
A kisipar fejlesztése.
Nem vagyunk ugyan próféták, de azé^t 

bátran megjósolhatjuk, hogy az új esztendő 
se hozott és nem fog valamelyes lényege
sebb javulást hozni senyvedő, tengődő, 
agyonsanyargatott kisiparunkra. A múlt év 
egy szemernyit se volt biztató a kisiparos
ságra nézve. Küzdelmesteli év volt ez.

A kisiparos, ha körültekint egyszerű 
hajlékában, szomorúan kell konstatálnia, 
hogy megkettőzött munkája, tokozott tevé
kenysége meddő marad akkor, mikor 
aránylag kevés jövedelem mellett drága 
az élelmiszer, a lakás, a ruházkodás és 
folyton emelkedik az adó stb. A kereset 
csökken, vagy legjobb esetben egy helyben 
vesztegel, de a kiadások egyre növekednek.

Minek tulajdonítható, hogy a kisipar 
nem tud fejlődni, a kisiparosság nem tud 
haladni, nem tud szabadulni a reá zúduló 
csapások alól. A baj gyökerét visszás, telje
sen elhibázott közgazdasági viszonyainkban 
kell keresnünk. Mutatkoznak ugyan törek
vések az illetékes körök részéről a kisipar 
fejlődését célzó intézkedések á lta l; de ha 
történik is valami, az oly lassú menetű, oly 
elenyésző csekélység, hagy egy cseppnek 
lehet tekinteni a tenger víztömegében.

A kereskedelmi kormány — ez a leg
főbb baj — az erős, edzett gyáripart tömi 
tele mindenféle kedvezményekkel, agyon 
támogatja a tőkés vállalkozókat, segélyezi 
abból a pénzből, amit a kisember, a szegény 
kisiparos véres verejtékkel megkeresett fil
léreiből adó címén tizei. A fillérekből be
folyó horribilis összegekből a kormány 
nagyipart támogat. A kisipar támogatását 
ugyan elősegíti a kereskedelmi kormány, 
de az a tőkepénzes gyárosok nagyösszegü 
segélyezésével nem áll arányban. Ha még 
úgy lenne, hogy egyenlő istápolásban része
sülne úgy a kézműipar, mint a nagy vál
lalkozás — noha erről szó sincs — akkor 
is mérhetetlen előnyei vannak a nagyipar
nak, mert ott van pénz, tőke, kitartás.

A kézműiparosságra pedig nem marad 
más hátra, mint tétlenül nézni* hogy teszi 
tönkre, hogy pusztítja létét, keresetét, min
denét a félelmetesen emelkedő és erősödő 
nagyipar És ha nem szorítja a kisipart a 
magyar nagyipar, ott van a még verseny
képesebb osztrákipar, mely elárasztja készít
ményeivel a magyar kereskedőket, akik 
természetesen — honi ipar pártolás ide vágy 
oda — az olcsóbb bevásárlási forrást ke

resik, hogy ők is mérsékeltebb árak mellett 
adhassák el árúikat. Kinek dolgozzon tehát 
két kezével a kisiparos; a közönségnek ? 
mikor ez jutányosabban jut bármihez a 
kereskedő révén; a kereskedőnek? mikor 
ez olcsóbban kapja a gyártól és ha nem 
a hazaitól, hát akkor a külfölditől.

A kormány iparpolitikája tehát abban 
helytelen, hogy aránytalanul támogatja nagy
iparunkat kisiparunk rovására. Nagyiparun
kat annyiban kell támogatni, hogy kiszorítsa 
a külföldi ipart, illetve versenyezhessen az 
idegen produktumokkal. A kisipart meg 
annyiban kell segélyezni, hogy a nagyipart 
létérdekeiben ne veszélyeztesse. Hol gyenge 
a kisipar, ott egyáltalán nem lehet erős 
ipar. A magyar ipar terebélyes fája csak a 
kisipar termékenyképes csemetéje útján 
lehet. A kisipar egészséges fejlődésével élet
erős, hatalmas ipart teremthetünk.

A kisipart fejleszteni kell, állandóan, 
nagy kedvvel és anyagi áldozatokkal. Ha 
már megkezdtük a kisiparosok szellemi 
képzéséi, ha szaktudásuk, értelmük, képes
ségeik fejlesztésére tanfolyamokat nyitunk és 
tartunk, ha elméletileg alaposabban megis
mertettük szakmákkal és folytatólag a gépek 
kezelését is elsajátíttattuk velük, hogy gya
korlati tudásuk is legyen, áldozzunk, adjunk 
nekik gépeket, hogy többet produkálhassa
nak, hogy megélhessenek, hogy versenyké
pesek legyenek.

A kisipar fejlesztésére szánt tőke oly 
gyümölcsöztető befektetés, mely busás ka
matokat hoz az államnak és egyben 
humánus cselekedet, mert ezer és ezer sze
gény, törekvő kisembert tölsegítene és bol
dog, nyugodtabb megélhetési biztosítana 
nekik. ________fi

Kabarét.
Ép most egy esztendeje annak, hogy e 

helyen a helybeli polgári iskola első kaba
retjéről megemlékeztünk. Nagy elismeréssel 
adóztunk akkor is annak a sokoldalúságnak 
és fáradhatatlanságnak, mellyel Boroviák 
Lajos polg. isk. tanár az iskola kirándulási 
alapjának megteremtésére a kabaréiét ren
dezte. Ma ismét abban a helyzetben Vagyunk, 
hogy a lapunk előző számaiban már jelzett 
s mull hétfőn megtartott kabaréiról hasonló-! 
képen nyilatkozzunk. Hogy nagy volt az 
érdeklődés, azt a nagyszámú közönség 
igazolta Hogy a várakozás igazolt volt, bizo
nyította a fényes bevétel, meg a viharos 
taps, mellyel a közönség a programúi min

den részét kísérte. Nagy fáradsággal járt 
ugyan a műsor összeállítása s kivitel*1, de 
nemcsak erkölcsi siker volt a fáradság jutarí ma, 
hanem szép bevétel is, mellyel a szegényebb 
sorsú polg. isk. tanulóknak is lehetővé tette 
a város közönsége, hogy a rendezendő tavaszi 
kirándulásban azok is részt vehessenek.

Az előadás pontban 8 órakor vette 
kezdetét. A közönség zsúfolásig töltötte meg 
a Zrínyi-szálló nagytermét. A programm az 
idén is változatos volt Abban megegyezett 
a tavalyival, hogy a kabarét lelke most is 
Boroviák volt, aki rendezői talentumát most 
is valósággal kápráztatta; de külömbözött 
annyiban, hogy a kabaretnek ezúttal confe- 
rencierje is volt.

S ügyesebb kezekre Hirschmann Nán
dornál nem is lehetett volna bízni ezt a 
szerepet. Hirschmann többek között azt 
mondotta, hogy a Conferencier nem szelle
mes, de szemtelen, ö azonban maga cátolt 
rá erre az állítására azzal, hogy nem szem
telen, de szellemes volt A számok közötti 
szünetekben disztingváltan társalgóit: meg
jegyzései fordulatokban gazdagok voltak ; 
helyi vonatkozású csevegései nem bántottak 
senkit, bár némely esetben erősen szubjektív 
tónussal színezte ki azokat. Politikai szel- 
lemeskedései sem minden elfogultság nélkül 
valók voltak ; de a többi érdemeiért ezekért 
megbocsátunk neki. Szóval Hirschmann 
Nándor pompás conferenciernek bizonyult, 
aki mint ilyen a kabarét egyik kiváló akvi
zíciója volt. A —

Ugyanezt mondhatjuk a szereplőkről 
is. Végtelenül bájos volt Heilig Jtilieka, ki 
három duettet énekelt és táncolt Boroviák 
Lajossal. Hangja kellemes és biztos volt, 
tánca finom.

Magas színvonalon mozgott Szurinka 
Mária polg. isk. tanítónő művészi előadása, 
ki Herceg Ferenc Bekvártélyozás című mo
nológját adta elő. Szurinka Máriát eddig 
egyéb szeretetreméltó tulajdonságai mellett 
leginkább kitűnő táncáért bámultuk, mellyel 
a bosztonkirátynő elmét joggal kiérdemelte; 
mostani szeieplésével azonban beigazolta, 
hogy nemcsak szépen táncolni, de művé
sziesen előadni is tud. Hercegnek amúgy is 
szép monológját szebben alig lehetett volna 
előadni Ügyes mozdulatok, bájos természe
tesség, finom előadási színezetek, tempara- 
menlum, a lélek minden árnyalatát vissza- 
tükrözteiő diszkrét arckifejezések * mind 
rendelkezésére állottak, hogy a monológot 
minden tekintetben érvényre juttassa.



Az egy felvonásos vígjáték szereplőit a 
közönség már ismerte. Ha Márton Irma 
polg. isk. tanítónő színi szerepet vállal, an
nak feltétlenül sikerülnie kell. A Gyurkovics 
lányokban történt bemutatkozása ut&n csakis 
jót várhattunk tőle ez alkalommal is. S 
Santenis Julia szerepébe is összes elbájoló 
tulajdonságait vitte bele: elegáns modora, 
biztos játéka, kellemes, otthonias megjele
nése, elfeledtették a közönséggel, hogy a 
színpadon — özvegy volt. Kedves voltázoba- 
cicusa, Zrínyi Margit is, ki A borban elját
szott főszerepe után ebbe a kisebb, jelen
téktelenebb szerepébe is életet tudott önteni. 
A mérsékelten dühös, vagy mondjuk : a 
dühösen mérsékelt brazíliai nagybácsi sze
repét Grau Géza g*ak. isk. tanító kiváló 
sikerrel adta. ő maga ugyan a párisi élettel 
torkig volt, de a közönség sohase unta meg 
az ö kifakadásait. Szívesen gyönyörködtünk 
alakításában, mellyel Dubrenil szerepét «A 
8-ik pont»-ban oly ügyesen kidomborította.

Gerart Ráoult Boroviák játszotta. Feles
leges róla epitetonokkal megemlékezni, mert 
a túlontúl való dicsérettel csak ismétlésekbe 
esnénk. Csak annyit említünk meg, hogy 
magánjelenetei, kupiéi, kabarét meséi szín
vonalon állottak s hogy bőven rászolgált a 
sok tapsra talentumos játékáéit s az ügyes 
rendezésért, mely a közönséget általános 
jókedvben ringatta, az ő koszorújának babér
leveleit eggyel megint szaporította s a polg 
iskolai kirándulási alapnak ismét bőséges 
kasszát juttatott.

A kabarét után tánc következett, mely 
a kitartóbbakat majdnem napfelkeltéig együtt 
tartotta.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kinevezés. A király dr. Szüts Jenő 
pécsi törvényszéki jegyzőt a perlaki járás- 
bírósághoz elbíróvá nevezte ki.

