od kojih mi radi njihove 
liepote, nismo niti jednoga uniStili. Ali sad 
su doSli i oni u dobu, gde se mora i za 
nje psetarinu platiti, pak ako nebude i opet 
Tvoje velikoduSnosti, morati Cu svi к Zivo- 
deru, a to bi za tak liepe i fine vrsti psiCe 
bila vekiveCna Skoda. U ufanju da CeS nam 
kakti ljubitelj liepih psov pomoCi, ostajemo 
Tvoji zabvalni meCaci»

Na ov list dojde od vujca Péterfya od- 
mah odgovor, ali — bez novae. Odgovor 
pak je u kratko glasil:

»Dragi moji nieCaci!
Sada imate jednu staru i Cetiri mlade 

bemhardince. Vierujem da su liepi i da bi 
bilo Skoda je unistiti; ali kaj budete vi sa 
petemi psi? Nu ja vam dajem taj tolnaC: 
Blizu OrSove je  selo Bujbél, onde stanuje 
nadSumar Kápoly, on je moj dobar prija
telj i veliki ljubitelj liepih psov. Njemu je 
sve skupa poSaljite i tak Cete je od propa- 
sti oslobodili.»

najnovije vijesti, pobudio je  u slijepaCkom 
svijetu silno veselje. Mnogi amerikanski bo- 
gaSi darovaSe veCe svote za izdavanje ovo- 
ga lista, da se tako olakSa tedko stanje sle- 
pima.

— Prvi omnibus vu Japanu.Prije
nekoliko dana projuril je kroz japaneku —  
prijeslolnicu Tokio prvi automobilski omni
bus. ZaCudjeni gradjani zaustavljahu se na 
ulicama gledajuCi za automobilom, dok im 
nije iSCeznul ispred oCiju. Vele da je  nava- 
la bila tolika, da su se prvog dana mogli 
voziti samo najveCi dostojanstvenici.

— Bostonski brijaői. BrijaCi vu Bos- 
tonu imaju toliko posla, da prosto glave ne 
mogu diCi, posal im je  izradio Sef boston- 
ske polieije. On je naredio svima svojim 
potCinjenima, da ne smiju nősíti ni bradu 
ni brkove. Zbog takve »pametne» naredbe 
odleCiSe brijaCi, da mu joS za Zivota podig- 
nu spomenik.

— Koliko popuse pojedini narodi? 
Od svih su naroda najveCi puSaCi Holan- 
dezi, jer na svakog pojedinca otpada godiS- 
nje 3 kilograma i 400 grama duhana. Za 
njima dolaze gradjani Sjedinjenih drfcava 
Sjeverne Amerike svaki sa 2110 grama, te 
Belgijanci sa 1552 grama po osobi. Na 4- 
tom mjestu nalazi se NjemaCka sa popri- 
jeCnim godiSnjim potroákom duhana od 1485 
grama po osobi. I za nje slijedi Australia 
sa 1400 grama po osobi, Austro-Ugarska 
sa 1350 grama. NorveSka sa 1335 grama, 
Danska sa 1125, Kanada sa 1050, Svedska 
sa 94?0, Franceska sa 933 i Rusija sa 910 
grama. Najmanje se duhana popuái u Spa- 
njolskoj, t. j. samo 550 grama po osobi.

— Place li zivotinja ?  Putnici, koji 
su imali prilike da prodju kroz sirijsku — 
pustinju, priCaju kako su vidjeli, da konji 
place od Zedje isto tako как da su i maz- 
ge, kad ozlijede nogu, prolivale krupne su- 
ze. I za kamile se to isto priCa. Kod maj- 
muna se mo4e Cesto vidjeti, da briznu u 
plaC Cuveni putnik i lovac Siling pripovie- 
da о jednoj 2irafi, koja je glasno zaplakala 
kad joj se pribli2aval poäto ju je ranil iz 
puáke. I jeleve su lovci vidjeli, da plaCu 
kad izgube svoje mlade. IspitivaC Gordon

Kad je taj list od vujca doáel, Francek 
se je malo i prestraSil, jer je u njem videl 
vujCevu zlovolju a i slutil je, da vujec pri
eme pomalo i prevaru slutiti, pak je  zato 
Janku predbacivái rekel:

»Jeli vidiá kam te je tvoja bezobraz- 
nost pred vujcom dopeljala? JoS nam more 
radi toga i onu svoju podporu, koju nam 
mieseCno poSilja, uzkratitt, a kaj bumo on
da?»

