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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l:
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyillterek és hirdetések.

Teiftfe» szán 34.

M U R A K Ö Z
magyar és borvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

EMflsstéel árak:
Egész évre . . . .  8 kot
Fél é v r e .......................4 kor
Negyed évre . . . .  2 kor 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hlréetéesk J it á iy m i «záalttataak. 

Nyilttér pstltssr* 60 Ollér.

Felelő» »мгкмсМ:
ZRÍNYI KÁROLY.

Játékszenvedély.
Ez a léma nálunk, sajnos, mindig ak

tuális. Mintha nálunk mindig időszerű lenne 
erről a témáról beszélni s mintha az szük
ségesebb lenne ma, mint holnap, erről a 
rákfenéjéről, amúgy is gyenge erkölcsi alapon 
álló társadalmunknak beszélni.

Sangvinikus nemzet vagyunk. Abból a 
fajtájából az embereknek, kiknél a vér még 
mindig nagy szerepet játszik s akik sokszor, 
mikor helyesebb lenne az ész józan, tiltó 
parancsszavára hallgatni, a vér diktálta meg
gondolatlanságokra ragadtatja magát. A forró 
Keletről vezette népét Álmos vezér ide, a 
mérsékelt égövü hazánkba a magyar nem* 
zetet, de az a forrón lüktető vér, mely őseink 
erejében csörgedezett, még mindig irányitója 
ténykedésünknek s az északi nemzetek szom
szédsága nem hűlhette le annyira, hogy 
szangvinikusságából csak valamit is vesztett 
volna.

Vérmességünk egyik fattyúhajtása az a 
szerencsétlen játékszenvedély is, mely az 
olasz és orosz nép mellett első helyet biz
tosit a magyarnak a nemzetek hatalmas 
versenyében. A kártya, a méltán ördög bib
liájának nevezett harminckétlapu országmeg- 
ronló, nagyon sok hatalmas családfával, tör
téneti érdemekkel dicsekedő családnak okozta 
romlását, s romboló munkájában nem állott 
meg, hanem lolytatja tovább is, meg nem 
állva addig, mig egyetlen magyar gentri csa
ládnak is ki nem huzza lábai alul az ősök 
vérén szerzett honi földet s mig egyetlen 
tönkretett magyar család ki nem vándorol 
az Újvilágba, uj életet kezdeni.

Más országokban is játszanak, másutt 
is megérzik a játékszenvedély pusztító, rom
boló hálását; de legalább a közre hivatalból 
ügyelők vigyáznak arra, hogy a társadalom 
által emelt korlátokon túl ne terjedjen az 
a vész. mely minden más járványnál nagyobb 
pusztítást vihet véghez az ország testén, la
kóinak épségén, fenmaradásán. Másutt az 
előkelőek, azok, akik bírják, akiknek esetleg 
nem is árt, akik ha elvesztenek is egy kis 
vagyont — az ősi szerzemény vígan bírja 

Játszanak. Játszanak hatósági felügyelet 
8 engedély alapján. Nálunk!? . . Rövidesen 
ezt is megérjük, hogy a vásárokra járó 
gyolcsos tót is kaszinót alapit, hogy olt azután 
nyugodtan áldozhasson a játékszenvedély 
géniuszának oltárán.

A kártya esetleg csak téli foglalalosko- 
a játék ördögének, de van még egy 

erősebb fegyvere is, mely dacára az alakulás 
intenciójának mégis hatalmas sebeket vág a 
szerencsétlen, gondokkal küzködő kisebb tár-

FflmrkNlUI:

MARGITA1 JÓZSEF.

sadalmi osztályokon s főleg azok közül 
szedi áldozatait, akik a legkevésbé bírják a 
játékszenvedély pusztító hatását.

A lutrit országgyűlési határozattal be
tiltották, nehogy a nép filléreit ennek a fe
neketlen Molochnak gyomrába vigye. Meg
szüntették a lutrit azért, hogy végre ne 
legyen módja annak a szerencsétlen alsó 
osztálynak hódolni játékszenvedélyének. De 
behozták ennek helyébe az osztálysorsjálékot. 
Behozták azzal a célzattal, hogy hiszen az 
olyan nagy áron adatik el, hogy a kisebb 
vagyoni néposztálynak nem lesz módjában 
osztálysorsjegyeket vásárolni, ók persze arra 
nem gondolhattak, hogy tényleg egy egész 
sorsjegyet, melynek ára százhatvan korona 
s melyet ilyenformán az a szegény ember, 
ki azelőtt 24 fillérrel hódolt a lutrinak,, ilyen 
áru sorsjegyet nem vásárolhat, oly módon 
vitetik belé ismét a káros játékszenvedélybe, 
hogy a nagy sorsjegyet felaprózzák s az ily 
módon már másfél koronáért hozzá juthat 
ahhoz, amihez 160 koronával nem jutha
tott volna.

Azt persge nem tudhatták előre, hogy 
az oszlálysorsjegyesek minden módot és esz
közt megpróbálnak, hogy beférkőzhessenek 
épen azokba a néposzlályokba, melyeket a 
játékszenvedély hódolása elten mentesíteni 
akartak. Nem tudhatták előre, hogy a sze
mérmetlen reklám legmesszebbmenő eszkö
zétől sem riadnak vissza, hogy beférközzenek 
a családi szentély legel rejtettebb helyére is, 
hogy onnan szedjék ki áldozataik utolsó 
filléreit.

Nem! Mindezt előre senki sem tudhatta 
volna. De igenis, most hatásában meg lehet 
akadályozni. Azoknak, kik ezek felett a fel
ügyelettel megbizaltak, módjában &U betil
tani, hogy az osztálysorsjegyeket felaprózva 
árusítsák, módjában áll, hogy csak megen
gedeti s tisztességes eszközökkel keressék az 
áldozatukat. Mert tényleg áldozatok azok, 
kik vesznek, mert pénzükért teljesen érték
telen s a legsilányabb nyerési esélyekkel 
ellátott papirosokat választanak.

A Balkán államokból, de még Ausztri
ából, s természetesen az összes kultur álla
mokból a magyar osztálysorsjegyek, épen 
ezen okoknál fogva ki vannak tütva. Vájjon 
ezek talán erkölcsösebb nemzetek a magyar
nál?! Nem, csak praktikusabbak, nem en
gedik, hogy a népet kifosztassák azért, hogy 
néhány nagyrészvényesnek gondtalan meg
élhetést biztosítsanak.

A játékszenvedély előmozdítása egyetlen 
országnak sem áll érdekében, legkevésbé 
hazánknak. Még sok, igen sok tennivalónk

Kiadó éa Uptalajdono»:
STRAUSZ SÁNDOR.

van a kultúra terén, semmint hogy ilyen 
felesleges izgalmakkal népünk erkölcsén 
rontsunk. Több felügyelet a kaszinókban, a 
kávéházak szeparéinak több figyelem s az 
osztálysorsjáték és lóverseny megrendszabá- 
lyozása ez legyen kitűzött feladatunk.

Ha az ilyen rejtett rákfenék szérumát 
megtaláljuk, akkor azután egy szebb, egy 
boldogabb jövendő int felénk is, kik azt ez
redéves kultur küzdelmeinknél fogva is első
sorban megérdemeljük.

A  gazda ős gazdasági cseléd kö
zötti jogviszonyok szabályozása.

Az 1907: tcikk 6 §-a értelmében
a szolgálati szerződést írásban is, szóval is 
meg lehet kötni. A gazda, ha a szerződést 
szóval kötötték meg, köteles a cseléd kivá- 
natára a megállapodásokról minden cseléd
nek külön-külön bérlevelet adni.

A törvényhatóság azonban szabályren
deletben elrendelheti, hogy ha a szerződést 
szóval kötötték meg, a bérlevél kiadása 
minden esetben kötelező legyen.

A vármegye törvényhatósági bizottsága 
a törvény ezen szakaszában nyert felhatal
mazása alapján 1908. évi február hó 10-én 
tartott közgyűlésén 3084/J908. jkv. 269. 
szám alatt alkotott szabályrendeletének 2. 
§-ában azon célból, hogy a szolgálati vi
szonyból felmerülhető vitás kérdéseknek le
hetőleg eleje vétessék és az ily kérdésekben 
a bizonyítás megkönnyiltessék, kimondotta, 
hogyha a szolgálati szerződés szóval kötte
tett meg: a gazda (vagy megbízottja) a szer
ződés feltételeiről minden cselédnek külön- 
külön bérlevelet adni és azt sajátkezű alá
írásával ellátni köteles.

A bérlevélnek a törvény végrehajtása 
tárgyában 48000 F. M. 907. sz. a. kiadott 
rendelet 23. §-a szerint legalább is tartal
maznia kell:

1. a cseléd nevét,
2. annak megjelölését, hogy a cseléd 

mennyi időre (mely naptól mely napig) sze
gődött el,

3. azt, hogy mi a cseléd javadalmazása 
(lakás, készpénzfizetés, gabona, tűzifa, takar
mány, legelő, illetőleg marha, vagy disznó- 
tartás, más termény, szegődményes föld stb.).

A szabályrendelet tervezetének elkészí
tésére kiküldött bizottság ezt a 3. pontot a 
föntemlitett indokból a javadalmazás esedé
kességére vonatkozó következő rendelkezéssel 
toldotta meg: »és mikor, mely részletekben 
adatnak ki azok.«

Minthogy a törvény 18. §-a értelmében

Ne tétovázzék, ha fáj a feje,
:: hanem használjon azonnal :: B m N á s - p a s f f l l á t

amely 10  perc alatt a legmakacsabb migraint 
és fejfájást elmulasztja. Orvosok által ajánlva, 
i m  V9A Kapható minden gyógyszertárban.