—  Házasság. Bolgár Benő a «Csáktor
nyái Takarékpénztár R. T.» tisztviselője f. 
hó 2-án délelőtt fél 12 órakor esküdött örök 
hűséget a helybeli izr. templomban Pollák 
Margit úrleánynak.

—  A szentilonai áll. iskola építése. A
vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter 
a szentilonai állami elemi iskola elhelyezése 
céljából szükséges építkezésekre 14780 kor. 
84 fillért engedélyezett A munka kivitelé
nek biztosítása céljából íz 1909. évi március 
hó 2-ik napjának 9 órájára a Csáktornyái

A  képzelődés.
— Érdeke« esetek. —

A múlt héten egy amerikai hölgy orvosának 
elpanaszolta, hogy hamis fogsorát lenyelte. A sze
gény asszony egészen odavolt, megérezte torkában 
a megakadt fogsort, amint hegyes élei a húsban 
mély sebeket ejtenek e neki iszonyú fájdalmakat 
okoznak.

Az orvos kartársaival az esetet megbeszél
vén, abban állapodtak meg, hogy a hölgyen 
tracheotomlát hajtsanak végre,.vagyis torkát fel- 
metszve, onnan a hamis fogsort úgy ahogy ki
veszik.

Midőn már s műtéthez készültek és a beteget 
ágyában a helyes fekvésre akarták bírni, egyikük 
az ágyelőtti szőnyegen valami kemény tárgyra 
lépett, mi nem volt egyéb, mint az állítólag el
nyelt hamis fogsor. Mihelyt a hölgynek a megtalált 
fogsort megmutatták, fájdalmai azonnal megszűn
tek, vagyis az illúzió megszűntével a tünetek is 
simultak.

Nem kevéabbé érdekes a következő eset, 
melyet szintén egy szellemileg ép és egészséges 
emberen észleltek.

Az 1870-iki hadjárat alatt egy lovas kül
döncöt oly nyílt terepen kellett átküldeni, mely

vidéki körjegyzőség hivatalos helyiségében 
tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir- 
dettetik. A versenyezni óhajtók ajánlataikat 
a kitűzött nap d. e. 9 órájáig a nevezett 
körjegyzőséghez tartoznak benyújtani; a 
későbben érkezetteket nem veszi figyelembe. 
A tervek, előméretköltségvetés, általános és 
részletes feltétetek, szerződés tervezet a ne
vezett körjegyzőségnél a rendes hivatalos 
órákon naponkint megtekinthetők.

— Kinevezés. Zalavármegye főispánja 
a muraszerdahelyi anyakönyvi kerületbe 
anyakönyvvezető helyettessé teljes hatáskörrel 
Visnyci Jánost nevezte ki.

—  a z  Epilepszia (nyavalyatörés) gyó
gyítása. A világ legkiválóbb orvosai szün
telenül [áradoznak és kutatnak újabb és 
újabb gyógymódok után az emberiségre 
súlyos átokként nehezedő betegségek ellen. 
E betegségek talán legborzalmasabbika az 
Epilepszia. E bajban szenvedőknek vigaszul 
szolgálhat azon értesülésünk, mely szerint 
egy magyar orvos e betegség ellen új és 
hatékony módszert, — amely már külföldön 
is méltó elismerésben részesült,— alkalmaz 
gyógysikerrel Ez orvos a Budapesten, Nagy- 
korona-utca 18. sz. alatt lakó dr. Szabó B. 
Sándor, ki készséggel nyújt felvilágosítást 
mindazoknak, kik gyógyító módszere segé
lyével e súlyos bajtól szabadulni óhajtanak.

—  Kinevezés. A kereskedelemügyi 
miniszter Horváth Antal helybeli posta- és 
távírda főnököt a VIII. fiz. oszt.-ba posta- 
és távirda lelőgyelővé, — Dóba József posta
szolgát posta altisztté nevezte ki.

—  Talált pénz. A helybeli vasúti ál
lomás III. oszt. étterem padozatán múlt hó 
20-án egy pénztárca találtatott, melynek tar
talma 4 drb. papír tíz koronás volt. Igazolt 
tulajdonosa a Csáktornyái járás főszolgabírói 
hivatalánál átveheti.

—  Testi sértés. Horváth Imre felső- 
királyfalvi lakosi Ferenc fia m. hó 27-én 
saját udvarán oly annyira megverte, hogy 
rajta 8 napon alul gyógyuló testi sértést 
okozott. A Idles a helyi büntető bíróságnál 
feljeleutetell.

— Közgyűlés A helybeli Társaskör 
múlt vasárnap Zakál Henrik elnöklete alatt 
közgyűlést tartott, melyen az alapszabályok
nak a belügyminisztérium által kifogásolt 
pontjait véglegesen megállapították. Ugyan
akkor tárgyalták a költségvetést is, melyet 
a közgyűlés változatlanul elfogadott. A vég
leges megalakulás, a tisztujítás az alapsza

az ellenség úgyutüze alatt állott. A veszélyes kül
detésre ;*i illető tiszt egy nagyón bátor és meg
bízható egyént szemelt ki magának, kiről tudta, 
hogy dolgát ügyesen fogja végezni, mindamellett 
nem titkolta el előtte a veszélyes helyzetet.

— Lapulj meg lovad nyakán és vágtass 
neki az erdő túlsó sarkának ; minden golyó nem 
talál !

A katona elindul. A tiszt látcsövével figye
lemmel kiséri mozdulatait Eleinte minden jól ment, 
de egyszerre a küldönc lováról lefordul, mintha 
villámcsapás sújtotta volna.

Azonnal még egy küldöncöt menesztettek 
utána, ki a földön heverő katonát nyergébe föl
emelve, szerencsésen a mozgó kórházba viszi. Itt 
kisül, hogy az il'ető csak elájult, de sebről szó 
sincsen. A m agához tért katona azt kérdé az ágya 
mellett ülő seborvostól, hogy milyen a sebe, mely 
neki ennyi fájdalmat okoz.

— Legyél nyugodt barátom, — feleié az 
orvos, — a seb azok közé való, melyek sohasem 
gyógyulnak meg, mert egyelőre csak kulacsod 
sérült meg!

A katona csakugyan érintetlenül maradt, de 
a kulacsából kifolyó bort vérnek tartotta, mely 
egy puskagolyó állal okozott lyukon kitódult. Az e 
fölötti felindulás elájulását idézte elő.

bályok jóváhagyása után megtartandó köz
gyűlésen történik.

—  Megyegyölée. Zalavármegye törvény- 
hatósági bizottsága február havi közgyűlését 
1909. év február hó 8-án fogja megtartani a 
vármegyeház gyűléstermében. A közgyűlésen 
{elveendő tárgyak sorozata 76 pontból áll. 
E megyegyűlésen Muraközt érdeklő követ
kező dolgok kerülnek tárgyalásra: A vár
megye alispánjának jelentése a perlaki 
megyei épület javítása és a megyebeli többi 
főszolgabírói hivatal * alkalmas elhelyezése 
tárgyában. Csáktornya nagyközség kérvénye, 
melyben a község által építendő közkórház 
építési költségeihez a törvényhatóság támo
gatását kéri. Csáktornya nagyközség belső
ségeinek felmérése, lejtmérése és építkezési 
vonalainak elkészíttetése tárgyában hozott 
képviselőtestületi véghatározat. Drávavásár- 
hely község képviselőtestületének a községi 
jegyző napi- és fuvardíj átalányának, vala
mint a községi rendőrök fizetésének meg
állapítása tárgyában hozott határozata. Csák
tornya nagyközség képviselőtestületének 
helyhatósági állatorvosi állás rendszeresítése 
tárgyában hozott véghatározata. Miksavár és 
Drávamagyaród községek lakosainak feleb- 
bezése a vármegye alispánjának a dráva- 
csányi körjegyzőség székhelyének Miksavár 
községbe leendő áthelyezését megtagadó 
8560/1908. sz. véghatározata ellen. Légrád 
község felebbezése Alsódomboru községnek 
a murakakonyai rév helyreigazítási költsé
gei telerészének Légrád községtől való kö
vetelése tárgyában hozott határozata ellen. 
Muravid község vármegyei és községi pót
adójának törlése. Csukovec község kérelme 
önálló bábakör alakítása iránt,

—  Koncert. A helybeli tanítóképző
intézet jövő szombaton megtartandó koncertje 
gazdag és érdekes műsoránál fogva az idei 
farsang egyik legelőkelőbb mulatságának 
ígérkezik. Az intézeti növendékek által be
töltött számok változatosak és színvonalon 
állanak. A melodráma sem fog hátrább ma
radni ama melodrámák mögött, mellyel a 
növendékek mindig oly nagy^tetszést arat
tak. Purcsi tanár remek cimbalomjálékával 
már annyiszor gyönyörködtette a Csáktor
nyái társadalmat, hogy játéka iránt a kö
zönség most is a legnagyobb várakozással 
van eltelve. Az estély kiúja Hruska Gábriel la 
budapesti zongoraművésznő fellépése lesz. 
Hruska Gábriella művészetét felesleges di
csérni, erről ékesen beszélnek a kedvező

Egy lelkész Ötezer híve előtt a templomban 
szónokol. Egyszerre csak elhallgat és a kántornak 
jelt ád, hogy az orgonán valamit játszón. Erre 
aztán lemegy a szószékről és a sekrestyéből orvos 
után küld, ki nehány perc múlva el is jött.

— Barátom — mondja a lelkész, — azt 
hiszem utolsó órám megérkezett. Olynemü rosz- 
szullét vett erőt rajtam, mely nem csal. Végem van I

— Meg fogom önt vizsgálni, — feleli az 
orvos, — és a lelkész ellenkezésének dacára le
húzza ruháit.

Az orvos csakhamar egy belső zsebben kelté 
tört üvegcsét talált, melynek tartalma a lelkészen 
elterjedt.

— Honnan kapta eztjaz üvegcsét?Mi volt benne?
— Akonit, — mondja a lelkész.
Most már mindent tudok, — feleié az orvos 

— s miután a papot jól megmosta és ledörzsölte 
azt mondta, hogy már most a szónoklatot bátran 
folytathatja, mert semmi baja.

És úgy is volt, mert itt is a képzelődés 
működött. Ugyanis a lelkész szívdobogásban szen
vedvén, többnyire akonittal telt kis üvegcsét hor
dott magával. Prédikálás közben kezeivel hado- 
názván, a töredékeny üveg elpattant és az akonit 
a pap mellét elárasztotta. Az erős szag megütötte 
a lelkész orrát, ki görcseire gondolva, nemcsak 
rosszat sejtett, hanem halálát is várta.



kritikák, melyek a művésznőnek egy-egy 
budapesti szereplését a legnagyobb elisme
réssel osztatlanul kísérték. Boroviák Lajos 
magánjelenete is bizonyára köztetszéssel 
fog találkozni. Mindezek miatt a közönség 
körében a hangverseny iránt nagy az érdek
lődés, így alapos kilátásunk van arra, hogy 
ezzel a koncerttel az idei farsang élvezetes 
és kedélyes befejezést nyer.