— Jankó na to neodgovori nikaj nego 
vzeme Skrljak i otide iz doma, ali se veC 
za kratko vrieme povtne veselo si fuCka- 
juC. Stupiv u sobu veli veselim glasom: — 
»CujeS Francek, ja sam 9ad bil na poSti, 
pak premisli si, kaj sam na naSu radost 
saznal?»

»No, — kaj takovoga?» — zapita ga 
Francek.;

»Saznal sam najme, da toga miesta 
»Búj bél» niti néma.*

»Pak kakova je to radost za паз?» — 
zapita opet Francek.

»Ti to nerazmeS — odgovori Jankó —  
»hódi mi pomori tu Skrinju izprazniti!» — 
I tim veC knjige nameCe iz Skrinje na pod 
sobe.

»Ali Covjek bozji, kad toga nesretnoga 
»Bujbéla niti пета» — veli Francek —
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Kuming pripovieda da je jednoga elefanta, 
koji je  bio smrtno ranjen, videl da plaCe, a 
za jednog orangutana veli, da je  kad su 
mu odnesli njegove mladence, sei u jedan 
vugel i tiho plakal. Za krokodilé nije poz- 
nato da li plaCu, i ako vu svih jezikih po- 
stoji reC »krokodilske suze».

— Cene odela vu Ameriki. Cene o- 
dela su vu Ameriki za obiCno robu izvan- 
redno fale, i vuogo ialede как vu Europi. 
Odelo, koja koäla vu Parizu 75 korun ko
sta vu Ameriki 2ö korun Dohaja to stoga 
ar se odelo vu Ameriki oprava sve na ma- 
Sini dela. Ali su zato odela za bogataSe de- 
lana s rukom i zbog toga su ova odela ne 
prispodobno draga. Pred 10 letah koStala je 
jedna 2enska oprava okolo 500 korun, a 
sada kosta 2000 ili 2500 korun. ProSle su 
zime vnoge gospe plaCale za svoje Skrljake 
500 do 700 korun. Öve velike svote idu 
na hasén samo velikim modnim poduzet- 
nikom, a mali meSterski ljudi su neizmerno 
joS slabo plaóeni.

—* Produkcija pive i vina. Kaj se 
tiCe produkcije piva leta 19Э5 — NemSka 
zemlja stoji na prvim mestu. Za njom se 
najviSe piva kuha vu Sjedínjenih drfcavah 
Severne Amerike. Zatim dojde Velika Bri- 
tanija, a onda Francuska. Francuska stoji 
na prvom mestu gledeC na produkcije vina. 
Zatim dojde Halija onda Spanjolska zemlja 
Kaj se produkcije Spiritusa tiCe, stoji Ruska 
zemlja na prvim redu. Zatim dojde NemSka 
zemlja, Severna Amerika, Francuska a onda 
Austria-Magjarska zemlja.

— Izloiba masinah za leteti. En- 
leski list: »Daily Mail» razpisal je  oglas za 
maSine za leteti. Koj bude najbolSu maSinu 
pokazal on bude dobil 250 jezer korunah 
nagradu. Vu Londonu su izlo2ene svako- 
jaCke maSine za leteti i to 129 vu svako- 
jaCkoj forrni. Öve maSine su izvanredno — 
paánju vredni. NajvekSu paznju je pobudil 
jedan starec, koj je dóSel peSice iz daljine 
od 96 miljah (Stacijah), nosed pod rukom 
svoju maSinu za leteti, da ga préda izlo2be 
nőm odboru.