— Készíti B o ro tv á s  T a m á s  
g y ó g y s z e ré s z  K is p e s te n . 3 dobozra! 
ingyen postai szállítás. 637 13—36



a cséléd azt a munkát köteles végezni, 1, §• a megengedi •.felveendő pedig az abból dalaival és Benedikt Méta kisérő zongora- I
artielyre szegődött s emellett a mennyi- a célból, hogy — amint egy ésétberi meg- játékával aratták le a közönségnek jól meg- I
ben erejét vagy képességét túl nem ha- történt —  a béres ne tagadhassa meg, hogy érdemelt tapsait. A tapssal a jelenlevők egy. I
lad ja, ha a szükség úgy kívánja, átmene- a szomszéd iái uba *  gyógyszertárba menjen általiban nem fukarkodtak, mert a szereplők I
(Heg a gazdaság keretében előforduló minden orvosságért és —f  ami méy nem töytént alakításaikkal őket állandó jókedvre hangol- I
gazdasági munkát teljesíteni, illetőleg tbeteg ugyan de megtörténhet —  hogy egy ták, amely az előadást követő táncmulat- I
vagy távollevő társát helyettesíteni és elemi pohár viz^t hozzon a kutről gazdájának. Ságban a hajnali órákig tartotta együtt a I  
veszély elhárítása körül teljes erővel közre- Ezen rendeletét és á bérlevél mintáját megjelenteket. I
működni tartozik: a kiküldött bizottság a a gazdaközönséggel leendő közlés végett --------------- I
már említett indokból a bérlevél szövegébe kiadom. K Ü L Ö N F É L É K .  9
felvelle m ég: Zalaegerszeg, 1910 február 5. -------  I

»4. azt, hogy mily szolgálatra (kocsis, A rvay L ajos s. k., Évfordulón. |
béres, slb.) lett a cseléd felfogadva azzal, Zalavármegye alispánja. . .  I
hogy ь gazda utasításához képeal a gazdaság --------------  I
k e re lé b e iie iő fo rd u ló  m inden gazdasági m u n - g a k a r g  a  k e r e s k e d e l m i  k a s z i n ó b a n .  а,аш a kínokat I
kát teljesíteni tartozik.« A meg-megújuló emlékezet. I

A íöldmivelésügyi miniszter ur azonban Fényes, sikerült és jókedvű estéje voll „  I
91427/VI— 1. számú leiratával nem hagyta folyó hó 12-én a Csáktornyái Kereskedelmi ju Z ig Y e n t ,  “ o b o ^ éY zY s  é l ? ’ I
jóvá a bérlevél 4. pontját és kimondotta, Kaszinóban összegyűlt közönségnek. A ka- Legyenek bár tövistől sebei. |
hogy azon rendelkezés, amely szerint a cse- szinó vigalmi bizottsága egy »Eleven Újság« Mindig remél, ismét újra remél. I
léd a gazda utasításához képest a gazdaság keretében hangulatos kabarét rendezett, amely Xesx még egyezer fényea nap az . |
keretében előforduló minden gazdasági mun- egészben változatos, hangulatos és mulattató, £ ltem egén akkor ujra derüI. I
kát teljesíteni tartozik, a törvény fentidézett minden egyes részletében pedig humoros, Elfeledem  « múltak könnyeit.- I
18. § ának határozmányaival szemben nem szellemes és szabatos volt A megjelent nagy- Sajgó szivem  fájdalma megenyhül. I
állhat meg, mert az, hogy pld. a kocsis szükség számú közönséget a Strausz Sándor könyv- I
esetében, átmenetileg a béres tennivalóját nyomdájában készült, ízlésesen, sőt fényesen — A kir. tanfelügyelő jelentéséből. Dr. I  
ellátni tartozik, a törvény idézett szakasza kiállított »Eleven Újság« — címlap tájékoz- Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanlelügye- I
kimondja; ezen túlmenő állandó ilyen kö- talta a programúiról, amelyet Scheffer Tivadar lőnek a megyei közigazgatási bizottság febr. I
telezetlséget pedig a szabályrendelet nem ötletes, jókedvű és lelkes konferánsszal nyi- havi gűlésén előterjesztett jelentéséből ki- I  
állapíthat meg; viszont azonban kimondta a tolt meg. Az »Előfizetési felhívás« keretében emeljük a következőket: »Ebben az idő- I  
földinivelésűgyi miniszter ur, hogy a felfo- Scheffer Ella dicsérte fel lemparameutumosan szakban az 1907. XXVII. t.-c. alapján fizetés- I  
gátláskor joga van a gazdának és a cseléd- és jellemzően az »Eleven újság« egyes ro- kiegészítés és korpóllék címén 99 községi I  
nek e tekintetben szabályrendeleti intézkedés vatait. S hogy a kedves dicséret alapos volt, elemiiskolai tanító 249 000 koronát, 332 I  
nélkül is így megállapodni. mint »Tárca« rögtön beigazolta Bachrach rém. kath. taníló 79.200 koronát, — 21 I

A szabályrendelet tervezetének összeál- Emma, aki lürgén, nagy készséggel és élénk retormálus tanító (j 800 koronát, — 18 ág. I  
lilására kiküldött bizottság a szabályrendeletet bájjal adta elő egy esküvőjére és nászutjára ev. tanító 4B00 koronát, 17 izraelita tanító I  
újból tárgyalván, hogy a fölmivelésügyi mi- készülő csintalan fiatal menyasszony mono- 5500 koronát kapott; vagyis Zalavármegyé- I  
niszter ur rendeletének is eleget tegyen, de lógját. Mint »kül- és belpolitika« Sternlicht nek 487 községi és lelekezeti tanítója ősz- I  
másrészt a gazdának a korábbi szabályren- Gáspár vonultatta íel rövid, tömör vonások- szesen 282,735 korona államsegélyt kap ■  
defetben biztosított jogait is megóvja, a bér- ban és szellemes fordulatodban az egyes évenkiut. Az 1908 XLVÍ. t.-c. értelmében I  
levél három első pontját, változatlanul hagyta, államok életének humoros eseményeit. A egyelőre azoknak a tanítóknak államsegélye I  
annak 4. pontját a következőkép módosította: »Napi hirek« megszemélyesítője: Strausz Riki, fog megállapíltaíni, akiknek a tandíj java- I  
»4. azt, hogy mily szolgálatra (kocsis, béres nevettető helyi újdonságokat közölt kedves dalmai jegyzőkönyvükben, ilfetve dijlevelök- ■  
stb.) lelt ?. cseléd fellogadva.« Egyúttal azon- pajkossággal. Nem egy szeretetreméltó »ko- ben biztosított közvetlen jövedelmét képezi. I  
ban megtoldotta a bérlevelet még egy ponttal, bolmányát,« amely azonban »csípett hegyével« Az összes érdekelt iskolafenlartók közigaz- I  
amely szerint a bérlevélnek tartalmaznia vagy »vágott élével« követte kitörő kacagás, gatási bizottság által elbírálandó kérvényük ■  
kell: »5, a szerződés egyéb feltételeit is.« Szerfölött nagy derültséget keltett Feigelstock beterjesztésére záros határidőt kaptak.« I  

Ez a pont arra van hivatva szolgálni, Hus, mint a helybeli és környékbeli cégeknek —  Köszönetnyilvánítás. A »Csáktornyái I  
hogy a bérlevél 4, pontjából kihagyott ren- humoros vonatkozásokkal telt hirt csapó Takarékpénztár R.-Т.« egyesületünknek mult I  
delkezés (»azzal, hogy a gazda utasításhoz »Reklám.« A graciózus pajzánsággal és évi nyereségéből 100 korona adományt jut- I  
képest a gazdaság keretében elötorduló min- igen jól előadott egyes h rdetéseket élénken talotl. Kellemes kötelességünknek tartiuk, a ■  
den gazdasági munkát teljesíteni tartozik«) megtapsolták. A »Szépirodalom« rovatát nagylelkű adományért ezúton is hálás kö- I  
a íöldmivelésügyi miniszter ur föntidézett Scheffer Tivadarnak, a »Tudomány és mü- szönetet mondani —  Csáktornyái Szépítő I  
legutolsó kijelentéséhez képest a cseléddel vészel«-él pedig Schwarz Lajos dr.-nak egy- Egyesület Morandini Bálint elnök Mózes В I
történt megállapodás alapján abba fölvehető egy rövid, de érdekes és nagy figyelemmel pénztárnok. I
legyen. hallgatott (elolvasása töltötte lei. —  Közgyűlés. A »Csáktornyái Така* I

A bizottság ülésén az a nézet nyilvánult Szünet után я »Színház« rovat nem rékpénztár R. T.«-nak f. hó 12-én megtar- I  
meg, hogy ne meghatározott szolgálatra (pl. bírálatot nyújtott, hanem Murai Károly »Vi- tolt 38-ik rendes közgyűlése a kővetkező I  
béres) logadlassék fel a cseléd, hanem min- rágfakadás« című egyíelvonásosának előadá- lefolyású volt: Elnöklő igazgató Pálya Mihály, I  
denesnek, hogy igy necsak átmenetileg le- sához szolgáltatott cégért Heilig Juliska, Pátkai miután a közgyűlés határozatképességéti 
hessen alkalmazni cselédtársa helyettesítésére Lujza, Pollák Linka, Heinrich Alfréd, Weisz konstatálja, melegen üdvözli a megielent I  
és más gazdasági teendők végzésére, hanem Viktor és a kicsiny, de »helyre-legény« Heilig részvényeseket és az ülést megnyitja. А I  
állandóan is, úgy amint azt a gazda a saját Misi alapos élvezetben részesítették a sikerült jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth István és I  
érdedében szükségesnek tartja. alakításokban élénken gyönyörködő közön- Benedikt Béla kéretnek íel. Az igazgatóság I