— Közgyűlés. A Csáktornyái izr. hit
község múlt hó 31-én tartotta választó
közgyűlését a tagok élénk részvételével. 
Fontosabb tárgya volt az imaház női fel
járójának átalakítása, illetve áthelyezése. Az 
eddig beérkezett tervek áttanulmányozására 
egy szűkebb bizottság küldetett ki, mely az
után egy összehívandó rendkívüli közgyű
lésnek számol be A választás eredménye a 
következő. Elnök : (egyhangúlag) Wollák 
Rezső, választmányi tagok: Csakathurner 
Ármin, Gráner Miksa, Heinrich Miksa, Hirsch
mann Adolf, Kántor Bemát, Kohn Ármin. 
Lőbl Mór, Ifj. Neumann Miksa, Rosenberg 
Lajos, Rosenberg Rezső, dr. Schwarz Albert, 
Strausz Sándor, Weisz Miksa, dr. Wolf 
Béla.

— A Hölgyvilág нет használ zsíros kenőcsöt, 
vagy krémet, hanem csupán «Krislalint», egy nö
vényekből összeállítóit kristály masszát, mely a 
bőrt széppé és vakító fehérré varázsolja, szépükét, 
vimmerliket és májfoltokat eltávolít, a ráncokat 
elsimítja és az ifjúkori üdeséget visszaszerzi. Kap
ható mindenütt. Vezérképviselet Magyarország ré
szére Budapest, Baross-utca 91. Egy próbadoboz 
ára 50 fillér, üvegdobozé 3 korona. Kristalinszap- 
pan 1 K. Kristalinpuder 1 К Póslai szétküldés 
naponta.

—  Jótékonyság. A Bellalinc-Vidéki Ta
karékpénztár R. T. múlt évi üzleti össz- 
uyereségéből magyar gyermekujságok mu- 
raközbeni terjesztésének céljára 10 koronát 
adományoz.

—  Segélyezés. A «Csáktornyái Álta
lános lparleslülel» Emészt Ferenc, Végh 
Józsel, özv. Koósz Ferencné részére 15—15 
kor., Korusetz Mihály részére pedig 5 kor. 
segélyt adományozott.

—  Takarékpénztári mérleg. A Csák
tornyái járás negyedik pénzintézete, a Stridói 
Takarékpénztár R. T. most bocsátotta ki 
1908. évről szóló mérlegét. A mérlegből 
látjuk, hogy a pénzintézetnek évi forgalma 
416 ezer 626 kor. 46 fillér voll, az üzleti 
össznyereség 9 ezer 546 kor. 47 fillért lelt 
ki. Részvényeinek a száma 600 drb. 200 
koronás, rész vényen к int 5% kamatot ad. 
Jótékony- és közhasznú célokra 80 koronát

Ezelőtt nehány hónappal pedig eg)ik nagy
hírű publicistán a következő dolog esett meg. 
Véletlenül víg cimborák társaságába keveredvén, 
6 maga is, mint afféle jól mulató ember, a pezsgő 
fogyasztásához ugyancsak hozzálátott. Egyszer csak 
valaki elkíálltja magát, hogy mindnyájan mérget 
ittak, mert az utolsó üveggel szomorú tévedés tör
tént. Bizonyságul egy hamarjában az üvegre ra
gasztott címlapot mutat elő. Erre a mi írónk a 
mérgezés minden jeleivel rosszul lesz úgy, hogy 
tüstént le kellett fektetni, az orvosnak pedig nem 
csekély fáradságába került a képzelt beteget nein 
létező betegségéből kigyógyítaní.

Az efféle tünemények ép eszü és testű em
bereknél nem vehetők valami beteges állapot vagy 
hypnotikus hajlam rovására, mindamellett a ter
mészet titkainak egyik legérdekesebb részét ké
pezik és eddigelé az orvosi tudomány által még 
nein lettek megfejtve. A képzelődő bajok pedig 
ép oly fájdalmasak, mint a valódiak, miért is 
kegyetlenség lenne gyógykezelésükről nem gon 
doskodni.

Ez okból a gyermek képzelődésére ható túl
ságos nevelési rendszert helyesnek nem tartjuk, 
mivel az előbb utóbb veszélyes következményeket 
von maga után és oly tüneményekben nyilvánul, 
melyeknek okait megfejteni képesek alig vagyunk.

fordít. III. rendes évi közgyűlését f. hó 
21-én délután 3 órakor tartja meg intézeti 
helyiségében.

—  Kinevezés. Mrkabrad György oreho- 
vicai segédjegyző, bölcsészettanhallgatót a 
horvál kormány a zágrábi fordító osztály
hoz magyar-horvát fordító hivatalnokká ne
vezte ki

—  A «Csáktornyái Általános Ipartes-
tikiét» 1908. évi ügyforgalmáról és az ipar
testület vagyoni állapotáról szóló jelentés a 
közel múltban lelt kiadva. A jelentésből ki
emeljük a következőket: Az 1908. évben 
a beérkezett ügydarabok számmennyisége 
144 volt, melyek mind végleges elintézést 
nyertek. Tanonc-szerzódés és bejelentés 55 
volt Tanonc-szabadítás eszközöltetett 40. 
Munka könyv kiadatott 43. Rendes elöljáró
ság! ülés 9, rendkívüli pedig 2 esetben tar
tatott. A békéltető-bizottságnak a múlt esz
tendőben 1 ülése volt. A múlt év folyamán 
a testület tagjainak létszáma 285 volt, el
távozás folytán 8, elhalálozás folytán 3, 
ipar-beszüntetés és kilépés folytán 5 tag 
töröltetett; az év végén maradt 269. A 
nyilvántartott segédek létszáma 423 volt, 
kilépett a munkából 297, maradt 126. A 
nyilvántartóit tanoncok létszáma 183, ezek
ből fölszabadult 42, tanoncszerződés felbon
tatott 6 , nyilvántartásban maradt 135. Ami 
az Iparteslülel vagyoni állapotát illeti, a be
vétel volt 440208kor., a kiadás 2120 08 
kor., pénztári maradvány 2282 kor. Beira- 
tási- és tagsági díj címén a hátralék a mull 
évről 1366 90 kor. tüntet fel. Az Ipartestület 
összes vagyoni értéke 4139*96 kor. Folyó 
évi közgyűlését új elöljáróság megválasztá
sával február hó 14-én d. u. 2 órakor, 
amennyiben pedig ezen batáridőben nem 
lenne határozatképes, február hó 21-én d. 
u. 2 órakor fogja megtartani az önk. tűz
oltó-egyesület közgyűlési termében.

—  Zalavármögye törvényhatósági bizott
sági tagjainak névsora az 1909. évre meg
jelent. A névsorból látjuk, hogy Muraközből 
adójuk alapján 31-en, megbízatás, vagyis 
választás útján pedig 44-en tagjai a várme
gyei törvényhatósági bizottságnak.

—  Közgyűlés. A Csáktornyái Iparos
ítják Egyesülete Zrínyi Károly elnöklete alatt 
m. hó 31-én évi közgyűlését tartotta meg. 
Az elnöki megnyitó után, melyben az el
múlt év eseményeiről számolt be, követke
zett a tisztujítás. Másodelnök lelt Csendes 
György; pénztáros Brauner Lajos áll. isk. 
tanító; jegyző Megla István, könyvtárosok 
Jenes János, Gacsál István s gazda Meskó 
Bálint. A választmányba 12 tsgot választot
tak. Az egyesületnek jelenleg 92 rendes 
tagja van.

—  Köszönetnyilvánítás. A helybeli áll. 
polg. fiú- és leányiskola tanítótestülete által 
az intézet tanulmányi kirándulásának cél
jaira f. hó l-én rendezett «Kabarét estély» 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag fényes ered 
ménnyel járt. A tanítótestület ez úton fejezi 
ki leghálásabb köszönetét azon mélyen tisz
telt hölgyeknek és uraknak, kik ama felejt
hetetlen, szép estélyen szerepléseikkel oly 
kellemes szórakozást nyújtottak a jelen volt 
kedves közönségnek. Nemkülönben szíves 
köszönetét nyilvánítja a tanítótestület Strausz 
Sándor и так , ki az ízlésesen kiállított meg
hívókat a legkedvezőbb árban készítette, a 
mennyiben csak a nyers anyagot volt szíves 
felszámítani; Bachrach Győző úrnak, a Gőz
malom- és Villamtelep R. T. igazgatójának, 
ki a színpad világítását teljesen ingyen, a 
teremét pedig félárban kegyeskedett enge
délyezni ; Hirscbler Emil szerelő úrnak, ki

a legnagyobb készséggel volt szives fárad
ságát felajánlani; továbbá mindazoknak, kik 
bármily csekélységgel ajánlották fel szíves
ségüket az est fényes sikerének előmozdí
tásában. Végül legmelegebb köszönetét fejezi 
ki a tanítótestület úgy a helybeli, mint a 
vidéki kedves közönségnek nemes áldozat- 
készséggel párosait szíves támogatásáért. A  
«Kabaret-estély »-en a következő fel&lfizetések 
történtek: Pataky Kálmán 12 kor., Neumán 
Róbert, Muray Róbert, Prandell Pál (Varasd) 
10—10 kor., Filipich Lajos, dr. Hajós Fe
renc 8—8 kor., Lőbl Rezső, Pethő Jenő
6— 6 kor., Meider Mór (Orávavásárbely), N. 
N., Zrínyi Károly, Bauman Zsigmond, Wollák 
Rezső, Heilig József, Rosenberg Lajos, Strahia 
Testvérek, Pecsornik Ottó, Bencsák Slana, 
Tóth István 5—5 kor., Pálya Mihály, Plicht« 
Béla, Kayser Lajos, Székely Vilmos, Zakál 
Henrik, Mestericb Aladár, Herceg Sáudor, 
dr. Wolf Béla, Gráner Mór, Strausz Sándor, 
Nuzsy Mátyás, Szalmay Józsel, Horváth 
Géza, Dénes Béla, Bencsák Rihárd, Fischer 
Étidre 4—4 kor., Grünwald N. (Ivanec), Idsb. 
Heinrich Mór, Kecskés Ferenc (Muraszenl- 
márton), Hirschmann Leó, Cvetkovics Antal, 
Benedikt N., Leitner N., Hajas Józset, 
Larnszak István (Belica), Mráz Kálmán
3—3 kor, Barkócy László, Hochsinger 
Sándor, özv. Szakon yi Zsigmond né, Csury 
Anna (Szelence), Gráner Henrik, Hirschman 
Adolf, Kende Róbert, Krausz Lipót, Meider 
BernáL Bernyák Károly. Borkovits N., özv. 
Hackl Károlyné, Tomka György, dr. Kova- 
csics Ferenc, Rozman Róbert, Dolinec Gábor, 
Scheffer Rezső, Weisz Miksa, Viasz Nándor, 
Sray József (Drávavásárhely), ifj. Premec 
Miklós, dr. Hídvégi Miksa, Hetesig Ferenc, 
Kümmert Sándor, dr. Huszár Pál, Pátkai 
Jakab, Binder Károly, Rónai Sándor, Hüli 
Cili, özv. Deutsch Zsigmondné, Rosenberg 
Kálmán, Gr.ts Géza, Starzsinszky László, Ács 
József, Grau Géza, Martono^sy Imre, Sze- 
bényi Lajos, Imrei Ferenc, Baranasics György, 
Grész Eruőné 2—2 kor., özv. Molnár Jó- 
zsefné, Özv. Meider Lipólné, Scheiber Mór, 
Cövek István, Meider Mórné, Dienes Károly, 
Novák József, Kotzig Kát oly, Varga Wolí- 
gang, Simon József, Zrínyi Viktor, Herzer 
Izidor, Vajda Elemér, N. N., Schwüre Jakab, 
Mayer Herman, Mendel Zsigmond, Neumann 
Vilmos N. N., Stryzsower N. 1—1 kor.