— BezduSna mati. Vu BeCu je raz- 
prava bila ovih danah proti Hermine Schlof-

íer, vu kojoj se je  javilo, da je  svoje dote 
ubila. Na razpravi se joj je  dokazalo, da je 
bezduSna mati svoje dele silno odurjavala. 
Taki как se je dele narodilo, dala ga je  
na selo. Tu je  dete sprovelo nekoliko godi- 
nah. Kesnej je  zamuí otiála i deCaka ksebi 
vzela. ali ga je odurjavala, muCila ga gla- 
dom i navek ga tukla. Drugu decu je voli- 
la i Snjimi je  dobro postupala, nego ovoga 
deCaka je svaki dan do krvi tukla Dete je 
imelo prebijena rebra, potrtu ruku, razbita 
vusta, rjzbita vuha, nos, a celo telő bilo je 
modro. Jedno jutro naSli su dete mrtvo. — 
Doktori su konStatirali, da se dete kada je 
ga mati tukla tak prestraSilo, da mu je  sr- 
ce prestalo kucati. NeCloveCja mati. odsud- 
jena je  na 4 letah te2ke tamnice. — Nego 
í to je preinalo za takovu 2ivinsku mater.

— Kraljev put vu Prag. Slu2beni 
datum kraljevog dolazka vu Prag javljen je 
oblastim vu Pragu. Kralj bude vu Prag o- 
voga meseca prispel i vu Hradíinskoj pala- 
Ci bude stanuval. Sudbeni Cinovniki budu 
к kralju na audienciju isii, da pred njega 
izneseju svoje pritu2be.

— Polozaj vu Rumunjskoj. Slu2- 
beni list donosi proglas vlade na gradjau- 
stvo zbog mira vu celoj zemlji. Vu progla- 
su se veli, da je  zemlja preíivela te2ku kri- 
zu, ali da su parlament, vojska i oblasti 
zvrSili du2nost i tak je buna zvladana. Sa
da je du2nost vlade, da dela nad tim, da 
zemlju nova pogibelj ne dostigne i da bun- 
tovniki budu kaStigovani. Zajedno vlada bu
de se pobrinula za seljaCtvo. Prva bu joj 
zadaCa da daje dobre pravice upravi i nas- 
tavi, da prestaneju zloCesti odnoSaji. Vlada 
bude nadalje pobolSala staliS seljaCtva, te 
bude joj prva briga, da postavi mir i red 
vu celim orsagu. Vu proglasu pozivlje vlas- 
teline, da se vratiju na svoja imanja, da 
sklopiju gospodarske kontrakte, рак da tak 
vu svakom pogledu naslupiju dobri odnoSaj.

k Сети ti onda Skrinja? — Ja te zaista 
nerazmern!»

»Niti nije potrebno» — odgovori Jan
kó — *1: samo Skrinju izprazni, a ja idem 
po tovarni list, izpunil ga, na kiStu nama- 
lal tintom psa, и nju nekaj nametal, da bu
de malo te2a i poslal ju 2eljeznicom na 
nadSumara Kápolya и Bujbélu kraj OrSove.

Dakako da je za 8 dni kista dosla na- 
trag, jer nije naSla niti selo Bujbéla niti 
nadSumara Kápolya. 1 sad se Jankó odmah 
sedne i piSe vujcu Péterfyu.

»Dragi vujCek!

Mi smo Tvoj saviét posluhnuli te smo 
odmah svih pet bernhardincov и jednoj 
kisti poslali nadSumaru Kápolyu и Bujbélu 
kraj OrSove, ali ovde priloíeni tovarni list 
Ti dokazuje sa svojimi poStanskimi Stempli, 
da toga Bujbéla nije mogla najti, te je vra- 
Cena natrag. Ali sad je tu druga i veóa ne- 
volja, jer se je  kista do 8 dni na 2eljeznici 
sim tam vozila iSCuC nadSumara Kápolya, 
te su svi psi od glada pokrepali poSto je 
njihovo putovanje bilo samo na jedan dán 
bilo proraéunano. Ti bi se bil moral bolje 
za táj nesretni Bujbél opitati, jer kod Or- 
ftove toga miesta néma, kak Ti to eto pri-

lo2eni tovarni list dokazuje. Tko C' sad na- 
Semu prijatelju mierniku Skodu nadomestiti 
za pet pse, koja iznada 150 krunah Zeljez- 
nica nije bila du2na pse hraniti, a nadSu
mara nije mogla najti. Ja  neCu tvojoj kri- 
voj informaciji predbacivati, ali ipák velim, 
da te Skode za naSega prijatelja nebi bilo, 
da si se za táj Bujbél bolje opilal.»

Francek se je samo snebival s Janko- 
ve drzovitosti i zamiSljeno po sobi gore 
dole hodal i и strahu Cekal, kakov bude 
tomu konac.