A bizottság kívánatosnak tartván, hogy séget, mely állandó tetszéssel hallgatta a és a felügyelő-bizottság jelentéseit a köz- I  
a bérlevélre nézve egy egységes minta adassék pompás előadást. Mint »Sport« Pátkai Lujza gyűlés helyeslőleg tudomásul vette és ai I  
ki: amidőn ezt ezennel kiadom, értesítem a öntötte le kedves szatírájának nem maró igazgatóságnak, valamint a íelügyelő-bizotl- I  
cimet, hogy mulhatlanul szükségesnek tartom, lúgjával a helybeli »pezsgő« sportélet jelen- Ságnak a felmentvényt egyértelműen meg- I  
hogy a közeli csetédváltozás idejére való ségeil. »Kereskedelem és ipar« címen Benedikt adta. Hochsinger Sándor elhunyt igazgató- I  
tekintettel a gazdaközönség figyelme az elő- Alice felette érdekessé, szelemessé és vál- sági tag emlékezete iránt a kegyelet adója I  
adottakra felhivassék azzal, hogy félfogadás lozatossá alakította az újságoknak ezen ren- az igazgatósági jelentésben meleg szavakban I  
alkalmával igyekezzék olyan megállapodásra desen száraz rovatát Weisz Viktor, mint a lerovatván, az intézet körül szerzett érdemei ■ 
jutni és akként szerződni, hogy a felfogadott »Törvényszék«-ben trónoló Juszticia nem iránti elismerés jegyzőkönyvileg megörökít* ■ 
.cselédet mindegyik gazdaságában az összes bekötött szemmel, hanem nagyon szemesen tetett. A tiszta jövedelem feloszlása iránt el- ■ 
tfnzdiisági cseléd! teendők ellátására állam és talpraesetten csipkedte meg н helybeliek fogadtatod az igazgatóság javaslata, mely I  
dóan alkalmazhassa, azonkívül háztartási ás egyikéuek-másikáhak ártatlan gyöngéit és szermi 7281 14 К az igazgatóság jutalékára, ■ 
egyéb teendők ellátásával is időlegeden meg- epigrammszerü »itéletei«-vél hangos kacajt 50000 К Osztalékra, 890 К közhasznú és I  
bízhassa. - i> j  fakasztott. Benedikt Katiiba bájos megeleve- jótékony célokra, 5*42.0 К a tisztviselői kar I

A háztartási és egyéb teendők időleges nilője volt az »Apró hirdetések« rovatának jutalmazására, 4000 К rendkívüli tartalék* I  
ellátásának felvételéta bérlevélbe a törvény Végül mint »Ének és Zene« Bachrach Elemér alap képzésére, 418 18 К bútorzat érték* I



leírásra, 8498 66 К a jövő nyeremény- 
számlára átvitelre fordtttatnak. A titkos sza
vazás útján megejtett választás eredménye: 
pálya Mihály igazgatóvá, Bernyák Károly, 
Csakathurner Ármin, Pecsornik Ottó, Strahia 
Ferenc igazgatósági tagokká, kiki 62? sza
vazattal újból megválasztanak Felügyelő- 
bizottsági tagi minőségben Alszeghy Alajos, 
Dénes Béla, Hirschmann Adolf mint rendes 
tagok, Herzer Izidor, Verbancsics Ferenc 
mint póttagok szinte 627 szavazattal további 
egyévre meghagyattak. Tóth István indítvá
nyára az igazgatónak, igazgatóságnak és 
tisztviselői karnak buzgó tevékenységük el
ismeréséül köszönet szavaztatott meg. A 
közgyűlés ezzel véget ért.

—  Adakozások. A »Csáktornyái Taka
rékpénztár« 100 koronát, a »Csáktornyái 
Gőzmalom és Villamtelep R. T.« 25 koronát, 
dr. Kovács Lipót ügyvéd úr 4 koronát, voltak 
szívesek a »Csáktornyái önk. Tűzoltó Egy
le tn ek  adakozni, melyekért ezúton is hálás 
köszönetét nyilvánítja az elnökség.

—  Helyreigazítás. Lapunk f. évi 6-ik 
számában a lüzoitóegyleti szolgai állásra 
vonatkozó hirdetésben a határidő tévesen 
lelt közölve. A választás nem március 25-én, 
hanem február 26-én lesz.

—  FelUlfizetéS. A tanítóképző-intézet 
hangversenye alkalmából Kecskés Ferenc 
esperes-plébános úr is volt szives utólago
san 4 К-t beküldeni, mely Összegért e helyen 
is hálás köszönetét mond az intézet igaz
gatósága.

—  KÖzgyülé8. A »Csáktornyái Szépítő 
Egyesület« közgyűlését f. é. február hó 27-én 
délután 5 órakor a Muraközi Takarékpénztár 
tanácstermében tartja meg, melyre a t. tag 
urak ezúton is meghivatnak.

—  A volt főispán gyásza. Özv. gróf 
Batthyány Gedőné, szül. báró Fiáth Borbélya, 
93 éves korában Kustányban meghalt. A 
matróna halálát Batthyány Pál gróf, várme
gyénk volt főispánja is gyászolja, ki az el
hunytban édesanyját siratja. A nagy magyar- 
érzésű grófnő halála az egész megyében mély 
részvétet keltett. Kedden helyezték örök 
nyugalomra a kustáoyi családi sírboltban im- 
ponzáns részvét mellett.

—  Határrendörségi hírek. Berzeniczy 
Jenő határrendőrségi fogalmazót a m. kir. 
belügyminiszter Csáktornyáról Gyékényesre 
helyezte át. Ugyanakkor a Csáktornyái kiren
deltség személyzetét Kovácsics Bálint és Szu- 
boticzky Illés határrendörökkel szaporították.

— - Közgyűlések. A »Csáktornyái Ált. Ipar
testület« ma délután 2 órakor a tűzoltó egylet 
épületében levő nagyteremben ; a »Csáktor
nyái Izr. Hitközség ma délután 2 órakor 
saját épületében levő tanácstermében;» »Csák
tornyái Önk. Tűzollóegylet« ma délután 3 
órakor saját épületében levő tanácstermében 
tartják meg ez évi rendes közgyűlésüket, 
melyekre a tagokat ezúton is minél számo 
sabb megjelenésre kérik.

—  Gyászhír. Fájdalmas részvéttel va
gyunk л megrendítő csapással szemben, mely 
Fejér Jenő takarékpénztári főkönyvelő csa
ládját érte, Rónai Józsefné, szül. Grohmann 
Terka úrasszonynak 30 éves korában történt 
váratlan elhúnytával. Rónai Józsefné a dif- 
teritisz áldozata lett, mely betegséget 7 éves 
kis fiának gondos ápolása következtében 
szerezte. Kis fiiát nem tudta megmenteni s 
ő maga is áldozatul esett a borzasztó be
tegség fojtogató karjainak. Megrendítőbb a 
csapás, hogy a két kisebb gyermek is a ha
lállal vívódik. Rónai Józseínében Fejér Jenőné 
húgát siratja. Legyen áldott emlékezete!

—  Kérházalap Javára. A Csáktornyái 
Takarékpénztár a helyben építendő kórház 
felépítésére 300 К-t adakozott, mely nagy
lelkű adományért á takarékpénztárnak a 
városi elöljáróság hálás köszönetét mond

—  Svärdatröm programija. Sv&rdström 
Valbory e hó 20-i estélyének pazarul gazdag 
programmját megkaptuk és itt közöljük: 1. 
Nagy ária a »Nürnbergi beba« operából, 
Adam. 2. a) Liebesfeier f. v. Weingartner, b) 
Die forelle Schubert, c) Der Nussbaum 
Schuhmann, d) Niemand hát’sgesehn Loewe,
3. a) Aufträge Schuhmann, b) Mutterherz 
H. Hermann, c) Wie komm ich Brahms, d) 
Ständchen R Strauss. 4. a) ősz utója, b) 
Esteledik, c) Pávatogat Tarnay. 5. a) Kil- 
lingdans Grieg, b) Les füles de cadix Delibes, 
c) Echo polska Dannsträm.

—  Halálozás. Igaz részvéttel vettük a 
hírt, hogy Pataky Mihály földbirtokos 65 
éves korában Nyárádszeredán tüdőgyuladás- 
ban meghalt Pataky Mihály Pataky Kálmán 
helybeli polgári iskolai igazgató teslvérbátyja 
volt s így elhunyta Pataky Kálmán családját 
fájdalmasan érinti. Nyugodjék békében!

—  Uj fUszerűzlet. Simon József, füszer- 
és csemegekereskedést nyitott, Üzletét a 
Deák-utcában lévő Mráz-testvérek-féle üzlet 
átvételével rendezte be.

—  Exhumálás. Szóidat János oskola- 
hegyi földmivest f. é. január 20-án temették 
el. A temetés után sok mindent kezdtek be
szélni a faluban. Arról is esett szó, mintha 
Szóidat János nem is természetes halállal 
múlt volna ki. Hiszen hogy is halhatott volna 
meg természetesen, amikor a felesége sokkal 
fiatalabb volt nála s mintha már úra életé
ben is kacérkodott volna egyikkel másikkal. 
Egyesek már szeretőről is tudtak, akivel az 
özvegy a 76 éves Szóidat Jánost láb alól 
közösen eltette. A sok mende-mondára meg
indult a hivatalos vizsgálat, melynek ered
ménye az exhumálás vólt, melyet dr. Bakos 
Géza járásbiró és dr. Kovácsics Ferenc tb. 
főorvos múlt héten foganatosítottak. Az ex
humálás azonban halomra döntött minden 
kombinációt: az orvosi tudomány kétségbe- 
vonhatatlanul konstatálta, hogy Szóidat János 
természetes módon halt meg, mert tüdőgyu- 
ladás oltotta ki életét.

—  A drávavásárselyi gyilkosság. A két
hónappal ezelőtt Drávavásárhelyen fórtént 
lestvérgyilkosság ügyében f. hó 10-én volt 
az esküdtszéki tárgyalás a nagykanizsai kir. 
törvényszék előtt. Az egész napon át tartott 
tárgyalás azonban nem végződött ítélettel, 
mert a kir. ügyész előterjesztésére a jövő, 
júniusi esküdtszéki ülésszakra halasztották 
a folytatólagos tárgyalást. A tárgyalás 
azért maradt eldöntetlen, mert a testvérgyil
kos, Prepelics Mátyás, az esküdtszék előtt 
addig tett egész beismerő vallomását vissza
vonta és magát a gyilkosság vádjára vonat
kozólag teljesen ártatlannak jelentette ki. 
Kijelentette hogy vallomást a csendőrség 
pressziója alatt szuggeszció alapján tett s a 
vizsgálóbíró előtt is csak azért maradt a be
ismerés mellett, mert tagadása úgy se hasz
nált volna. A vallomás visszavonása annyira 
meglepte a vádhatóságot, hogy képtelen volt 
a tárgyalást tovább folytatni, hanem esti 6 
órára halasztotta s egyben intézkedett, hogy 
azok, ki a vizsgálat folyamán a vallomásté
telnél jelen voltak, az esti tárgyalásra megje
lenjenek. Az express beidéiésre megjelent 
Szalmay József főszolgabíró, Marinovics Ferenc 
körjegyző határozottan amellett foglaltak állást, 
hogy a vallatás a legrendesebben folyt le s 
hogy a gyilkos is az ő legjobb meggyőző-