—  Hirdetmény. Felhivatnak mindazon 
Csáktornyái adódók, akiknek III-ad osz
tályú kereseti adójuk a múlt 1908-ik 
évben megállapítva nem lett. továbbá akik 
a folyó évi tőkekamat és IV-ed oszt. kér. 
adó vallomásaikat még ezideig be nem 
nyújtották, azt 8 napon belül annyival is 
inkább Csáktornya községházánál beadják, 
mert különben adójuk hivatalból fog meg
állapíttatni. Csáktornya, 1909. évi február
3-án. A községi elöljáróság.

—  Ártatlanok Mióta dr. Fényes Samu
nak, ennek a kiváló erejű gondolkozónak 
színművét az «Ártatlanokat» egyetlen elő
adás után levették a műsorról és utána a 
dráma könyvalakban megjelent, azóta az 
első kiadás teljesen elfogyott és oly sűrű 
volt a kereslet, hogy az elmúlt karácsony 
előtt új kiadás jelent meg. A társadalmi 
forrongásokat figyelő, velük foglalkozó em
bernek el kell olvasni a «Nincsen bűnös» 
jelszóval irányt mutató munkát, melyről a 
szerző azt mondja: «Jajkiáltáa еж a darab, 
mely egyetlen párt vagy rend harci zajába 
sem illik és sok gyötrött lélek van, mely 
vigasztalást meríthet soraiból». Bolti ára 2 
kor. Kapható Strausz Sándor könyvkeres
kedésében Csáktornyán.
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Sve poftiljke, kaj se tióe *adr- 
faga novinali, se imája pog- 
lati na ima orednika tu 

Drávavásárhely.

Izdateljetvo:
knjiimra Strausz Sandora 
kam tepredplate i obznane 

poftiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatfkom i magjarskom Jeziku Izlazeél druítveni, znanetveni i povuöljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden Jedenkrat i to : svaku nedelju.
OUtbí earednik;

PrtdptatM cím J«:

Na celo le to ............8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetvert leti . . .  2 kor 
Pojedini brcji koStaju20fii.

Obzaane м  poleg pogodbe I fal 

raéaaaja.

IsdatelJ i vlaetnik

RHOSÓCZY ELEK BEZENHOFER MIHÁLY STRAUSZ SÁNDOR.

Sadite sadovno drévje.
Sad je ne samo hrana, nego i vraétvo. 

Jeden glasoviti doktor je dokazal, da átéri 
Clovek rada jé sada on niti piti, niti puáiti 
neée preko reda. Ako se áto prevCi, da po 
obedu ili po veéerji jabuku pojé, on viáe 
nigdar nebude jaki duhandjar, ili pák pi- 
janec. Так jako puáenje, как pijanáéina je 
beteg. Sto se pák nebi rada od toga os- 
tavil?! Kuliko je takvi, ki spijeju kakve 
prahe, samo dabi se pitvine mogli ostaviti; 
ali sve zabadava. Sto néma jaku volju, on 
se s toga betega nigdar zvraéil nebude. 
Negda—negda ipák moremo spazili, как 
da bi se éudo bilo pripetilo s neáterim 
őlovekom, poéné na jenput trézen biti, on 
átéri je predi veliki pijanec bil, za áteroga 
smo mislili, da je véé zgubljeni élovek. 
Segurno, da se je on najbolje po tém zvra
éil, ar mu alkohol joá né éisto uniátil pravu 
pamet, i imel je joá dost jaku volju к tomu 
popraviti se. Gléjmo, kud lada najbolje pi- 
janáéina? Navadno na takvoj okolici, gdé 
ljudi jako malo, ili skorom nikaj sadovnoga 
drévja némaju. No pák vu tóm poslu je 
jako lehko moéi pomoéi. Véé svaka obéina 
ima cépelnjaka. Ako áto nebi znal sam cé- 
piti, od onud dobi za fal peneze gotove 
cépe. Zjl par lét si more vés grunl sve 
okoli iz najplemeniteáim drévjem zasaditi. 
Velim, niti ne koáta jako puno. Kaj bi dal 
za vino, za kakvu pitvinu, rajái naj Kupi 
za ono cépe, pák véé saki 5 —6 lét bude 
iz ovoga mladoga drévja sada mogel brati. 
Как Sami vidite, drévje je jako lehko moéi 
zapovati. Как negdi neáteri véé ima lépoga 
sadovnjaka, tak bi svaki mogel imcti.

Cuditi se mora .Clovek, za poljodelavce 
se zavete, pák joá ve neznate zemlji, polju 
prav hasna zeti. Zakaj stojiju, leZiju prazni, 
skorom prez svega hasna tak lépi grunti?! 
Da bi si grünte iz sadovnim drévjem za- 
sadili, za neátero leto bi vám vekáega hasna 
dalo, как viáe mekot zemlje.

Ki imaju sada, moreju vám povedati, 
kaj je vreden sad pri hizi. Ne samo deci, 
nego i stareáim ljudem je jako teéna hrana. 
Niti kuhati, niti speéi je né polrebno, lehko 
si sobom zeme teZak i putnik, pák se nah- 
rani s njim i Zedju mu vgasi. Za decu je 
рак tak potreben sad, как kruh ili mléko.

Ja znam, da neáteri gazdi to joá ve 
za tak malu stvar drZiju, za kaj jim se né 
vrédno jako trsiti. Zbog kakvi posloy, kaj 
den na den imaju, nemaju Cas, ili si neCeju 
éasa zeti, da bi se i za lo pobrinuli. Vre 
jim bude potlam, za neátero leto Zal, zakaj 
su ne véé pred neáterim letom napravili, 
zakaj su si ne sadovnjake, ili vrte iz sa
dovnim drevjem zasadili, veC ve как lepő 
drevje bi mogli imeti.

Najte trpeti kakvo staro drevje, kakve 
divjaée na vrtu. Ono velikoga prostora zeme, 
к tomu рак samo svako tretje, éelrlo lelő 
da kakvoga maloga hasna Prem kakvo 
áumsko drevje, jesene, hrasle i. t  d. je 
moCi puno videti po vrti. Zakaj je lo tam ? 
Kuliko let je treba Cekati, dók je na kakov 
nuc, sadovno drevo pák svako leto obrodi, 
i ovak vu tuliki leti, как je ovo áumsko 
drevo staro stopul, i viáeput véé hasna do- 
nese. Zakaj bi anda takvo drevo imeli na 
gruntu?! Sumsko drevo naj raste v áumi.

К sakomu poslu se je treba razmeti. 
К éemu se nerazme áto, к tomu néma

volju. Nikaj se ni moéi tak lehko navéiti, 
как drevo povati. lm, ako se 10—11 let 
stari deCec lehko v poti, как se nebi onda 
stareái Clovek?! Sarfto vreme je ni smeti 
zamuditi, gda je treba saditi, ili pák cepiti. 
Так saditi, как cepiti je predi treba, как 
drevje poCne tirati. Prem Creánje, viánje, 
maruljice je treba zárán saditi i cepiti. 
Creánjove i maruljiéine áibe je veC ve treba 
brati i v zemlju deti, pák véé koli zadnjega 
ovoga meseca je treba cepiti. Hruákove, 
jabukove, slivove áibe je takaj véé ve moéi 
brati, pák v zemlju deti, nego drugi mesec, 
v :^arcijuáu je treba cepiti.

Najte kakov god sad povati. Najbotái 
je takov sad, kaj je i na zimo moCi zaCu- 
vati. Как sam predi rekel, v obcinskom 
vrtu se samo fino drevje pova. Tam tak 
сере, как i za cepiti áibe dobite. Na kaj 
sam vas pák veC v jesen opomenul, joá 
jedenput vas opominam, omotajte si сере. 
Ako samo joá neáteri tjeden ostane tak zima, 
zajci te segurno dojti vu vrte i tak, как 
su nam pred neáterim letom, opet nam 
budu velikoga kvara napravili. Do ve su 
joá ne, nego ve je veC ne strelaju, ve te 
opet bliZe dojti к selu i tak vu vrte. Zato, 
ki ste si joá ne, ve se poZurite, pák si 
omotajle mlado drevje.

Na dal|e vas samo izda na to opomi- 
namo: Vaáa deca se vuCiju drevje povati: 
saditi, cepiti, snaZiti; dajte njim priliku, da 
si lo, kaj su se vu ákoli navCila, da si to 
doma na hasén budu mogla preobernuti. 
Bude njim to na veliku kőrist, ar se budu 
iz neCim zabavljali, i jako vcliko veselje 
budu imeli s tem, к tomu tak vám, как i 
njim bude na hasén.

Car i kralj Joáef i Pavlini.
Spisal: K le ka r i L-ukaé.

(Коме.)

Z hiZe se éuje pitajuéi glas: Sto si? 
Ja sam, vaá brati véli pater: Kaj bi rád? 
Odprite! — zakriéi straZomeáter. Na to se 
odpreju vrata i véli gosp. kapitan: dobro 
jutro gospon otec duhovnit — dojáli smo 
njim gr&tulirat 1-ga majuáa. Ali si vsaki 
more mislili, da kaj si je vu takovom po- 
loZaju gospon gvardijan mogel misliti. Ov 
pozdrav oficerski ga je straáno iznenadil; 
рак к tomu soldat do soldata okoli kloátra! 
Vu strahu pita. Kaj Zeliju gospoda oficeri 
«menőm?