Poslie nekoliko dni dojde list od vujca: 

»Dragi nieC&ci!

Tovarni list sam dobil. Istina, miesto 
Bujbél niti nadSumar Kapoly n^existiraju; 
ali ako samo i jedan vas pes existira, tak 
me neka vük poje Medjutim nisam nepri- 
atelj dobrim dosietkam. pák vám evő poSi- 
nam tih 150 krunah и pesje ime, a zajed- 
Ijo vas opominjam, da ako nebudete pustili 
и miru to vaSe zapoCeto odgajanje psov, 
tak dojdein osobno и FeStu, ali ne s bugji- 
lariSem и ruki, veC — — noCim drugim. 
Vafl vujec *

K m . К о П л у .

— Zbiranje ikolnika. Vu Csaktor- 
nyi je  ovoga meseca 2-ga bilo zbiranje Skol- 
nika. Zbirali su izaslaniki Gsaktornju varaSa 
i okoliCnih obCinah. Sveskupa se njih je  
9 prosilo na tu slu2bu i najvekSa borba je 
bila med Szabady Gyula — 2vanim i Sray 
György zvanim Skolnikom Nazadnje je ipák 
sa veCinom glasa Sray György murasikló- 
ski Skolnik bil zebrani.

— Sluzbu je  nazad dobil. — Friedl 
Gyula notarijuS iz Felsőmihályfa’ve je joS 
1903-ga Ijeta bil od slu2be svoje cdstranjen. 
Od onda je uvek apeleral stvar, Cokjeden- 
put sa svrhom, jer minister znutrpSnjih po- 
slov mu je  nazad dal notarijudiju, gde je 
on ovoga meseca 1-ga veC zapoCel svoju 
slu2bu.

— Zaruki Korpics Rezső stritJóiske 
Sparkasse glavni knjigovodja si je  zaruCil 
Dénes Erzsiku, kCer Dénes Béla notaiijuSa 
iz Gsáktornye.

Njegova a ne njena bol.
Prispelo je  vreme moje lurobnosti,
Kom bi se tu2ila vu dne i vu nőéi:
Jer sad se ja  tu2im kak ptica gerlica,
Ar me je  dospela prevelika tuga.

VeC mi je povedal lep tulipán mladi,
Da bu me ostavil, táj moj mili dragi,
I mi je  povedal pelinek zeleni,
Da bu me ostavil moj klinCec ljubljeni.

OdhajaS od mene lepái od sunCeca,
Stobom budem poslal pol moga srdaCca 
Ako pojdeS mili Cez oni kraj sveta,
Nebum zabila za mojega 2itka.

Volila bi ru2e vu grob polo2iti,
Nego z tebe klinCec, kada pozabiti,
Ar znaS da bi ja  ru2a vu tugi 2ivila,
Da bi te miloga iz srdca zpustila.

Ne zabi se niti smene, klinCec dragi,
Neg me nosi svigdar vu tóm tvojem srdci

Moj dóm.

V naSem selu v srednjem kraju 
Jedna mala devojCica,
Koja doSla k mojem srdcu,
I materi ugodila.

Htel sam junak mimo iti, 
Devojka me nutar zvala 
Lepa hvala, mila draga,
Kaj si mene nuter zvala

Htel sam junak nakla sesti: 
Mila mi je  stolec dala,
Lepa hvala, mila draga,
Kaj mi jesi stolec dala.

Htel sam suhog kruha jesti: 
Mila mi je  sira dala.
Lepa hvala, miiá draga.
Kaj si meni sira dala.

Htel sem junak vodu piti: 
Mila mi je  vino dala,
Lepa hvala mila draga,
Kaj si meni vino dala.

Htel sam junak nakla leCi; 
Mila mi postelju dala 
Lepa hvala, mila draga,
Kaj si mi postelju dala.