désök szerint önként, minden külső erőszak 
nélkül tett beismerő vallomást. A törvény
szék mégis, mert, Weinacht Mihály csendőr
őrsvezető a tárgyaláson nem jelenhetett meg, 
a annak kihallgatása okvetellenül szükséges, 
a tárgyalást júniusra halasztotta. El kellett 
halasztani azért is, mert bizonyítékot a be
idézett tanuk vallomásai úgyszólván semmit 
nem szolgáltatnak Prepelics Mátyás ellen s 
mert a gyilkosságnak szemtanúja nem volt 
s csak közvetett bizonyítékok szolgáltatnak 
némi, nagyon hézagos alapot a tagadással 
szemben a bűnösség megállapítására. Kom
plikálta a gyanú alaposságát egy bűnjelet 
képező kabát tulajdonosának megállapítása 
is. Ezt a kabátot ugyanis a nyomozás alatt 
a Prepelics család valamelyik más tagja a 
magáénak vallotta, mig a mai végtárgyaláson 
a vádlott az öccséének jelentette ki. Ennek a 
kabátnak azért van fontossága a bünperben, 
mert annak egyik szárnyán vérfoltok vannak 
és a vádlott további beismerése szerint a 
gyilkosság idején ez a kabát volt rajta, holott 
az az öreg Prepelics vallomása szerint nem 
is az ő kabátja volt. Erre kell tehát a to
vábbi vizsgálatnak újból megindulnia. Kér
déses azonban, hogy a kir. törvényszék egy
általában lesz-e abban a helyzetben, hogy 
ez ügyben ítéletet mondjon, mert a gyilkos 
az orvosok véleménye szerint tuberkolotikus 
baja miatt aligha éri meg az ujabbi végtár
gyalás napját.

—  Elgázolae. Mull szerdán Zanjkó 
András 57 éves drávanagyfalusi favágó majd
nem áldozatul esett az ulánusok alakjá
nak. Az ulánusok ugyanis a Szászkő é3 
Zrínyikülváros közti út mentén gyakorlatoz
tak, amikor Zanjkó András az út mentén 
arra bandukolt. Nem vették egymást észre 
s így a favágó a rohamra vezényelt ulánusok 
lovai alá került. De szerencsésre nagyobb 
baj nem történt. A katonák a sérültet 
azonnal haza szállították s gyógyítás alá 
vették. Zanjkó András 10 nap múlva már 
teljesen felépül, mert zuzódásokon kívül je
lentékenyebb ba|a nem lett.

—  Talált férfi hulla. Murafüreden f. hó
11-én egy 50— 60 év körüli hullára találtak, 
mely a Mura egyik holt ágában egy fűzfa 
ágai bau megakadt. A hulla 6— 8 hónap óta 
lehetett a Murában. Személyazonosságát 
nem lehetett megállapítani, mert nemcsak 
hogy meztelen volt, de már teljesen felosz
lásnak is indult.

—  Vizbefult molnár. Bizsupics János 
31 éves drávafüredi molnár kissé ittasan 
tért éjjel a malomba, beleesett a vízbe s 
bellefuladt. Holttestét másnap egy sziget part
ján megtalálták.

—  A Dráva halottja. Habos Lukács 
henisfalvai lakos csikót vett Horvátország
ban s mert az áldomás kissé bő volt, csi- 
kaját egy idegen ember hajtotta haza. ö  
maga éjjel ért a Drávához, a nagy sötét
ségben azonban eltévedt s egyik szakadé
kéba belecsúszott. Negyednap akadtak rá a 
keresők.

2 $

Minden külön értesítés h elyett
—  Eljegyzés. Weisz Sándor helybeli 

kereskedő eljegyezte Heinrich Kornélia kisasz- 
ázonyt Zalaegerszegről.

Szerkesztői üzenet.
G. V .  C s á k to rn y a . Beküldött referidája kitűnő, 

de belvizüké miatt aajnoe egén terjedelmében nem közöl
hető. Kivettük a javát



XXVII. Csáktornya, 19 IQ. február 20-ga. Broj 8.
Sre poáiljke, kaj se tiée *adr- 
ftaja novinah, ее imája pos- 
lati na íme urednika vu 

Drávavásárhely.

Izd a te lje tvo :
knjüara Strausz Sandora 
kam eepredplate i obznane 

poőiljaju.

MEDJIMIIRIE
horvatskom i magjarskom jeziku izlazeäi druitvenl, znanetveni i povuőljiví litt za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: svaku nedelju.

Р п Ь Ш л  oka je;

Na ceto ie to ...........8 kori
Na poi ieta . . . 4 kor
Na őetvert leti . . .  2 kori 
Pojedini broji koátaju20fil.

Obznane •• pete« pogodbe i fai 
raönnajn.

Odgovornl urednik:

ZRÍNYI KÁROLY.
Snradnik:

PATAKI VIKTOR.
Iid aU lJ i vUatnik

STRAUSZ SÁNDOR.

„Vuáivec“ .
Pista sused, je Károlyu susedu rekel, 

da je vuáivec. A to mu je • zato rekel, jer 
je Károly sused nabrstil svojega psa na 
Pista susedove kokoái »kője su po Kárólyo- 
vom vrtu ápanceranje zvráavale. Károly nije 
pustil elvár, nego je prédái Pislu fiákalijuáu 
i poéeli su se tu2iti. Так kada je véé sudu 
bilo kraj svaki si je mogel zraéunati, da 
mu je sud, tojest vuáivec nekaj koátal. 
Károlyu je koátal büzu 100 korun a Pisti 
250 korun. Za te peneze se je svaki mogel 
Cohati osobito, kad si je premiálaval, da bi 
dobro bilo za decu opravu kupiti, za zimu 
to i to si preskrbeti, je ali sve je eud 
odnesel.

Ovu peldu bi si mnogi i mnogi mogli 
na se zeti. Naáemu narodu je to stoletni 
gréh, da se navek tu2i, navek vu neslogi 
2ivi.

Sa tu2enjem zamudi najprvié innogo 
dnevov kője je Bog zato stvoril, da je vu 
basen obrnemo i da na táj den delamo. 
Jer éudnovito je da se sudi nedrZiju vu 
svetek ili vu nedelju nego na delaven den. 
Jer vu svetek svaki ima svetka. A na de
laven den svaki svoj posel zvráava Так 
bi za poljodelca bilo treba, da svoj posel 
doma zvráava a ne po sudu. Ako doma 
marljivo dela, lo mu hasén npsi. Pák ako 
i nedela, nego samo pazi na svoju dru2inu 
i onda ima vékái hasén, как da se po 
sudu sem tam tu2aka. Jedua poslovica véli,

da »Od gazdovih óéi su tusti voli«. To je 
i istiua. Ako gazda pregledava za svojom 
druZinom, za svojom decom, onda mu Bog 
da sreéu, da mu blagoslová i dobro Ziv- 
Ijenje.

Videl sam priliku, kad je jeden sused 
dvaput tuliko imcl, как njegov mejaá. Onaj 
bogateái se je navek po sudi vlaéil; tu2il 
se je s popom s notarijuáom i sa svakimi 
Vu Ijetu su mu te2aki tak obdelavali zemlju, 
как su hoteli. Kaj se je on brigal za svoje 
te2ake, kada su ga pisari za go&pona Gjuru 
zvali, zato da jim je knglec pive platil. 
A onaj njegov sused, koj je menje imel, 
je navek za petami bil svojim te2akom. 
Cisto je zahteval svako delo, ono kaj bi 
na pisare potroáil, dal je svojim teZakom 
na aldomaá. Pri njem je teZko bilo treba 
delati, ali se nitko neje na njegu karai, jer 
je poáteno obavil s éovekom Sam sam bil 
jedenput nazoéen kada su teZaki prviput 
okopali kuruzu i naá vredni gazda je áujimi 
bil. Cul sam kada jim je rekel: Deéki ja 
sam vőera na toj tabli gledal, jeli bi bilo 
vredno okopali véé kuruzu i zgubil sam 
jednoga cekina 10 forinti. Trsite se koj ga 
najde 5 forinti je njegovo« I evő deéki su 
tak gledali i tak preobraéali zemlju celi den, 
da su jim skorom oCi pocurele. Cekina 
nesu naáli, ali kuruzu su lak okopali, da 
joj neje bilo para. Na veCer jim je gazda 
platil aldomaá, i med tem jim je povedal, 
da jim je zato rekel da je cekina zgubil; 
da bolje okopaju kuruzu Svi su ga radi 
imali. Doklem sused, koj se je navek tu2il

je navek menje i menje imel. Sudi su 
vnogo po2rli, tiákali su mnogo odnesli.

To vám je moji dragi példa, da ólovek 
naj ostane miren poáten vu svojim gospo- 
darstvu i naj se navek nesmica po sudi, 
jer mora na nikaj dojti. Straána je to ne- 
sreéa za naá narod, da se rád tu2i. lm ako 
bi samo malo dobre voije bilo vu jednim 
i vu drugim éloveku nigdar nebi tuliko 
imali sudi posla sa naáimi ljudi, как vezda. 
Za svaku malu reC veC se tuZiju. Ako bi 
on prveái, kojega smo spomenuli pustil 
svojega suseda da se pomiri i nebi iáéi 
odmah к sudu, svakomu bi ostala nekoja 
desetaCa vu 2epu. Nazadnje su se ovak i 
ónak pomirili. Ali dragi je bil táj mir. Nebi 
bilo spametneáe, ako bi mir pushli sudu i 
spametno jeden drugomu rekli: Cujeá sused 
ja znam da si ti srdit bil i tak si me oáa- 
nil, ali znam 1 to da ako budem te tuZil 
tebi i sebi budem napravil stroáke. Ja te 
dakle nebudem tu2il im poáteni ljudi i tak 
neverujeju kaj si ti meni rekel, a na ne- 
poátene ja negledim, na nje niti Bog vnogo 
nedű Так bi sigurno i Piáta sused к sebi 
doáel i Károlyu reC voáCil, da mu naj oprosti. 
То bi bil najlepái sud, kojega bi arcé, — 
a ne zakón — sudilo Так bi bil sreéen 
naá narod.

