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Romlott fiatalság.
Társadalmunk erkölcseit vizsgálva sok

szor megdöbbenünk azokon a jelenségeken, 
melyek a dekadencia képét mutatják. Nem
csak az élet forgataga, hanem a lélek azi
luma: a művészet, melynek pedig a fenkölt 
ihlettség hajlékának kellene lennie, erkölcsi 
visszaesésnek indul. Pornográfia fészkeli be 
magát az irodalomba, reálizmusnak csúfolt 
inkább otromba, mint pikáns trágárságok 
találnak helyet a színpadon, piszkos mezte
lenséget látunk képeken, szobrokon. Az élet 
tükrének tartja magát az efféle művészei 
s a legrosszabb, hogy ebben igaza is van, 
habár fölötte nemesitő, művelődő és izlést- 
lejlesztő hivatásáról könnyelműen megfeled
kezik.

A művészetnek nem lehet mentsége a 
körforgásra való hivatkozás. A művészetre 
az erkölcsi hanyatlás fokozott kötelességeket 
ró a lisztitás tekintetében. Sajnos, modern 
művészetünk általában nemcsak hogy elmu
lasztja ezt a kötelességét, hanem még egye
nesen aktiv is hozzájárul az erkölcstelenség 
terjesztéséhez, sőt mivelői közül egyes kon
tárok éppenséggel a felbujtó szerepét válal- 
ják, felhasználván az emberek szenzációt 
hajhászó beteges hajlamát a maguk önző 
céljainak előmozdítására.

Különösen az irodalomba tolakodnak 
ezek az erkölcsöket rontó alakok, áldozatul 
ejtvén az élénk fantáziájú ifjúságot. — Meg 
szinte csodaszámba megy, hogy sűrűbben 
nem mutatkoznak a ponyvairodalom oly 
következményei, amelyek utójátéka a tör
vényszék előtt játszódik le, mint az nemrég 
a budapesti bíróság előtt történt.

Két, gyermekéveiből alig kibújt, fiatal 
siheder, gyilkossági merényletet követett el. 
E bűntett fölött kellett törvényt ülni a bu
dapesti törvényszéknek. .A ki a gyenge aka- 
ratarejü legényeket látta, azokban méltán 
felvetődött a kérdés, ki itt voltaképpen a 
valódi bűnös? A fantáziájában félrevezetett 
kamasz, vagy azok az úgynevezett *irók«, 
kik felkeltették benna a vágyat, hogy a 
francia idegenlégióba vetesse fel magái; abba 
az idegenlégióba, — mely tudvalevőleg a 
legrellegettebb intézmény és az élelükben 
mindenről lemondott exisztenciák utolsó 
menedéke, a melyet kívánatosnak csak a 
tudatlanság vagy lelketlenség képes feltün
tetni.

Amit azonban az egyik kereskedősegéd 
ifjú erről az idegenlégióról olvasol!, ellenáll
hatatlan varázsai gyakorolt reá, olyannyira, 
hogy még társát is rá tudta birni, hogy gyil
kolás révén pénzt szerezzenek és elhagyva 
hazájukat, tisztes keresetüket, elkalandozza
nak messze idegenbe megkezdeni a kecseg
tető, változatosnak Ígérkező uj életet A két 
fiú tehát merényletet követett el főnöke el
len. Gonosz lettük legméltóbb büntetése kél 
séglelenül az lett volna, ha besorozzák az

idegenlégióba, amelyet félrevezetett, ostoba 
eszükkel annyira kívánatosnak tartottak. A 
törvényszék azonban nem hagyta ítéletre 
kerülni a sort, hanem elmeorvos szakértők
kel vizsgáltatta meg a fiatal bűnösüket, 
nem-e ellenállhatatlan erkölcsi kényszer ha
tása alatt cselekedtek?

Ennek az elrendelésében is van azon
ban Ítélet, mely ugyan nem az ifjúkat, de 
a ponyvairodalom lelketlen művelőit sújtja. 
Láthatják ebből, hogy minő károkat okoz
nak a fiatalság erkölcseiben, lelkületűben. 
Ezeknek az * írók« nak a belátására ugyan 
hiába számilhalunk, de annál inkább kell 
a szülők és gyámok gondosságára appel- 
lálnunk, kérve őkel, hogy több figyelmet for
dítsanak a gyermekek olvasmányaira.

A rossz olvasmány nemcsak bűntettekre, 
hanem sokkal többször öngyilkosságokra is 
késztetik a serdületlen gyermekeket — Az 
utóbbi időben a gyermek öngyilkosságok 
száma ijesztő mértékben növekszik, ami a 
legtöbb esetben az alkalmatlan olvasmány 
következménye,

A felnőttek .!:ötélességé, hogy féltve 
őrizze a fiatal nemzedék erkölcsiségéf, nehogy 
annyira elfajuljon, hogy már alapjában el
rontsa a haza felvirágoztatását kiküzdeni 
hivatott jövendő társadalmat.

A nő joga.
Tulajdonképpen bajos a nő jogáról be

szélni. A legnagyobb jog, mit a törvénykönyv 
a nőnek ad, az, hogy nem ad neki külön 
jogot. A nő jogállását elvileg semmisem 
különbözteti meg a férfi jogától, a törvény- 
könyv magánjogi, vagyoni ügyekben kimondja 
a teljes jog egyenlőségét. A férfi és nő joga 
tehát egy és ugyanazonos, csak a nő oltal
máról intézkedik néhány külön jogszabály.

Nem mindig voll ez igy. különösen 
nem Németországban. Nálunk Magyarorszá
gon a nő egyenjogositása vagyoni ügyekben 
sokkal régibb, mint a germán nemzeteknél. 
Németországban a jogegyenlőség férfi és nő, 
férj és feleség között csak a legújabb jog 
fejleménye.

A német törvény a »családapai« hatal
mat nagyon meg is szorítja. Például, hogy 
mindjárt a leglontosabbal említsük: a le
ány 21 esztendős korában nagykorúvá lesz, 
nem szorult tehát atyja beleegyezésére, hogy 
lérjhez mehessen. Sőt még 21.-ik életéve 
előtt is rákényszerítheti apját, hogy egyezzék 
bele a házasságba, melyet a leány tervbe 
vett, ha leány panasszal fordul az árvaszékhez 
s ez a panaszt alaposnak találja. Az atyja 
még azzal sem teheti illuzóriussá a leány 
e jogát, hogy nem ad neki kiházasitást vagy 
hozományt, ha a házasság ellen kifogása 
van. A törvény kötelezi őt erre is, sőt ha 
az atya vagyontalan és az anyának van 
vagyona, az anya köteles adni kiházasitást, 
a mit a vő perrel követelhet. A német tör

vénykönyv szerint tehát a nem szívesen 
látott vőlegényt, aki a házi kisasszonyt a 
szülők akarata ellenére elragadja a házból, 
pénzzel is el kell látni.

Másrészről a jegyesekre nézve kedve
zőtlenebb intézkedéseket tartalmaz a német 
kódex. A régi törvények vagy a mostani 
angol törvények is nagy kártérítést biztosí
tanak annak a leánynak, akinek egy férfi 
házassági Ígéretet tesz és ezt megszegi. Nem 
úgy a német törvény, mely épp úgy intéz
kedik, mint a magyar házassági jog. Az el
hagyott leány panaszát nem hallgatja meg 
a bíróság és megszegett házassági Ígéret 
alapján nincsen semmiféle kereset. Csak egy 
esetben gondoskodik a törvény az eljegyzés 
felbontásának esetéről: ha az egyik fél —  
akár vőlegény, akár menyasszony, akár en
nek családja, — költekezett a kötendő házas
ság okából, azt az igéretszegő fél megtéríteni 
tartozik.

A törvényben csak írott malaszt az a 
rendelkelkezés, hogy a nő férjét követni 
tartozik. Mert mi történik akkor, ha a nő 
még sem követi urát? A törvény nem engedi 
meg, hogy a férj zsandárral kényszerítse 

I nejét, hogy kövesse és a nő vonakodásának 
I mindössze annyi a következménye, hogyha 
a felek, akik elhagyták egymást, el is válnak 
egymástól, a válóperben a nőt fogják ki
mondani a hibás léinek.

Ha atya nincs, aki az »atyaihatalmat« 
gyakorolhatná, akkor előtérbe lép az anyai 
hatalom a gyermekek személye és vagyona 
fölött. E mellett a nőnek jogában van gyá
mot, vagyonkezelőt rendelni a gyermekei 
számára. Németországban a nők is adoptál
hatnak gyermeket. Az özvegyi örökösödés 
jogát, illetőleg a német törvénykönyv bőke
zűbb a feleség iránt, mint a magyar jog. A 
magyar jog szerint a feleség, ha gyermekek 
maradnak, semmitsem örököl a férje után, 
hanem a hozományát, meg a közszerzeményt 
kikapja a hagyatékból és minden egyebet 
a gyermekek örökölnek, az esetben tudniil
lik, ha a vagyon korábbi keletű és a gyerme
kek előző házasságból származnak. A német 
törvénykönyv ellenben biztosítja a nőt arról, 
hogy férje vagyonának negyed részét min
denesetre ő örökli és csak háromnegyedrész 
jut a gyermekeknek,

Az uj munkás biztosító törvény életbeléptetése.
Baleset biztosítási kötelezettség alá esnek a 

3 § szerint a nemre, a korra és a bér vagy a 
fizetés nagyságára való tekintet nélkül — mindazok, 
kik az alább felsorolt vázlatoknál, üzemekben, 
vagy munkáknál akár állandóan, akár ideiglenesen 
kisegitőképen vagy átmenetileg vannak alkalmazva. 
Azonban az alkalmazott javadalmazása agy a bal
eseti kártalanítások, mint a baleseti költségfelosz
tás és kirovás tekintetében csak évi kétezernégy
száz korona összegig vétetik számításba.

