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STRAUSZ SÁNDOR.

Alkohol.
Szokásunk, hogy a Balkán államokról 

mindig csak kicsinylő, W néző hangon 
beszéljünk. Ha valami eszeveszett, értelem 
nélküli gazdálkodást akarunk jellemezni, 
nem találunk hamarjában megfelelőbb jelzőt 
annál, hogy »balkánszerü«. Ebben benne 
van minden. Anyagi és erkölcsi züllöttség, 
csőd. korrupció, szóval az állami életben 
előfordulható minden szenny, baj és vesze
delem.

Csakhogy a közmondásoknak már rég
től fogva nincsen igazuk

Ez a szállóige is olyan, hogy réges- 
régen idejét múlta.

A Balkán nem egy téren messze túl
szárnyal bennünket. Ha 3emmi más előnye 
se lenne felettünk, az mindenesetre megvan, 
hogy maga intézi el politikáját és nem függ 
semmiféle szomszéd akaratától. Ahol mégis 
ilyen függést látunk, azt a kényszerűség 
hozta magával, de hogy önként nehéz jármot 
vegyen a nyakába, arra a Bálkán államok 
történetében még példa nem volt.

De mi most nem erről akarunk be
szélni. Társadalmi kérdést választottunk. És 
szomorúan kell tapasztalnunk, hogy bizony 
van a ^társadalmi életnek is oly tere, me
lyen nem versenyezhetünk az oly mélyre 
lebecsült Balkánállamokkal sem, mert sajna, 
még olt sem tartunk, ahol ezek már réges- 
régen vannak.

A román parlament alőtt az alkohol 
élvezetének korlátozásáról szóló lörvényja- 
javaslat fekszik. Kétségtelen, hogy ez a tör
vényjavaslat mihamarább meg is valósul, 
mert igazán éleibe vágó reformokat tar
talmaz.

A javaslat legkiemelendőbb pontjai, 
hogy január elsejétől kezdve a korcsmajog 
monopólium. Megszűnik önálló vállalkozás 
lenni. Minden községben, ha 3000-nél több 
lakosa van, legfeljebb csak egy,kisebb köz
ségekbe egyetlenegy korcsmának sem sza
bad lennie. A korcsmák az állam tulajdo
nát képezik, vezetőjük állandó állami alkal
mazott, kinek havonkinti fizetés jár.

Ezzel a javaslattal egyszeriben megol
dódik az iszákosság kérdése. Nem áll sen
kinek anyagi érdekében, hogy vendégeket 
tovább ivásra, dőzsölésre buzdítson, és nem 
lévén hitel, megszűnik a féktelen garázdál
kodás is.

Igaz, hogy a javaslat folytán 30,000 
korcsmáros család elveszti existenciáját, de 
minden reform áldozatot követel, és azlán 
valami nagyon nincs is okunk sajnálni eze
ket az áldozatokat, mert hiszen mestersé
gük nem volt úgysem a legideálisabb, mivel 
legnagyobbrészt az emberi gyöngeség és 
szenvedély kiaknázásán alapulnak.

Nézzük most, találhatunk-e a mi állami 
életünkben ehhez hasonló súlyú és erélyű 
intézkedést az alkoholizmus ellen. Bizony

szégyenkezve be kell vallanunk, hogy ehhez 
képest csak gyermekjáték mindaz, ami ná
lunk idáig e téren történt.

Legutolsó hatásúnak látszó rendelet az 
volt, hogy a korcsmái hitel négy koronán 
felül nem terjedhet. De ennek is csak any- 
nyiban van gyakorlati haszna, hogy négy 
koronánál nagyobb összeg italok fejében 
nem pörölhelő. Büntető intézkedéseket azon
ban nem találunk e rendelet ellen vétők 
elriasztására. Már mostan mi ennek az ered
ménye. Az, hogy a korcsmáros csak annak 
hitelez, de azután a hitel igen tekintélyes 
összegre is felrúghat — akit megbízhatónak 
ösmer és akiről tudja, hogy nem fogja a 
dolgot pereskedésre terelni.

De ezzel azután ki is merült mindaz, 
amit az állam az iazakosság korlátozásá
ra tett.

E szenvedély ellen még egy téren 
folyik azonban a harc, és pedig a társadal
mi téren.

Egyesületeink vannak, kiknek prog- 
rammja az alkoholizmus elleui küzdelem. 
Sajnos azonban, hogy ezeknek az egyletek
nek csak az tartozik a kötelékébe, aki egye
sülés nélkül sem innék, mig az, aki ebben 
mulatságát találja, aligha fog ide tagul be
iratkozni.

A felolvasások, szónoklatok stb. amit 
a szent cél érdekében sűrűn rendeznek, 
igen lelket viditóak ugyan, de az a baj, 
hogy az összes résztvevők azután testületi
leg el szoktak zarándokolni a vendéglőbe, 
hogy egy pohár sör mellett vitassák meg a 
boldogító eszméket.

Szóval, papirgalacsinokkal hiába ostro
molunk valami hatalmas várai. Ha hatha
tós eszközt akarunk a szeszfogyasztás kor-1 
lálozására, úgy azt csakis az államtól vár 
hatjuk. Még pedig nem is kell soká keres
nünk a módozatokat, egyszerűen követni 
kell Romániának példáját.

De még ennél is tovább kell mennünk, 
Legelsősorban is követeljük a vendéglők va
sárnapi teljes munkaszünetét. Egész feles
leges, hogy a nép borgőzös lebujokban szó
rakozzék egyetlen szabad napján. Nemcsak 
fölösleges, hanem káros is. Olvasókör, hol 
szellemi táplálékot is talál a testi mellett, 
sokkal hasznosabb, feltétlenül üdvösebb. — 
Lehet, hogy eleinte nélkülözni fogják sok 
helyen a megszokott szórakozást, de ezért a 
csekély kellemetlenségért bőven kárpótolja 
majd az elégetlenkedőket az a határozott 
javulás, melyet nemcsak egészségükben, de 
anyagi viszonyaikban is tapasztalni fognak.

Régi, de nagyon is kopott kifogás az, 
hogy az állam nem nélkülözheti a tetemes 
szeszfogyasztás adóját. Nélkülözheti, mert 
nélKÜlöznie kell. Ki hallotta még valaha, 
hogy erkölcstelenségre alapítsák az állam 
életét. Ki hallotta, hogy az államnak csődöt 
kell mondania, ha lemond tisztességtelen 
jövedelmeiről.

A költségvetésben körülbelül 12 millió 
koronára van beállítva a szeszkontingensre 
eső fogyasztási adó. Hát olyan horribilis 
összeg-e ez? Nem ér meg annyit a polgárok 
egészsége és anyagi fellendülése, nem tekin
télyesen több a nyereség, melyet a fokozott 
jövedelem utáni adó biztosít az állami ház
tartásnak?

Amilyen mértékben bezárulnak a korcs
mák és lebujok, ugyanabban az arányban 
fognak telni a népművelő helyiségek, a 
könyvtárak, az egyesületek.

A korcsma útjában áll a műveltség 
terjedésének és csak ha ezt az akadályt 
elérhetjük, csak abban az esetben terjedhe
tünk tovább a műveltség, a tudomány ut
jain. Mién késlekedjünk tehét? Miért vár
junk arra, hogy teljesen lemaradjunk a né
pek nagy versenyében.

És ha megint szóba jönnek a Balkán
államok, ne legyintsünk kicsinylően kezünk
kel, ne mosolyogjunk megvetően; sok, igen 
sok kérdés van, melynek megoldásában ezek 
az apró államocskák megelőztek. x.

K Ü L Ö N F É L É K

Tudom, hogy .  • .
Tudom, hogy nem lehetsz soha, soha párom.
Mégis érted száll titkos sóhajtásom.
Tudom, hogy másnak nyílsz, másnak vagy virága:
Mégis, mégis te vagy szivem minden vágyai

Tudom, hogy nem lehetsz soha, soha párom,
Édes, eper ajkad, csókba soh'se zárom;
Mégis, mégis te vagy bohó telkem álma.
Szivem boldogságát, csak te tőled várja!

Neveddel alszom el, egyetlen szerelmem;
Neveddel ébredek, édes minden aégem.
Csillagos éjszakán, utánad sóhajtok,
Ha a szellő susog, hallom édes hangod.

Add ide kiskezed, hadd nézek szemedbe
Sugarán hadd lássak lelked szép egébe.
Tudom, hogy nem lehetsz soha, soha enyém.
De néha sóhaj id küldd el mégis félém !

............ő.

—  Megerősítés. A m. kír pénzügy- 
miniszter Andor István perlaki kir. adóhiva
tali ideiglenes minőségű adótisztet ezen állá
sában véglegesen megerősítette.

— Igazságügyi kinevezés. A király Har- 
sányi József letenyei iárásbirósági jegyzőt a 
vasvári járásbírósághoz albiróvá nevezte ki.

— Ügyészségi megbízott. Az igazság
ügyi miniszter dr. Hajós Ferenc helybeli 
gyakorló ügyvédet a nagykanizsai kir. ügyész
ség kerületébe ügyészségi megbízottá ren
delte ki.

— Járási tiszti értekezlet. A Csáktor
nyái járásban az előirt járási tiszti értekez
let minden hó 4-én, a járás székhelyén t&r- 
tatik meg. Ha esetleg e nap vasárnapra es
nék, úgy az értekezlet a következő hétköz
napon lesz megtartva.