KAJ JE NOVOGA?
—  R evo lver i ia n d a r s k a  puska,

íz Veszpréma nam piáeju sledeCe: Koáa Ja
nos obCinski polar зе je öve dneve ziáel sa

Smrtna kaátiga na krizu u staro 
vrieme.

Odsuda krivea na kri2 u staro vrieme, 
imala je za sobom dvoje, ili je bila glavna 
kaátiga, ili nuzgredna kaátiga. U prvom slu- 
Caju imái je kri2 obsudjenoga, na smrt mu* 
Citi, a u drugom véé ubiloga osramotiti.

U staro vrieme je truplo pogubljenoga 
ostalo na kri2u viseé, za hranu pticam i 
divljoj zveradi. U sriednjem vieku trunule 
su kosti pogubljenih na muéilu kolu ilt na 
vieáalih. Pri 2idovih je joá prije njihovog 
suZanstva bil kn2 u porabi, ravnié ne kakli 
dodielena sramota. Kamenovani, meéom po- 
dubljeni ili zaduáeni bili su, véé mrtvi na 
kri2 pnbiti —  za sramotu im tim veéu na- 
nesti —  jer MojZeá véli: »Prokleli svaki 
onaj, koj na drvetu visit«

Dvie forme kri2a su bile kod rimljanah 
rabi jene: Crux commissa, to je bil kri2, na

kojem je preéno drevo na glavni stup, tako 
zvani .»Ambor« gore bil metnut i priévráéen 
u forrni ätampanoga velikoga »T«; i Crux 
immissa, na kojem je glavni stup — arbor 
— preko prieénoga drveta joá za jedan ci* 
peliá van slréal. Da je zveliéitelj na takovom 
crux immissa umrl, dade se iz table nad 
glavom »Kralj 2idovski« zakljuéiti.

Glavni stup — arbor —  je uviek vani 
na stratiátu visoko podignjen, kakti u zem
lju zakopani stup ostal, a samo se je preéna 
blanja za svako pogubljenje, nova imela iz- 
tesali, koju je odsudjeni na stratiáte moral 
sam na ledjih nősíti Kriva je tvrdnja, da 
je Zveliéitelj cieli kri2 na ledjih na stratiáte 
nosil, jer sam jaki stup —  arbor — je bil 
lakó te2ak, da su ga imala dva jaka mu2a 
kaj nősíti.

Takodjer je historiéki krivo, na nama- 
lanih kriZevih iz nieke éoviekoljubivosti vi- 
deti pod nógatni, kakti za vupreti se, mali 
stoléek. Táj stoléek su nieki okrstili sa »Suppe-

daneum«, akoprem ga za ono vrieme niti 
nije bilo u porabi. Miesto njega je u sredini 
stupa — arbor — bil jaki, debeli drveni 
kiin, »sedile« nazvani, na kojega je nesrel- 
nik jaáué bil postavljen. Ovak opisuje kri2a 
cirkveni olac Fertullian, i Justinus muéenik 
u drugom stolielju, govori u dialogu sa Fry- 
phom о debelom drvenom klinu, koj как 
»Nosorogov rog« iz stupa —  arbor —  van 
átréi.

Rimljani, za ono vrieme, su radi birali 
za stratiáte miesta izvan varaákih Zidovah 
na glavnoj cesti, —  na vidiku za mimo 
prolazeée, koji su tu videli na kriZu na po- 
sagnjite, izjedene po zvierih mrtve viset-, 
med njimi nekoje joá Zive za smrtju javkal 
juée. Ovak je za vrieme Pilata tzgledala 
Golgotha evangeliumska, kad je moral na 
nju iti vés krvavi Zveliéitelj, gde su ga med 
dvemi tolvajt razpeli.

Zidovski kazneni sud nije dugó poznal 
kriZa kakli kaátigu za Zlocince; stoprv kad

Kérjen miftdemitl valódi egyiptomi „ N IL “  szivartahuvelyt és szivarkapapirosl,
mely a dohányzás alatt nem lesz sem ZSÍROS sem FEKETE. Csak akkor yalhdi, ha 0 „N IL“ Kit ÉS a 
Cs. és kir. szabadalom 57. szám 1896. március 15. =  krokodil VOdjOjjygyOl tan ellátva. g T T



gvojimi poznatimi i da je splaái poCel je íz 
revolver» vu luft strelati. Prestraáeni ljudi 
su jednako к Zandarom odbeZali i prosili po
rnóé. Jeden Zandar i noCna straZa au za 
kratko vrijeme doáli na atan Koáa Janoáa 
i vu íme zakona au zahtevali, da njim préda 
revolvera Ali Koáa je revolvera samo ob- 
Cinskomu birovu bil pripraven prek dati. 
Nato se je noóna patrola snjira otpravila к 
birovu, ali komaj au par korakov otidli od 
doma, da se je Koáa obrnui i poCel z revol
vera na Zandara i na noénu straZu strelati. 
Nego na sreCu nitijedna kugla je ne trefila. 
Nato zeme Zandar napre svoju puáku i jen 
za drugim triput streli na Koáa i sve tri kugle 
su mu otiále Crez telő i on se je mrtev 
zruéil na zemlju.

—  Koji je  za p il p u n ic in u  raku.
Celi svoj imetek je znosil v krCmu Barta 
JoZef gazda iz Cermelja. Da je veC nigdi 
nióesa ne imel onda seje vkral na tavan, 
gde je njegva punica Cuvala svoju raku, jer 
je tam takái obiCaj, da si ljudi iáée za Zi- 
vota daju raku napraviti. Nesreőni pijanec 
je iz tavana vkral raku, prodal juje a peneze 
zapil. V jutro se je napit pribliZaval svojemu 
domu Njegovi dva sini, trinajst let star Lajos 
i osemnajst let star Janoá su ga pred vrati 
sa sekirom Cekali i da je blizu doáel su 
navalili na njega i zaklali ga, a telő su mu 
odnesli zvun sela. Zandari su brzo vlovili 
krivee, koji su odmah pokorno ve.luvali, da 
su zbog velikoga pijanstva zaklali svojega 
otca. Sud v Miskolcu je stareáega sina zbog 
iiotimiénog ubojstva odsudil na deset let 
tam nice a mlajáega na jednu letu. Kúria je 
zniátila prvu odsudjenje, pák je stareáoga na 
pet let tamnice a mlajáega na deset mesecov 
reála odsudila.

—  Nesreca v A m erika nsko j rud i.
Nedavno se opet velika nesreCa pripetila v 
jednoj Amerikanskoj rudi pri kojoj nesreCi 
je Cuda madjarskih teZakov zgubilo svoj Zi 
vöt. Zbog eksplodiranje je stopedeset teZakov 
ostalo v rudi i teZko da bi se od njih átéri 
oslobodil Как nam odnut javiju do vezda 
petnajst mrlvih telah potegnuli iz rude. Potli 
su opet sedemdesetdevet mrtvih naáli v 
onim istom mestu TeZaki áterih je najviáe

je ánjimi zavladalo rimsko gospodstvo; ali 
onda pák je u israelu to »lignum intelix« 
dapaóe pred drugemi kaátigami mah preu- 
zelo Zidovi sami nisu smeli na smrl knZa 
sudili, to se je jedino na »praetoriumu» dr- 
áavnog poglavara moglo suditi, jer je to 
pravo obodvein Zidovsketn tribunalom, veli- 
komu I malomu »sanhedrin« bilo oduzeto.

Kriz je bil duboko sramotna smrt, a 
bil je odredjen za robove i za nerimljane, 
radi 6*sa je i sv. Peter, как je poznato, 
kakti Zidov bil na kriz razpet, doCim je sv. 
Pavlu. koj je bil rimski gradjanin, glava od- 
sieéena $pol i sramota je dosligla onoga, 

°̂l je bil na kriZ obsudjen i na svaki mo- 
8U(5i naéin je takov nesretink moral 2uhkoCu 
Poteptavanja koátali. Rimljani za takovoga, 
r,eC pomilovauje nisu poznali. Kada je od- 
suda bila izrrCena, onda odsudjenomu ni je 

samo zivot, véé i sva Cast i prava na 
^oviéértnatvo oduzeto; on je bil tim iz Covie- 
ânstva I] red divlje zveradi porinjen te je
1,0 slobodno snjim sve ápotnice tierati, da- 

Paíe ga I zlostavljati, tűéi, bosti i ostale mu 
tezduSnosti, kője su u staro vrieme bile na 
redu navadne, nanaáati. 
л Tako se je i sa Zveliéiteljom postupalo. 
, ni je bila smrtna odsuda kriZa izreéena, 
os,;t je na red trnova koruna, crleni plaáé,

iz Madjarsko su^z* boJái 2iyot otidli vu tu<jji 
svet i .eto, tam jih je dostignula straána 
nesreca.

—  O trovan i c igani. IzBukaresta nam
javljajn sledeCe: Na granici Humunjske i 
Madjarske vu Bolja zvanom varaáu su ovp 
dneve cigani vdrli v jednu apoteku i odnut 
sve odnesli, kaj njim je pod Nike doálo. 
Drugi den su syi cigani smrtno zbeteZali. Jed- 
na ciganica je iáCe imala toliko jakosti, da 
je otiála vu bliZnje selo i tam razglasila, 
kaj se je pripetilo s cigani. Jedva je svoje 
rijeCl zavráila, kad se je prehitila na zemlju 
i umrla. Nato se je glas razáiril i odmah je 
otiáel doktor s Zandari na ono mjesto, gde 
su drugi cigani bili i naáél petnajst ciganov 
átéri su se veC vmiráli a drugi svi na zem- 
Iji leZali vu velikih mukah Doktor je odmah 
previdel, da su se cigani otrovali z onimi 
stvari, kője su iz apoteke vkrali. Sublimat, 
arzén i ciankali pastille, za kője su mislili 
da je cukor, su pojeli a to su bili najvekái 
otrovi od Cesa su skoro svi pomrli.

—  Drven i lu ftb a lo n . Vu Berlinu 
jeden rnernik imenom Rétiig dogotovlja 
takvoga luftbalona, kojemu bude gornja stran 
pokrita sa drvenim matcrijalom. Véli, da 
bude táj luftbalon bolje mogel proti stati 
pritisku lufta. Táj luftbalon bude lak vélik 
как Zeppelinovi luftbaloni, pák ga bude 
moói i о ravnati. Samo vu tem se bude 
razlikuval od Zeppelinovoga balona, da bude 
duZe mogel vu zraku stati, jer drevo nebude 
luftu pustilo tak lehko.