Azok a válalatok, üzemek és mnnkák, me
lyekre a baleset biztosítás hatálya kiterjed, a 
következők:



1. bányák, kohók, sóművek, bányatermékeket 
feldolgozó egyéb müvek (XIII. fej.), kőfejtő, homok-, 
kavics- és agyagtermelő, kő- és földanyagok töré
sével, és feldolgozásával foglalkozó üzemek, telepek 
és munkák;

2. hajóépítő-, ács,- és fűrésztelepek;
3. az összes gyárak, még ha azok az 1884: 

XVII. L ez. 183. §-ának a) pontjában megnevezett 
foglalkozások mellékiparágaiként űzetnek és azok
nak leginkább a saját nyers termények dolgoztatnak 
is fel, úgyszintén az összes ipari műhelyek, ameny- 
nyiben azokban állandóan legalább 20 alkalmazott 
van foglalkoztatva;

4. az összes építőipari üzemek és munkák, 
úgyszintén a nem iparszerüleg, hanem házilag 
végzett építkezések. — a nem iparezerüleg végzett 
és építési engedélyhez nem kötött javítási munkák 
és egyszerű szerkezetű földszintes építkezések ki
vételével;

5. ut-, hid-, vasút-, alagút-, viz-, gát-, csa
torna-, kikötő-, erődítési-, vízvezeték-, gáz-, villam- 
világitó-, és erőátviteli vezeték-építkezések;

ö. vízvezetéki, gáz- és villamvilágitó- és 
villámhárító-szerelő munkák;

7. ut-, ház-, csatorna- és ablaktisztító munkák;
8. kéményseprő, kutcsináló és kőfaragó ipar- 

üzemek, kő- és gipszobrászat;
9. ablak-, kirakat- és szellőztető készülék

szerelő, asztalos, bádogos, cserepező, házfedő, 
kovács, lakatos, mázoló, szobafestő, tapétázó és 
üveges ipari üzemek;

10. gyúlékony, az egészségre ártalmas vagy 
mérges, úgyszintén robbanó anyagok és robbanó 
tárgyak előállítási és feldolgozási munkálatai;

11. hivatásos tűzoltóság;
12. vegyészeti, fizikai és gyógyszertári labo

ratóriumok;
13. vágóhidak, mészáros és hentes üzemek 

és jégmüvek:
14. malátát, olajat, lakkokat, festékeket és' 

kencét előállító ipartelepek;
lö. az összes vasúti üzemek, tekintet nélkül 

a hajtó erőre, ezek építkezései, fenntartási munkái, 
mühelyi üzemei, úgyszintén a vasúti pályaudvarokon 
foltatott összes ipari üzemek, (vendéglők, árusító 
üzletek sth.);

16. hajózási üzemek, ideértve a hajókon be
rendezett vendéglő üzleteket, mindennemű hayóra- 
kodási és hajóépitési üzemek és munkák;

17. kotró-, rév-, komp- és tutajozó vállalatok;
18. fuvarozó, szállítmányozó és raktárválla

latok, valamint a kereskedelmi pincészet:
19. gépkocsik, (automobilok) kezelése;
20. a posta-, távirda- és távbeszélő üzemek 

és ezek építkezései, valamint fenntartási munkái;
21. iparszerü fa- és szénraklárak, iparszerü 

fatermelés;
22. a vizrendező és vizhasználati társulatok 

szivattyútelepei:
23. betegápoló intézetek;
24. nyilvános tanintézetek műhelyei;
25. javító intézetekben elhelyezettekkel és 

letartóztatási intézetekben letartóztatottakkal dől 
gozó vállalatok;

26. Végül mindazok az üzemek, tekintet 
nélkül az alkalmazott munkások számára, amelyek 
elemi erő által hajlott gépeket, vagy hatósági en
gedélyhez kötött gőzkazánt használnak.

Az állami, törvényhatósági, községi és köz
alapítványi üzemek, amennyiben az 1—26 pontok 
alá esnek, úgyszintén a biztosítási kötelezettség 
alá tartozó főüzemek melléküzemeiben és mellék- 
helyiségeiben foglalkoztatott egyének szintén biz
tosításra kötelezettek.

A bányatörvény hatálya alá tartozó bánya
üzemekben alkalmazottak e tőrvény XIII. fej. 
megjelölt módon és szervezetben biztosíttatnak.

Az 1902. évi XIV. tcikk 26. §-a akképen 
módosítatik, hogy a gép tulajdonosa a cséplőgép 
gőzeke és általában bármely gazdasági gép mellett 
alkalmazott munkásokat, ideértve a gépészt is, ha 
azok nincsenek az említett törvény 25. § a szerint 
biztosítva, köteles az 1900. évi 16. tcikk és az 
előbb említett te. értelmében szervezett gazdasági 
munkás és cselédségéi у-pénz tár rendkívüli tagjául 
felvétetni, s a tagsági dijat (1 korona) helyettük 
megfizetni; kivévén, ha meggyőződött arról, hogy 
az illető pénztárnál mint rendes vagy rendkívüli 
tag, vagy mint gazdasági cseléd baleset esetére 
már biztosítva van. Ha a gép tulajdonosa az e 
bekezdésben reá rótt köteleségének nem tett ele
get: e mulasztásból eredő tejjes kárért a mun
kásnak illetőleg jogutódainak akkor is felelős, ha 
a munkaközben bekövetkezett baleset körül őt 
külömben semmiléle gondatlanság sem terheli.

K Ü L Ö N F É L E  K.

—  A közigazgatás köréből. Kolbensch
lag Béla főszolgabíró f. hó 1-én 10 napi sza
badságra ment, Szalmay József tb. főszol
gabíró pedig 6 heti szabadságon van, s igy 
ez időre a Csáktornyái járás szolgabirói le
endőinek az ellátására az alispán Gájássy 
Lajos letenyei szolgabirót rendelt ki.

—  Rendkívüli megyegyülés. Zalavárme- 
gye törvényhatósági bizottsága f. hó 13-án 
rendkívüli megyegyülésl tart, a melynek 
tárgyai: Zalaszántói község iskola építési 
ügye, a zorkohá2 ai, gutorfötdi, resznekei, 
nagyfalui, teskándi, bratonci, felsőrajki, alsó- 
dörgicsei és borsfái körjegyzőséghez tartozó 
községek szervezési szabályrendeleteinek 
megalkotása s a körjegyzőség személyi és 
dologi kiadásainak megállapítása tárgyában 
hozott határozatok jóváhagyása; a ságodi 
körjegyzői lak biztositása; Keszthely nagy
község 330000 К kölcsön felvételére vonatkozó 
határozata; a pusztaszeri Árpádemlék költ
ségeihez való hozzájárulás, s az uj jegyzők 
fizetésének a megállapítása.

—  Eljegyzés. Gyarmalhi József alsó- 
domborúi tanító eljegyezte Alszeghy Ilonka 
ugyanettani tanítónőt, Alszeghy Alajos nyu
galmazott Csáktornyái polg. iskolai tanár 
kedves leányát.

—  Baleset a Csáktornyái vasúti állo
máson. A Déli vasút Csáktornyái állomásán 
folyó hó 5-én kisebb fokú szerencsétlenség 
történt, s csak a véletlen szerencsének kö
szönhető, hogy emberi élet nem esett áldo
zatul. Ugyanis a reggel 6 óra 1 perckor 
Nagykanizsára induló vegyes vonat már 
készen állott az indulásra, a 6461. számú 
máv. teher vonat pedig tolatott, miközben 
Geiger Ignác déli vasúti kalauzt a tolató 
vonat nevezettnek saját vigyázatlansága foly
tán elütötte, ki is szerencsére csak a fején 
szenvedett kisszebb sérülést úgy, hogy a 
241. sz. vegyesvonattal még el is utazott 
Nagykanizsára.

—  Zalaegerszeg magasabb lakbérosz
tályba került — ezt a hirt hozza Zalamc- 
gye laptársunk. A magasabb lakbérosztály 
szerinti uj beosztás már érvényesült a ta
nítók fizetésrendezése alkalmával s ennek 
alapján alapitUttak meg a tanítói javadal
mak, a többi állami és törvényhatósági 
tisztviselők pedig várják a magasabb lakbé
rek utalványozását. Az egy fokkal magasabb 
lakbérosztályba sorozást a zalaegerszegi áll. 
tisztviselők már évek óla sürgetik, mert 
köztudomású lény, hogy a lakbérért meg
felelő lakást kapni nem lehetett. Hál mit 
szóljunk mi Csáktornyáink? hiszen az meg 
még köztudomásúbb dolog, hogy Csáktor
nyán legalább is másfélszer drágábbak a 
lakások, mint Zalaegerszegen. Ebből a szem
pontból indulva ki, hivia fel lapunk egyik 
júniusi számában »állami« név alatt egyik 
tisztviselő a Csáktornyái állami és közigaz
gatási tisztviselőket a szervezkedésre és a 
lakbér felemelés ügyében mozgalom indítá
sára. A felhívásnak meg is volt a foganatja 
annyiban, hogy a tisztviselők összejöttek és 
bizottságot küldöttek ki a memorandum slb 
elkészítésére, de hogy e bizottság, mit tett 
ezen eltelt 2 hónap alatt, arról senki sem 
tud semmit. Már pedig minden dolog csak 
úgy biztat sikerrel, ha kellő időben végezte
tik. Igaz, hogy ilyen doíog nem megy olyan 
könnyen, s mikor kérnek, azonnal nem ada
tik, de, ha előbb kérnek, valószínű élőbb 
is adnak. A Csáktornyái lakbér felemelése 
ügyében is addig kell kérelmezni, míg a jövő

évi állami költségvetés véglegesen Össze 
nincs állítva, mert ha ez megvan, egy egész 
esztendő veszett el biztosan ismét a Csák
tornyái tisztviselőkre nézve, mig kellő idő
ben történt kérelmezés talán már a jövő 
évre is hozhat valamit.

—  Tűzre vigyázzatok! Perlakon f. hó
3-án d. u. 5 óra tájban két kis hülye fiú 
a szérűn tüzel rakott. Szerencse, hogy Heihc- 
wein Antal észrevette s a vészkürttel fellár- 
mázla a községet. A tüzet sikerült gyorsan, 
kár nélkül eloltani.

—  Szanatóriumi mulatság. Perlakon 
a f. hó 4-én tartott szanatóriumi táncmu
latság fényesen sikerült. Kivilágos-kiviradlig 
járták a ropogós magyar csárdást.

—  Érdekes pör. A múlt évi Csáktor
nyái választást néhány nappal megelőzőleg, 
amidőn Perlakon Landauer Béla képviselő
jelölt programbeszédét tartotta, Rakovszky 
István a képviselőház alelnöke állítólag a 
perlaki kaszinót megsértette. A kaszinó a 
bíróságnál keresett elégtételt. Ebben az ügy
ben a tanu-kihalgalások f. hó 6-án ejtettek 
meg A közönség nagy érdeklődéssel várja 
a pör lefolyását.

—  Tüzek. Múlt hó 29-én Golenkó Má
tyás tV. hegykerületi lakosnál az udvaron

ja lakóház végénél felhalmozott szénaboglya 
'kigyuladl és elégett. A lüz keletkezésének 
oka kideríthető nem volt. Valószínű azon
ban, hogy gondatlanság idézte.elő, amennyi
ben az udvaron csépellek s a cséplők egyike 
pipázott.

Horváth János lohoveci (IV. Hegykerü- 
let) lakos házának a teteje f. hó 3-án le
geli. A tüzet a kéményből felszálló szikra 
okozta, mely a nagy szárazságban a zsupp- 
fedelet könnyen meggyujtotta. A kár 4 0 0 K. 
Biztosítva nem volt.

— Lókötök. Folyó hó 6-ára virradóra 
Hodosánban az egyik gazdának két szép 
lovát és kocsiját ismeretlen tolvajok elvit
ték. A tolvajok a lovakat befogták s oly 
nesztelenül hajtották ki a károsult udvará
ról, hogy a lakásban alvók semmit sem 
vetlek észre s csak reggel látták, hogy a 
lovaknak és a kocsinak hüli helye vagyon. 
A !olvajoknak nyoma veszett.