Nikaj hudoga, samo vas pitamo, kaj 
imate pod timi zidi? odgovori kapitan. Tu 
se éuje vám na vulicu nekakovo javkanje? 
Ah gospon kapitan, mi za to nikaj neznamo, 
áto bi tu javkai! Morebiti da se komu. za- 
éulo. Ne! odgovori srdito kapitan, hajd idemo 
iskat tu zagonetku! Odprite nam tu ljuknju! 
A ve zveZite toga lopova! i na to pozove 
4 infantariste i dva fralra, pák zakriéi frat- 
rum: iáéite tu skrrtu pivnicu; a na gvardi- 
jana mi pripazite! Idejű za patrum po ne-

kakovih mraénih álengah, как da bi po 
jazbecovim ljuknjam hodili. No, na skoro 
budu dojáli vu tu repnicu. Glej, tu su joá 
jedna vrata. Odprite njel — i fráter ujim 
odpre na veliku éudu. Aha, tu je ti düh 
odgovori kapelan, i prestraáil se je tak, da 
je ni mogel reéi izgovoriti. Kad si je malo 
oduhnul, zapita: Sto si bozji ovdi? Ah, 
nebojte s«\ nesam düh, nego sam sirota za 
suZnjena! Kapitan nju gledi gori, dőli, samo 
da mu srdce ne poéi od Zalosti i vsi, koji 
su bili s gosp. kapitanom, plaCué su preg- 
ledali ov Zalosten staliá nesrcéne devojcice. 
Poglednite nju gospoda patri, sama kost i 
koZa! No primile ju gospon oberleitnanl na 
ruke, i nosile ju vám na friZki zrak, veC 
nemorem tu dihati, takov je tu smrad. Na 
to prime mladi oficir devojéicu na ruke i 
nosi ju van i misli si, ovo dete néma morti 
deset funtof. I donese ju vu gvardijanovu 
hiZu. Kad su bili vsi v hiZi, kapitan zapove 
straZomeátru, da ide javít gospodinu Majoru, 
pák mu da pismeni dogodjaj, da naj poále 
dve kuéije i naj daju glas njegovomu Veli- 
Canstvu caru i kralju JoZefu, da bu videl 
joá nevidjeno, pripeCenje. Zatim zapove ka*

petan iníanteristom, da vse fratre izpelaju 
van na vulicu. A gvardijana zvezauoga pod 
pratjum sprevodi ga na vojniéki sud. Vu 
tom Casu dojdu dve kuCije do kloátra, pák 
deneju gori tu siroticu na kuéiju a kapitan 
si sede poleg devojéice i prime ju lepő 
pák ju dene na svoje krilu. Na drugoj ku- 
Ciji si sedeju menjái oficeri pák hajde. 
idemo Zivim sprevodom do sudbene oblasti, 
Za to je veC znalo skoro pol BeCa i génül 
se je ti dugi sprevod od 2 kompanije sol- 
datov, 40 fratrov, a drugoga ljudstva konca 
ni kraja. Так za jednu vuru su bili na 
mesli Koéije postojiju. Kapitan sdevojéicum 
dőli zide i nosi ju gori po átengaj. Nato 
se zide s ministri i skraljum JoZefom, pák 
se vsa gospoda gori svojim kancalariam 
obrneju, i Zeljno Cekaju tu novu zagonetku, 
a gvardijana daju iz peljati к istraZnomu 
sudu.

Так je donesel kapitan devojCicu gori, 
i zamoli da naj ovoj nevoljnoj devojki do- 
neseju malo tople juhe, da bu mogla bar 
nekoliko reCih odgovoriti. Vutim vremenu 
poáleju po hiZnoga doktora, da ju  pregledne, 
pák da ju preobleéeju i vtopli kopelji hmi-



K A J JE  NOVOGA ?

—  C u d n a  n av a d a . Ve, da je vreme 
gostuvanja, na Sve strani vidimo mlade 
pare у cirkvu áeluvati, da pred oltárom 
zgovori jen drugomu one reői, kője Ы mo
rale fundament biti pri zakonskimi ljudmi 
i to je: Nit do svoje nit do njene ili njegve 
smrti vu jednoj potreboői nit nevolji — ne- 
ostavim.« No, jeli je to svigde tak, nepitamo. 
— Svaki naj dela na svoj racun. — Nego 
tu зато spomenuti oőemo na kratkoma one 
áege, navade, prez kojih nemine niti jedno 
gostuvanje, kője se veő na vékáé kroji. — 
Poznato nam je dobro, da na svakim gos- 
tuvanju imamo stareSinu, pocnehalju, gos- 
pona devera, pod kojimi stojiju dva fendriji, 
svatevce itd. Kinő celoga gostuvanja su mla- 
diCki. A nad svemimi stojiju hi2ni gospodari, 
gospon hi2ni japica, i gospa hi2na mamica. 
Predi, как bi se svatba posela к stolu, veő 
se poőneju ceremonije, pri kojih najviáe 
gospon stareáina trpi. I potlam, da su veő 
pri Mojzeáovi tabli, ima jen i drugi poglavar 
dosti posla, a osobito stareáina. — Koj пета 
reői za govor drfcali, on Skoda, kaj bi se 
pustil vu to. Zabegneju mu reői tak, da nit 
nemre nit nazaj kaj je najvekáa тика za 
gledati svim onim, koji ga posludaju.*— Od 
poőetka do konca trpiju svakojaőke ceremo
nije. I moremo reői, da jako lepe obiöaje 
imaju naái medjimurci. Svi govori, napitnice 
zete su iz evangéliuma. — Svakom prilikom 
na pameti njim je Bog. To je jako lepo i 
hvale vredna navada. — Ali kaj proti zad- 
njemu dojde, ono je veő goräe od najpros- 
tiáe krőmarske áale i to je on hip, da зе 
glive pobiraju. To ide za kuharicu. — Kaj 
őovek тоге зато nesramnoga zmisliti, to 
se sve nameőe tu skup. A za dedom i ba
bom se smeje celi áereg dece. — Kak se 
predi sveti vu svakim őinu őista kráőanska 
duáa, isto tak se odpre ve divje srdce, — 
da se őovek spozabi svojega őoveőjega dos- 
tojanstva. No, dragi Medjimurci, denite si 
ruku na srdce i pitajte sami sebe, jeli je to 
lepo. — Neverujemo, da se vám nebi genulo 
duáno spoznanje, zrela pamet koja vám isto 
takov odgovor da, как smo prije rekli. sve 
drugo je lepo, Samo ovo ne. — Bog nek- 
rati nikomu, da nebu dobre volje, samo naj 
se po pristojnom pulu zabavlja. Osobito, de

jeju. Doktor njoj ponudi nekakovu tekuőinu 
za okrepleuje, ali kad bi malo doála ksebi 
i dar govora opet predobila od velike sla- 
bosti i stradanja, lépő ju sprevodiju pred 
gospodu i kralja, na presluáanje. Deneju na 
mehki stolec, naslonjaő, a kralj zapove vsoj 
gospodi i oficirom, da naj dojdu posluáat. 
Kralj si sede poleg nje, i zapita ju: no 
draga őerkica, как se ti zoveá? — Ah, 
Veliőanstvo, ja se zovem Pangatner Lujza. 
Imaá olca i majku? Molim ponizno, za 
vezda neznam, jeli su joá 2ivi ili ne. Vu 
kojoj vulici si stanuvala? Vu Grün vein Br. 
386. А как si dugó bila zaprta? Так mi 
se vidi dve leli, prav neznam; samo to 
znam, da su dva vuzma i dva boáiéi mi- 
nuli. A zakaj te su nutri zaprli, poveő, déte 
moje? Как si nutri v kioáter zajála? Ah, 
svelli kralju, iála earn po poslu. К jednoj 
gospi sam nosila gospodsko bélo rubje. Pák 
da sam opravila svoj posel, idem mimo 
kloálra, рак ей me gosp. gvardijan vidli, i 
zvali su me nutri. Ja sam iála, i ni sam ni 
mislila, da bi kaj hudoga bilo. Dali su mi 
malo kruha i áonke рак me zatim peljaju 
vdrngu hifu. Dalje njim nemorem govoriti.

su deca, tam mora őovek jako paziti na 
svaku svoju réő, как da bi nju na vagu 
metal. — Kaj z toga oőemo zpeljati ? Nikaj 
drugo, samo to, da kaj je lepoga, zadráimo, 
a kaj je nelepoga, zaterimo. Neosudjemo ve 
öve ljudi, koji deues íiviju, jer se oni jed- 
nostavno dráiju one tradicije, onih őiiiov, 
navade, átere su naái preddedi vtemeljili. 
Zadráimo naáe obiőaje опак, как su je. Samo 
denes veő drugi svet 2ivimo. Ljudstvo mora 
napreduvati i vu izobraáenosti i kaj je nep- 
ristojnoga, odhitimo i zatrgnimo, jer s tim 
pokaáemo, da neőemo ostati odzadi od dru- 
gih narodov, koji su kam dalje doáli vu 
stvari как mi.

— S ta t is z t ik a . V preloőkim kotaru 
se jih je zadnji fertalj proáloga 1908-ga leta 
narodilo 331 a vumrto 199, — v őakoskim 
kotaru se jih je rodilo 299, vumrlo 211.

— M esto  c ig a re  n ő i.  Varga Janoá 
z Pusztamagyaroda je jeden veőer dimo 
iáéi z áume. — Da je veő blizo sela doáel, 
őuje, da nekái deőki veselo popévaju proti 
njemu. — Znal je da je v selu gostuvanje 
i zato se ne őudil nad tim. — Za őas dojdu 
do njega dva zastavniki. — Varga je nje 
zastavil i zaprosil Németh Janoáa, — da 
mu da jednu cigaru kajti — как je on 
rekel — svati po na vádi imaju puné 2epe 
cigar. — О zakaj ne — odgovori Németh, 
taki ti dam. 1 stim spukne vun no2, i vpiői 
ga v őrevo a zatim mu rezpori desnu ruku. 
—  Varga je omedlel i dőli opal na zemlju, 
dók su né do njega doáli drugi ljudi, koji 
su ga gori zdigli i odpeljali dimo. — Németh 
látvana su áandari prijeli i prék dali sudu.

— Kuliko p o rc ije  p laőa E gersz eg ?  
Proáloga leta je bilo hiőeno na Zalaegerszeg 
varasa 273 jezere 606 korun porcije; zvun 
toga za mesterek и komoru 2104 K. 28 fill., 
za orsaőke ápitale 11 jezer 185 К 77 fill.

— Zm rzel je . Malovics Janoá z Csa- 
forda se odpravil v gorice vino dptakat. — 
Naravski, da takovo delo nejde prez toga, 
da se nebi malo i gazda nabunőekoval. — 
Так je i ov riapravil. Samo to je bila falinga, 
da je malo gljoboko poljuknul v pehar i 
tak se prepil как cép. — Da je dimo iáéi, 
opal je na putu i veő se ne stal. — Drugi 
den su ga zmránjenoga naáli na cesti.