—  B lizu  P a riza  i vu P a rizu  je
straána nevolja. Povodnja je glad proizro- 
óila jer je uarodu sve na nikaj dela. Den 
na den dojdu dari, ali jer straáno vnogo 
ljudi trpi glada, ovi dari su jako mali za 
luliko ljudi. Minister financije nezna kaj bi 
naCinil jer néma veC dosla penez, da rned 
ljudi deli. Mali knjiZari, koji su na obali 
Sajne trZili knjige, sada moliju ljudi, naj jim 
stare knjige darujeju, jer jim je Sajna sve 
knjige oduesla. Рак как vu najnovije dojdu 
glasi iz Francuske, Sajna opet vekáa i vekáa 
postane, opet se je moói od nőve poplave 
bojati.

—  S p iju n  je  herbai m ilijo n e . Majur

trstina miesto Zezla u ruku. zalim biéuvanje 
sa viáe repnim bicom, u kojem svakem repu 
je bilo nekoliko Zeljezmh oátrih kvakah 
upleteno tak, da su te kvake pri svakem 
udarcu meso iz liela derale, dók su se gole 
kosti, oblejane krvlju videlc.

Zatim bude obsudjeni na stratiáte, ilit 
miesto pogubljenja vodjen. Povorku je otvo- 
ril jedan »centurioi na konju, a pred ob- 
sudjenem je jedan rimski »liklor« (hahar) 
nosil bielu tablu, na kojoj je bil napisani 
zloéii. do'iCnoga obsudjenika. Na stratiálu su 
nesretnika do pojasa slekli, a zatim su ga 
Cetiri liktori zdigli i na »arbor« na van 
álerCeői debcli kiin kakti jaáuC postavili. 
Cvrste ruke su zatim ga na arbor i na preCno 
drvn tako svezale, da se nili genuli nije 
mogel, napokon su mu kroz noge i ruke 
teZkimi kladivci, évrstimi udarci po prst de- 
bele Cavle u drvo zalierali i tako ga k-kriZu 
pribili — strahovita tortúra!

Kako sam spomenul, to krvavo dielo 
su navadno liktori iliti hahari obavljali. Pri 
naáem ZveliCitelju su to medjutim obavljali 
rimski soldati, jer glavar zemlje Pilatuá nije 
imái pravo na liktore.

OdieCa obsudjenoga je pripadala likto- 
rom ili soldatom, koji su veC na njem to 
krvavo dielo zvráavali. Ako evangélium о

JankoviC kojega ja belgradski sud odsudil 
na petnajst Ijelni reál zato, da su ga vlo
vili, kaj je spijon bil, je vezda dobil glasa, 
da mu je vu Ameriki vumrl jeden rodjak, 
po kojim je majur veC как milijun korun 
herbai. Misjimo da majur nebude dugó patai 
vu reálu jer je vu Srbiji sve moCi napra- 
viti. Milijun bude i njega oCistil.

—  Dugi i iv o t .  Vu Fiumi vu ápitalu 
je vumrla jedna starica imenom Pajkurics 
Franciska rodjena iz Kostreve, koja je bila 
106 Ijet stara. Akoprem je dugi Zivot po- 
stigla ipák je do zadnjeg Casa bila Cisto 
pri pravoj pameti.

-г- Potres, Vu Taljanskoj vu Potenzí 
je februara 15-ga potres bil, Cetiriput se je 
stepla zemlja. Ljudi su vun zbeZali iz biZah 
od straha, ali na sreéu kvar se nije dogo- 
dil. Vu Kalabriji, gde je tani bil on straáni 
potres, se je takaj i vezda stepala zemlja, 
ali bez da bi kakvoga kvara napravila.

S tra sn a  nesreőa na m o rju . Gene
ral Chanzy zvani damfáif je slraánoj nesreéi 
opal Zrlvom. Na morju su vezda straánfi 
viheri i Chanzy je takajáe viheru postái 
Zrlva. Táj damfáif je vu Algír iáéi. Blizu 
veC svojega cilja se je vu jednu peCinű tres- 
nul, voda je odmah straáno iála vu damf
áif i maáine kazan, tojest kötél je eksploderal 
lak da je celü ladju na falaté zdrobil. Samo 
jeden Clovek koj je joá predi skoCil vu 
morje, как se je kötél rezpoCil se jé  oslo
bodil. Zove se Badez. Drugi svi putniki i 
marineri blizu 200 ljudi se je vtopilo. Badez 
koj je vu morje skoCil je Cul, kada se je 
razpoéil-kötél. On je plaval do suhoga jer 
jako dobro zna plavati, a zatem je moker 
vu jednoj ápilji bil celu noC. Drugi den je 
iáéi dalje dók su ga doktori pod svoju ob- 
rambu ne zeli. Vezda je veC zdrav Véli 
kada je plaval, jedno veíiko Zeljezo je letelő 
iz ladje i blizu nj ego ve g la ve vu morje opalo

eOSPODARSTVO.

P e p e l  и  g o s p o d a r s t v u .  U gospodar- 
stvu moze se pepel (najbolji je onaj od 
drva, ali i onaj od kamenog ugljena takod- 
jer vrijedi) jako korisno upotrijebiti. Buhaéi

Kristuáovoj odieCi govori, da nije bila áivena, 
vrhu kője su soldati коске hitali, to se moZe 
misliti, da je Kristuá lak nazvanu rabbinersku 
halu, »pallium claustrium,« halu bez ruka- 
vah nosil, na kojoj je bilo samo miesto za 
vrat olvoreno. U lalmudu tu opravu Abba- 
banel pobliZc opisuje. Óva hala je hiáloriCki 
viáe vierojatna kakti Kristuáeva oprava, 
nego li ona poganmsko — пт.чка »toga», 
koju su si matari za kipe Krisluáeve uzeli, 
jer bi ga ta poganinska oprava pred njego- 
vemi zemljaki sramotila, poáto je on Zidov bil

Za narekalje, kője su Kristuáa ua gol- 
golu sprovadjale i 2uhkog napoja, je po 
uCenjacib prevedena »Midnah« iz talmuda 
dala razjaänenje. Odtud se je saznalo, da je 
u starom Jeruzaleinu obstojal zbor milosrd- 
nih 2enah, kojega Clanovi su izmience ob- 
sudjene narekanjem pratili te mu nieko trp- 
ko, omamljujuée pitje podavali.

Muka kriZa, kako se svi klassikeri u 
svojib pismih sla2u, bila je uajstrahovilija 
muka na ovoj zemlji, a tim je puno reéeno, 
kad se zna, da je rimski kaineui register 
imal puno raznovrstnih muCilah na redu. 
Peklenski strah pred mukami na kriZu bil 
je laj, da te muke nisu odmah ubijale, veC 
su trpeCega potnalo razluCeni mukami sve 
viáe zauzimale lak, da je to trajalo i po ne-



sä povréa najlaglje se protjeraju, ako se bijke 
pepelom posipaju. Mlado povrőe, kője trpi 
od puZeva, obranit Cemo pd ovik, ako ga 
pepelom posipavamo — PomijeSa li se pepel 
8 neéto zemlje vapna i vode pa se tóm 
smjedom naliCe dabla voCaka to de biti kora 
zdravija nestat de mohovine i liflajevo a 
kojekakva gamad koja se nalazi u razpuk- 
linama, koré poginut de-Grdice i druge Skod- 
Ijive zareznike uniötit derro ako to pepelom 
valjamo posipava onda prekopa. — lmademo 
li u vrtu evijede u loncima to se na donju 
luknjicu, kroz koju voda otede, rado uvuku 
gljiste (gujavice). Da to zaprijedimo meine 
se pod lovac neSto pepela. —  Pepel je dobro 
gnojivo za vodke, pa zato neka se tlo oko 
vodke pepelom posipa i zatim pokopa. Ako 
koja vodka hiri, nadine se oko nje u zemlji 
malom lopaticom jamice koje se napune 
pepelom. Néma li kiée a zemlja je suba valja 
u jamice nalijali kodkada vode.

S u h a  k r m a  n e k a  j e  ó i s t a . Marva 
oboli vide puta od krme, u kojoj ima nedis- 
tode kao: buba i kukaca. Sluge neka svaki 
dan sijeno i slamu, prije no Sto ju poloZe 
pred marvio, potresu dobro vilama.

Тек na kraj zime mode se svatko uvje- 
riti od kolike je to koristi. Ispod sijema du- 
doni ded gledali mnoZtvo ne distoöe, buba i 
korova dto bi morva sve pojela da se krma 
nije protresla. Medju lom nedistodom imádé 
s sjemena od korova: dto ga morva ne 
mode probaviti pa lakó dolazi cijelo na 
gnojidte a odovle dospije i na oranicu, te 
ovaje nikne i izraste. Onda si pomislite jód 
mnodtvo pijeska, blata i praha pa dele se 
uvjeriti, od kolike je koristi ako se krma 
potrese. Gdjekad oboli i ugine bladde a nitko 
se ne mode dosjetiti razlogu.

CistoCa se dakle obilato napladuje.
S a v j e t  z a  z i m s k e  p u t n i k e .  Mnogi 

mora da provali védi put po zimi pa zalo 
neki obidaju gutriuti dadicu dljivovice ili druge 
rakije, da im bude tobode toplije. Istiua — 
onaj das se razvije u tielu dosta topline i 
dovjek se pri tam voljko osjeda ali kad se 
alkohol izhlapi, navali na dloveka dvostruka 
studen. Za takvoga putnika néma boldega 
sredstva, no dto je vinska kvasina (ocat

koliko dni, dto si je nesre ontnikak na kridu 
pribit, smrt, kakli osloboditeljicu dozival. 
Neizmerne su to bile bolt, koje su gnojne 
ránc od davlov po cielem tielu prouzroko- 
vale, ako se je razpeti samo malo génül. A 
jaj si ga njemu, ako si je hotel svoj polo- 
daj samo za jedan prst promieniti — tada 
se je vés ranjeni hrbet, krvlju priliepljeni 
na »arbor«, od stupa odtrgnul te su opet 
nőve muke nastále. Niti nije mogude mirno 
promisliti muke krida.