—  Hetivásár szarvasmarha felhajtás
sal. A kereskedelemügyi miniszter megen
gedte, hogy Sümeg nagyközségben a hétfői 
napokon tartani szokott hetivásár ezentúl 
szarvasmarha felhajtással larlassék meg

—  Oláh Sándor nagykanizsai jóhirü 
zenekara ma délután és este Horváth Géza 
kerlhelyiségében hangversenyez

OlCSÓ benzin kisiparosok- és kis
gazdáknak. A kereskedelemügyi miniszter érte- 
silelte az iparhatóságokat, hogy a benzinmotor
ral dolgozó kisiparosok és kisgazdák részére 
szükséges adómentes benzin piaci és mér
sékelt eladási ára folyó év augusztus hő 
1-től a folyó évi november hó 30-ig terjedő 
időszakra illetőleg további intézkedésig mé
termázsánként 24 (huszonégy) koronában 
állapilaloll meg, a mit a benzin piaci árának 
tekintélyes emelkedése tel szükségessé. Mind
azonáltal a most megállapított mérsékelt 
eladási ár a benzin jelenlegi piaci árával 
szemben lényeges és pedig mintegy 5 —6 
korona eredményi képez. A megállapított 
árak mellett a kisiparosok és kisgazdák 
részére adómentes motorbenzint mérsékelt 
áron a következő gyárak fogják szállítani: 
1. Kőolajfinomitó gyár részvénytársaság 
Fiume és Brassó; 2. Budapesti ásványolaigyár 
részvénytársaság, Budapest; 3 Magyar pet
róleum ipar részvénytársaság Budapest; 4.
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Bihar-Szilágyi olajipar részvénytársaság, Me- 
zőtelegd; B. Szab. oszt. magy. állam vasúttár
saság magyar bányái, huttái és uradalmainak 
oravicai kőolajfinomitó gyára Oravica; 6. 
Apolló kőolajfinomitó gyár részvénytársaság, 
Pozsony; 7. Orsovai pelroleumfinomitó gyár 
részvénytársaság Orsóvá; 8. Baruch Jeremiás 
petroleum gyáros, Marosvásárhely; 9. Felső
magyarországi kőolajfinomitó részvénytársa
ság, Turócszentmárton; 10. Első sátoraljaúj
helyi petroleumfinomitó részvénytársaság, 
Sátoraljaújhely; 11. Hazai kőolajipar rész
vénytársaság, Budapest.

—  A szőlők állása. A magyar királyi 
szőlőszeti és borászati lelügyelőknek a föld
mi velésügyi miniszterhez tett jelentései sze
rint a tapolcai és Csáktornyái kerületben a 
néhol előfordult jégveréstől eltekintve, a szőlő 
állapota jónak mondható. A peronoszpora 
és a lisztharmat csak szórványosan fordult 
elő. A fürtök lejlettek. A múlt évinél vala
mivel kedvezőbb terméseredmény lesz.

—  A borhamisítás megakadályozása 
érdekében a földmivelésügyi miniszter ren
deletet küldött az alispánoknak, melyben a 
borhamisítás ellen az illető törvény rendel
kezéseinek a szigorú betartására utasítja 
őket. A bortörvény értelmében a mustba 
vagy borba, úgyszintén a már kész kierjedt 
törkölyborba vizet keverni bármi csekély 
mennyiségben is feltétlenül tilos, továbbá, 
hogy tilos a természetes bornak törkölyborral, 
vagy gyümölcs-borral való összekeverése 
(összeházasilása) is. A viz használata csak 
a lörkölybor készítésénél van megengedve, 
de ott is csak az idézett végrehajtási rende
letben körülírt korlátozással. A ki a tiltott 
módon készített vagy kezeli bort forga'omba 
hozza, vagy eladja, az 1893: XXIII. törvény
cikk értelmében 600 K-ig (hatszáz) koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetettik, «a ki 
pedig a bort maga vizezi, vagy más tiltott 
anyaggal keveri, vagy a természetes bort 
lökölyborral vagy gyümölcsborral összekeveri 
— mint mesterséges bor készitője, 2 hónapig 
terjedhető elzárással és ezen felül még 600 
(hatszáz) koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntettelik s ezen kívül az illetőktől a tiltott 
módon készített vagy kezelt bor inég el is 
koboztatik

—  Ingyen ojtóanyag. A »Pasteur Cham
berlain! intézet Rouget T , párizsi pasleur 
intézet törzstenyészete« (VI Andrássy-ut 
105.) f. évi május 14-én kelt beadványában 
a f. év folyamára 25000 adag lépfene 
és sertésorbánc elleni ojtóanyagot bocsátott 
a löldmivelési miniszter rendelkezésére oly 
célból, hogy ebből a szegénysorsu gazdák, 
a mennyiben részükről dy oltóanyagok igény
be vételének szüksége lenforogna, a szük
séghez képesl 1907. év folyamán ingyen 
részesüljenek. Az ojtóanyagok ingyenes 
igénybe vétele iránt az illetékes th. in, kir. 
állatorvos által láttamozotl megkereséssel a 
felmerülendő szükséghez képest közvetlenül 
a nevezett törzstenyészet vállalathoz kell 
fordulni.

—  Az egyesült államokba küldendő 
pénzküldeményekről. A new-yorki cs. és kir
főkonzulátus ismételten panasz tárgyává telte, 
hogy a Magyarországról cimére érkezett 
pénzküldemények rendeltetése iránt a legtöbb 
esetben csak hosszadalmas levelezés utján 
tud tájékozást nyerni. Az észak-amerikai 
Egyesül-Államokban ugyanis a postautalvá 
nyokat a félnek nem kézbesítik, hanem a 
postahivatalok azokat maguknál tartják, a 
postautalványon levő közleményeket és a 
pénz rendeltetésére vonatkozó netáni feljegy
zéseket pedig figyelembe egyáltalában nem

veszik. Ennek következtében a nagyközönség 
saját érdekében cselekszik, ha az Egyesült- 
Államokban székelő cs. és kir. konzuli kép
viselőségekhez intézett kisebb összegű pénz
küldeményeket levélbélyegekben, a nagyobb 
küldeményeket pedig bankutalványokban 
(magyar bankoknak ottatni bankintézetekre 
szóló checkekben) és pedig olyan ajánlott 
zárt levelekben küldi, melyekben a pénzkül
demény rendeltetése pontosan le van írva.

—  Az adósok védelme. Günther igaz
ságügyminiszter több jelentős reformtörvény- 
javaslattal fog az őszi országgyűlés elé lépni. 
E javaslatokban több régi sebeket orvosló 
reform van, de azt hisszük, annyi szociálpo
litikai erő talán egyikben sincs, mint a 
végrehajtási törvény tervezet revíziójában, 
mely ha megvalósul, egy csapással megszün
teti azokat az excessiv irányban kifejlődött 
tarhatatlan állapotokat, amelyek az ember
telenség és méltánytalanság legteljesebb is
mérveit hordták magukon. Elő van sorolva 
abban a törvényjavaslatban pontról-pontra, 
hogy mit szabad és mit nem szabad lefog
lalni. Tisztviselőknek, hivatalnokoknak, lel
készeknek, tanítóknak, jegyzőknek stb. meg 
kell hagyni könyveit, iratait azokat az esz
közöket, amelyek nélkül kenyeret keresni 
nem tud. A végrehajlást szenvedőknek és 
háznépének a háztartáshoz szükséges házi 
és konyhabútor, edények, főző és evőeszkö
zök, kályhák, lüzhelyek, a ruházkodáshoz 
szükséges ágy és fehérneműit ezentúl nem 
lehet majd lefoglalni és elkótyavetyélni. A 
kisiparos és kézműves, ipari és gyári munkás, 
napszámós szerszámját, műszereit a keresel 
folytatásához szükséges állatait nem vehetik 
el Sőt ha van anyagkészlete, abból is meg 
kell hagyni 150 К értéküt. Élelmi, tüzelő 
és világiló szerből is egy hónapra valót kell 
hagyni. A lakbér is egy negyedévre megha
gyandó. Egy tehén vagy négy juh, vagy 
négy kecske nem lesz elárverezhető. A mezei 
gazdálkodással foglalkozók részére az általuk 
házilag művelt, de legfölebb tizenkét katasz
teri holdnyi szántóföld műveléséhez szük
séges vetőmag, igavonó állal, gazdasági esz
köz és trágya, vagy az ezek beszerzéséhez 
szükséges összeg meghagyandó Ha ennél 
több vau, azt már lefoglalhatják ugyan, de 
a gazdálkodás folytatásához november 15-ig 
meg kell hagyni. Becsüsre nem lesz szükség 
s minden eljárás olcsóbb, sőt 50 K-án aluli 
tartozásért ingyenes lesz a végrehajtás. Van
nak még fontos rendelkezések a javaslatban, 
amelyek az ingatlant védik az elkótyavetyé
léstől

—  Késedelmi kamat a községi pótadók 
után. Sok vitára adott okot az egyes vár
megyei törvényhatóságokban az a kérdés, 
hogy a községi pótadók után van-e helye 
késedelmi kamat szedésének és hogy az 
milyen kulcs szerint álapitassék meg. A kér
désben több Ízben állást foglalt a belügymi
nisztérium és pedig mindig következetesen 
akként döntve, hogy a községi pótadó után 
a késedelmi kamat fizetésének megkövetelése 
jogosult és törvénysz rü. A közigazgatási 
biróség egy konkrét álláspontra helyezkedett. 
A belügyminisztérium azonban korábbi ál
láspontját egyik nemrég kelt határozatában 
továbbra is fentartja és pedig amaz indoko
lással, hogy a közadók kezeléséről szóló 
1889. XLIV törvénycikk a községi pótadó 
befizetésére ugyanazon haláridőket Írja elő, 
mint az állami adókra és igy a törvény az adó
zóknak a községi pótadókra nézve fenálfó 
kötelezettségét ugyanolyan elbírálás alá kí
vánja venni, mint az állami adókra vonat
kozó fizetési kötelezetségét. Ebből folyik, hogy

a községi pótadó befizetésének elmulasztása 
esetén a késedelmi kamat éppen úgy fize
tendő —  tehát hat percent —  mint a ké
sedelmesen befizetett állami adók után.

—  Vasúti előmunkálati engedély. A m. 
kir. kereskedelemügyi miniszter f. é. 54919. 
III. sz. rendeletével Dr. Veszély Tibor Buda
pesti ügyvédnek a cs. kir. szab. Déli Vaspálya 
Nagykanizsa állomásától Sormás, Szepetnek, 
Tótszentmárton, Letenye, Rátka, Dobri, Ker- 
kaszentmiklós, Lovászi, Kútfej, Kerkatótfalu 
es Máhomfa községek határain át a Dunán
túli h. é. vasutak Lenti állomásáig vezetendő 
szabályos nyomattávu gőzüzemű h. é. vasút 
vonalra az előmunkálati engedélyt egy évre 
megadta.