—  Tanfelügyelői látogatás. Dr. Ru-
zsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő 
m. hó 18-án Csáktornyára érkezett, még az 
nap értekezletet tartott a tanítóképző tanári 
testületével, a következő három nápon pedig 
az intézet összes köztarlási és tanulmányi 
viszonyait vizsgálta meg Febr. 22-én pedig 
a városi érdekeltséggel és a kisdedóvó elnök
ségével a Csáktornyái óvónak államosítása, 
kettéválasztása s a Pusztaién állítandó 3-ik 
állami óvónak felállítása tárgyában tárgyalt.

—  Március 15. Március idusának 60-ik 
évtordulójál az idén is megünneplik nem
csak országszerte, de nálunk Csáktornyán 
is. Ez évbeu a Csáktornyái áll. tanítóképző- 
intézet ifjúsága ünnepli meg a nevezetes 
évtordulót. Az ifjúság az előadásra már 
nagyban készül, fellép ének* és zenekarával 
is. A programm sorozatát jövő számunkban 
közöljük; most csak arról adunk tudósítást, 
hogy az ünnepély a Zrinyi-szállo nagyter
mében í hó 14-én este lesz. Meghívók nem 
bocsájlatnak ki, a lap utján hivalik meg a 
hazafias közönség.

—  A Megyei Gazdasági Egyesület kö
réből A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület 
úgyis mint Zalavármegye Központi Mező- 
gazdasági Bizottságának Zalaegerszegen f. 
évi február hó 4-én tartott ülésében a kö
vetkező,. Muraközt érdeklő ügyeket tárgyalta: 
1. A vármegye alispánjának megkeresésére 
az ujjáalkotandó lótenyészbizottmányba al- 
elnök előterjésztésére a bizottság a követke
ző tagokat hozza javaslatba: Csáktornyái já
rásban: elnök: Tóth István, tagok: Knezevich 
Viktor báró, Muray Róbert, Mesterich Ala
dár. Perláki járásban: elnök: Verlv Ernő, 
tagok: Mestrich Gábor, Hajdinyák István, 
Farkas Lajos, Visnics András. 2. Az 1908. 
évi állatdijazások megtartására nérve a bi
zottság elhatározza, hogy az 1908. évben 
Perlakon állatdíjazást fog rendezni. 3. Tár
gyaltatott Ráczkanizsa község vásártartási 
kérelme, mely az alispáni hivatalnak véle
ményezés végett megküldetett. Az ügy ugyanis 
abban áll, hogy Ráckunizsa község 4 vásárt 
van jogosítva évente tartani, azonban jog- 
gyakorlat folytán 1862. év óta, miként az 
iratokból kitűnik, évente 5 vásárt szokott 
tartani. A november hó 3-án tartani szokott 
5-ik vásár megtartása az 1906. évben be 
lett tiltva. Ráckanizsa község most azon 
kérelemmel fordul a kormányhoz, hogy ezen 
5-ik vásár tartását részére ismételten enge
délyezze, miután elbirtoklás folytan erre 
egyrészt jogot szerzett, másrést a vásártar
tási jogot annak idején Festetics György 
gróftól 5 vásár tartásával vették meg. A 
soproni kereskedelmi és iparkamara, tekin 
tettel a kereskedelem és iparnak Ráckani- 
zsábani gyenge fejlettségére, a kérelem el
utasítását hozza javallatba. A bizottság 
azonban az előterjesztettek megfontolása 
után egyrészt a szerzett jogoki a való tekin
tettel, másrészt gazdasági szempontból a vá
sártartási jogot ezen egy vásárra is engedé
lyezhetnek véleményezi, s ennek megszer
kesztésével az előadót megbízza.

—  A takarékpénztárak nagyhete. A 
helybeli három takarékpénztár közgyűlései a 
múlt héten értek véget — amikor tiszta 
képet nyújtottak vegyoni helyzetökröl s az 
adminisztrációban szükségessé vált egyéb 
intézkedéseket tettek meg. A legrégibb a 
takarékpénztárak között a Csáktornyái Ta
karékpénztár, amely febr. 15-én már 36-ik 
közgyűlését tartotta meg. A takarékpénztár 
forgalma 3 millió 220 ezer К volt, tiszta 
nyeresége 67664 К-t tett ki. Egy-egy rész
vény után 12 К osztelékot fizettek. A rész-

. vények száma 2000 db. Jótékony és köz- 
» hasznú célokra fordítottak 880 К-t. Az 
: igazgatóságba Pethő Jenőt, Strausz Sándort; 

a felügyelő-bizottságba Herzer 1z dort vá
lasztották meg. — A Muraközi Takarékpénz
tár febr. 20-án tartotta meg immár 27-ik 
közgyűlését. A tiszta nyereség itt 36874 K-t 
tett ki. Osztalékra a 200 részvény utáu 
100— 100 К-t fizettek, a tartalékalapnak 10 
ezer К jutott. Jólékonycélokra 723 korouát 
fordítottak. A tisztikarban az alapszabály- 
szerű változások következtében, elnök lett 
ismét Horváth Lajos, igazgató Morandini 
Bálint, aligazgató Mózes Bernát, igazgatósági 
tagok Prusalz Alajos, Neumann Samu, Gra- 
ner Mór; elhalálozás következtében Moran- 
dini Román, Neumann Róbert. A felügyelő- 
bizottság a lemondó Margitai József helyébe 
— kinek működéséért jegyzőkönyvi köszö
netét szavaztak — Bállá Emil drt válasz
tották meg. Rendes tagok még Neumann 
Salamon, Neumann Simon; Viola Vilmos, 
Zoor Dénes póttagok. —- A Csáktornyavidéki 
Takarékpénztár 12-ik közgyűlése febr. 22-én 
folyt le. A pénztári forgalom 1783826 К 
volt; a tiszta nyereség 30425 K. Egy-egy 
részvény után 12 К osztalékot fizettek. A 
részvények száma 1500. Jótékony célra 
440 К-t szávaztak meg. Igazgató lelt újból 
Cvetkovics Antal, aligazgató Tóth István; 
igazgatósági tagok: Wolf Béla dr, Deutsch 
Salamon; felügyelő-bizottsági tagok: Pólyák 
Mátyás, Thorday János, Besnyák Lajos (ren
des), Zrínyi Károly, Polesinszky Emil (pót).

—  Adományok* A helybeli tűzoltó-egye
sület részére a következő adományok folytak 
be: a Muraközi Takarékpénztár részérói 80 
К (az egylet) s 50 К (a zeneegylet részére); 
a Csáktornyavidéki Takarékpénztár részéről 
40 K; az Első Magyar Alt. Bizt. társaság 
részéről 50 К; a Foncíére biztosiló társaság 
részéről 10 K. — A helybeli Jótékonycélu 
Nőegyletnek a Muraközi Takarékpénztár 80, 
a Csáktornyavidéki Takarékpénztár 30 ko
ronát adományozott. — A helybeli Szépílő- 
Egyesületnek a Csáktornyái Takarékpénztár 
100, a Muraközi Takarékpénztár 60, a 
Csáktornyavidéki Takarékpénztár 40 korona 
adományt juttatott. — Az Iparosifjak-Egye- 
sületének a Muraközi Takarékpénztár s a 
Csáktornyavidéki Takarékpénztár 40, illetőleg 
30 koronát voltak szívesek adományozni. 
Az adományozóknak hálás köszönetét nyil
vánítanak ezúton is az elnökségek.

—  A Csáktornyái Izr. Nőegylet múlt hó 
8-án tartott táncvigalmán felülfizettek: Wol- 
lák Rezsőné 20 K; Dr Wolf Béla, Dr. Gán 
ger Jenő, Hirscnmann Nándor, Dr. Schwarc 
Albert, Grünwald Sándor fVarasd), Hochsin* 
ger Sándorné, Horváth Ferenc (Flórenz), 
Neumann Róbert, Klein Béla (Béca), Nagy 
Gézáné (Budapest), Rosenberg Lipót (Belo- 
vár), Strausz Sándorné, Mózes Bernát 
10— 10 K; Dr. Scbwarcz Lajos 8 K; Dr. 
Hídvégi Miksa 7 K; Herzer Izidor, Mayer 
Herman, Hirschmann Adóit, Heilig József, 
Dr. Samuely Oltó, Viasz Nándor, Lustgarten 
Samu (Somogy Balhás), Dr. Scbwarcz Mór 
(Győr) 6— 6 K; Pethő Jenő, Hajas József, 
Ozv. Gharmalz Regina, Wollák Rozső, Bene
dikt Ede, Schwarz J. főrabbi és neje, Neu
mann Samu, Lobi Rezső, Rosenberg Rezső, 
id. Heinrich Mór, Heinrich Miksa, Lustgar
ten Mór (Bécs), Klein Zsigmond (Budapest) 
5— 6 K; Sonnenberg Jahana, Pálya Jéihály, 
Graner Henrik, Gerstmann Lipót, Hirschler 
Emil, Salon Péter, Sleinberger F., Masinák 
József, Lustgarten Anlrinette, Bayer Samu 
Hoffman Gyula, Graner Mór, Fischer Vilmos 
Dr Viola Vilmos, Graner Miksa, Weisz Mik