Kako sam ved rekel, tiela su ostala na 
kridu divljoj zvieradi za hranu, ako nisu 
bad nadodli sveti dani, kada su se morala 
iz krida dote űzeti, как je to bilo bad i za 
vrieme Kristudevoga mudenja, kada je bad 
didovski svetek, vuzem bil Ako je onda nes- 
retnik jod divel na kridu, bila mn je muka 
prikradena tim, sto su mu prije, nego su ga 
iz krida dole uzeli kosti spotrli, od desa je 
onda umrl. Sa velikemi najme kovadkemi 
bati su mii jakimi udarci kosti vrh koliena 
na nogah zdrobili, a onda ga iz krida dole 
űzeti I pokopali.

Moderni kritidari kritiziraju, da je Kris- 
tud na kridu tak hitro umrl, jer je navadno 
pri razpitanju tekar za nekoliko dni smrt 
nastupila. To bi dakako bilo dudno, da je 
zveliditelj bil velika i jaka osoba.

sirde). Kad ided na put gucni malo te kva- 
sine, ako ided na dudi put, ponesi je stobom 
u staklenki. Kad ti stane dosadljivavi studen, 
srkni opet mate sirdeta. Za das ded osetiti 
u telo ugodnu toplinu. Kvasina je Cvrstan 
liek i za osebline. DmoCi krpicu u toplu 
kvasinu protari snjome svaki den dva-tri 
puta ozeblinu, a moZeS je i povijati.

K v a r  v u  z im i .  Vu mnogim krajevima 
mile nam domovine Magjarske, tuZe se ljudi, 
da vodke ginu i propadaju. Ali tedko je 
stati tom propadanju na put, ako se to 
kani obaviti u pol dana, jer vodke trebaju 
vrlo mnogo paZnje, upravo kao i ostalo 
gospodarstvo —  pa to valja savjesno i po- 
lagano radili, svaki dan malo. Kakva de 
kőrist biti od toga, savjesni de domadine 
vidjeti odmah i za prve godine savjesnog 
rada. Midemo u kratko spomenuli dto valja 
raditi oko vodaka u svakom pojedinom 
mjeeecu, a podet derr.o s mjesecom dtudenim.

Kukuljice, kupusnjaka nalazimo vazdan 
u blizini gde je bio zasadien .kupus na 
vodkama —  ostalnim stablima, —  Zivici 
plotovima — zidovima i t. d. valja ih mar- 
Ijivo i savjesno traZiti i spaliti. Ako se ovo 
savjesno provata, to de nam povrde — 
kupno biti siguran od zaraze. Kukuljice 
vrlo lako nadjemo, premda se one svojom 
bojom uvijek manje vide prilagode onoj 
podloZi, na kojoj su pridvrddene. To de redi 
da su tamniji bője ako su na kori stabh, 
svijetlije na zidovima i t. d. Drugi kvar na 
koga valja u ovom mjesecu paziti, jeste 
krvavi udenac, koji se pojavljuje na jabukama.

U prkos jesenskih kida i prvih mrazova 
ipak nalazimo na kori i pukotinama tu i 
tamo maleno drudtva krvavih udenaca. To 
su oni zastupnici, koji de ledi jaja i tako 
de ostati potomstvo za sliededu godinu. Za 
lijepih dana valja potraZiti takve zakutke i 
i unidtiti krvave udence jakom krpom ili 
kojim drugim nadinom.

Tredi vaZni kvara nadih vodaka, koji 
desto opustode vodka, jeste kukavidni tuZnik. 
—  U mjesecu studenom valja sabirati nje- 
gova jaja, koja Zenka snese prstenasta na 
takvim grandicama. Ove valja rezati i zatim 
baciti u lonac kipude vode. Neka se reZu

Ali kronidari, koji su jod od apodtolah 
njihovih udenikah Zivu tradiciju odevida do- 
bivali, povedaju bad protivno. Ovak veli Jus
tin mudenik u onom prije navedenom dia- 
logu sa Tryphom, da nebeski stanovnici, nisu 
Kristuda prepoznali, kad je poslie zastup- 
Ijenja med nje dodel, i to radi njegove nez- 
natne tielesne osobe. U istom pismu je i 
krddenje Kristudevo u Jordanu po Ivanu 
spomenuto, da su Jezuda svi, kad je dodel 
к Jordanu, radi njegovog slabog i neznatnog 
tiela za tesarskog dietida drZali. Anda se je 
viednoj ljubavi dopalo, sa za tielesne odi u 
neznatno tielo sakriti I

Na svaki pako nádin se na temclju 
opisa stradne kadtige na kriZu dade zaklju- 
diti, da je ona puno stradnija bila, как nade 
danadnje »humane« sinrtne kazne: viedanje 
glave siedenje ili strielanje, i da joj niti 
dvrsti i jaki doviek nije mogudi bil joj na 
duZe odolieti.

U istinu, tu leZi boZanska ljubav u 
posludnosli Kristudevoj svomu otcu do smrli 
— je, do smrli na kriZu I

Em. K o lla y

kod eabiranja tek rnaleni Jjelovi grandica.
Na ove tri avara neka se osobito pazi 

u mjesecu studenom ; svi ostali к vari, koji 
se sludajno nadju kod pregledavanja vodaka 
neka se odmah sabiru i opale, jer vatra 
ubija svaki Zivot. Bude li se marljivo pazilo 
i pregledavalo vodke, to de godidnji prirast 
vodke biti redi, dat de lijep, zdrav plod, dok 
nepazene i zanemarene vodke daju krZIjav 
i kukavan prirast i plod. Sto valja raditi u 
decembru, о tome drugi put.

Nekaj za kratek баз.
U Ijelovniku.

Mala Terezika pri obedu kukeinoga 
praha prosi od svoje matere.

Mati: Za kaj nucaS to?
Terezika : U juho. Puna je juha s mu- 

hami!
Raduje se . . . .

Otec : Petrek, zutra demo se u kupaliSCe 
puluvati.

Petrek: Jaj, japica, tak se tomu radu- 
jem, как jedno diéte!

Kaj bi rad bil?
Stara seslra: Kaj bi rad bil, MiSkec?
MiZkec : Saracen ! (Crni dlovek).
Stara sestra (zadudjeno): Saracen ? Pak 

anda za kaj?
MiSkec: Jer na onim se nc vidi, ako 

se je né hmival.
Se né Sika . . . .

Malu Katicu su zatedili, kada je maó- 
kine mustade s Skarjami dőli rezala.

— Zakaj muCié ti onu siromaSku maC- 
ku? —  pita nju svoja mati.

— Ja ju né mucim —  odgovori Ka
tica — samo mustade rezem dőli.

— Ali zakaj reZeS dőli nje mustaCe ?
— Jer se né Sika. kaj puce mustaöe 

bi imale.
Dobro je  zbiral.

Mati: Kaj hodeS rajéi, u Skolu ili, ali 
pak meni u vrtu pomagali?

JoZek: Rajéi bi rád idti u Skolu.
Mati: Zakaj?
JoZek : Jer su gospon udilelj beteZni, i 

tak néga Skole.
Operiranje.

— Kuliko dobiju gospon doktor za jed- 
nu operiranje?

— Ako se uspie: jezero korune: ako 
se né uspio: dvé lezere.

—  Dva jezere?
— No jest; jer onda lo herbi plaCaju!

Urednikovi odgovori.
Maiim poátuvanirn óitateljom dajemo пя inanjej 

da budemo svaku nedelju na ovim mestu odgovor dal- 
avakomu, koj se к nam obrne sa kakvim gud pita, 
njem. Zato si svaki naj svqje íme lépő podpise e* 
budemo mogli znati tko j e  to, k c j pita kaj od n»s 
Nekoji búd и morebiti cekati morali na odgovor, ah 10 
jim  naj nezeme vofju, j e r  morebiti pitaqje, koje то
га то ra zs vet üti j e  teikeáe, рак zato nam viie роя»  
da, dok Hi po zakonskih knjlgah ili od vuóenih sam  
(judih dobi ni о odgovor. Za atres Ja dosta ako se pis* 
„(top. Ursdnik „Med inurja“  Csáktornya.“  . n„i

NaSi odgovori budu takvi, da bude se svaki roof* 
nekaj navditi ix njih. Zato je  naj svaki navék dobro pre«1 

Malaticm M. То vas nigdar nebantuje, da feu VÄ® 
jalni ljudi zato, da ste si vi nekaj priskrbeli. N»«** К 
bolje, ako imaju biti zakaj jalni, как da bi se ialosti» n 
vami. To je navek tak, da on koj si nekaj priskrbi •* • 
jim poStenjem i sa svojimi teikimi iulji, onda ont *0J' . 
sa lépim okom neglediju, velyu da ima vraga pri ««bt. 
je coprnjak i t. d. Poxabiju, da dok su oni po krf  ,  
smicarili i vraga aluiili, zatoga jo  on pofiteno delal, »  .
njem vu Boga trail se napré iti. Nigdar, nigdar vas to ^ 
nebantuje, jer Bog i polteni ljudi vidiju vaké poStenje, 
je dosta. Zbog toga niti nebudemo deli vu novine ||«ti ^  
jega ste nam poslali, jer bi si vi lehko pri sudu о**1’ Рт:.;

M. M artoa. Staroga telegraf-drota ako bofiete 
morale se s molbrnicom obrnuti na dotiinu mestu. W*J  ̂

j da pitate za to gospona notarijuta. Drót je  tenkeSi t oe 
veC Vám budeju dali na znanje cénu.



Un b c n n  Ar лк, w  d e n »  U tk л .

trupAzaa t m.-cent, | j  kor, fill.

Búza elsőrendű PSenica j 2400 —
Rozs Hri j 15.00—
Árpa JeCrnen 13.20—
Zab Zob 13.40 —
Kukoricza Kuruza nova 12 80—
Fehér bab aj Grah beli 19 00—
Sárga bab * áuti 15 20 —
Vegyes bab * zméáan 14.00—
Kendermag Konopljenoserae 1.9.50 — 
Lenmag Len 21.00 —
Tökmag KoSCice 28.00 —
Bükköny I Grahorka 14.20 —

Nagyobb kötésünk folytán abban a kel
lemes helyzetben vagyunk, hogy a GRA- 
MOFOíV LEMEZEK árát leszállíthattuk

és ezentúl 584 80~*

h j i i l i l i  liivrielö kétoldalú l e m e z e i t  
4 Koronáért szállithatttttH.