—  A beteg Horvátország. A statisztika 
adatai alapján, mig Magyarországon százezer 
lakóra 28 2 orvos jut, Horvátországben csak 
1 3 7 ; Magyarországon a meghalt embereknek 
54 1 százalékát kezelte orvos, Horvátország
ban csak 23 2 százalékát, a többi úgy hall 
meg, hogy megmentését meg sem kísérelték, 
Még nagyobb a külömbség, ha nem egész 
Magyarországot vesszük, mert nemzetiségi 
vármegyékben rosszul áll a dolog nálunk is, 
hanem például a tiszta magyar Tisza-Duna 
közét, a hol a betegek nyolcvan százalékát 
kezelte orvos. Az egyiptomi szembetegség is 
nagy arányban pusztít Horvátországban. Ma
gyarországon 16,721.574 lakó között 36 105 
trachomás beteg voll, Horvátországban pedig, 
melynek 2.400.766 polgári lakója van, tehát 
egy hetedrész annyi, mint Magyarországnak, 
1 2 4 7 5  a trahomás betegek száma, vagyis 
egyharmad része a magyarországinak. Csu
pán Szerémvármegyében van 3 6 5 0 0 0  lakó 
között 5754 trachomás, ugyanannyi, mint 
Budapestnek, Pozsonynak, Aradnak és Árva, 
Bars, Hont, Liptó, Nógrád, Nyílra, Turócz, 
Zólyom, Moson, Somogy, Tolna, Sopron, 
Vas, Békés, Bihar, Hajdú, Szabolcs, és Alsó
fehér vármegyéknek összevéve, pedig ezek 
területén 5 ,2 94156  ember lakik.

C S A R N O K .

E g y  n ó t a .

Csendül a nóta a házak alatt,
Huzza a cigány a legvigabbat.
Hallom a dalt és szivem felsajog,
E nóta a múltból fel-felzokog.
Rég is: szólt a dal, húzta a cigány,
Járta a táncot ifjú és leány.
Szállt a dal, ingott a hársfa .sudár,
Csókolta lombját arany napsugár.
Most is szól a dal s lelkem megiemeg;
. . .  A cigányok búsan hegedülnek . . .
Óh ne húzzátok, óh ne emberek! . . .

A nóta most is itt 6g telkemen,
Ne húzzátok olyan keservesen f . . .

. . .  Óh ne húzzátok, hisz’ már rom vagyok, 
Megölnek e szomorú accordok! . . .
. . . Én szerelmem, ki sírban nyugszol rég 
Hát még mindig nem volt, nem volt elég ? ! 
Azt hittem már, hogy elfeledtelek,
Hogy behegedtek a régi sebek:
És most в dal mindent feltép újra,
Emlékeztet egy kis slrhalomra. . .
Óh elhunyt, édes, kis szerelmem 
A nótád most is itt ég lelkemen I . . .
. . .  Ne húzzátok olyan keservesen ! . . .

. . .  Óh ne húzzátok, hisz’ már rom vagyok! ■ 
Megölnek e szomorú accordok! . . .  ,

S z é c a e a  J ó  mset.
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Sve poäiljke se tiőaő zadrlaja  
novinah, naj se poäiy&ju na 
me, urednika vu Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiiara S t r a usz S a n d o ra , 
kam se predplate i ob/nuno 

poőiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druztveni znastveni i povucljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je :

Na celo le l ő ......... 8 kor.

Na pol lela . . .  4 kor.

Na Cetvert leta . . .  2 kor. 

I'ojedini broji koSlaju 2 0 fii.

Obznane se poleg pogodbe i fa 

raöunaju.

Odgovorni ureduik:

LOPARITS R. JÓZSEF.
tílavni ureduik:

MARGITAI JÓZSEF.
ladetelj i vl&stnih:

STRAUSZ SÁNDOR.

Opel növi zakoni za narotf.
#

OrsaCko spraviäCe sada nedrSi sednice 
i do oktobra 10-ga budu ablegati poCivali 
kaj su jako si zasluSili, jer bormeS vnogo 
dobrih zakonoo su napravili. Ali niti vu svo- 
jim poCivanju nebudu ablegati Cista bez de- 
la. Vlada je  pod zadnje vreme puno takvih 
zakonskih osnovah dala nutri, kője su vre- 
dne da si ablegati premiSlavaju zvrhu njih, 
jer od siromaSkoga puka govoriju i njegov 
stalid hoőeju pobolSati.

Jeli morebiti bolsi zakón pred narodom 
как on, koj porciju pomenSa i on zakón, 
koj nedopusti, da Stacunar more izliciterati 
i zadnji vankuS spod siromaka Cloveka Kaj 
ne da od ovih zakonov áeljneöih nega? Du
gó se je obeCuvalo, da budu se ovi zakoni 
napravili, ali nigdar nije doSlo do toga, da 
zakón dojde pred orsaCko spraviSCe. Sada 
je narodni min sterium zvrSil ovu zadaCu, 
napravil je  to, da nekaj pusti iz porcije, ij 
trsi se, da ekZekucije odvrne od siromaka | 
Cloveka

Da iz porcije nije moCi vnogo pustiti 
lo svaki pameten Clovek zna. — Niti je  ne 
moCi verovati onim, koji laáteju da budu o-| 
vak izbrisali porciju, pák ónak izbrisali. Jer 
iz porcije se zdrÉi gori orsag i njegove ta- 
kve stvari, koje svaki den potrebujemo. Ku- 
liko bi koätalo jednomu Cloveku to, ako bi 
on sam hotel napravili za se orsaCku cestu, 
Zeljeznicu sam bi zase drSal postu, svojemu 
sinu bi sam zidai Skolu sam bi drSal popa, 
navuCitelja, notariuSa za se bi sam zidai

cirkvu I t. d.V Tko bi sve tu mogel sam si 
prskrbeti? Dok jedna obCina, varmegjija, or
sag veC leÄi skupno napravi ono sve, kaj 
jeden Clovek nije mogel napravili, tak veC 
na jednoga Cloveka menje dojde . . .  Ali i 
tak Cuti siromak da vnogo je porcije, как 
gud se trsi Sparati za Zivljenje.

Pak zalo se je pobrinul narodni mini- 
sterium, da nekaj pusti iz porcije. Pak zato 
buoe veC na jesen zakón iz toga, da butle 
tak zvana dohodna porcija menjSa, sa Cim 
ravno siromak Clovek izlazi dobro, jer siro
mak Clovek Äivi iz dohodka, kaj si sa ru- 
kom priskrbi.

To svaki zna, da svu porciju nije mo
Ci odpustiti. Ali kaj je sada moCi bi lo, to 
je narodna vlada napravila. Ali to nije za
dnje, to je samo poCetek, jer cilamo vu no
vinah, da bude se celi porcijski kljuC pono- 
vil, tak, da se pomalem veliki terhi iz siro
maSkoga Cloveka zemeju i na one obesiju 
koji bol|e moreju platiti, trgovci, milljunaSi 
fabrikanti i I. d. ДН к tornu je vreme treba 
Pomalem se mora poCeti. Jer kko bi denes 
porciju zbrisali, a na drugoga nikoga nebi 
joä prepisali, bi propal orsag, jer brez pe- 
nez je ne mod niti vu jednoj familiji gos- 
podariti, а как bi bilo moCi vu jednim or- 
sagu.

Drugi zakón koj na ekäekucije spada, 
je takaj na hasén siromaku Cloveku. Veil 
ovaj zakón da ekZekutor nesme zeti od si
romaka Cloveiia niti pohiztvo, postelinu, op- 
ravu, niti celga, niti posudu, niti Zivinu, ko
je su mu za sluZbu potrebne, niti na jeden 
mesoc trajdjuéu hranu, drva i posveti niti

peneze sa kojimi bi mogel na tertalj Ijeta 
arendu platiti.

Neinora se izlicitirali ona krava ili Ce- 
tiri birke. ili Cetiri koze, koju si siromak 
Clovek sebi tioCe pridrZati. Niti krma, koju 
bi ove potrebuvale. EkZekutor nesme se do- 
teknuti niti semena (zrnja) sa kojim bi mo
Ci Into dvanajsl mekotah posejati, niti gnoja 
niti celga, niti marve, sa kojorn zemlju ob- 
delava,

Так onda ekzekulor bude i pri boga- 
teSim gazdi rnalo kaj mogel zeti, a pri siro- 

j maSkeSiiii nikaj i siromak bude onda platil, 
kada bude mogel To je sadaSnja vlada na
pravila, za kaj — zahvalni more bili svaki 
Clovek

I’olitiéki j)regied.
NaSi susedi horváti su sada dali vun 

glas, da nikaj nebudu kupuvali od magja- 
rov. To e jako Calarno, jer ако magjari za- 
preju pred horváti granicu, kam budu onda? 
Zvun loga oni nemoreju takvu agitaciju na
pravili proli magjarskoj robi, kak su magja
ri proli austrijskoj robi napravili, jer Mag- 
jarska je jedna samostalna kraljevina, koja 
je samo tuliko sa Auslrijom vu svezu, da 
jeden le isii vladar gospodari zvrhu Aus- 
trije I zvrhu Magjarske. Ali horváti su vec 
osemsto Ijet priklopljeni k Magjarskoj, zem- 
Ija njihova je sa magjarskom krvjom osvo- 
jena. Zvun toga Horvatska nije denes na 
onim meslu, gde je pred Seststo Ijet bila 
jer horváti su nogda vu deneSnjoj Crrno- 
gori, Dalmaciji i Liki bili. Turki su je po-

Z  А  В  А  V  А .

Beliskeiski angeli.
BeliskeiCanci su jako gizdavi gledeC na 

svoju cirkvu. Tak veliju, da bi i sam biS- 
kup za segurno mogel moliti vu njoj. Nji
hova gizdavoCa nije zabstunska. Beliskeiska 
cirkva je  zaisto lepa cirkva. Takva je, da 
kojega na kojega guder vnraSa pijacu bi mo- 
gla stajati takaj, ne pák vu tak malom se- 
lu, koja samo jezero Irideset i Cetiri stanov- 
nikov s Zsiga ciganovimi duSami skupa ra- 
CunajuC stoji

— Beliskeiska cirkva je  dakle jako le
pa cirkva. Nekakov grof dal nju je zazidat, 
negda, kada joS vu jednim falatu imal je 
pet jezer mekot vu Páncélos zvanom mestu 
i vse zemlje su njegove bile s bodini kaS- 
teljom skupa. More biti vec tomu naj menje 
dobri dvesto Ijet. Cirkva medjutim vu dob- 
rim poloZaju stoji dan danas takaj. Gospo- 
din Bog je vekSu skrb imal na svoju hiZu, 
kak gróf na svoj kastelj. Krasno lepoga túr
na ima, obioki pako kuliko je Sajbi, tuliko 
tarbih imaju Sajbe, ober oltara je silei« kip

i lak Ijepa je Devica Maria, da Cloveku pos- 
laneju suznate oCi, ako nju dugo gledi.