sa, Varga Sándor, Pátkai Jákó, Csakathur- 
ner Ármin, Plichta Béla, Scheffer Rezső, 
Pataky Kálmán, Kühn Albert (Vinica), Wol
lák Ernő (Látrány), Frank Károly (Boglár), 
özv. Fischer Jakabné (Ludbreg), Neumann 
Tivadar (Lapany), Gold Ferenc, Bayer Gyula 
(Zalaujvár), Kohn ignátzné (Rendek), Fried
rich Náthán (Polstrau), Weisz Fülöp (Beluvár) 
Feigelstock Gyula (Peresznye) 4 —4 K; Dr. 
Bállá Emil, Schwarcz Henrik (Budapesl), 
Kayser Lajos, Dr. Wollák Béla, Wollák Vik
tor (Budapest), Hirschmann Leó, Rosenberg 
Richárd, Rosenberg Kálmán, Benedikt Ármin, 
Mráz Testv., N. N., Gráner Henrik (Bpesl), 
Székely Vilmos, Hoffmanh Lipót. Bachrach 
Zsigmond, Strausz Miksa 3—3 K; Hoch- 
singer Gyula, Weisz Viktor, Zrínyi Károly, 
Singer Lajosné (Hódosán), Bolgár Benő, 
Friedrich Zsigmond, Weisz Sándor, Meider 
Albert, Meider Márk, Gráner Béla, Gráner 
Pál, Klein Vilmosné, Wetlendorfer Dávidné, 
Holub Oszkár, Kalmár József, Heinrich Sán
dor, Kreutz Lipót, Koblenczer Henriette, 
Spitzer Izidor Robitschek N. Berger Vilmos 
Wiezner és Krausz Horváth Arthur, Schwarcz 
Izor Schwarcz Adolf (Budapest), Zeisler Li
pót (Zágráb), Deutsch N, Pollák Gyula, özv. 
Neumann Józsefné, Nádasdi Nándor, Arany 
Izor (Zalaegerszeg), Robinsohn Ármin (Grácz), 
Hirschier Gizella, Kotzig Károlyné, Mikk 
Szilárdné 2— 2 K; Premetz Miklós, Hirsch
mann Miksáné, Herlinger Sándor, Molnár 
Ferenc. Mussil Jeromos, N. N., Nádasdi Jó
zsef, Neumann Salamon, Schwarcz Antal, 
Wollner Márk, Taussig Oszkár, Pogány Ernő, 
Vajda Andor, Krall Mátyás, Kovacsevics 
Imre 1 — 1 K. A nemesszivü adakozóknak 
ezúton is hálás köszönetét nyilvánítja az 
elnökség

—  Fogások kerti magvak árusításá
nál. Hogy mire képesek a zavarosban ha
lászó emberek, azt legjobban mutatja a mag- 
elárusitással foglalkozó egyes kereskedők 
ravaszsága, kik máshonnan beszerzett kerti 
magvaikat a Mautner-télé árjegyzék folyó
számaival jelölik, mert ezáltal azt a hitet 
akarják kelteni a vevőkben, hogy Mauthner- 
féle magot kapnak. A közönség ne hagyja 
magát .megtéveszteni, — mert akármi
lyen szám van a tasakra pyomva, hi 
nincs rajta a Mauthner név, akkor az a ta- 
sak nem is tartalmazza az általánosan leg
jelesebbnek elismert Mauthner-léle kerti 
magot.

—  A kreátelovaci magyar kápolna 
ügye. KreStelovác község magyarságától kap
juk a következő sorokat: »Jól esik szivünk
nek, hogy magyar testvéreink oly áldozat
készen támogatnak bennünket. Papok, bírák, 
földbirtokosok és egyszerű emberek is kül
dik adományaikat hozzánk, buzdító sorok 
kíséretében, hogy csak ne lankadjunk mun
kánkban, hanem Isten segítségével fejezzük 
be azt, amihez hozzáfogtunk És keli-e bol
dogabb érzés, amidőn látjuk, hogy reformá
tus, izraelita slb. testvéreink is szintén tá
mogatnak minket! Eddigi gyűjtésűnk a »Mu 
raköz« áltat gyűjtött 31 koronával együtt 
521 К 48 f, de reméljük, hogy ez összeg 
nagyobbra is fog növekedni. Köszönjük, 
nagyon szépen köszönjük az eddigi adomá
nyokat és kérjük az egész magyar társadal
mat, hogy továbbra is támogatni szívesked
jék minket. A krefttelovácí magyarok nevé
ben: Molnár Pál«.

—  Sorozás Poriakon. Az idei fősorozá
sok a perlaki járásban március hó 18— 24-ke 
között tartatnak meg; elnök Kolbenschlag 
Béla megyei főjegyző, orvos dr. Böhm 
Sidney, állításköleles 1032.



—  Műkedvelői színi-előadás. A Csák
tornyái Korcsolya-Egylet a Zrínyi szálló nagy 
termében f. évi március hó 2-án műkedve
lői előadással egybekötött táncmulatságot 
rendez. Színre kerül a Gyurkovics leányok 
cimü 4 íelvonásos kitűnő életkép. Az előadást 
Bakos G. dr. rendezi. Szereplők: Szenteh De- 
zsőné (Gyurkovicsné), Marton Irma, Todor 
Margit, Kayser Mici, Kayser Ella, Hirschmann 
Rózsika, Strausz Rikica, Dénes Jolánka 
(Gyurkovics leányok), Szenteh Dezső (Rad- 
ványi br. ezredes), Kayser Bandi (Radványi 
gyámfia: Gida), Grau Géza (Horkay Feri 
földbirtokos), Magdics László (Sándorly, or
szággyűlési képviselő), Hutter Géza (Semsey), 
Kelem°n Ferenc (Gyurkovicsék inasa). Az 
előadás kezdete 8 órakor. Belépődíj: sze
mélyjegy 3 K, családjegy 3 személyre 7 K, 
minden további családtag után 1 — 1 K. Az 
előadásra nagyban folynak az előkészületek 
s az erőket tekintve élvezetes estére van 
kilátásunk. Ez magyarázza meg a nagyfokú 
érdeklődést, mely a holnapi est iránt a tár
sadalom minden rétegében oly élénken mu
tatkozik. A tiszta jövedelem a korcsolya
pályán felállítandó melegedő költségei fede- 
zésére fog fordíttatni, miért is íelülfizetések 
köszönettel fogadtatnak.

Az egyesület felkéri mindazokat, kik 
az estélyre tévedésből meghívót nem kap
tak, hogy eziránt Strausz Sándor könyvke
reskedőhöz fordulni szíveskedjenek.

—  Mezőgazdasági bizottsági tag. A 
Csáktornyái járás mezőgazdasági bizottságába 
póttagnak Kováts Emil helybeli uradalmi 
intéző választatott meg.

—  Lopás. A Festetics Jenő gróf tulaj
donát képező kismihályfalvi határban levő 
erdőből ismeretlen tettesek a mull hó fo
lyamán több száz korona értékű élőfát le
vágtak és elloptak. A csendőrség járőre a 
nyomozást megejtvén, megállapíltalott, hogy 
a lopást Barát András gyümölcshegyi lakos 
követte el, ki tettét, amidőn kikérdeztetctt, 
be is ismerte. A tolvaj birtokában levő 119 
kor. értékű fa lefoglaltatott, a tettes pedig a 
nagykanizsai kir. ügyészségnek felielentetett.

—  Sikkasztó molnár segéd. Sztrelecz 
József karlovcsáki (II. Hegyker.) laKos, ki 
Sopár Mihály kozlovcsáki lakos molnárnál 
volt mint segéd alkalmazásban, múlt hó
5-én gazdája kárára 70 kor. készpénzt el
sikkasztott. Feljelentése a kir. ügyészségnél 
megtörtént.

—  Meggyanúsított kocsis. Nemec Ja
kab kocsis, pernyáki (II. Hegyk) lakos azzal 
gyanúsíttatik, hogy múlt hó 16-án a déli 
órákban Hegyet Ágnes pernyáki lakos ká
rára záratlan tyúkóljából 6 drb. tyúkot 7 
kor. 20 fillér értékben ellopott. Nemec a 
helybeli kir. járásbíróságnál feljelentetett.

—  Körözvény. Múlt hó 23-án Dráva- 
csány községbe egy drb. pej szinü magyar 
íaju, levágott farkú kanca ló tévedt. Ezen 
ló, jogos tulajdonosa által, Drávacsány köz
ség elöljáróságánál í. évi március hó 10-ig 
átvehető, ellenesetben az árverésen fog a ló 
eladatni.

—  Fősorozás. Az idei sorozás a Csák
tornyái járás területén a következő napokon 
fog megtartatni: 1908 április hó 22-én a 
Csáktornya nagyközségi és a muraszentmár- 
toni körjegyzőséghez tartozók, 23-án a drá- 
vacsányi és stridói körjegyzőséghez tartozók,
24-én a muraszerdahelyi és felsőmihályfalvai 
körjegyzőséghez tartozók, 25-én a Csáktor- 
nvavidéki és bottornyai körjegyzőséghez tar
tozók, 27-én a Drávavásárhely nagyközségi, 
nagyfalui és murasiklósi körjegyzőséghez 
tartozók, 28-án a belicai és viziszentgyörgyi

körjegyzőséghez tartozó mind a három kor
osztálybeli állításkötelesek. A sorozások a 
fenti napokon délelőtt 8 órakor a Zrínyi- 
szálló nagytermében lesznek megtartva. — 
Polgári elnök: Kolbenschlag Béla megyei 
főjegyző, orvos dr. Kovácsics Ferenc, állí
tásköteles 1171.