Kívánatra j e g y z é k e t  bermentve küldünk:

Graner Testvérek, санои*

Drezdai Jdotornrir Ífcrt.-Urs.
N é m eto rszá g  egyik legrégibb és  

legn agyobb m otorgyára.

tesz, igerete figyelmen kívül marad és at 
árverésben mély haladéktcflaüul felytandé, 
részt nem vehet

Ha az árverés folytatásában senki sem
tesz újabb ígéretet előbb azonban más is 
ár véréit az ingatlan az által illetőleg több 
ily árverelő közül a legtöbbet ígérő állal 
megveltnek jelentendő ki ha ez hz Ígéret a 
kikiáltási árat meghaladja az előbbi pont 
rendelkezései alkalmazandók.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, még pedig az első az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
a másodikat ugyanattól számítandó 30 nap 
alatt, a harmadikat ugyanattól 45 nap alatt 
minden egyes vételári részlet után az árve
rési naptól számított 5%  kamatokkal együtt 
az árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni.

Csáktornya, 1909 évi dec. 6-án. 755

Irógépszallngok,
Irógépszenpapir.

Irógépolaj,
Radír és

írógéppapír,

Kitűnő minőségben, nagy válasz
tékban kapható

Strausz Sándor
könyvkereskedésében Csáktornyán

Szállit szakkörökben elismert legjobb gyártmányú
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petroleum-

motorokat«. lokomobilokat
valamint Szivógázmotorokat.

JVIeglepö újdonság!
Egyetemes Generátorunkkal

a tényleges lóerő
ór ánké nt  ifbak 1 fillérbe kerül.
647 9—20 £33 Vezérképviselet:

Gellért  Ignácz és Társa
B udapest, T eréz -k örú t 41. T e le fon  12—91.

Legmesszebbmenő jótállás ! Kedvező fizetési feltételek!

6241/tk 909. i. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Ziegler Lajos és neje Löwinger 
Mária felsőpálíai lakos végrehajtatóknak Hor
váth Rókus alsóferencfalvai lakos által gond
nokolt Horváth Rókusué szül. Novák Do
rottya végrehajlást szenvedett elleni 164 
kor. 16 fill, tőke s jár. iránti végrehajtási 
ügyében az árverést az 1881. LX. t.-cikk 
144. és 146. §§ ai alapján elrendelte, minek 
folylán végrehajtattalak 164 kor 16 fill, 
löké, ennek 1907. évi agusztus hó 22»lől 
járó 5%  kamatai 50 kor. 50 fill per, 15 
kor. végrehajtás kérelmi, 19 kor. • árverés 
kérelmi és a még felmerülendő költségekből 
álló követelés kielégítése végett a nagyka
nizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái кir. j 
járásbíróság területéhez tartozó 9 az alsó- 
ferencfalvai 178 sz. tjkvben 484 hrsz. in
gatlannak végrehajtást szenvedettet nevén 
álló felerésze 576 kor. az ugyan ezen számú 
lelekkönyvben 746 hrzsz. alatt felvett ingat
lannak nevén álló felerésze 444 kor. az 
ugyanezen lelekkönyvben 747. hrzsz. alatt 
felvett ingatlanak ugyan annak nevén álló 
felerésze 318 kor. az u o. 327 számú telek
könyvben 737 hrzsz. alall (elvett ingatlannak 
ugyanannak nevén álló felerésze 126 kor. 
becsároum, évi Kiére, hó 14-lk napjának délelőtt 10 órakor
Alsóferencfalva községházánál Wollák Rezső 
felperesi ügyv. vagy helyettese közbejöttével 
megtartandó nyilvános bírói árverésen ela- 
datni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett btcsár, 
melynek f/,-nál alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy ovadékkepes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
57 kor. 60 fill. 44 korr. 40 fill. 31 kor. 
80 fill, és 12 kor. 60 fill.

Vevő, amennyiben a kikiáltási árnál' 
magasabb ígéretet tett, köteles nyomban a 
kikiáltási ár százaléka szerint megái lapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni.

Ha ezen kötelezettségének eleget nem

1910-es 
model l ünk 

újításai:
Intenzív lángzó, mely gyor
san forral és kevés szeszt fo

gyaszt.
£rős alkatrészek, melyek ki

cserélhetek és tisztithatók. 
Művészi kivitel (modern stilus). 
Galvanizált bronz színezés. — 
Hózzáadva a »Kops« bizton
sági gyorsfőző eddigi elő

nyeit, a

„Rops“ 1910
a jelenkor legszebb, legtartó
sabb, legbiztosabb és legtaka
rékosabb asztali tűzhelye. Ha 
feldűl, alalszik. A szesz ki nem 

folyhat!
Ara Budapesten: 

4 — korona.
Kapható minden szakmába 

~ vágó üzletben.

,Rops‘ Hwáregyár JtlszMnytársisIg
B udapest, V. V á c z i-ú t  74.

Helybeli elárusítók :
R osenberg R ezső, W eisz Sándor, Mráz T e st- 
601 20—ЬО vérek , B ernyák Károly utóda.

Képviselők vidéken kerestetnek.

plum s m m
Hogy ezt bebizonyítsam, a „De
laware“ szőlőről, királyi köz
jegyzői hitelesítéssel ellátott 
eredeti fénykép .elvételeket 

készítettem.
A felvétel áll : • gy drb 20 
eves csercsapos kifogástalanul 
dúsan termő tők*1, 32 fürt, egy 
drb 4 éves szálvesszőe tőke 
168 fürt és 11 drb egy sorban 

évő 4 éves szálvesszŐs tőke több min* 1 6 0 0  k ifo
gástalan egészséges fürt szőlőterm éssel. Ezek 
m ind ott vétettek fel, a hol pér m éternyire tőle 
az európai oltványokon a termés négy-ötszAri 
permetezés dacéra elpusztult. így ez az év volt 
az, amely bebizonyította, hogy ezen fajnak ter
mésében permetezés nélkül semmiféle szőlő- 
betegség kért nem okoz. Ezenkivfll nagy előnye 
még, hogy oltani és alá a földet megforgatni nem 
kell, vesszője télben soha meg nem fagy, bora első- 
randü és rendkívül bőtermó. Ezen a néven azonban 
igen sok más hitvány fajokat adnak el, ezért aki a 
valódi bőterraő és legnemesebb fajt akarja megsze
rezni, az csak a NAGY GÁBOR-féle „ D E L A W A R E “ 
vesszőt vegye. A DELAWARE szőlő bővebb leírását, 
termésének királyi közjegyzővel hitelesített eredeti 
fénykép fölvételeit sziaes kivitelben, tovább  ̂a szöveg 

közé nyomott 40 szép képet tartalmazó
képet árjegyzéket ingyen és bérmentve

mindenkinek, aki velem cimét tudatja. Okvetlenül 
kérje még ma e/t a tanulságos tartalmú árjegyzéket, 
mely a szőlőoltványokról és lugasültetésről is ad rész- 
: letes. helyes útbaigazításokat : ;

N AG Y GÁBOR síŐlőnagybirtokos, KOLY
’ póste, távirda- éa távbeszélő állom ás

-Levelese« magyar, nemet, borvát, azerb és román nyelven
«76 Á-7 ■ " * !



Egy, a magyar és horvát nyelvet bíró

fiatal kereskedűsegéd
(keresztény) vas- és füszerkereskedésbe már
cius hó 1-re (esetleg 15-re) felvétetik.

Bővebbet e lap kiadóhivatalban.
tbi í—a

Nyomatott riachel i*ulóp (btrauáz Sándor) könyvnyomdájában Oáktornyán

Dr. Hegedűs József
-  f o g o r v o s  :

ISZLAI tanár volt asszistonse rövid Idol tartózkodásra Budapestről
Csittffltfn (гЦшй b > Zr i i yi  w illiiib ii

FO GO RVO SI rendelést tart
Eszközöl fog- és foggyökér eltávolítást cocain befecskendezéssel teljesen fájdalom

nélkül. Végez fogtöméseket arannyal, ezüsttel, platinával, cementtel stb.
Készít müfogakat (amerikai módszer szerint) a legjobb kivitelben, aranyba és kaucsukba, 
aranykoronákat, aranyhldakat és minden a müfogászat keretébe tartozó munkákat.

Orvosi tanácsot ad a száj és fogak 
. ' . mindennemű betegségeire . ■ .

R e n d e l é s  e g é s z  n a p .  
_______________________________________ _____ /

W

i  Butorvásárlúkfígyelmébe! |
Ш tik
^  Ha jó  és olcsó bútort akar vá- U|DQPU| ÍD1I|U 
I ?  súrolni, forduljon bizalommal »IlnOUIIL fUlmlll |®|

kárpitos és diszitö bútorraktárába

Ц  V A R A K IN ,  Posta-utcza 12. szám.
Ш  ШS  a hol a legolcsóbb árban szép és jó háló-, ebédlő- S .
fgt és szalonberendezéseket kaphat. Ugyanott minden- w
j k  féle diván a legolcsóbbtól a legfinomabbig jutányos 

о  árban kapható. Javítások is elfogadtatnak.

cc Ш
S  ' '  Butorraktárom szíves megtekintését kérem!!  3*?
g i  « г -  Vásárlási kényszer kizárva!!

< 3 5 > < 3 P w w

м т м м м т
Szőlővessző eladás.

Az A l s ó l e n d v a i  u r a d a l m i  l ő b é r n ö k s é g a é l  következő amerikai vessző 
van még eladó:

Oltásra alkalmas 50000 drb. Ripária Portális sima vessző ezrenként 12 korona, 
12000 drb Rupestris Montikola sima vessző ezrenként 16 korona, 11000 drb. Rupes- 
tris Montikola sima vessző ezrenként 12 korona, továbbá ültetésre és hiányok pótlására 
alkalmas 10000 drb. I. osztályú Ripária Portális gyökeres vessző ezrenként 40 korona, 
12000 drb. II. osztályú gyökeres Ripária Portális ezrenként 24 korona árban.

A vesszők tysólendván az uradalmi magtárnál megtekinthetők.

Uradalmi főbérnőkség
7&e í - i  Alsólendva.


	08