Nego nailepái njeni kinC ipak je tarn 
vuni ober cirkvenih vrati bil. Na Sirokom 
kamenu, koj na dveini okruglo zrezanemi 
slupi leZi, je Device Marie spomenik vu na- 
ruCaju s malim JezuSekom. Na glavi Marije 
je veliki rubec bil, kojega dva vogli su se 
tak rezpreztirali, kak da bi mall JezuSek 
pod jednem Satoru bil.

—  Doli pako pod Marijinemi nogarni 
dva mali debeli angelci kleCeju na kamenu. 
Male lepe ruCice skup skloplene, njihove o- 
Ci na visinu glediju. mala njihova vusta su 
zevsema odprta, iz Cesa se videti more da 
popevaju. Za stanovito, da nit ovi angeli ni- 
su mlajSi, kak je sama cirkva, nego zato 
za badava je preälo vreme, oni su zato ipak 
osldli vu detinskoj dobi Vse skup je samo 
to mal; razIuCek, da od vnogo— vnogo Ijet 
od praha i od deSdja i snega su malo po- 
Crnuli.

— Iz ovemi malemi angeli pripetilose 
je ovo znamenito dogodjenje:

— VeC je tomu dve slo Ijet, da su 
tarn kleCali i popevali, ober beliskeiske cir- 
kve vrat bez toga, da bi gdo kak guder

mali vreden spomenek bil imal Znjimi. Ziv- 
lenje njihovo verek nije bilo premenjljivo, 
nego síim blaZeneSi su bili, ar su tarn mo- 
gli biti kre Device Marije i tarn su mogli 
popevali malomu JezuSeku: angelskomu srd- 
cu more li bili od ovoga dragSe veselje bla- 
ZeneSa krasola? Nigdar nikakve fele(zname- 
nje se ni pokazalo, da bi se bili navolili 
svojega zvanja, na kruglim njihovem obra- 
zeku tarn se bliStala bez ticaino i bez ma
ne poboZnosti svellost, pogled njlhov pako 
naveke lain je visel na malenim JezuSeku 
kam bi se i bili Zeleli od njega drugarn!

— Ist ina da je nje veter dosigel, plo- 
ha je nje prala i tuCa je  nje vudirala, nego 
angeli nisu lak cartljivi kak ljudi. Niti su 
ni gori vzeli, da paCe niti su ni spazili du- 
Sah poboZnosti vu njihovom zamiSljenju. — 
Oni su samo popevali i molili svoje ZolUre.

— Nego jenkrat medjubm zatim se 
itak nekaj pripetilo: Jako se mogla razsrdib 
zbog neCesa zima na zemlju, ar s lakvom 
silóm, doSla je na nju, kak k ovoj spodob- 
no nil najstareSi Clovek, da paCe mozbit ml 
sam kolendar ne pametuje. NajprviC je do- 
Sel jeden slraSno veliki veter, s odurnirn 
muvlenjem od izgora. Takvu jakost je imal



rinuli na mesto med Dravu i Savu, gde je 
vnogo magjarov stanovalo, ali su vu tabo- 
ru sa turki pomrli.

Sigurno da budu samo horváti imaii 
iz toga kvara, ako budu proli naSoj robi 
íáli. —

Mi smo ravno fu na hataru. Ako hor
váti neCeju magjarsku robu niti mi nebude- 
mo takovi teliCi, da idemo na njihove se
me nje zmagat.

Horváti vezda hoCeju bunu napravili 
vu Horvatskoj. Ako su se joS ne navCili, 
kuliko njim more donesli njihova buna, on- 
da naj samo delaju bunu. Sigurno da bú
dé buna samo njim na kvar.

KAJ J E  NOVOGA?

— Otec i sin zajedno vu smrl. Vu 
Kralopu (Ceska) hitil je trgovec Kurlik zvani 
svojega sedem let staroga sina vu potok, a 
onda skoCil je sam vu vodu. Tomu grozno- 
mu Cinu zrok se nezna. Kurlik ostavil je 
za sobom dve kCeri i vdovicu. DrZi se, da 
je poCinil vu neurednom duéevnom stanju 
svoj óin, ar Kurlik bil je  bogát i dobro je 
Zivel svojom (amiliom.

— Opet ieljeznicka nesreca. Как 
iz Berlina piSeju, da je blizo postaje Gnje- 
zno vlak skoóil iz Sinjah. Dvadeset putnikov 
ostalo je  mrlvo, 50 ranjeno Med mrtvimi 
je  jeden ruski herceg, grol Kayserling i vi
se pruskih velikaSah.

— Premescenje. Minister pravícah 
je Szalay Józsefa pisara pri preloCkim kr. 
kotarskim sudu vu Vel'kukaniZu, a Liszják 
Jenő-a vu Prilog premestel.

— Tolvajstva. Iz Stale Video Antona 
vu Sv. Jurju su 22-ga v noCi vkrali jedno- 
ga konja. —  Od oranice SoStarics Daniela 
vu Strigovi vkrali su 24 hrZenih snopov. — 
Vu Drávavásárhelyu su pák iz sobe Zsnida- 
rics Mihalya vkrali 10 korun penez i sva- 
kojnCke sprave.

— Veiika zeljeznicka nesreca. Iz
Pariza dojde glas о straSnoj nesreCi. — Vu 
proSlu nedelju su se vozili ljudi iz Pariza 
vu Turenes. Vlak bi moral prek vode Loire 
iti í.ez jeden veliki most. Na meji mosta 
skoCi lokomotív iz Sinjah, lupi svom silóm

vu műit, most pukne, i lokomntiva jeden 
vagon Ill-ga razreda opadne vu vodu. Os- 
tali drugi vagoni su se na veliku sreCu ne- 
как izkapCili, pák na suhoj zemlji ostali. Na 
onom mestu, gde je lokomotív i vagon vu 
potok opal, voda silno dere, pák su svi put- 
niki, koji su vu vagonu bili, izgubljeni. Véli 
se, da je  bilo do 100 ljudi vu tóm vagonu.

— Növi beteg grozdja. Íz vinogra- 
da Hegyalja, goe glasovito tokajsko vino ra
ste, piSeju, da se je tarn pojavil növi vuS 
na vinovoj lozi, proli kujemu do sada nije 
hasnilo nikakvo sredstvo, pák se je  bojati, 
da bude unisten celi letoSnji prirod. I kra- 
Ijevske dvorske gorice, vu kojih su navadni 
osobito dobro vino presati su puné tih vuSih.

— Setajuci bez odela. Vu Budapesti 
je  ovih dnevov zastavilo redarstvo jednoga, 
koj se je Cislo goi Sétál po vulici, a jednoj 
Zeni, koja je evetje prodavala, je vzel sve 
njezino evetje. Taki se je vidlo, da je nori, 
za to je  odpeljen vu ludnicu.

— Krivi penezi. Vu Siófoku je re- 
darslvo vlovilo jednu celu kompaniju, koja 
)e skrivimi penezi od 5 korun plaCala i ku- 
puvala. Oblast je odredila iztragu. Cini se 
da su novei vu Papi delani.

Vustrelil si je zenu. Vu Muraszer- 
dahelyu je Baráth Mibaly mlinar svoju las- 
tovitu Zenu, Csalopa Mariju sa Sest hitei s 
revolvera na smrt strelil proSli pondeljek. 
Barathu nije bila dosta svoja Zena, nego je 
rad írnél jednu devojku, To je zeznala nje- 
gova Zena, koja ga je prosila naj bude ver- 
na к njoj. To nije hasuilo muZ ju je preti- 
ral svojom tri letah starom puckicom. Zena 
je jezero korun potrebuvala od Baratha. Da 
nebi moral plaliti Barath se je odluCil, da 
bude svoju Zenu vubil. ProSli pondeljek je 
videl Barath da njegova Zena s materom 
svojom puckicom na polje ide. Barath otide 
hitro dimo, к sebi zeme svojega revolvera, 
pák je Cekal svoju Zenu, pa je s revolvera 
Sestput na nju strelil. Zena mu je odmah 
vumrla, Gda je videl Baráth, kaj je vCinil 
pobegel je  prama Selnici, gde se je skrivali 
Zandari su ga taki iskat isii, ali on je od- 
beZal vu Cakovec, gde se je  na vlak sei i 
vu Veliku KamZu odpeljal, gde se je pri 
sudu javil. Tam sn ga odmah zaprli.

— Skocil iz vlaka. Martin Ostrovski

iz Kamenske puloval je po Zeljeznici iz F i
ume prema Zagrebu, ali imel je  kartu sa
mo do Karlovca. Pri postaji ZdenCma pre- 
gledal je ZeljezniCki konduktor karte, a Os
trovski se je pobojal, da bu moral nadpla- 
titi i globu, za to je skoCil iz vlaka, pák si 
je potrl desnu nogu. Odpeljali su ga vu Za
greb i vu Spital odnesli, gde ga vraCiju.

— Kossuth Ferenc minister. О zdrav- 
stvenom stanju ministra trgovine Kossutha 
se ue Cujeju baS povoljni glasi. Kossuth le- 
Zi vre dva tijedna vu Herkulesíurdő zvanom 
kupeliSCu. MlajSi brat njegov Teodor iz Ita- 
lije ga je pohodil takaj vu kupebSCu. Minis
ter nemre spati, muCiju ga veliki boll, a na 
telu mu se pokazuju stekline.

— Razbojstvo. Trgovec svinjami Kis
hegyi zvani porobljen je  od nepoznatih lju
di na postaji juZne Zeljeznice Balatonszent- 
győrgy, a onda izhiCen iz vagona, pa ostal 
teZko ranjen leZeCi. ZeljezniCki Cinovniki na- 
Sli su ga vu pogibeljuom stanju Zivota. Po- 
Ciniteljov néma do vezda traga.

— Postena devojka. Vu Berlinu se 
je  pripetilo, da je  vu jednu oStariju sei je 
den bogati professor, koj je  dva dni imat 
posla vu neinSkim varaSu. Drugi den vu 
jutro se mu vu sobu najavi jedna okoli 12 
Ijet slara devojöico, koja mu je  poCela hva- 
liti, da как je  on dober Clovek i как se 
skrbi za nju jerbo se ona iz njegovih pe
nez Skoli. Professor je samo gledal i nije 
znal od Cesa govon mala devojko. Onda mu 
je vu pamet opala, da je  on pred Ijelmi po- 
loZil pri jednoj Skoli Stipendij iz kojega se 
siromaSke devojke Skolaju. Misül si je  da 
je i to takva devojka, pak joj je  zato i o- 
beCal na njenu proSnju, da bude i njezine 
roditelje pohodil, Devojka mu je  zatim po- 
kazala kajkakvo Slinganje i Strikanje, kaj je 
ona delala a zatem pak je  spakuvula skup 
svoju pakelu i otiSla je. Potlam se je  i pro
fessor pakuval jer je moral na eug iti i on
da je spazil, da mu koZnati bugjilariá fali 
vu kojim je viSe jezer penez bilo. Nisi je  
drugo mislil nego da je  devojka vkrala pe- 
naze. VeC je  hotel doli iti po policaja, kada 
je dohliptala mala devojka i kazala mu bu- 
gjilar i pitala ga jeli je  njegov. Jer véli как 
je ona isla, je  za njom jeden Clovek ju  — 

jzastavil i rekel njoj je  da njoj je  bugjilar

da ni samo Zuto lislje strgal iz drevja na 
jen mah, nego naóel hiZne krove i pokva- 
ril je zvone takaj Puhal je ne izgovorno 
kakti jedno noro straSilo i po divjem po 
divjem poskubel je zemlju. Velim, golo je 
vCinil vse drevje, da plaCe iz visokih bre- 
gov istoga meha je strgal van, pri Casu za
to se tak trudil, da vsako stvorenje porobi 
od njegovoga kinCa.