—  Gyanúsított erdőör. A kemény tél 
s a nagy szegénység a múlt hó folyamán 
arra vitte Glavina Margit, Jambrusics Bára, 
Verbánics Flórián, Kollár Elek és Levánics 
Bálint bottornyai lakosokat, hogy elmeritek 
a közeli muraszilvágyi erdőbe gályát szedni. 
Németh János muraszilványi lakos erdőőr 
közibük lőtt s a lövedék Glavina Margitot 
találta, ki ez által 7 napig gyógyuló testi 
sértést szenvedett. A gyanúsított erdőőr a 
nagykanizsai kir. ügyészségnél feljelentetett.

—  Szórakoztató est Nagypiszanlcán. 
A nagypiszanicai magyar fiatalság febr. 23-án 
tánccal, szavalattal, élőképpel egybekötött 
hangversenyt rendezett, amely a legvérme- 
sebb remények megvalósulását is messze 
haladta meg. A szórakoztató est nem tün
tetés akart lenni a horvát »testvér-nemzet« 
ellen, hanem inkább a társadalmi osztályok 
összevonása volt a szándék. Volt azonban 
az estnek egyéb tanulsága is. Egy igen fon
tos mozzanat, t i. az, hogy oly óriási kö
zönség jött össze, ami nem mindennapi do
log és hatás. A heterogén elemek ezen cso- 
portulása: a népnevelők intensiv és kitartó 
hazafias munkásságának a gyönyörű ered
ménye és jutalma Nemcsak a Julián-nép- 
oktatók sikere, de záloga fajunk életrevaló- 
ságánák és a kultúra, a nemzeti eszmék és 
eszmények iránt való fogékonyságának is. 
A műsor igen változatos volt. Á Hymnuszt 
s több más dalt a daloskor énekelte. Hal
ler Jenő szabadelőadást tartott az üzlet és 
hazafiságról. Több pont után a Családi je
lenet c. feminista dialógot, melyet Haller 
Jenő irt, Haller Jenőné s Rác Béla taníló 
adták elő igen ügyesen és nagy sikerrel. 
Az est fénypontja a 10 felnőtt leány által 
előadott jelenet a Csongor és Tündéréből 
volt, melyet Haller Jenő alkalmazott helyi 
viszonyokhoz és Ilallerné rendezett. Hatása 
leii hatatlan volt, utána tánc következeit. 
A zene magyar volt s a hangulat is, vala
mint a kedv is magyaros volt. A tiszta 
jövedelmet a szegény magyar fiúk felruhá
zására fordíták.

—  Köszönetnyilvánítás. Muraköz Hegy
vidéki Olvasókör február hó 23-án tartotta 
zártkörű láncmulatságát [könyvtári alap ja
vára, amire az alább jegyzettek voltak szí
vesek felülfizetni, kiknek e helyen mond 
köszönetét a kör nevében az elnökség. — 
Vogler József cégt. Petanc 10 K, Maurics 
Karolina Luttenberg 3 К, Pollák Emil Alsó- 
lendva és Bellec Ede Stridó 2— 2 K, Da- 
nitz Sándor, Krampatils József, Novák Ká
roly Csáktornya, Stranc Elek, Prekopa Ká
roly, Kalchbrenner Ferenc, özv. Pelritsch 
Mária, Dr. Csillag Dezső, Náday József Li
getfalva 1 — 1 K, Br. Knezevich Viktor 72 f, 
Lupuleszku N. 50 f.

—  Nyilvános köszönet. Gróf Batthyány 
Pál a budapesti egyetemi ifjak »Zalamegyei 
Kör«-ének 59 koronát adományozott, amely
ért az elnökség hálás köszönetéi fejezi ki 
ez utón is.

—  A pölöskei tüzkárosultak javára 
újabban Antonovics József ur Csáktornya 2 K. 
adakozott Köszönettel rendeltetési helyére 
juttattuk

—  Nő, mint házasságkötési tanú.
Krasely Elek drávaegyházi lakosnak Mirics 
Katalin dráskoveci lakóssal a dráskoveci

anyakönyvi kerületben f. év február hó
2-J-én történt házasságkötésénél tanúként a 
vőlegény leánya, Krusely Éva férj. Horváth 
Györgyné szerepelt. Ez bizonyos az első nő, 
ki mint tanú szerepelt házasságkötésnél az 
anyakönyvi törvények életbe lépte óla.

— Szerencsétlenség. Sziládi látván pá
lyamunkás f. hó 18 án Koror-alsódomboru 
állomás közeiében kieseti a haladó tehervo- 
natból. Sziládi ugyanis neki támaszkodott a 
kocsi ajjajávak, mely kinyílt és a munkás 
kib kott, az esés következtében egyik lába 
eltörött A szerencsétlenül járt embert sérü
lésével a nagykanizsai közkórházba szállí
tották.

—  Adomány. A Muraközi takarékpénztár
r. társ. a Csáktornyái szegényalapnak 60 
koronát, a Csáktornya Vidéki tkpéuztár rész
vénytársaság ugyanannak 50 koronát mégis 
a Csáktornya Vidéki takarékpénztár a Csák
tornyái kórházalapnak 40 koronát volt szi
ves adományozni, melyért a község elöljá
rósága köszönetét nyilványitja.

— Muraköz magyarosítása céljaira a 
Csáktornyái Takarékpénztár és a Csáktornya- 
Videki Takarékpénztár 50—50 koronát, a 
Murakö>i Takarékpéztár 60 koronát volt 
szives adakozni, melyért ezúton is hálás 
köszönetét nyilványitja Graner Miksa a Csák
tornyái kereskedelmi kaszinó elnöke.

—  Az alsófoku ipariskola tanulói köz- 
zül a magyar nyelvben tett legjobb előme
netelt tanúsítottak között való szétosztása 
céljából a Csáktornyái Takarékpénztár és 
Muraközi takarékpénztár 20— 20 koronát 
adakoztak, melyért ezúton mond köszönetét 
Graner Miksa gondnok.

—  Adomány. A Muraközi Takarékpénz
tár 80, a Csáktornyái Takarékpénztár 60, 
a Csáktornyái Vidéki Takarékpénztár 30 
koronát voltak szívesek a helybeli izr. nő- 
egyletnek adományozni, a mely nemes, ado
mányokért ez utón is hálá:> köszönetét mon
dok; Wollák Rezsőné elnök.

— Közgyűlés. A muraközi pezsgő
gyár részvénytársáság tegnap délután 2 óra
kor tartotta alakuló közgyűlését. 
Részvénytőke 150000 korona, mely 300 db 
egyenkint 500 korona névértékű részvényre 
oszlik. A vezetőség a következőképen válasz
tatott meg. Igazgatóság: Elnök Dr. Hajós 
Ferenc. Alelnök Stráhia Ferenc. Gondnok 
Czvetkovics Antal. — Ügyvezető igaz
gató Hirschmann Nándor. Igazgatósági tagok. 
Hirschmann Leó, Rosenberg Lajos, Stráhia 
Károly Csáktornya, Dr. Hajós Kálmán, Dr. 
Forbáth Frigyes, Dr. Erényi Ullmann Károly, 
Murai Róbert Budapest. Dr. Isoó Viktor 
Zalaegerszeg. Felügyelő bizottság: lovag 
Ahsbahs Lajos, Budapest, Filipics Lajos 
plébános, orsz. képviselő, Benedikt Béla, Ha
jas József, Strausz Sándor, Plichta Béla 
Csáktornya.

—  Áthelyezés. A m. kir. pénzügymi
niszter Horváth Antal kaposvári m. k. adó
tisztet a Csáktornyái m. k. adóhivatalhoz 
helyezte ál.

— örült a vonaton. Tegnap délután 
az 1 órakor Budapestről jövő gyorsvonattal 
egy huszárfőhadnagy érkezett Csáktornyára, 
ki már a vonaton izgatottan viselkedett és 
útilársait folytonos ijedelemben tartotta, 
Nagykanizsa és Csáktornya között többször 
ki akart ugrani a vonalból. Itt a pályaud
varon ezután teljes erővel kitört rajta az 
őrültség. Leszállították a kocsiról és csellel 
sikerült a varasai kórházba szállítani. Állí
tása szerint Farkas székesfehérvári születésű 
6-ik huszárezredbeli, szabadságon levő fő
hadnagy.



Od povanja dohana.
V Magjarskim trojovrsti dohana povaju. 

NajveC povaju s velikim listjom, Zmetnoga, 
prostoga dohana, как je na pr. szamosháti. 
Malo áirje i éuda fim Se Üstje ima szuloCki, 
Zvun toga je debrecinski, tiszai, tak zvani 
szegedi rózsa, kigyósi kuba, pennsylvaniai
i. t. d.

Kam menje povaju Iehkoga, boije re- 
kué vrtnoga dohana, kam spada tak zvani 
muákat dohán — Sim spada verpeléti, faddi, 
fogarasi; a iz med muákat dohana: csetneki, 
vitnyédi, galócsi, szentandrási i t. d.