322. 1907. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 , 

év i-LX . t. ez 102 §-a értelmében ezennel | 
köehirré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já-1 
rásbiröság 1907 évi V. 134,181 és 208 szá
mú végzése következtében Murakőzi taka-' 
rékpénztárés Alsólendva-vidéki takarékpénz-1 
tál* r. t;lávára Reich J. és Podgoreleez Imrei 
ellen 428.328 és 371 korona s já r . erejéig I 
1907. évi március hó 26-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 950 
kor. becsült Reich Józsefnél: 2 bika borjú,
1 üszőborju, 3 sertés, 1 szekér, 1 ázecska- 
vágógép, 1 sertésól, épületir, széna szoba
bútor és egyéb gazdasági felszerelvények,1 
Podgorelec Imre újhegyi lakósnál: 1 tehén.
1 szekér, 1 malacz és egy sertésólból állé | 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnék a Csáktornyái királyit 
jbiróság 1907 V 134, 181 és 208 sz. vég-, 
zése -folytán 428,328 és 371 K. tőkekóve-, 
telésel és ezek összes járulékai erejéig Far
kashegyen

1907. évi április hó 27-lk napjának d. e. 10 órakor
és Delejesen leendő eszközlésére

1907 .évi április hó 27-ik napjának d. a. 2 óraja
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szán 
dékoaók oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész
pénzfizetés rmfttett a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is el fognak adatni

Csáktornya, 1907. ápfifis 42. 954

Bír  p e t e s  é k
felvétetnek

e jap kiadóhivatalában.

KSUtys, rtl(td№j b  kerül (IIm eines jobb a

( z u g á n á l
Vásárlásnál azonban Vigyázzunk 

b  határozottan RÉTH Y MA tjírjflnH. mivel 
ш  я i2 sob haszontalan utánzata Van.

1 doboz 60 № .
Csali W h y - M  fogadjunk el!

K e i l - L a k k
k. \

legkitűnő bb  m ázo ló sze r puha padló számára.

K v il-té la  viamtkenőcs kem ény padió számára, 
Jfe il-fé/e  Je hér „ G Ia ,su r„  ión у  máz 90 i ill ér.
K v il- fé le  arany tény máz képkereteknek 40 fillér, 
K e i i- ié le  szál m akai ар festék m inden színben,

—  Mindenkor kaphatók : -------------------

JWnrich Miksa ctgtifl Csáktornyán, —  jíorVat A. Varazsdon.
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Ч Н А  Ш Ш Г ^ к Ш W á h Cmfy Az Atl.M  c»*IW. Д а М .
^ Г Я Я  ■  ^ к  Я  ^ г Я  Я  в  t̂ mmény Z rgm ond: A  r.jongók Ki* k«t. ltlu ,.lr . Ц. K in ek УЧЯЯ

O J B  ^ k #  K j l  I  Esztike kíMsszony prefcMIor.
Ш  ^  ■  .^ W  "  Karoly A  ki« tündér. lM uuM tta M aga S dn d*.

1 H  R e g é n y í r ó n
Д  legértékesebb magyar regények

egyöntetű képes kiadása hatvan kötetben.
Szerkeszti

M 1 K S Z Ä T H  K Ä L M Ä N
a ki л  nagy vállalat eszméjét kidolgozta és a kötetek elé megírja az írók jellemrajzdt 

A nagy magyar elbeszélő méltatja a magyar elbeszélő irodalom jelesüt.

Л  bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története.

A gyűjtemény 34 író 54 munkáját -  a magyar irodalom ötvennégy
kiváló alkotását — öleli fel.

у    " ■ м ^ — м Д д 2 .~ , - Х  —  -  .У . ~ ----7-Z I^ Ĉ    - ■ .. mmm — -- -  — — -j 

í  Baksay Sándor Dócsi Lajos Iványf Ödön Nagy lgnácz Tolnai Lajos ^
2  Beniczkyné Bajza Lenke B. Eötvös Jóascf Jókai M ór Pál ff у Albert Vadnai Károly 5
•uJ Beöthy László Fáy András B . Jósika Miklós B. Podmaniczky Frigyes Vas Gereben %
z  Beöthy Zsolt Qaál Jó sstí Justh Zsigmond Pulszky Ferencs Verseghy Ferencz z
О Bródy Sándor Gárdonyi Q é m  B . Kemény Zsigmond Rákosi Jenó Werner Gyula <
-  Csiky Gergely Gyulai Pál Kuthy Lajos Rákosi Viktor Wohl Stefanie О
< Degré Alajos Hcrczcg Ferenci Mikszáth Kálmán Toldy István 5

Minden kötet egy-egy kiváló magyar festőművész illusztráczióival.