— Tri cele dni trpela je ova straSna 
bilka. Vsa ZivuCa stvar otiSla je  od samoói. 
JoS nit plica nije ostala vu zraku. ar joS i 
orlma takaj tak je metal, hital strahoviti vi- 
her, как ladju vu viharu morski slapi. Di- 
vje stvari su se vu Spile poskrile, Clovek 
pako se vu hiZu zaklenul.

— Na jenkrat zatim как brzo je  doSel 
veler, tak brzoma je i henjal

Veiika straSna zima je  nastala i poja- 
vila se na poskubenu zemlju. Так bodeCa 
ZgeCa zima как da bi zrak pun bil s mil- 
llun i milliun oStrimi britvami. Na jenkrat 
ves Zivot je okrepenil na zemlji, potofci su 
pomrznuli, obloke je debeli ledeni Slajer po- 
krival.

Vezda se to pripetilo, na kaj nigdar i 
nigdar pred tern toga joS ne bilo pelde. Dva

mali goli angeli ober beliskeiske erkve vrat | 
su se slresili od jednoga nepoznatoga Cuv-' 
stva.

— Mali dva pevajuCi angeli poCeli su 
od zime drhtati. •

—  Naravska je stvar da jesam oonim  
dvem bilo zima. Devica Marija í mali Jezu- 
Sek visoko gori ober njihove vlasti stojiju, 
takvoga vihra, takvoga vetra, takve zime 
nema na svetu, kojih jakost bi njim naSko- 
dila. Oni neka takvoga neCutiju

—  Nego angelci, kaj bi tajili, oni ve
rek su poCutili strahovite zime besnost. Prek 
okrugloga maloga kamenitoga te1a, prepuha- 
la je zimska zmrZjena duSka i verek su se 
stepali.

—  Zima pako nije Stela henjati. DuZe 
je trpela, dapaCe joS je narasivala. Sve vo
de su do dna zmrzle. Od drevi stebla prvle 
как da bi kamenita bila, zatim pako su se 
poCela pukati s oStrim glasom kalati. Kitje 
как da bi kakva veiika ZmeCav bila na njih, 
od samoga sebe se je trlo i na zemlju pa- 
dalo. Drugi nikakov glas se ni bil Cul как 
samo ovih pukanje, ar drugaC nikai se ni 
gibalo, nit na zemlji nit na nebu. Zrak sam 
je takaj tak beli bil, kakti jedna viseCa led-

vena tabla. SunCeni Iraki su na njih stojali 
ia rodiCine färbe su se na njih videle.

—  Angelci su veC vezda temeljito zmr- 
zavali. Nemilosrdna zima je  Cupala, sekala, 
grizla gola mala njihova tela, oCiuh vugli, 
pak na njihovoga noseka Spici su ledene 
kaple leSCale, kondraste svoje glavice su si 
niZe potegli med okrugla mala ramena i 
njihovo popevanje zemeljskoga Cloveka vu- 
ham je  neCunjeno postalo.

—  Po dnevu, kada ipak su nanje sun- 
Ceni traki svetili, su neka malo mogli pod- 
nasati. Angeli nisu tak pohlepni, da bi pre- 
mnato bundu potrebuvali, oni su zadovoljni 
s jedno malemi sunCeni traki takaj. Nego 
noC . . . noC, kada se sunce takaj skrije, 
pred velikom zimom, onda njim je  neizre- 
Ceno tuZno bilo stanje. Так su drhtali tak 
im je bilo zima, da su skoro i suze curile 
iz oCiuh njihovih.

—  Poljeg CloveCanske miseli bi ravno 
lehko bilo pomoCi. Angeli bi samo morali 
bili reCi Devici Mariji, ali pak malomu Je- 
zuSeku i oni zdsegurno nit jednu minutu 
duZe nebi dopustili trpeti svojim slugam Ne
go angel se netuZi, angel ne prosi za sebe 
nigdar nikaj, angela srdee je  sama trpljiv-



iz pinkleca opal, te njoj je  dal nazad bu
gjilara. Ona si je taki mislila, da bugjilar 
se je  joá ori professoru zmeäal med njezin 
pinklec i ona kad si je  rubCeka za novo 
jemala vun je  mogla zgubiti ga a to je vi- 
del za njom iduCi poáten Clovek te njoj je 
nazad dal bugjilara. Professor se je jak o  ra- 
duval devojki i poáteno ju je  nagradil. No- 
vine koje to piáeju. pitaju, kaj bi bilo onda 
ako bi onaj Clovek, kaj je bugjilara naáel 
pri sebi ga drial. Devojku bi sigurno odsu- 
dil sud, akoprem bi Cista nekriva bila. Za 
nuveke bi fcalosten bil njezin iivot.

— Cigani. Slraáno je kuliko razboj- 
stva napraviju áatorski cigani okolo Budim- 
peáte vu susednih varmegjijah. Den na den 
se more Citati da su sada ovdi, a sada npet 
onde razbili zalukli nekoga a zatem oliáli 
dalje. Так se je proále dane pripetilo vu 
Danoáu gde ne daleko ima i ministerpred- 
sednik Wekerle svoje imanje. Na danoskoj 
pusti je  bila jedna stara Carda. Vezda su 
cigani ovu Cardu vu noCi razbili, krCmara i 
krCmaricu zaklali i sve kaj su vrednosli 
naáli su odnesli. Viáe dvesto Sandarov ide 
sada za cigani zmed kojih su nekoje veC i 
prijeli. Sve novine piáeju od ciganov i zah- 
tevaju, da se zakón napravi, da cigani nes- 
meju sem tarn hoditi po orsagu, niti konje 
nesmeju driati. Nekoji zahtevaju i to da se 
cigani na jednim mestu nastaniju i da rijirn 
se delo daje, a decu da orsag da zvuCili 
za meátre, da se lak dotrgne cigansko po- 
kolenje, kaj bi jako dobro bilo.

— Növi prokop vu Ruslji. Zapo- 
Celi su se izradjivati nacrli i Cine se velike 
pripreme da se BalliCko i Crno more spoje 
s jednim kanalom ProraCunamo je  d «Ce so 
potroáiti najmanje 75 tnilijuna rubalja (1255 
millijuna kruna) za to ogromno poduzeCe, 
koje Ce imati velikih posljedica za obrt i 
trgovínu Busije, a i s vojnicke strani ovaj 
Ce kánál bili od velike vaänosli. Vu Rusiji 
su sad pregledali I Rusi Ce se poSuriti, da 
dostignu postignu i prrstignu, áto su spava- 
juC zanemarili. Vu koliko se zna svi oni 
krajevi, kuda prvtiCu rijeke 1 gdje Ce s<> joá 
graditi novi gvozdeni puti i prokopi puni 
su prirodnog bogalstva, a osobito zapadna 
I srednja Sibirija. Pa se zna i za bogate 
zlatne rudnike na Jesaniju, osobilo vu Ir- 
kutskoj guberniji. gdje se proizvodi dosta 
ziata.

— Stare iem lje. Doáel je  к susedi 
pekovici njeni sused pak je  prosil stare Ne
mije i pita gospa jeli imaju kaj stari Semli? 
Ho, ho, veli pekovica tuliko imam, kaj vi 
nebi pojeli. Kaj pak, veli sused spajdaáom, 
bi pak itak pojel! Niti spajdaáicom ne, ne 
samo spajdaáom veli pekovica No pak je 
naj brojiju, idem si ja po pajdaSicu, pak a- 
ko je  nebumo pojeli, koje stare Semle ima
ju onda budem je ja platil se. Iáéi je su
sed dimo vu átalu odvezal je  kravu, pak 
je  rekel hódi Breza, iderno tfemle jest, Do- 
áel je  tarn veli no gospa de su fcemlje, zi- 
mi napre, tu sam ja i moja pajdaáica. Nato 
odpre vrata pak veli pekovica по pak kaj 
ne vupate nuter iti im vas je  ni sram kaj 
buinu vidli ovu vaáu pajdaáicu ide pekovi
ca vu ganjk vidla je da sused si je dope- 
lal sobom kravu a ne devojku niti nikakvu 
snehu, onda je rekla: Hoho, Vrag vam po- 
raki ruätil sused, ovo je ne йепа nego kra* 
va lak smo se mi ne pogodili vi bi pojeli 
zvaáom pajdaáicom mem i krulia a ne sa
mo ie m lje ..

— Je prosim gospa pekovica — reCe 
sused: — Da bi ja bil vam povedal álo 
bude moja pajdaáica sigurno nebi bili meni 
oni vufali obeCati njihove iem lje stare, kajli 
óva moja pajdaáica more pojesti dva áalore 
detelice, a ne da nebi mogla za dva III fo
rinté stare zemlje pojesti. — Na lo se teC- 
no nasmeje: — Nato véli pekovica — no 
sused nebudile zato srditi za vaá trud iza 
kravu budem vam dala zato jednoga gro- 
áeka na drame cigaretline — vezda sie me 
navCili vadlingu iemle jesli stare.

— Zvojna mati Vu Szegcdinsku 
cirkvu, vu kojoj je kip Majke Boije i ko- 
|emu pripisaju Cudotvorua delovanja, doála 
je  predevCerom jedna йена, koja je  zprvice 
pred slikoin poboino i vruCe molila a onda 
pak svukla iz sebe odelo i vuigalo. Neko- 
liko poboinih ljudih spazilo je  ov ogenj 
Zen a je lehke rane dobila i odnesli su ju 
vu ápital, de su ju popitali zakaj je  ona to 
vCinila, odgovorila, da zato ar je  hotela al- 
dov Bogu prikazati Jedna kcerka joj je u- 
mrla u 18. lelu. 21 lelah stari sin j^ pri 
vojmCtvu vumrl, 8 let stara kCerka leii joj 
na smrtnoj postelji, a műi pak je  oslabil 
od suáice. Vu svojoj boli se je obratila na 
svctu Majku Boiu, koja da joj se je prika- 
zala vu suli i rekla njoj, da naj vuige vu

nőst i angel к drugomu néma svoju геб 
как na hvalu Boga i na njegovo zviáavanje.