Pri nas v Medjimurju bude [se dvojo- 
formo dohán sadil i to: suloéki i vrtni muákat.

Na kakáim fundusu je moci povati dohana?

Doha« je néjakohaklih,niti gledeő zraka, 
niti íunduáa. Как se zraka tiée, zrasle pod 
toplo-moévamim, pod mrzlo moévarnim i 
zrasle pod naáim suhim, toplim zrakom.

Kaj se funduáa tiée, zrasle na pésku, 
na ilovaéi, na pesnatoj zemlji na vapnenoj 
i na ér nőj zemlji.

Za dohán povati je najbolái on íunduá, 
éteri je né preveé pretrdi, nili preveé pre* 
mehek, tojest srédnji funduá, de je reőemo 
po priliki 1 fertalj péska a 3 fertalj zemlje.

Zeinlja na svaki naéin mora puhka 
biti, kajti v takvoj zemlji dohán friáko do 
jakoga korénja dojde, i s Cim vékáé korénje 
ima, stim se leZi i bolje hrani.

Na z oranoj gmajni i kréovini izvrsten 
dohán zrasle, nego зато od drugoga leta 
poóemái, как se zemlja zorala.

Koj dobroga dohana oée povati, on po 
moguénosti mora paziti, da dohana nebu 
sadil v preveé jakoj érnoj zemlji ili pák na 
Őista slaboj zemlji, как je ilovaéo. Na takáoj 
zemlji zato zrase dohán, ali nikaj nevalja.

Isto tak se moramo Cuvati takáe zemlje, 
étere je v dniki, mokra. Takáa zemlja je 
premrzla, na áteroj se dohán jako kesno 
dozreli a viáeput se niti nemro dozreliti. — 
Od takáega dohana Üstje je hrapavo, debelo, 
hudoga téka, teZko gori i rád se skvari.

Как se ima pripraviti i obdelati zemlja ?

Pri ovom pitanju moram napré posta- 
vili, da ov posel zavisi od toga, kakov je 
funduá i kakso silje smo povali na zemlji 
predi, как bi na njoj dohana sadili.

Ako je junduá jako trdi, Zilavi, onda 
nebu preákodilo, ako zemlju éetiriput zor- 
jemo. A na mehkim funduéu su dosta tri 
orali.

Ako smo droben Zitek povali, onda se 
mora najpredi s praéiti, i to plitvo, od 5 do 
10 cm. globoko. S tim nesmimo óakati naj 
ménje, kajti ako se slrniáée posuái, onda 
makar spraáimo, velikoga hasna od toga 
nebumo imeli, Ta oral je najboljáa za draé 
s íundati.

ürugoé se orje, obraéa koncem oktobra 
meseca ili v ptvoj polovici novembra, i to 
od 20 do 25 cm. globoko. Pluga malo 
globié pustimo, tak, da svako léte do 2— 3 
cm. divje zemlje zorjemo gori, stera se do 
protuletja od zmrzlavice rezpusti. To tuliko 
hasni zemlji, как da bi ju po srednjem po- 
gnojiü.

Ali pri ovoj rali moramo jako paziti, 
kaj nebi globié orali od 25 cm. kajti pre- 
globoko ral bi morali s velikim kvarom 
naplatiti. Kajti se véli: ki éuda lövi, malo 
prime. Po orali se zemlja nesme vlaéiti.

Tretjiput se onda orje, da véé zima od 
pusti i da je véé zemlja sposobna za oral. 
Ako je moévarno vreme, onda se na pro- 
tulet.e zemlja opet do 25 cm. globoko mora 
zorati.

Ako pák je protuletje suho, onda mesto 
tretje rali zemlju globoko povlaéimo ili Ze- 
leznim valekom povalekamo, da zrak more 
célú zemlju prejti. A da ovomu deli hasén 
nedojde pod kvar, predi как bi sadili do
hana — v majuáu mesecu — z nova po
vlaéimo ili na nlaboma okopamo.

Poleg takáega dela nam zemlji nepre- 
suái veter, vés draé pogine a zemlja nam 
ostane puhka.

Kak i da se gnoji pod dohán ?

Dohán isto tak, как svako drugo silje 
samo onda obrodi, ako zemlju popravljamo, 
gnojimo.

Pri dohanu je najvekáa vrednost, ako 
vu dobro gori. Zato bi najvekáu faüngu na- 
pravili, ako bi pod dohán na protuletje gno- 
jili, da se sadi. V takvom sluéaju dohán 
jako bujo rase, ali za nuc je né, kajti smrdi 
i nega moéi spuáití. Najbolje éini on gazda, 
koj svoju zemlju, de véé kani dohana sa- 
diti, jedno leto predi pognoji i to s prhkim, 
zrelim gnojom.

Pod dohán prvo léto gnojiti je зато 
onda moéi, ako je zemlja hamuéna. I onda 
se mora najkesne v jesen pogoojiti, a iáée
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íz proslosti.
Тек áto zavirih blaZena Ti duboko,
A prvi put u muZko oko 
Iz zlatna si mi dao pit’ kondira,
Od onda nigdje-nigdje neimam mira.

Jama u gluhoj toj samoéi 
Lieéim bolne rane své 
Ali meni nij pomoéi 
Propalo, je za me sve.

Tvoj mi smieáak sunce sjajno 
Koje mjeri sreée svod —
Tvoj mi pogled svjello táj no 
Prediono za ljudski rod.

Kada sunce Ti zapane 
Zapa za me radost sva 
Mjesec sine tugi mojoj 
Bol mi daje spornen Tva.

Kaztasmo se; — mnogo nemoj zborit 
Тек staru ranu mogao bi razgorit, 
Muéaljivo mt samo ruku podaj 
1 zadnji pogled joáte к lomu dodaj

I u lom gledu éitati bi rado:
Da Zaliá, áto si moje Ziée 
Raztrovao baá — pogazio nogem 
AI onda bjeZi-bjeZi s milim Bogom.

Nekrivi me; uz drugu koju 
Táj priegor Tebi — bit ée lak —
Sred Ziéa — ja éu preéemerna 
Pomiáljat na Te, éasak svak.
Jedan otok znadem samo 
Gde bi mogla sretna bit'
Tvoje srce — daj mi tamo 
Kojibicu sagradit.
Tako duáo meni biva
Tako trpim Ti ja sad
Jer samo proálosti jeka zvom
Po svjetu mene — poput kletve goni.

M . J .

Vadasija.
No, to je ipák za éudo, da smu se véé 

jenkrat ziáli s njim. Oh, oh, как nam je 
lepő bilo, dók su nam oni znali áale pripo- 
vedati. Pák vender, naj buju tak dobri i 
denes nam jednu povedati. Во nam slajáa 
kaplica »medjimorca«

Ako rano Zelite, naj vám bo. Samo 
nesmete nikomu povedati, da smo se ziáli, 
drugaé bi morti moral na sam faánik dojti 
na svate к JoZeku. A znate dobro, éi doj- 
damo med svate, onda vura taki stane.

No, Bog nas poZivi, kakti stare znance
Bormeá je Medjimorec iáée na vek 

vredna kaplica.
Aha! Vezda éujte.
Vi veéput znate reéi: gospon je gospon. 

Ja vám budem stopram povedal, gdo je 
pravi gospon.

Znate, kaj je to »groN. Prosimo ponizno, 
éuli smo véé, da je grot veiki gospon ze- 
meljski.

Oéete znati, gdo je vékái gospon od 
grofa?

No pogonite!
Vidite, da neznate!
Vékái gospon od grofa je njegov prvi 

♦ posluZnikt.
Keéimo »Leibhuszar«
Zakaj ?
Zato!
Bili su Vám dva grófi blizu jeden к 

drugomu. Рак po navadi iáli su vu drugu



je bolje, ako na ténkoma pognoji strniáée i 
onda podorje.

Kraski gnoj je boljái как konjski, svinj- 
ski gnoj nevalja. — A s  áekretnim gnojom 
se nigdar nesme gnojiti. Isto tak se nesme 
gnojiti s kurjeki Med sémimi gnoji je naj- 
bolái mlaj. — Dober je i pepel — zvun od 
lapora — kojtíga zméáamo med átalni gnoj, 
iii pák pred protuletnom ralom posiplemo 
po zemlji.

Moöi je i s prahom gnojiti. ali to je 
nigdar né par átalnomu gnoju. — Ako s 
prahom gnojimo, onda moramo praha véé 
v jesen po drugi rali posipati po zemlji.
Za kaksim siljom jc najbolie dohana saditi?

Poznato nam je, da svako silje drugo- 
formo hranu nuca i svako v drugim polo- 
2aju ostavi zemlju, da se véé silje dőli 
zeme.)

Najfiniái i najjakái dohán zraste na 
grahoriáéu a osobito za bikeáom, prém ako 
se pod njcga gnojilo, Isto tak dober dohán 
z raste na deteliáéu — ako je zemlja dobro 
obdelana, как sam to prije spomenul. Isto 
tak z raste napáeniéiáéu, ako je zemlja predi 
jedno léto bila pognojena.

Véé hujái dohán z raste na kuruziáéu, 
repiáéu, kalamperiáéu, kajti koruza, répa, 
krumpir isto ono hranu ceca iz zemlje, как 
dohán.