— Borba s  vuki. Z Fenyvesvölgya 
piáeju sledeőe: Januara 26-ga se je jeden

Znam dobro, da je moja nesreőa njim do- 
kazana. Na to se milo razplaőe, da bi se i 
najtvrdiái kamen od suznjenih odmeknul; i 
svi koji su ju videli, bili su od plaőa ge- 
njeni, i sam cesar se ni mogel od plaőa 
zdráati i véli okolostojeőim: poveőte mi, ka- 
kovum kaátigom bi toga ljudomorca kaá- 
tigovali? Na to veliju gospoda ministri, da 
jezero smrti bi mu mogli dali i iáőe bi mu 
bilo premalo. — Onda odgovori dráavni 
odvelnik: Zuate moja gospoda, dve leti 
takvoga reála mu dati, kakvoga je devoj- 
őica ímela. Samim kruhom i vodum na 
goloj zemlji, a zatim pák, kad izidu leta, 
onda ga na konjske repe raztrgati. I sud 
je bil gotov. Vu tim őasu dojdu otec i mali, 
koji su dobili glasa po jednim redaru, da 
vidiju svoju neeretnu kőerku. Ali Bote moj, 
kakov plaő je na&tal i narekovanjel Kőerka 
moja, dete moje, kakovim si ti redut — 
Ne more pero spisati od takove tuge i ne- 
volje. — I vu istinu, sva gospoda okolo 
stojeőa su se jako razplakali.

Po tim velikim plaőum véli kralj otcu 
i materi: najte se tuliko talostitit Anda 
moja gospoda, ovu déte bumo vzeli ksebi

pályameáter odpravil z doma veőer ob poi 
8 vuri, da pregledne teljeznicu как je veő 
to njemu prepisano. 25 gradov sima je bila, 
da se peljal na triciklinu z Fenyvesvölgya 
proti Csap átacionu. Blizo Malomréta se 
sretne s őudnimi gosti, najenput sedetn vu- 
kov etoji pred njim v jednoj őordi. — Vuki 
su se po jednim ákuljali proti njemu, nego 
da je na 150 korakov bil od njih, najenput 
su se spravili v glidu i straáno rukali, tu- 
lili, proti njemu. — Pályameáter je bit v 
straánoj pogibelji, kajti ga v blizini ne bilo 
niti, kam bi se skril, niti drevja, da bi gori 
odplezel. Na sreőu njegov őrleni lámpái mu 
je dobro sluftil, i to mu je bila najvekáa 
pomoő. Za őas su ga őista obkolili tak na
8 —10 korakov i siromak se obraőal na 
triciklimi sim i tam i podjedno strelal na 
nje z Browning revolvere. Tuliko je ve ilak 
prestraáil, kaj je mogel vujti do stupa, sig
nals, de eug fuőka, da se к átacionu prib- 
litava. Signal je bil tak na petdeset metrov 
daleko. Najkritiőni hip je za tim doáel. — 
Od jedne strani se bojal, da ga eug, koj je 
proti njemu iáéi, zdrobi, a zdruge strani pák 
su vuki tulili i őamkali. — Onda zeme van 
ákalulju áibicami, lampaáa ostavi na tricik
linu, а on рак vu2i2e pred sobom áibice, 
da odstrani od sebe vuke. Vdrugim hipu 
skoői gori na stup. Ve se on oslobodil smrti, 
nego kaj bu s eugom? — Ako maáinfirer 
nespazi lampaáa na triciklinu, najvekáa nes- 
reőa se more pripetiti. — A vuki su se ne 
dali v krej tak dugó, dók se ne priblifaval 
do njih eug, onda su se rezbegll. — V naj- 
hujáim hipu mu dojde dobra misei na pa
met Iáőe je dve áibice imel, s ovimi je vuágal 
áepni rubec i tak plehetal, mahal s njim 
pred eugom i maáinfirer je zastavil euga 
ran na pet korakov pred triciklinom. — 
Onda su dőli potegti na smrt prestraáenoga, 
i na pol zmrZjenoga pályameálera triciklina 
gori hitili na eug, a njega pák odpeljali dimo, 
de ve na smrt beteáen leái od velikoga 
straha.

—  D a re ilj iv o s t  za  ta lja n sk e  n c s -  
retnike. V drávavásárhelyskoj dráavnoj 
ákoli v IV. V. VL razredu su sledeői daru- 
vali za taljanske nesretnike: Rhosőcy Elek 
uőitelj 1 К — Szrnec Matjaá 23 fill. Mar- 
őec Janoá 2 fill. — Horvat látván 2 fill., 
— Pergar látván 10 fiit, Mcsariő látván 6

’i Znjenimi stareái. Tu vu mojim dvoru 
bude za nje jedna hiáa i zjednim doktorom 
koj bude je pregledal i dvoril do smrti z 
dobrom podvorbom. i tak je bil kraj ovom 
poslu. A onda su pred iztratnim Sudcem 
vse fratre izpitavali, ali se previdlo, da oni 
nisu bili nikaj proti tomu krivi.

A gospodina gvardijana su odsudili 
как je drtavni fiákaijuá izrekel. Nato se 
stane car i pozove vse fratrs к sebi, i 
véli evelikim glasom pred vsemi ljudmi: 
od deneánjega, dneva imaju vei kloátri s 
belimi fratri prestati! Ovoga reda bumo za- 
trli, a vi idite svi na delu na poljodelstvo, 
i sluáite si strudom svoj kruh. Z bogom* 
I od onda su vei kloátri zatrti po Austrija- 
Magjarskoj zemlji.--------------------

Devojka je ni dute od pet mesecov 
2ivela, jer njoj ni jedna brana vu njoj ni 
mogla obstati, zaradi mrtvih kotrigah velike 
slabosti. — 1 gvardijan je ni dugó iivel, 
obnorel je vu vuzi od straáue boli duáevne. 
Vsaku noő je imái devojku pred oőima i 
kriőal je: ne pustite pred те  peklenske 
neprijateljet Jenput se samo préhitil na 
zemlju i spustil nesreőnu duáu.



fill., —  Topolnjak Imre 4 fill, FegeS Mik- 
loé 12 OIL, JFIorjaniC MatjaS 4 fill., Logoiar 
Ferenc 4 fill. Goricai Ferenc 40 fill., Ceaka 
turner Ernő 20 fill, ápiranec látván 10 fill., 
Bacinger Janos 20 fill, TerboviC JoZef 10 
Jll., Stefulj Miklós 10 fill., KukoliC Róza 30 
fill.; GrudiC Juliska 10 fill., Március Anna 
10 fill., Fürst Hermina 4 fill., NovaCiC Ist
ván 6 fill., Leaar Mihalj 10 fill., MarCec 
JanoS 10 fill., Serec Maria 30 fill., Bukovec 
Anna 14 fill., PreloZnjak Katarina 20 fill., 
ZarkoviC Joief 38 fill., Stefulj Jo Set 10 fill., 
2nidar JanoS 6 fill., Hrastavec TomaS 10 fill., 
Posavec JanoS 10 fill., FegeS Mihalj 3 fill. 
KovaCiC Rozalia 30 fill., KukoliC Treza 28 
fill., Trajbar JanoS 10 fill., LeCek István 1 
korunu, Treska Maria 10 fill., Trupkovié 
Maria 20 fill., JaluSiC Maria 10 fill, i Po
savec Antal 10 fill., sve skupa 7 korun 16 
fill., kője je dotiCni uCitelj prek dal Skols- 
komu ravnatelju, da je dalje poSle Skolskomu 
nadzorniku, — kajti poleg naredbe Skols- 
koga kr. inspektora se imaju svi dari, ka) 
se za to nabere, knjemu poslati.

— Tajnost vu slami. Gelb Ignác iz 
Sátoraljaújhely je slamu peljal prek v Ga- 
liciju. — Na granici su ga hatarski redari 
zastavili, kajti se jirn je Cudno vidlo, kaj 
Gelb s vozom líra Koj lak vcliki voz slame 
pelja как Gelb on netira, nego korakom ide.
— Najenput je moral slamu doli zmetati i 
onda se stopram vidlo. kakva tajnost je vu 
njoj. 16 deCkov je bilo v slamu skrito, kője 
su Sleli pred soldaCijom v Ameriku skoCili, 
pák su si Gelba pogodili, da je on naj spravi 
prék Cez granicu. Gelba su redari odinah 
prijeli i prék dali törvényszéku.

Kaj je vek&a pogibelj: potres ili 
beteg? Svaki Covek bu rekel, da beteg je 
hujSi nepriatelj как potres. I ima prav. Ne 
ga hujSega nepriatelja как kolera i bobinke.
— Od ovih betegov, osobito od kolere je 
1873-ga v Ruskim z med svakih 1000 ljudih 
63 vumrlo. — Od glada i tifusa vu Finn 
orsagu 1868-ga zmed 1000 ljudi je 78 po- 
ginulo. 1887-ga leta je 193 jezere ljudi po- 
mrlo v Taljanskini od tifusa, bobinke v su- 
Sici i v drugim teZkim betegu. — Po priliku 
tuliko jih je ve vumrlo od polresa. — V 
Taljanskim, как jedna Statistik;« kaié, je 
1908-ga leta ne menje как 7 sto jezer ljudi 
vumrlo.

— Pogibeljno putuvanje. íz Sepsi-
szentgyörgya piseju, da se tam íebr. 1-ga 
jeden Kandel JanoS zvani Covek, székely, 
zdoma spravil, da Cez ojtoz klanjeC prék 
dojde v rumunsko. — Na granici je velika 
Suma, Cez koju je moral naS putnik prek 
iti. Predi как bi do kraja doSel, doruCi pred 
njega cela Corda vukov. — Siromak od ve- 
like sile je gori splazi! na jen visoai bor, 
i Znjega kriCaJ za pomoC — Pod punom«» 
16 vur je bil na ború, dók e ne ta doSel 
Dómján Teofil svojom druiinom, koji su 
sposlrelali i zdroZci zatukli vuke. Od velikoga 
straha i zime, kaj je pretrpel na ború, ve 
na pol mrtev leZi doma v Berecku.

— Preoáter zakón. Как jedne no 
vine piSeju v Severnoj Ameriki ve takvoga 
zakona oCeju skrojiti za zakonske ljudi, da 
koj prekrSi ljubav zakousku, on ne samo 
da plati Strófa, nego naj se takov kaStiga s 
reálom. — Od 10 do 20 lét reáta bi mo
ral dobiti on muZ, koj svoju Zenu vkani i 
Zena, koja s drugim Zivi. — Как ameri- 
kanske ooviue piáeju, ako bi se táj zakón 
vtemeljil, ouda bi sigurno Cez polovicu mu- 
Zov i Zen v reátu sedelo. — NajvekSi va
ras, New-Jork néma toliko zidine, da bi ta- 
kove zloCince mogli nutri spraviti.