— Oni dakle su drugo ni mogli vCiniti 
как Cakati, obskrbilelja na njegovo pohva- 
lenje i na njegovo slav lenje.

— Oni dakle drugo nisu mogli vCiniti 
как Cakati na obskrbilelja milostivnost, koj 
njihovu talingu i njihovo trplenje spazi.

Mali Jezuáek nije mogel nje videti iz 
pod rubca svoje matere, Device Marie po- 
gled pako je  samo na njenim Sinekom vi
sel i как bi i mogel bil dojti samo jedan 
trenutak к drugomu как Njernu, koj je  do- 
áel na zemlju, da odkupi sveta.

—  Angeli su dakle zimeli, drtali i Ce- 
kali. Sam led je vre bilo njihovo telő i vre 
deseta noC как trpi velika zima, Cisto su bi
lo omamleni od velikoga trplenja. Óva noC 
je  joá nernilostivneáa bila od prveáih i rav- 
no dvanajst je  kazala vura, mali angelci s 
velikem strahom su spazili, da nedade njim 
viSe glasa njihovo grlo. Tojest bi dalo, nego 
ov glas je tak zamuknjeni hapkajuCi bil, s 
kojim Jezuáeku na slavu nepristojno bilo 
bi popevali. Dva ovi angelci od strahote drh-

tajuCi, nemo su gledali jeden na drugoga 
Popevka je dakle prestala

— Ovo se joá nije pripetilo nigdar — 
pred tim toga.

— Jezuáek je taki i spazil takaj
— I zglasil se ftnjegovem Cudnovilem 

glasom, koj sladkeái i glasneái je  od muci
ké angelov:

— Kaj se je pripetilo sa vami da ne 
popevate?

— A dva mali angelci pako vu colem 
kamenitem lelu drhtajuCi, su p j malo od- 
govorili.

— Zbog velike zirne Gospone
—  I opet pita nje Jezuáek?
— Vam je zima?
—  Angeli iskreno odgovaraáe.
—  Jako nam je  zima naá Gospodm.
—  Na oCih Jezuáa pojavi se jedna po- 

smehavna svetlost. Béla leáCanost koja kakti 
jednu leáCeCu srebernu meglu te stepala vu 
noCnem zraku.

— I óva leáCeCa megla se nije raziála' 
nego se razáirila, jen Cas je simo tamo leb-1

cirkvi svoje odelo. Sirota йена je i to na* 
pravila.

— Zena как naucni putniki. Mno- 
gima moйda nije poznalo, da se йепе bave 
i nauCnim putovanjima. Vu London se prije 
kratkog vremena vratila jedna slabunjava, 
vrlo njezna йепа, po imeno Loonida Hubard 
Ona je  energiCno naslavila posel svog тийа 
koji je umrl na nanCnom putovanju po 
unutraánjosti Labradora. Put joj je  ispal za 
rukom, i obiála je i opisala sve krajeve, и 
koje nije nikad kroCila noga bijelog Covjeka, 
boreCi se s neCuvenim zaprekama.. Sad se 
nalazi na putu na sjeverni pol Vilhelmina 
Rasmusen. To je djevojka od svojih dvade- 
set godina, koja prati svog brata Knuda 
Rasmusena. Zimus su ovaj brat i sestra 
vráili etnografska promatranja vu Unmaniki 
i sjevernoj Gronlandiji. Na lom putu prati 
ih samu jedan Eskim. Takodjer smjela pul- 
nica je gospodja Frená — Seldon. Ona je 
napisala Citav niz vrlo zanimljivih putopisa. 
Nedavnp je ispitivala Afriku. Najprije je 
proála kroz isloCnu Afriku i prodrla dubo- 
ko и unutraánijost. Jednom je  na lom putu 
и priliCnu zabunu dovela Cinovnike njemaC- 
ke vlade. Spremala se, da putuje vu vlast 
poglavica Mandare. Táj barbarin je и svom 
zivolu sluáao mnoge priCe о bijelim йепашл, 
ili joá nikad nije ni jedno vidio, te je  silno 
audio. da bar jedan primjerak uvrsti и svoi 
harem. IJzalud je arapima nudio sto kravu 
da mii puné njegovu Йе1р. NjeintCke sa, 
vlasti, bojeCi se, da se avanturistiCkoj pul- 
nici ne desi na njemaCkom zemljiátu kakva 
neprilika, zbog ko|e bi moglo doCi do med- 
junarodnih zapleta, poslaáe к Engleskiuii 
jeduog Cinovnika, koji joj pretstavi opasnosl 
kojoj se islaSe, iduCi и ruku Mandan Ali 
ona je  prosto ismijala izaslamka i krenula 
se na táj opasni put! 1 gle! Torn divljem 
Covjeku iinponovala je od vafcnost öve bi- 
jele йене и lolikoj mjeri, da pi je on sis 
IrahopoCitaiije promatrao i pustio je , da se 
drufci sa niegovim zenama i podanicuna, a 
zatim je slobodnu puslio. Tako islo sretno 
proála je kod sasvim necivilizovanog ple- 
mena Masaja, koje dríe ийазот cijele Al- 
пке 1 ovo surovo plenic slobodno je pro- 
puálalo bijelu nezaátiCenu йепи kroz svoju 
zemlju i usluzno je priznalo и svo|a sela 
I svoje kuCe

dila vu knnCno modrim zraku, opet se ra- 
zide, zatim s jakiul zujajem prama cirkvi 
se spuáCa.

—  I onda je veC ne bila megla, nego 
jeden celi áereg как sneg beli golubi.

D ‘sei, dvadeset, petdesel, sto ali rnoz- 
bit jezero takaj, doáli su vsi iz silnorn le- 
teCnosljum i vsi do jednoga tarn su si seli 
na dva angelece pokrivajuCi nje od glave 
do pet stoplern golubovskem svojem lelőni, 
do jezero toplem golubovskem srdcem. Né
ma na svetu lakve line, dobre bunde, koja 
bi tak dobro mogla pokriti nje, как su po- 
krili i svojoin toplotorn stopili su nje как 
sneg beli golubi.

I ovo se tak ponavljalo svaké noCi vu 
onoj zirni.

Beli golubvski áereg pojavil se navek 
verno i odel je  beliskeiske cirkve zimu lr- 
peCe male angele. VeCer su doáli, vjutro su 
odleteli, iz poCetka protuletja su zevsema iz* 
niknuli,

po: Szőllősi Zsigmondu 
Margitai Ferencz.



7 0 0  sz. 1907. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrahajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a érleimében ezennel 
közhírré leszi, hogy a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság J906  évi V. 507 számú végzése 
következtében Hajós Mihály ügyvéd által kép
viselt Gróf Zichy Ágost bellatinczi lakos ja
vára Tratnyák Iván ligettalvi lakós ellen 
244 kor. s jár. erejéig 1900 évi szeptember 
hó 29-én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 720 kor. becsült 1 
kancza ló és 3 szekérből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 1906 V. 507/4 sz végzése tol у tán 244 
kor. 70 fill, tőkekövetelés ennek 1898 évi 
januar hó 1 napjától járó 5 százalékos ka
matai és eddig összesen 110 kor. 94 fillér
ben biróilag már megállapított költségek e- 
rejéig Ligetfalván leendő eszközlésére 

1907. évi augusztus hó 22. napjának d. u. 3 órája 
haláridőül kilüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

hanem mégis kell kísérelni BERGM ANN  
é s TÁRSA, D resden és T e tsc h e n  a /E

régen bevált, gyógyító hatású

Steckenpferd lílíom- 
tej-szappanát

azelőtt Bergmann-féle liliomtejszappant 
(jegy: 2 bergmänner) hogy ezeplőktől 
ment, fehér arcbőrt, valamint gyengéd 

arcszint nyerjünk.
D a r a b j a  8 0  fi 11 é r.-ér t k a p h a t ó :

StráhU 7esW ír«lt-nfl
Csáktornya.

971 4 6 -6 0

Egy jó erkölcsű, í á f  tanulónak
felvétetik

Fischei F. (Stransz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

[ T i  RG B A M - p o  r
az egyedüli szer, mely az Ö sszes ro v a ro k a t g y o r
san és alap o san kipuszlitja; üvegben — 30, — .60,

I l. — és 2.— koronáéit kapható

T I U G U Л M T 1 N К  T и  К A
re csakis P o lo sk á k  ellen üvegekben — 40, — .80, 1.20,

2 60 és 5. K. kapható minden jobb drogériában, fűszer-és 
4* festék-kereskedésben, ahol Tirgram-Plakátok ki vannak füg-

geszlve. Ügyeljünk a „ T I R G R A M “ névre. G y á r:
S  B u d apest, IV . kér., K á ro ly -u tc z a  I.

/ ................ ................. .............. ......... .......... ..................................4

I A G R A R I Ä 1
I MAGYAR GÉPFORGALMI RÉSZV. TÁRS.

Benzinmotorok 
Benzincsóplők 
Malomberendezések «#.

Kérjen minden gazda 
----- árjegyzéket

Levélczim: 872 28—62

„AGRARIA“ Budapest, Vácz-út2.
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Ha látlak oh Zacherlin, a szivem is dohban, 
De nem fogadlak el, ha kínálnak tokban. 
Tokban a mi van, haszontalan dih, с/ЙЛ, 
Aftd/ ugyan nem döglik, se féreg, se a sváb.

Zacherlin üvegben! Ez az igazi szer,
Legyen áldott a ki készít, százszor és ezerszer 
S valahol függ Zacherlin plakát,
Ott kapható Zaherlin egész éven át

Nyomatott Fischel Fíilöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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G a b o o n  A ra k . -  C lea n  t itk a . d & O tU G U g S k  @ á g k á S k á S l  G k G k ig h & U S b  i S f r / И к / Я Ь / Я к / Я к
_mmázsa 1 m.-cent. kor. ПП. ö t f t f t l t f t f t f t f W f W f t l W f W j g

rÖzs páenieav ‘̂ oo - "  Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat. 5
лгра Joőmen 13 50 — T 3 r  4j9
Zab Zob 15 0 0 -  xfv .
Kukoricza uj Kuruza nova 13 4 0 — V J r  \ ^ l 4 C 8 l t C 9 *
Fehér bab uj Grab beli 16 00— @

Vegyes bab ! zmésan 12.00__ !S| A Csáktornyái Takarékpénztár Rész- дь
Kendermag Konopijenoseme 20.00-  v *  vénytársulat igazgatóságra közhírré adja, Ж
Tökmag Koscice 20 00-  hogy folyo ÍV augusztus 23-ára «50 5Z«rdáll meg:-

ukk°n^------ Gndmrka— uoo-----------] nyitja hetibetét illetve heti betétek alap- r ?
i"L d  hirdetmény. 0  Ján íolyósitandó ClökjÜölCJÍII iZ lttíg íU K  V. A

A kir. járásbíróság mini tkvi. hatóság ЦгЛ CSOpOftjíT#

Csáktornyái lakos végrehajtatónak Gutterman WÁ l i e S Z t v e i l l l l  S Z a i l d e k O Z O k  k e r e t n e k ,  £ > i