Mindössze ezer illusztráczió külön diszes műmellékletek formájában*
Tiszta, szép metszésű, könnyen olvasható betűk. Finom, famentes papiros 

Diszkrét ízlésű, díszes bekötési tábla.

,_____m e g r e n d e l ő - j e g y .--------  д  „M agyar Regényírón-
A______________________________________ —még*\
Mcnnd M«grcnSci<M • minden művelt magyar úri család örökbecsű könyvtára*

cM AGYAR R E G É N Y ÍR Ó K » д  hatvan kötet félévenként őt kötetes sorozatokban jelenik
СВЙяО gyűjtemény» vállalat hatvan kötetét, váasonkótésben 300 koronáért;

. )  koron*. bav. rúzU tfinett, m ttktt, m e 8 ‘ A r  t l s 6  Ö t t ó t t t  m O St h a g Y ta  «• »  «a jtó t .

b) féüvmkini fiiettndő ,s korona utánvét maun. Л  6o kötet ára előkelő kötésben 300 kor. Törlesztett
A nem kívánt módozat törlendő. > ------- -

VWdomitul м и м ,  kegy a tonn mdbói 1904 .trptember hótól késé«« fcUvenkáot Ц У  havi 4 koronás részletekben is. Megrendelhető a mellékelt
agy j  ket-rból álló torosat jelenik meg. A  rá**letek u  el*ó *iállitá*tól ketdve «Inden J  1 £  1 L
kó . - e n . hn.. c t g n e i------------------------ « « t e n d *  be « in d ü d ig .  « i g .  rendelo-jegy felhasználásával bármely könyvkereskedés
■ *  telje* vételára kiegyenlítve nine* A  r í  „letek be nem térti»* eeetán ■  rtw lcth/ctáil

kedveemOty Mgeetottk t* .  telje, vételár <*eUtkc*eá válik A* t l d  rá*elet tttánveendó UtjÓH. ~  Ĵ éSZUtCS kUlSt kivánatTZ kÓSZSÓggCl küld
Szóbeli megállapodások érvénytelenek.

I . « ------------------------------- 1 k“dÄ Tranklin-Tánulat
M iv é*  állás:___________ __  _________ ____  . J , . . . .\ _____________________________________J  magyar irodalmi intézet és könyvnyomda



Meghívó. $
A m u ra c s á n y j k e re sz té n y  fo g y a sz tá s i szö v e tk e ze t já j

1907 évi április hó 21-én, délután 2 órakor
a róm. kath iskola term ében tartja évi Я

rendes közgyűlését |
melyre a tagok tisztelettel m eghivatnak 955 X

Tárgysorozat <3
I blliiöki megnyitó. Á
2. Az' igazgatóság és felügyeld bizottság jelentése

► 3. IftTß évi zárszám adás bem utatása. Á
4. Esetleges indítványok.

Az igazgatóság. Л
M érleg  szúrnia. Vagyon: Készpénz 132347 K. Árukészlet 7723.21 K.

► Adósok 55120 02 K. Felszerelés 20%  leírás 400 K. Részvényesek 284.62 К. АЫ
► Egyenleg mint veszteség 1368.27 K. összesen 16611.59 K. Teher: Üzletrészek Я

1863.58 К. Áruhitelezők 14748 01 korona. Összesen 16611.59 К Veszteség és
nyer» ség számla. Kiadás. Házhér 232 00 K. adó 171.38 K. Személyzet 1440.00 4 Э  
К Szállítás 453.01 К Egyéb üzleti költség 437 90 К Kamat 379.82 K. Posta 
26.90 K. Összesen 3141.01 K. Bevétel. Áruknál nyers bevétel 1772.74 Kor. Á  
Egyenleg mint“ veszteség 1368.27 K. összesen 314101 Kor. N j

Trieszti Általános lliztositó Társaság !
(ASSICURAZIONI GENERALI.) j

Budapest, V, Dorottya utcza io szám

A «Közgazdaság* ^rovatban közöljük a TRIESZTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG

ti legnagyobb. leggazdagabb és legrég ibb  biztosító intézetünk

mérlegének föbl\számndaiail. Celjea mérleggel a táreaeág mindenkinek, a 
ki e czélból h 'd í t i  fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézel elfogad: eiet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses-lopáo- 
és barangtörés é̂  repedés ellem biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbizto
sításokat a „JVIagyar jég- és viszontbiztosító r. t., valamiül baleset el
leni biztosításokat az „6lsö o. általános baleset ellen biztosító tár
saság*4 számára.