Silje po priliki ovak moramo preme-
njati:

1. léto: — bikeá, pod njega gnojiti:
2. * dohán
3. » páenica
4. * kuruza ili krumpir.
S jednom reéjom najfiniái i najjakái 

dohán na onoj zemlji raste, koja je bila 
jedno ili dvé leli predi dobro pognojena.

Grede za glavaticu.

Ako oéemo, da dobimo lépoga i éuda 
dohana, moramo se írsiti, da glavaticu s 
őim rané posadimo.

Rano glavaticu samo v toploj gresdi 
moéi spovati. Na mrzloj gredi spovana gla- 
vatica se nemre rano vun posaditi; takvu 
glavaticu potli nucamo, da véé je dohán 
posajen i ako se átérő betvo posuáilo na 
onom mestu spunimo spotlanjáom glava- 
ticom.

zemlu, gda su njim vu ruke dali »áiámi- 
áeke« od zlata.

Так Varn i ovi dva susedi vdideju 
jenpot dalko ali su ostali doma »Leibhu- 
szari« Drugaé je ne! mora sused svojega 
suseda pozvati na ju2inu.

Poále po njega prvoga koéoáa sparad- 
nimi konji i koéijom. Bormeá se koéija 
glancala kaj no!

Doáe! je! Ne samo on drugi »Leibhu- 
szar« nego i drugi prijatelji.

Kaj mislite, как je stol zgledal?
Flaáe, kője su poéivale vu kutu, doáe- 

tale su se na stol. Peéenae, ribe, naranée, 
p&hereji, no, velim vám svega je bilo, kaj 
si samo vmrtelni élovek 2eleti more.

»Gazda« natoéi onu fmu kupicu i naz- 
dravi svoje mile goste. Daj dragi Bog, da se 
veéput zidemo ovak veseli skupa. Dakak, 
misül je pod tim, da naj gospon pravi gróf 
Cim veéput otideju zdoma.

Zenske su se povlekle v kút, pák su 
se tak s prijatelile, da su áalicom kave pile 
»Bruderáafta«. Mu2ki pák vu ekstra hi2u, 
no, vezda je poéela pripovest.

Oéeml О lovu!

Najpredi moramo mesto zebrati, de 
oéemo glavaticu povati. Za glavaticu navék 
takvu gredu zeberimo, de nepostoji voda. 
Jer bi se moglo pripetiti, da je vékái de2dj, 
da bi voda kre grede postala, kaj na veliku 
ákoiiu sIu2i glavatici.

Greda mora na takvom mestu biti, 
de veter ne puái. Najbolje je za glavaticu 
takovo mesto, kője na ju2noj strani !e2i 
hi2e ili drugoga stanja. Ako takvo mesto 
némamo, onda moramo célú gredu sve okoli 
zagraditi, od sevra najménje na jeden klafter 
visokoma.

Da smo véé zebrali mesto, onda mo
ramo zmenti, da prama onomu kuliko véé 
oé**mo dohana saditi, как piora velika biti 
greda. Za jednu starirfsku mekotu je tréba 
170 cm. áiroka i pol devet metrov duga 
greda, A za vrtnoga dohana mora biti greda 
170 cm. áiroka i 17 metrov duga.

Za toplu gredu, tak zvanoga gnojaka 
samo zreloga kraskoga gnoja nucajmo. Konj
ski gnoj je prevruéi, kratko vréme trpi, к 
tomu v konjskim gnoju se radi povaju vrlci.

Da smo véé gnoja pripravili, priredili, 
onda onu gredu, de kanimo glavaticu po
vati, najpredi skopajmo na poldrugu lopatu 
globoko. Vu tu jamu meéimo priredjenoga 
gnoja, ali né sega na jenput, nego na rede. 
Da jen red nameéemo, onda moramo dobro 
zgaziti; na to dojde drugi red onda opet 
zgaziti, tak dugó, dók nezdignemo gnoja 
láée ober zemlje do 30—30 cm. visoko.

Da smo stim gotovi, onda moramo za 
gredu rému napraviti z desek ili s ku- 
ruzinja. Kajti je né éuda materijala potrebno 
к tomu, zato je najbolje rému z desek slo- 
2iti. Rému se slo2iti je őista lehko. Celiri 
deske skup zbijemo s éavli za jen pedenj 
krajáe i vo2e как je gnoj sklajeni. Od ju2ne 
strani je dosta jedna deska 20— 30 cm. 
visoka nego od severne strani mora biti na 
poldrugu desku visoko a skraja pák na ákal 
slo2imo dvé deske tak, kaj bode ran pasalo 
к prvoj i zadnjoj stranki.

Da smo s rémom gotovi, onda ju mo
ramo deli na gnoj. Ako je dobro slo2ena, 
onda sve okoli réme na jen pedenj iáée 
vun stoji gnoj. — Rému moramo dobro 
pretisnuli na gnoj, kaj nigdi neostane nikái 
re2ek.

Znaá kaj bratec Han2ek, véli Jan2ek. 
Moj ti je gróf jenput bil na vadasiji zme* 
nőm vu Aíriki. Dakak, bez mene nikam 
neje megel iti vlov, ar mu niáée neje znal 
tak hilro nabiti puáku, как ja.

Samo posluáaj!
Iáli smo on, onda ja i naá inoá je ne- 

sel sebom drugu puáku, da bo mogel lezdaj 
streliti, ako kakána zver dobe2i.

Idemo. idemo, torbu lovsku sem dakak 
ja nesel.

Komaj da smo se hapili posla, ovo ti 
pred nas jednoga zajéeka.

Moj gazda digne puáku, koja je bila s 
kuglom nabita, pák ti ga na cila, i evő zaj* 
éek se skotura. Ja ga zdignem i spravim 
ga vu torbu.

Idemo par korakov dale, evő ti jedne 
lisice. Ja dam gazdi drugu puáku, koju je 
melóm toga naá inoá nabil, on pukne i evő 
ti, lisica je doli. Ja nju zdignem i spravim 
nju vu torbu.

Idemo, dale, evő ti jednoga vuka. Gaz
da na cila, vük padne, a ja njega vu torbu. 
Na jenput vidimo jednu hijénu. Gazda nju 
je prehitil na jeden kip. Hejd s njom v

Da je i to gotovo, onda moramo éakat 
jedno dva dni, dók se gnoj dobro skadi 
Na tretji dén nameéemo v rému na gnoj 
najfiniáu drubnu zemlju, pák je drvocep ili 
áumska zemlja, po 5 —G prsti na debeloma. 
To zemlju moramo jedno 5— 6 dni svaki 
dén s motiéicom preobrnuti, prekopati, kaj 
se od gnoja sva prék jednako stopi.

Da smo i s tim gotovi, onda dojde red 
na sétvu. Isto onu zemlju nesmemo veékrat 
pod séme nucati kajti s tim lehko beteg 
rezáirimo med glavaticom.

(Drugiput dalje.)

KAJ JE NOVOGA ?
—  Skolska svecanost. Lepu sve- 

éanost su obdr2avali 20-ga februara vu éa- 
koskoj polgarskoj ákoli. Pálya Mihalyu, pr- 
viáemu direkloru je poslal Apponyi Albert 
gróf, kultusminister lépi list, za one trude, 
skojemi je éez viáe let ravnal polgarsku 
ákolu. Na ovu sveéanost doáel je doli Ru- 
zsicska Kálmán dr. kraljevski inápektor, i s 
lepim govorom prédái direktoru zahvalni 
list. Po govoru se Pálya izpriéal s lépimi 
réémi v prvim redu professorom polgarske 
ákole a zatim svim dijakom, koji su za 
njega hodili v ákolu. A mi, koji smo bili 
njegovi dijaki, zahvalnim srdcem mu 2elimo 
po ovom putu, da ga Bog po 2ivi joá na 
vnogo let, vu najpovoljneáem zdravju i 
zadovoljstvu.

—  Smrt. Velika 2alost je dostigla Mar- 
gitai Jo2efa biváega direktora éakoske pre
parandije. Najpovoljneáu éerku Eugeniu iz- 
korenila mu je neőemurna smrt Pokojnica 
je 2ena bila Farkas Lajosa, grofoskoga 
iápana v Turcsiscsu koj se ve s te2kim 
srdcom 2aluje za svoj mladi par. Svega 
skup 20 let je spunila, tri léta 2ivela vu 
zakonskim staliáu, i evő — denes véé po- 
2iva v hladnom grobu. — 22 ga februara 
popoldan ob 5 vuri su nju sprevodili na 
vekiveéni poéinek. Sva éakoska gospoda i 
z okolice vnogi bili su na sprevodu i svaki 
je 2alostnim srdcem gledal témnu raku, v 
kojoj je le2alo njeno mlado lélo. Naj poéiva 
vu miru Bo2jem!

—  Növi notarjus. ^a mestu pok. 
Pintarics Pavla notarjuáa v Orehovici su

torbu. Dojde ti jen medved. Velki, kaj no, 
Gazda za2meri, a medved je na zemli. Ko
maj sem vtegnol vu torbu spraviti, как ih 
je brzo prehitaval.

Kaj me glediá tak besno?
No, onda kaj je bilo?
Vidimo jednoga strahovitoga oroslana. 