— Puienje duhana. Od potroáak 
duhana jedna Stalistika, koju su u Fran- 
cuzkim orsagu skupa spravili, sledeCe kaZe: 
U 1907-inim letu vu Francuzkim orsagu 
su 39 milliun 900 jezer kilogramm duhana 
potroSili, kojemu je bila céna 506 milliun 
400 jezer frank. Dakle tuliko su u zrak 
puhali trancuzil DrZava, koja toga mono
póliuma u ruki drZi, na leto 386 milliun 
trankov skrbi za sebe. U Francuzkim orsagu 
na jednoga Cloveka 1 kilogramm i 13 gramm 
duhan opada i zalo írancuzki puSaC 13 
frank plati. Ali zato ipák su né najjakSi 
puáci irancuzi. Na ovim méstu kakti prvi 
stojiju hollandi, koji na glavi 3 kilogramm 
i 400 gramm duhana potroSiju. Za njim 
dojdu ainerikanci, koji na leto 2 klgr. i 
110 gramm duhana potroSiju. Tretja mesta 
je belgijska, s 1 klgr. i 652 grammom. 
Nemei na Cetertim mesto stojiju. Na glavu 
ovi veC né puáiju, как l  klgr. i 485 gr. 
duhana. Na magjare dojde na glavu 1 klgr. 
i 360 gr. duhan, norvégi l klgr. 335 gr. 
duhana puáiju. Kanadai Clovek 1 klgr. i 
60 gr. duhaua puái Najmenje puáiju ápa- 
njolci. Pri ovim potroáenje na glavu je né 
veC как 575 gramm duhan.

—  Im e nu van je . Njegovo Velicanstvo 
kralj je dr. Szüls Jenőa za preloCkoga ko- 
larskoga sudea imcnuval.

—  Daruvanje . Za taljanske nesrelnike 
su u Cakoiskim drZavnoj Skoli med navu- 
Citelje i uCenike 47 koruu 27 fillérov skupa 
brali.

—  K o s su th  pri kralju. Kossuth Fe
renc minister trgovmskih poslov bude bu- 
duCi tjeden u Wien putuval, gde Ce pred 
kraljom u politiCne pitanje svojega staliáa 
oCitovali.

—  S k o c e n i so ld a ti. íz Szegedina je 
Tólh Halepa Sándor kaprol i Szirovicza Pál 
zvani prosti soldat öve dneve skoCil. Obedvé 
su ú 46-im regementu sluZili i ubojstvom 
su okrivni. U mundiru su ovi fájni strici i 
lepi junaki skoCili, i sobom su si vzeli svoje 
oruZje i patroné. BrSCas ne birdu dugó na 
zajce stréljali, jer redarstvo veC oátro iáCe 
öve skoCene soldate.

— Z id a n je  skole.*Poleg Csáktornya 
obeine stojeCi seli, u Szentiloni budu u pro- 
tuletju novo drZavno Skolu zidali. Jeftimba 
je veC obznana. Vréme bi veC bilo i vu 
druge obeine, gdé su orsaCke Skole, zidali. 
Na primer u Nagyfalu, Drávavásárhely, Strido 
i. t. d. Mislimo, da Ce na kratkoma naS 
kormán i vu ovij obCini svoju duZnost 
zvráiti, jer samo onda bude narod blaZen, 
i razuml iv, ako vu Skolu hódi.

—  Ogenj u k asarn i. U Pera zvanoj 
meati poleg Konátantinapolja (Turski orsag), 
Gümusu zvana kasarna za konjjenike febr. 
5*ga od 6-le vure jutro u plavnu stoji. Ka
sarna je ókorom CistoguniSCena, veC soldati 
su jako огни jeni.

—  K rad ljivo st • u kupa listu . —  ü
Budapesti), vu Hungaria-zvanoj kupalistu 
su öve dneve veC oprave vkrali. Redarstvo 
sad iáCe tolvajé.

—  J o ie f n ad he rce g  pri K o iS u th  
Ferencu. TekuCeg meseca 4-ga dana poslie 
podne u 5 vuri u Budapeálu pred Gres- 
ham-palaCi, gde Kossuth Ferenc stanuva, je 
JoZef nadhercegova kuCia prestala, i iz nje 
sam, prez ikakvoga pratnja u generalskim 
opravi je JoZef nadherceg vanstupil. Gori 
je iS' I na ministerovo slanje, i Crez jedno 
vuro dugó se je nadherceg s KoSSuthom 
spominal

Moj piáé í suze.
Na razstanku sa dragom  Suprugom . 

1908. И  oktobra.
Crna jeseneka megla, 
Zaatrla livot moj.
Kad boleetna §i vlegla,
Na im rtni krevet avoj.

Je dvajeti drugo letu,
Od kad te v zakonaki’ par, 
NaSel sem vprvom cvetu, 
Mariju Sdavnidar.

Nearedo ved neg’ aredo, 
Zela sm a'dan  na dán.
Je zmir trnje bodedo 
Opletalo пай stan.

Sudutno k riie  trude 
PodnaSala avak бая. 
Mialedi, bude, bude,
Kad boljle i za nas.

Pa naSe ягебе íasne,
Bil auhe vatre piám, 
Uaplamtíl, da ugaane 
Na véke vekov nam.

V navidezne teljeene, 
Cvetke varljiv ih nad.
Как Grom iz vedra treane 
NaS Zalostni razpad.

Od ailne krvotoöi,
Naglo zgubiS evu тоб ,
Tri Ijedne aem pomoöi,
Ti ifikai dán i поб,

Svum moőjum aem se borii, 
Za dragi iivot tvoj, 
Trepetaju6 ti dvoril,
Ti mili Angel moj!

Kad neki dán, tak stalno, 
U obraz mi glediS,
I tihu milovalno,
Ovako govorifi:

•Na koncu sam iiv len ja, 
Bli2a se zadnji 6as,
Ved 6utim srnrtna tenja,
Mi sili na obraz,

Zabstonj doktor pom aie 
Zabstonj se ti skrbiS, 
Lekamar vraötvo alaie ,
Ki ne pomore niä,

Na ve6nost aam pripravna 
Smrti ae ne bojiro,
Njemu koj avetom ravna, 
U ruke ae1 zruöim

Na avet me kaj ne ve le  
Vendar dvoje akrbi,
Kaj moje serdee re ie ,
To deca au: i Til

Zgubljena bude Mali,
To srdee do dece,
Vea avet ve6 nemre dali, 
Njim prave Matere,

Ti zgubiS Zenu tvoju 
Oh tak mi neplakaj!
Al daj mi deano avoju,
Za zadnji OproStaj,

Sem vriedjala te dosti 
Je doSlo kaj med nas, 
Oprosti ah oprosti,
Te proaim zadnji 6as!

V nevoljah i teSkodi 
Zdecom oataneS sam,
A dab’ bar pomoöi,
Ti mogla kaj od tam —,

Kad telő vgrob ae aruSi, 
Daj Bog nebeski daj!
Na akoro moji duái,
Tam ksebi dojt’ u ra ji

Po evőm krvavom poti, 
Daj ave6ni amrtni.daa,
On koji >.a golgoti 
Umiral je  za naa!

Pa kad bu, zaoStrila,
Nad tobom amrt avoj nő i 
Bőm tam za te proaila 
Kad Ti vurniral boS.

*) P° Rlaau vieati.

Je do sad suz obilni 
Pótok, nam akal tla,
Sad bukne vulkán silni, 
Как z gore Vezuva.

I be2al sam na prosto,
Iz hi2e, stran od nje, 
Iskreöe zvezde gosto,
Su padale pred me.

Jo8 dalje stoga mesta 
Dalko bi be ial. Ja j!
Al koja p e lja 'c e s ta ?
U lepfii bolifli kraj,

U to mi glasi »zloduh« 
Svoj Satanski krohot:
»U vodu oj u vodu 
Nek bude tvoja pót,

Od svega si zahitden?
Ne m ari te Nebo,
Jel Bog je  tu p iav iden?
Te kazni tak atraíno,

Uniöi a to nezgodu 
Svoj mu6ni polo2aj,
U vodu oj u vodu,
1 avemu bude kra j!«

Al tu2no ardce stiane 
Se ja6e miali toj,
Kad zgora se zabliane 
Se zglaai Angel moj; *)

•Kaj ti govori: La2 je ,
Та paklena poSaat,
Ne sluSaj redi vra2je 
Ki vodiju v propaat!

Pa kam li be2at ЬобеЗ? 
Put tvoj najkradji je,
Od 2ene vmiraju6e 
Do male dedice.

Bogu odano, milo,
Prijemli te lk i kri2,
Za k r iie  je  plaöilo, 
Nebeski p arad il!«

I kakti streli mice 
Da sam ne nezn&m kad, 
Kraj tebe betelnice,
Sem znaSel se nazad,

Poljubljajud ti lice,
Pla6u6i u sav glas,
Po tekle su suzice 
Na bledi tvoj obraz,

Ti slabo ruku d jala 
Na moju ai glavu,
Glade6' me m ilovala 
I proaila lepő:

»Ne pladi! budi moően 
Bogu v Odanoati,
Bog dobri svamoguden,
On te ne ostavi.

Zlo na dobro obrada 
Kaj dlovek trpi: tu,
A k r iie  eve naplada 
V Nebeakom kraljeatvu«.

Su miali kaj léteié,
К Boijo j odanoati — ? 
Dveh srdea au drbtele, 
Nezmsrne 2aloatí.

Badava aav, potrti 
Moj bolni pla6; Lauk, 
Strgal je  Angel smrti,
To cvetko zmojih ruk.

V
Dan péti, potlam mrtvoj, 
Sam piakai na pokop,
Te straSne smrti irtve,
Su dj&li v tmiöni grob,

Nad tvojim ranim grobom 
Как trpim teiku bol,
Kad ardea si za sobom, 
Odtrgala mi pol.

Ostavi jen i neeredni 
Po tebi se suzed',
Sjedin i tam nas vjedni 
Gde ne r&zstanka ved!
Gde ne razstanka ved!

К u t n j a k ;  M a r t in  
zvonar na Rackaniii.



Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönséggel 

tisztelettel tudatni, hogy üzletemben felhal
mozódott árúkészletemhől mélyen leszállított 
árak mellett hatóságilag engedélyezett

Ш Ш
tartok. Bátorkodom a n. é. közönség figyel
mét különösen

úri- te nűi divatáru cikkeimre felhívni.
Teljes tisztelettel

Zrínyi Viktor.
9 3 6  3 — 13



опт Агяк, — d enn  Шкя.
m ázsa  1 m .-cent, i ko r, fill.

и ^ ...................
za PAenica 22  5 0  —
zs Hr£ 16 2 0  —
pa JeCm en 1 4 2 0  —
b Zob 1 6 .0 0 —

u ko ricz a  u j K uruza nova 14  0 0 —
eh er bab  u j G rab beli 15 0 0 —

iá r g a  bab  » Äuti 13 0 0 —
V egyes bab » zm é^an 1 2 ,0 0 —
K en derm ag  Konopljenoseme 18 0 0 —
L en m ag Len 2 1 0 0 —
T ökm ag KoAéice 2 1 5 0 —

! B ükkö n y G rahurka 18 5 0 —

I ~ =
„ M - i - i - t ? * '  — „ P a p a  m e g e n g e d t e ! H l« « ’ v a ló d i 

A n t in lc o t ln -c ig a r e t t a h ü v e ly e k  fa d o b o z b a n  !•*

Csak még 3— 4 hétig Samo jóé 3— 4 tjadna
kapható dobivá se

mélyen laszéllitatt érőn polog na j f a l oéoj  céni
mindenre használható za svaki posel nuéati

o lc só  é s  jó  vászo n  l  d o b ra  p la tn a
a varaid in i szövőgyárban u Varaídinskim fabriki za tkati.