Ä Ä i T Ä Ä S Ä  й  Ь°вУ az intézet üzlethelyiségében sze- X
szám alalt a Csáktornyái Takarékpénzlár ál- Д £  m Ö l y e S e i l  V a g y  l e v é l i l e g  j e l e n t k e z z e n e k .  д | Г  
lal beadod visszárverési kérvény lolylán а И  * ~  ,525 1 __1

í S S T l X ^ a t t í r S  Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й
ügyvédi költség és munka díj tőke, ennek 
1905. évi november hó 3-tól járó 5 száza-
lékos kamatai, 17 kor. 40 fill, per, 9 kor M  4Ь Фь Фь d b  d b  db d b  d b  d b d b  d b  d b  d b  d b  d b  d b  d b  d b  d b  d b  d b  d b f l f
80 fill, végrehajtás kérelmi, 12 kor. 30 fill
árverés kérelmi és 12 kor. 30 f.-ben ezut- 0 * 1 *  ^ •- + \JrSzikvizgyar megnyitás.
és 146. illetve 185 §-a érteimében a nagy- Щр Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, У
kanizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái ^ 3  , . , . . . . 0 л 7 /Ш
kir. járásbíróság területén fekvő a csáktor- J ?  h°g)T egy teljesen uj, modern gepekkel felszerelt 
nyai 1299 számú telekkönyvben 469/a hrz. Що
szám alatt felvett korábbi árverésen Persz- • "I • г' л Л
tecz József marburgi lakos által 2850 ко- Я  T
rónáért megvett egész ingatlan 2216 kor. k U # JA l_ V  ▼ J  t l  l  С  A11 1
50 fill, becsárban a telekkönyvi hatóság hi- rendeztem be.
Vtl'am7 hftT|Yi'ii[|iimiir' y 71 »ни i n in lininr Ezentúl tehát nálam naponta jutányos áron friss szik- ^
Wollak Rezső ügyvéd vagy helyettessé köz- VÍZ és gazeuse kapható.
benjöttével megtartandó nyilvános bírói ár- Teljes tisztelettel
verésen eladatni fog. Що m

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Jú K e le m e n  J á n o s  к

, o . , A: T eznL kf nók 1аГлгПнкьЛ  becsár S  520 3 - 3  kereskedő. —  Rákóczi-utcza óL10%-at készpénzben vagy óvadekkep^s pa- Щ6 í  ̂ ^
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő ^  ^ ^ ^ ^  ^  ^ ^  ^  ^  ^ ^  ^ ^  ^ ^
részletben még pedig az elsőt az árverés — ------- --------------------------------------------- ---------------- ----
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alalt, a másodikat ugyanattól 45 nap alatt
a harmadikat ugyanattól 75 nap alalt az j^L e fflá«
árverés napjától számítandó 5 °/o os kamat- 'Ш  A  n m r a s z e n t m á r t o n i  S p »
tál együtt az árverési feltételekben mégha- м  ___ ^ * i  ^ ^ I I  ^
tározóit helyen és módozatok szerint lefizel ni Я р |  Г П  3  S O C l t S  П  i t O  I S l l S S T S

1л1чА1п/у||п1лллп1 pályázathirdettetik. Javadalma: pénz- ®
J u I Z d l ü E K U l u u U l l  l ®  ben ТОО kor. (ÍOOO koronáig való kié- Ш
t~ r n'\ * 1 'К , (жgészitésért folyamodva lesz.) 1 szobás ujjk
О es  te l  s z á z a lé k o s  Ж  lakás bntorozva, 2 öl kemény tűzifa ^
kamatra,  földbirtokra, ^  pályázati batáridő augusztus 25. Tanítónők is SS
szilárd anyagból é p ü l t ®  pályázhatnak. Kérvények Kecskés Ш
házakra, gyorsan és biz- \ж Ferem^z esp. pléb. iskolaszéki elnök ®

tosan megszerez, (Wj czimére küldendők. ®
^  ^  \  ^  О  ( e í  Muraszenlmárton, 1907. aug. 9-én. I&pl

m  s-ю bankbiz-omíüjL Щ  Dobs” K4lm!ln körjeg5 Ш
я  u ó u n d v á n .  1 т ш ш ш ш м т  >
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' f0 1 1 I előfizetőink né vjcff у zc;ko.-----------  ----- J
B á d o g o s :  E r e d e t i  S i n g e r  v a r r ó g é p e k  : K ő f a r a g ó  é s  s í r k ő  k é s z í t ő :  Uri- es |0i dinit, játék és díszműáruk:

Hübsch Manó, (f«M*nr.M»r) Csáktornya Singer Со, Arpid-utoa Csáktornya Tcrsstenyák Bódog, Csáktornya Kel.................
üorner Sándor „ L i k o r g y a r :  V a s k e r e s k e d e s :

É p ü l e t  é s  m ü l a k a t o s :  llm-l,singer M és tini Csáktornya |.roslomk (iu8ztiv, Csákion,va
B o r k e r e s k e d ő :  Horváth István Csáktornya » m U  Bcrnyák Károly, utóda

Máyer Testvérek, Csáktornya , . . . . . .  V á S Z O n k e r e s k e d ő :
F é r f i  s z a b o k :  M é s z á r o s :  Szi»om*ik Antal, Csáktornya

Ivacsics Ignác/, Csáktornya N,l*.y Mátyás, Csáktorny a V ß n  |ök _

B o r b é l y  é s  f o d r á s z :  . . , . Ó r á s  é s  é k s z e r é s z :  Hajas József, Csáktornya
F é r f i  e s  n ő i  d i v a t á r u k  : ..... ív,soraik Ottó,

Nádasdi Nándor, Csáktornya I ollak Itt mai, v.i t |b*nceeV Gábor I
Mik S7ÍIAr<j Zrínyi Viktor, Csáktornya тпевеу uauor, „ I
M ik ríZHara, , P p z s f f ö g v á r  ■ Antonovics József, ,, I
Zobay Mihály Stndo p e z s g ő g y á r .  Becsey Albert,

F u s z e r k e r e s k e d e s e k :  Muraközi pezsgőgyár, Csáktornya Horváth Mihály (Fehér galamb) ,, I
B u t o r r a k t á r :  Todor R. utóda, Csáktornya P é k  : Horváth Géza, „ I

Schwarz Lipót, Varai din ” Stolczer József, Csáki«,rnya
Ifj. Premecz Miklós, „ R Ö f Ö s k e r e s k t íd Ö  : Fruszátz Alajos, „ I

P 9 nl/i>áQ 7 > Sostarics Pál, Perlak Deutsch /sigmond, ,, I
L Z U K r a b Z . Szeiverth Testvérek Szomhatlielv Hirschsohn Testvérek, Csáktornya Schlesinger Mór „ I

Kertész Lajos, Uáktorny,, Vessel,-.,yi nteza S z á l l  i t ó  é s  d e s z k a  k e  r e s k .  Miháii «ídéglőZa vasnlhoz
| /n Vp и л 7 Я |е. Löbl Mór és fia, Csáktornya Singer Salamon, Szohoticza I

C z i p é s z  : í \ a v e n a z a K .  Kalchbrenner Итоне/, Stridó I
Masztnak József, Csáktornya Hajas József, Csáktornya T e j e t  é s  t e j t e r m é k e k e t  I

Horváth Géza, ,, Csáktornyára házhoz szállít I
D i v a t á r u h á z -  Gcrstmann Lipót, „ Hányavári gazdaság. Zongora készítő, hangoló és raktáros: I

'ner/er Izidor, Csáktornya K é k f e s t ő :  Ü v e g  é s  p o r c z e l l á n k e r e s k :  W,,gS ^ t KS i ^ é - t é r  itt **yka"“ a I
Liszt és Brodnyák, Stridó Scheiber Mór, Csáktornya Tódor. R. utóda, Csáktornya. 6 1ц I

Könyv- papír- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Stransz Sándor Csáktornya. I
A  t3C> i3C>óC» , X , ,,У, I

I IR  П FTFS  FK Császárfűrdö f f t s r e  *<“ *
I M U L  I L U L I \  = = = = =  rröif!!?kénel̂ hév̂izüna’  ̂ választék uj es fltjütszott I

________________________________= =  fürdő, modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 7 n n r T n r á | /  n i p l f l i f l f S L i  f lIQ Q F’ia^’ I
iszapfürdők, uszodák, török-, kő es m árványfür ZOHgOraK, piaHIHOK, TUSSMar-

f e l v é t f t t n e k  dök; hölég , szén sav as-és  villamosviz-ftirdök. Ivós —  _____
és belegzesi kúra. 2U0 kényelmes lakószoba. Szó m O n Í U m O K 0 S  C l ГП D 3 1 Г П О К  D 3  П . |

e lap kiadóhivatalában. Ild kTro7>ekt7s7"nS"eBkés ыпп-пое kaid R é s z le tf iz e té s re
Az igazgatóság. Hangszerek bérbe adatnak. ,J9i lJ-2o____ ________****************** _____*************************** I

£  Я Csáktornyái állami tanitóhcpzö íntczct Ш |
^  köztartása részére szükséges ^  I
ф  I. husnemüek, hentesáruk és zsír Jjj I

*  II. liszt, kenyér és sütemény I
Ш III. fűszernemiiek és hüvelyesek Щ I
*  IV. a tej ■ f
S  V. a tüzelőanyag *§jj
^  szállítókkal kötött szerződés alapján szereztetnek be. A szállítás ID07. szeptember 1- w  
у  tői, 1908. aug. 81-ig tart. Ä
j B g k  Az írásbeli, lepecsételt borítékba zárt és I koronás bélyeggel ellátott ajánlatok / t f y

W  a bánatpénzzel együtt f  hű 18-ántléli 1 2  az intézet igazgatójánál nyuj- W  
Щ tandók be. (Az I. bánatpénze 600 К., a 11. bp. 800 К., a III. bp. 200 К., а IV.'bp. ^  I  

gggw 100 K., az V. bp. 800. K. — A biinatpénz értékpapírokban vagy takarékpénztári be- .jCi 
tétkönyvben is letehető. Minden szül lit u n d o  ideírni cikk évi összes értéke и leteendő 

tSv bánatpénz húszszorosa. Azon vállalkozó, akinek az ajánlata elfogadtatott, a bánatpénz Ш

# kétszeresét tevő biztosítékra tartozik kiegészíteni a befizetett összeget. —  A lisztet fű- я
szerneműeket és kőszenet szállítani kívánók ajánlataikhoz mintákat tartoznak csatolni, w  I  
Minden továbbira felvilágosítást ad az igazgatóság. I

$  Ш  Usikt»r"}'a, 190-,. aug. 8. H A R G I T A I  | Ó Z S E F  igazgató, ф  I

# # # #  % # # # ! %  # # # # # # #
N y o m ato tt F isch el F iilöp  (S tra u á z  S á n d o r) k ö n y v n y o m d á já b a n  C sá k to rn y á n  I

к  I
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