958 Я  Csáktornyái főQgynökség

K .  F i a .

Bérbeadandó.
P A Csáktornyái izr. hitköz- \ 
v ség újonnan épült házának \ 
•t (dső emeletén levő, 4  szoba í
Ь és mellékhelyiségekből álló ^

It l a k á s  I
:t 19 0 7 . ju n iu s  hó e lse jé tő l i
it bérbe adatik. Feltételek a hitközség  ̂
^ elnökénél tudliatók meg. |

> 0 ^ 9 5 3  2 — 3  A x  Ф

Hirdetmény.
Alsódomboru nagyközség elöljárósága 
ezennel közhírré teszi hogy a községi

vadászati jog
1907* julius i-től kezdődőleg 6 évre 
1907. ápril 21-én délelőtt 10 óra
kor a községi irodában nyilvános 

árverésen haszonbérbe adatni íog.
Az árverési lel lelőlek hivatalos órák alatt a köz

ségi irodában megtekinthetők.

A l s ó d o m b o r u ,  1907. április 7. 9n6

Mihácz Ferencz Csizsm esia Marton
jegyző. I ' '1-"

_    ' .—- ..—_ /XV /S v  /V*ÍV



Megpróbáltam számlalant, 
Mindenféle szeri, szappant,
S mindenikből, mit használtam, 
Legeslegjohhnak találtam:
A Sch ich t eég gyártmányát, 
S z a r v a s  jegyű szappanál.

eladó.
Álsóhrástyán községben levő — egy  

ü z le th e ly isé g , k é t  s z o b a , g a z d a 
s á g i  é p ü le t  slb.-ből álló

k o r c s m á h o z
a hozzátartozó legelő joggal együtt szabad 
kézből eladó Bővebbet a tulajdonos

Bratiscsák Lénárd
900 1 — 1 T urcsiscse.

Szőlőoltványok
m in iste r ile g  e lő irt m inő ség b en ,

17 faj csemege, 19 borfajban, há
romféle alanyon, f a jt is z t in ,  m e. 

s z e s  t a la jr a  is

Gyökeres vessző Portalis, Solomis, Monticola. 
Aramon, Kupentris, Gamin No. 1. és 2. kapható,

V állalati szőlőtelep-nél
B I L L E D ,
T oron tá l m egye.

Legolcsóbb árak!
K ó s z le t  *

271.000 oltvány, 250.000 gyökeres.
934 (1 10 A Z  1N T É Z Ö S É G

Na higyje el liánéin, győződjék meg róla.
hogy van cég, ahol hihetetlenül olcsón, 
(értsd nem a minőség rovására olcsón) 
vásárolhat és zárolhat: ElSŐ lüinÜSégíi. se- 
lyemszitaszövetet, keveretlen tiszta gepkOOÖ
olajat, henger és kenő olajat eredeti »Ú szó*  
kocsikenöcsöt. surlódásmentesitő tőmitőanya- 
gokat, szerelvényeket, malomszerszámokat, 
vasrészeket, eszközöket, modern köz- 

lőmüveket. Szíjakat.
E z  a  ezég:

SCHVARCZ JÚZSEF
és Társa,

műszaki Iroda es raktár. -  
Gepszij-gyar.

BUDAPEST, V„ Váci-korút 26

H( >4 14—52

„ O lc s ó  tő id é  к  В о  s z n i-  

á h a n  PÁLFIAMHRVS

é s  T sa . b á n ja  i n k á i  c é g  

Á lt a l  k a p h a tó k .  É r d e k 

lő d ő k  e c é g n e k  d lr e c te  

Í r j a n a k .

..Z e m ljista  u z  je ttin e  
c ie a e  n  B o s n i  d o b ije  se  
k r o z  Ü r m e  . . F Á L F / A M -  
B B F S  i  D r a g "  и  B a -  
n jo jlu c i.  K u p é i  п е к а  se  
o b ra te  d ir e c t  n a  óv a  

f irm a ."
9 0 0  10  —  1 0

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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