Так su mu se óéi svélile, как cev od puáke.
Vas bi deset pobeglo od njegvoga, gle- 

danja ali moj gazda? On ga na cila, i evő 
toga oroslana vu torbi.

No znaá, reée njemu Han2ek: ako ti 
je tvoj gazda iáée elefanta strelil, pák si 
ga spravil vu tu tvoju torbu, onda te tak 
plusnem, da ti zubi odletiju do tvojega 
gazde.

Vídiá, to si mi véé mogel pri vuku 
povedati, dók sem ga v torbu spravljal, 
barem bi bili jednu pili vu zdravje oaáega 
prijateljstvo, kojega mislim, da niti elefánt 
nebode mogel raztrgati med nami, как su 
te zveri moju torbu.

Bog poáivi naáega gazda i mene s 
Várni.

I________ k.



februara 17-ga Czira Sándora zebrali za 
notarjuáa.

—  Muracsánysko skolnicko zbi- 
ranje. Jód se dobro séCamo na onu bunu, 
koja je nastala v Muracsányu zbog ákolnika. 
Vu tréma broji spisali smo célú stvar, как 
i zbog Cesa je nastala buna i kakve pos- 
ledice su joá odzadi. Öve dneve je Cvia Pál 
z Muracsanja poslal izdatelju naáih novin 
jen drugi list, v kojem vpiáe célú zbiranje 
i s jednim putom spriCava se, da je on 
torna né kriv, da je ta stvar ónak ziála, 
как se Citato. Da nebu to rnislil, da mi 
samo jednomu damu prav, a drugomu рге- 
kratimo pata, da si svoju osobu obrani, evo 
predloZimo pred poátuvane Citatelje iz njeg- 
voga lista sledeCe tak, как on зат piáé:

»Zbiranje je bilo nekoji dan, novembra 
meseca, nemrem se sétit upravo dana polek 
veliki brigah a joá neáCi se iz menőm briga, 
da bi me mogel vu Zlici vode vtopiti. Kad 
pred zbiranjem muracsanyske obcine je bilo 
vun dano na glas, da onda i onda bude se 
ákolnik zbiral vu naáoj fari, mi obCinari 
smo se pri obCinski hizi skupa po navadi 
zestali i Cekali jesmo to zbiranje ali kad je 
doáel g. sudec iz Preloga, vu naőoj rimo 
katolickoj cirkvi je svaki äkolnik svoj glas 
i orgulovanje pokazal, onda su i3li gospoda 
ákolniki i g. sudec iz Preloga iz Zandari 
notarjuá Muracsányski iz ákolskimi izbori u 
kancelariju gde su na votume зато ákolski 
izbori, polek g. sudca volje Dergovics Gyulo 
nam na Zalost izebrali i g. birov je na ob
iok izkriknul kakti obcine gazda da Dergo
vics Gyula za ákolnika i za navuCitelja vu 
Muracsány-obCini izebran.

Kad je ovo pripeCenje preálo, obCinari 
su se proti ovomu poslu zdigli i votume 
podpisali na stotine koji su izrekli, da ovoga 
ákolnika neCeju.

Po svetki su se ljudi ziáli jeden den 
izvelikim veseljem i sbandorn koja njim je 
igrala gori i doli po seli, da DergoviCa neCeju 
vu Muracsanju, ali naá notariuá odmah je 
napisal jelentéáa vu Prelog к sudcu po ma
lim birovu, koji je na husarskim konju od- 
jahal i po poldan su doSli Zandari i sudcom, 
da budu Muracsány obCinu uniátili.

Onda su par gospodarov pohodili iz 
onim punornoCnim listom veleCastnog gos- 
podina kanonika Peczeka i prosili jesu list, 
da su odputovali do naáeg velikoCastnog 
biákupa u Zagreb, i opitali se jesu, da jeli 
je Dergovics potvrdjen za ákolnika u Mura- 
csanyu i veliko Castni biákup je odgovoril 
da nije niti nebude.«

Zvun ovih redov najdu se vu Gvia 
Pavlovim listu i takové reCi, koje neCemo 
recilérati, jer nepristojni glas neima mesta 
v »Medjimurju.« Mi зато tuliko odgovorimo 
od naáe strani na ovaj list, da kaj se zbi- 
ranja i bune tiCe, to bude veC rezpravil sud, 
pred kojim bu imel Gvia dosta prilike raz- 
svétiti célú stvar. I onda bumo veC vidli, 
koj ima prav: ili uCitelj ili Cvia. — Kaj se 
samoga zbiranja tiCe, Gvia как se vidi, jako 
slabo pózna ákolskoga zakona, koj tak veli, 
da uCitelja — budi on orguljaä ili nesamo 
ákolski zastupniki imaju pravo zebirati, a 
ne farniki, a pri drZavnoj äkoli ga minisler 
imenuje. Так ako su ákolski zastupniki ne 
átéli po volji obcine zbirati, zakaj si onda 
spunjavaju volju nad onim, koj je neduZen, 
i to je uCitelj? Kaj misli Cvia, da s uCile- 
Ijom, diplomranim Covekom moCi tak po- 
metati, как s najzadnjim kanasom ? Ono 
vréme je veC preálo, da su uCitelja drZali 
za prostoga slugu, i odposlali ga, da se njim 
vidlo. Od uCitelja veC dén-denes vnogo po-

trebujeju, zato je i vreden, da ga brani 
zakón prjti svakoj buni, puntariji.

Jeli nebi bilo lep^e к ákolniko iti-i 
ovak mu reCi: Gospone, pri nas je takva 
navada, prosimo njih, naj nam vu buduC- 
nosti spunijo ono, kaj ljudstvo Zeli. Mi 
znamo, da oni neznaju horvatski i zato 
malo teZi ide stvar, ali to se sve da popra- 
viti po vremenu, kajti smo veC imeli dva 
takove ákolnike, koji su ne razmeli horvat
ski, pak ipak su nam po volji sluZbovali. 
Так I njih prosimo, da se toga ravnaju. 
Tarn je ov ili on, koj sve naSe navade 
pesme pózna, njega preporuCamo i njim da 
se dospomeneju, kaj je za Ciniti.

I mi smo .osvedoCeni, da bi mladi Covek 
posluhnul ljudi, trsií bi se sCim predij dos- 
tiCi ono, kaj je potrebno к tomu, da zado- 
volji faraiké. Po takvim putu nebi doáel ni
ti jeden Clovek pod iztragu, neprilike, stroSke, 
как se to dén-denes moreju nadjati svi, koji su 
ljudstvo spuntali Mi mislimo da je niti jed- 
nornu nevolju okolo suda hoditi i lecati se 
od nepotrébnih stroákov. S lépőm reCjom 
Covek navék dalje zajde, как spuntarijom 
i grobijanáCinom. Ktomu bi si mogli preápa- 
rati one stotine, kője ve posebnomu ákolniku 
plaCaju. Onakbi plaCali jednoga, a ovak je 
ljudstvo na dve strani oblerSeno, To bi si 
morali predstaviti pred oCi svi oni, koji su 
farnike v bunu nagnali, a osobito Cvia, ko- 
jemu je prekoredno Zal, da ga imenuju za 
kolompoáa. Nesejaj vetra, onda nebuá Zel 
vihra!

—  Fasnik. De je taj Covek, kojemu 
nebi doále na pamet da ovu réC Cita, sve 
one áale, nonje svakojaCke larfe i Bog zna 
kaj sve, kaj Cez céla léto samo jenput vi- 
dimo, i to ove dneve, pred kojimi stojimo 
Né nam je eil, da opiáemo sve one Calar- 
nosti, koje se opeluju od leta do leta na 
ovaj dán, saro.o na kratkoma oCemo spo- 
menuli ono vréme od kojega zhaja sve ono 
veselje, kojega se vZiva svét ove tri dni. 
Faánik réC izhaja od nemáke*fasen, faseln« 
reCi, kaj tuliko znamenuje: norije, áale ti- 
rati. Faánik dojde navék pred yelikim pos- 
tom. V Rimu za karnevala zovéju onih 11 
dnevov, koji su pred pepelnicoift. Z haja 
od taljanske karne-vala réCi tojest: zbogom 
meso! Faániku prava domovina je Italia, i 
joá od negdaánjih Saturnalia svetkov izhaja 
koje je átela rimo katoliCka cirkva zatreti 
med kráCeniki, ali zabadav. Od ove pogan- 
ske áege se ne dalo ljudstvo odbiti i zato 
se trsrsila katoliCka cirkva, da barem odevCi 
katolike od onih nesramnih, nepristojnik za 
bava, koje su pogani tirali Cez ove daeve. 
V Nemákim faánika za »tork bedakov« 
(Narren fest) zoveju. Osobito achenski i 
düsseldorfski faánik je na velikim glasu. — 
Ali i vu drugi varaái su velike parade na 
ovaj den, как vu Parizu; onda v Spanyol- 
skim v Madridu, Sevilli i Kadizu.