M1 8- 8 SCHWARZ, ZÜBLIN & Со.____________ SCHWÄRZ, ZUBLIN & Cü.

rá sb iró ság  190 9 . V. 23/2s*ám u  v égzé se  
9 7/ 1 3 0» . fo lytán  481  kor. 2 8  fill, tőkekövete lé s , en n ek

Árverési hirdetmény. 1908 decem̂ r hó 3 n“pj4‘f lJ  k am a ta i és ed d ig  ö sszesen  75 kor. 50 fill.-
A lu líro tt b író sági v ég re h a jló  az 188 1 . ben b iró ilag  m á r  m egá llap íto tt kö ltségek  

év i LX. t.-cz. 102 . § -a  érte lm éb en  ezen n e l e re jé ig  ő rsé gen , v é g re h a jtá s t  szen ved ő  lak á- 
kö zh irré  teszi, hogy a  C sák to rn yái kir. já -  sán  leendő eszk ö z lé sé re  '  9 5 2
rásb iró ság  1909 . év i V. 23/1 sz. végzése igog. évi fibraár hi 15-én dílilött 0 ínkor 
következtében  W ollák  R ezső  C sákto rnyái b a tá r id ő ü l k itü ze tik  és ah h o z  a  v en n i szán - 
lak ó s ü gyvéd  á lta l k ép v ise li H einrich  M iksa (j ékozók e z en n e| o ly  m eg jeg yzé sse l h iv a tn ak  
kereskedő . C sák to rnyái lak ó sn ak  4 81  k o r  hogy az  0гЫ еН  ingóságok  az  1 8 8 1 .
28  fill, s já r . e re jé ig  1909 . év i ja n u á r  hó é y . ^  ( ^  10/ 1 0 g  § . a j é r te |m ében
l ^ n  foganatosíto tt k ie lég ítés i v ég re h a jtá s  ké é „ z fizetés m e HeU, a  legtöbbet Ígérő nek , 
u tján  lefog la lt és  7 07  kor 6 0  fiil.-re becsü lt b l.csáron  a lu , Í8 e l fognak  a d a tn i. 9 2 4  
fűszer és rö v id áru , üzleti te lsze re lv en yck , 1

szekér, 1 ló és szoba bútorból á lló  m gósá- C sák to rn ya , 1 9 0 9  é v i ja n u á r  hó 3 1 . 
gok n y ilv án o s  á rv e ré sen  e lad a ln ak .

M ely á rv e ré sn ek  a Csáktornyái kir. já-

A íestetics-utca 64. számú

házamat
mely áll 3 szoba, konyha stb. ösz- 
szes hozzátartozóból, istálló és 
pajta, valamint a Széchenvi-utca 
Keizer Ludntílla-Íéle házat szabad 
kézből eladom .

SegoVics Jmre
950 1-2 Festetics-utca 64.

A PETTAÜI GŐZMOSÓ átvételi helye

Stöger Katalinnál, Csáktornya
«29 4-4 - --------------------  Kossuth Lajos-utca. —

Különlegesség: férfi- és női díszfebérmm «tisztítás. — Szállítási batáridő 8 nap.

r \  ' Г I



M egh ívó .
Л S  TRID ÓM T AK A R É K PÉ N Z T Á R  T Á R S A S Á G

19 0 9 . feb ruár hó 21-én d. u. 3  óm kor  
tú rija  meg intémeti helyiségében

I I I .  R E N D E S  É V I  K Ö Z G Y Ű L É S É T
melyre я t. részvényesek tisztelettel meghivatnab.

Stridó, 1909. j a n u á r  hó 14-én.
t v k ó  J á n o s

elnök.
TÁ R G Y S O R O Z  A T  г

1. M egnyitó . . m
2. Két ré szv én yes  m e g v á la sz tá sa  a  je g yző kö n yv  h ite les ítésé re .
3. Az ig azgató ság  é s  fe lügyelő -b izo ttság  k ö zgyű lé s i je le n té se .
4. Az 1908 . év i z á rsz ám ad á so k  m e g v iz s g á lá s a ; m érleg  m e g á l la p it á s a ; n y e re ség  felosz

tá sa  ; fe lm en tvén y m egad ása .
5. Az a lap sz ab á ly o k  22., 24., 80., 7ft. § -a in ak  m ódo sítása .
6. Igazgató  és 8  ig azga tó ság i tag  3 év re  leendő m egvá lasz tása .
7. Egy fe lügyelő -b izo ttság i ta gn ak  1 év re  leendő m egv á lasz tása .
8. Az igazgató  íiz e té sé n ek  m e g á llap itá sa .
9. N etán i in d ítv án yo k .

io. §.
Minden egyes részvény a közgyűlésen egy szavazatra jogosít, de 35 szavazatnál többet akár saját részvényei alapján, 

akár meghatalmazás útján senki sem gyakorolhat.
Szavazati jogát minden nagykorú önrendelkezési joggal bíró részvényes, akár férfi, akár nö, gyakorolhatja, de meg- 

kivántatik, hogy részvényesi minősége a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen.
Jogi személyek, kiskorúak *  gondnokság alatt állók csak törvényes képviselőjük által, habár azok nem részvénye

sek is, képviseltetnek.
9 4 5  2 — 3

frtttftft.
M últ é v i  d e c e m b e r  h ó  1-én m e g 

r o n g á l t  e g é s z s z é g i  á l la p o t o m  m ia t t  k á 
v éh á z a m  k e z e l é s é t  P r u ck e r  G yula  u rra  
b íz ta m  v o lt .

T i s z t e l e t t e l  é r t e s í t e m  a  m . t. k ö 
z ö n s é g e t ,  h o g y  b e t e g s é g e m b ő l  f e l g y ó 
g y u lv a ,  k á v éh á z a m  s z e m é l y e s  v e z e t é 
s é t  m a i  n a p o n  á t v e t t e m .

T ovább i s z i v e s  p á r t f o g á s t  k é r v e ,  
m a ra d ta m

C sák to rn yá n . 1909. f e b r u á r  6.

k iv á ló  t i s z t e l e t t e l

G e rstm a n n  L ip ó t
9ői 1 - 1  k á v é s .  ___

Az Alsómuraközi Takarékpénztárral
e g y e s ü l t

Ö n s e g t t y z i  -  5 z 6 V e t l ( c z e t
1909. évi m á rc z iu s  hó  7 -é n  dé lu tán  2  ó ra k o r

R E N D E S

K Ö Z G Y Ű LÉ S T
tart, melyre a szövetkezet t. tagjai ezennel tisztelettel meghlvatnak.

A közgyűlés tárgyai:
1. E lnöki j e l e n t é s  a  l e f o l y t  ü z le ti é v rő l .
2. A f e lü g y e lő -b iz o t t s á g  j e l e n t é s e ,  az 1908. é v i  zá rszám adások  e lő t e r j e s z t é s e  é s  

ezek  k a p csá n  az üz le trész ek  é s  ezek  n ö v ed ék é t  m e g á l la p í tó  i g a z g a tó s á g i  h a tá ro z a t e l ő t e r 
j e s z t é s e , j ó v á h a g y á s a  é s  a szám adók  f e lm en t é s e .

3. A sz ö v e tk ez e t h iv a ta lo s  k öz lön yén ek  k i je lö lé s e .
4. A sz ö v e tk ez e t i g a z g a tó s á g á b ó l k ilép ő  L an ge K e lem en  é s  M a ttera d o r fer  Vilmos 

i g a z g a tó s á g i  ta gok  h e l y e t t  n j v á la sz tá s  m e g e j t é s e ,  e s e t l e g  a  k ilépők  ty b ó l i  m egvá la sz tá sa .
6. Az 1909. é v b e n  m űk ödő  f e lü g y e lő - b iz o t t s á g  m egv á la sz tá sa .

Kelt Perlakon, az Alsómuraközi Takarékpénztárral 
egyesült Önsegélyző-Szövetkezet igazgatóságának iooo. 
évi január hó 30-án tartott üléséből.



Vendéglősök részére!
ц  -----------------------------------------------та nélkül

Gramofonok,
gramofon lemezek és

S automatikus gramofonok
m elyek c sa k  10 fillé r bedobása után Játszanak.

g g  K A P H A T Ó K : 873 1 1 - *

bibim ártó, rfeikUtaifen 
GRANER TESTVÉREKNÉL

CSÁ KTO RN Y Á N .

Szőlőoltvány, anurihai te bazat 
vceezőtladáei birdttmtny.

A n agym éltó ságu  Fftldm lvelésügyi M in isste r iu m
60900/1(96. szám ú  szokványrendelste szerint

I v&íogatott első osztályú sima és gyökeres

Ri pária -Porta  fis, Rupeetrle -M ontico la  é s  
V M s - S o lo n ls

amerikai vadvessző, valamint ugyanily alanyokra ne* 
mesitett, fenti rendeletnek mindenben megfelelő a 

legkiválóbb bor és csemege fajú

gyökeres fá s  é s  zö ldo ltványok  
úgyszintén k a z a l  a lm a  é s  g y & k e rc s  v e s s z ő k  ke
rülnek nthmfc ezen é rben nagy m ennyiségben eladásra.

Badacsonyiidéi Szölötelep Vezetősége.
Capolcza, (a Balaton mellett.)

85b 18^26

Г
Értesítés.

Van sze ren csém  a n. é. b u to rvá sá rlő  k ö zö n sé g  b. tu d o m á sá ra  adn i, h o gy  jól 
fe lszerelt

kárpitos műhelyem
m ellé  egy d ú s  vá la sztékú

kész bútorraktárt
nyitottam.

Ebédlő, háló, szalon stb bútorok minden igényeknek megfelelő ki
állításban állandóan raktáron vannak vagy előírás szerint készíthetők.

Bárm ily kárpitos és diszitö m unkát gyorsan, pontosan és ju tányosán  
teljesítek.

Szives pártfogást kér

Rírscbl Hr min
874 3-4  Varaidul.

Ajándékoknak kü lönösen  a lka lm as

arany, ezüst ĵ | ktnaezúst-árúk,

W" dísztárgyak, órák, ékszerek
nagy választékban  k a p h a tó k :

. 8 ROSENFELD J.
óra- és ékszerüzletében, Csáktornyán.

jutányosán és jótállás m ellett 
Ü r a ja v t ia 50 l[ te ljesíte tn ek .

Nyomatott Kiachel Fülöp (Strauaz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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