I pri nas v Medjimurju je dobro póz
nát faánik. Istina, da su veC skorom na 
pol zapustili one norije, koje smo prviáe 
vréme vidji, ali zato ga né sela, de se nebi 
pokazali maákori, ako niáCi drugi, 9— 10 
lét star deCec obleCe si kakáu Cohu na opak, 
na glavu si natekne s Crnoga papira zré- 
z inu larfu, v désnu ruku porineju mu kak- 
áega prota: i eto ti maákora. A po krCmaj 
brni bajz, obraCa se jeden, skaCe drugi, 
samo da se ne vmrtvi. I to trpi do polnoCi, 
dók neprogovori zvon, koj s milim glasom 
opomina kráCenike: dosta je bilo z veselja, 
obraCajte se na bolái put, ar je tu vréme 
рокоге. 1 drugi den veC s poboZnim srdcem 
dohadjaju kráCeniki к sv. meái, da premiá-

Ijavaju nad najZalostneáom dobom naáega 
ZveliCitelja.

Zbíl ga je. To je stara istina, da 
malo koj narod átima finánca i de samo 
more, naréZe ga. Ali zato je redko da Cuti, 
da bi se koj Covek na tuliko rezkuraZil, da 
bi ruku zdigel na finánca. Ove dneve se 
i to pripetilo v KaniZi. Tam su Peczelak 
Józsefa poslali к Túrok Gézi, da se osve- 
doCi jeli je ne Turek zatajil arendu od 
svoje liiZe. Turek se nad tim tak rezlutil, 
da je zgrabil za cépanicu i ónak poáteno 
naluáCil Peczelaka. Proti Tureku su podigli 
zbog toga iztragu.

—  Draga zabava. Kovács Ignáczu 
iz Felsőrajka su zmenjkali penezi. Odpravi 
sa anda v Kanizsu i tam v jednoj áparkassi 
zdigne na vekslin 4-00 korun. —  Kak je 
peneze sranil v budjelar, odpravi se na 
kolodvor, da se odpelja s eugom dimo. Ali 
prekesno je doá l̂, eug je veC odfuCkal proli 
Rajku, s Zalostnim srdcu povrne se nazaj 
vu varaá i premiäljava, kaj je ve CineCi 
Как se áeCe po vulici gori i dőli, do|du 
pred njega dvé lépe, snaZne puce i sméjeju 
se mu radostno vu oCi. Kovácsu poCne se 
na to srdce odmah gibati, как da bi ga 
áto Zegetal i zgledne se na nje. V drugim 
hipu su se veC spoznali. Da su puce zaz- 
vedile, da Kovács 4*00 korun nosi vZepu, 
odmah su ga pocele batriviti, da naj se ne- 
Zalosti zbog euga, vre dojde dimo drugi den. 
Zatim su se odpravili v jednu krCmu, de 
su se za Cas pridruZili к njim dva gosponi, 
z med kojih je jeden rekel da je navuCitelj 
iz Zalaszentmihálya, a drugi da je notarjuá 
iz Pacsa. A onda se hapiju piti i kartati. 
Kovácsa su napojili tak, da je né znal za 
svoje ime. I vzorji je veC Kovács zgubil 
svoje peneze do zadnjega fillera, a puce i 
gospoda zniknuli. To je Zalosten konec jedne 
vesele noCi.

—  Atentat proti perzijskomu sahu.
íz PerZie opet i;am Zalostni glas dohadja. 
Február 28-ga dana poslie podne u Tehe
ran zvanoj varaáu na vulici su proti áahu, 
koj je na svojim automobilu se pelal, dve 
bombe hitiig ove hitjene bombe su tri na- 
pr beZaCe uniátili i s áolőrom skupa preko 
dvadeset peráone jako oranili. Sam áah je 
neokrnjen ostal, kajti je né na automobilu 
sedel, nego na jednim drugim koCiji se je 
vozil za automobilom. — Za eksploziciju je 
áah iz svoje kuCije van stal, otiáel к jedni 
hiZi, a onda pak je nazad tiral u svoju pa- 
laCu. U célim Teheranu je velika razdra- 
Zenost.

— Za к  r? m a ré i g oa tion a re Ixva- 
da k p ropla  n a red b e, dobivá  ae na 
d eb e /in o  p apiru  p rik e /e n o  k om á d 70 
tlllérl kotta , k od  Strauax S andora  
knjizarnlm  stacunu и C sá k to rn ya .

V  Z a ia u jvá r obélnl « f á 

j v a  H aiupka Jako priiiöna яа 
kére то, biz a 2 s o  b e, p ivn i- 
ca, kuhnja, sta le  k o d , vélik ! 
sk e d e n ,? p a rm e I guhna Jed- 
na m ek ota  oran lca  ae pro*  
da Jé.

Herman Már Ja
Zaiaujvár.
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882. 877 és 876/907 sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy ь Csáktornyái kir já
rásbíróság 1907 évi V 626/1 számú végzése 
következében Dr. Hídvégi Miksa ügyvéd 
által képviselt Turk Mihály muraszombati 
lakos javára Szabó János erzsébetiaki lakos 
ellen 390 kor. s jár erejéig 1907 évi ok
tóber hó 30 n foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 1065 kor becsült 
2 ló, 2. szekér és sertésekből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a csáklomyai kir. jbi- 
róság 1907. V 611, 612 és 626/a sz. vég
zése lolyián 390 kor. tőkekövetelés, 1901. 
deczemcer hó 14-ik napjától járó 5%  ka
matai és eddig összesen 109 kor. 27 fillér
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig beszámítással a már kifizetett 
221 K.-nak,Erzsébellakon leendő eszközlésére

1908. évi márczlus hó 2. napjónak d. u 3 órója
határidőül kitüzetik 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 kész- 
pénzíizelés mellett a legtöbbel Ígérőnek becs
áron alul is el fugnak adatni.

Ü gyes  688 1— 5

képviselők
magas Jutalékkal kerestetnek

R ichard  Jenke
tareűöny (llolzrouleа и л ,  Jalou

sien) gyárához 
B R A I N  AU. Csehország.

881. szám. 907.
Árverési hirdetmény.

Alulirolt bírósági végrehaitó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1907. évi V 618/1 számú vég
zése következtében Dr. Hajós Ferenc ügyvéd 
által képviselt Csáktornyavidéki Takarék- 
pénztár г.-t. javára Hegyed Agnes mint kisk. 
Hegyed György s t. gyámja ellen 7800 К 
s jár. erejéig 1907. évi október hó 18-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 3400 koronára becsült lovak, 
szarvasmarha, bor, üres hordók, sertések és 
egyéb gazdasági felszerelményekből álló in
góságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. 
jbiróság 1907. V 618/2 sz. végzése folytán 
7 00 kor. tőkekövetelés s járulékai erejéig 
Pernyákon leendő eszközlésére

1908. vi mórczius hó 6-ik napjónak d. e. 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérő
nek becsáron alul is el lógnak adatni.
85/908. végrh. sz.

A rverési hirdetmény.

s jár. erejéig 1907. évi január hó 13-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 1322 kor. 60 fillérre 
becsült kővetkező ingóságok, u. m.: lovak, 
kocsik, hordók, tűzifa stb. nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbi- 
rósóság 19Э7. évi V. 476/3. számú végzése 
folytán 315 kor. 78 fill, tőkekövetelés,ennek 
1907. évi julius hó 1. napjától járó 5 e/o 
kamatai, 7s%  vállódij és eddig összesen 
65 kor 37 fillérben biróilag már megálla
pított költségek erejéig, Domasinecen alperes 
lakásán leendő megtartására

1908. évi mórczius hó Инк upjón ik  d. i- 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érinteti ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmébeu 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbét Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 686

Perlak, 1908 február 24.

201. 908. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a csáklomyai kir. járás
bíróság 1908. évi V 4.2 számú végzése kö
vetkeztében Dr. Schwarz Lajos ügyvéd által 
képviselt Lovrec József és neje kozlovcsáki 
lakósok javára Hegyet Agnes mint kkoru 
Hegyed György st.gyámja ellen 2518 kor. s 
jár. erejéig 1908 évi január hó 25-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 700 kor. becsült 1 tehén, 1 üsző, 
4 sertés és 1 3ertésólból álló ingóságok 
nyivános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi
róság 1908. V 42/2 sz. végzése folytán 
2518 kor. tőkekövetelés, ennek 1906 évi 
május hó 8 napjától jaró 5%  kamatai és 
eddig összesen 150 kor. 42 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig Pernyá- 
kon leendő eszközlésére

1908 évi mórcius hó 6 nipjaoik délelőtti 10 írója
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a tapolezai kir. járás- 
bíróságnak 1907. évi Sp. 733/7 számú vég
zése következtében Dr Reményi Zoltán per
laki ügyvéd által képviselt Steiner Lipót és 
Fia javára Ziegler Lajos ellen 315 К 78 í.

határidőül kitüzetik 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 kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul il el fognak adatni.

Csáktornya, 1908. febr. 20, 689
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H irdetm ény.
A Nagyméltóságu Földmivelésűgyi Minisztérium 

60900I1896. számú szokványrendelete szerint
válogatott első osztályú sima és gyökeres

Üipária-Portatis, itnpcstris-Monticóla ($ Vitis-Solonís
amerikai vadvessző, valamint ugyanily alanyokra nemesitett, lenti rendelet

nek mindenben megfelelő a legkiválóbb bor és csomege fajú

gyökeres fásoltványok
kerülnek ezen évben nálunk eladásra.

Badacsonyvidéki Szőlőtelep kezelősége,
632 r>— 16 T A P O L C Z A ,  (a  B a la to n  m e l le t t .)
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