
A lap szellemi részére vonat- I I  ElMIxtttol árak:
kozó minden közlemény a szer- В I  В  В M  I I  ®ЧВ Egész évre . . .  8 kői.

kesztóség nevére küldendő. H l l  I  I  I I  J f t  I Ш E l  f  Fél é v r e .............4 kor.

K iadóh ivata l: I U I  I I  I I  I I  Ш Negyedévre. . . . 2 kor.
Strausz Sándor könyvkereske- I I I  |  |  I  I  U  1 %  |  |  Щ Egyes szám ára 20 fillér.
dése. Ide küldendők az előfizetési I I I  I  В  В  В  I  Ш  ■ ■ §  ------
dijak, nyiltterek és hirdetések. magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. H,rdetéíek »záaiittatnak.

Telefon szám 34. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyiittér petiuor» 50 fillér.

F e le lé s  szerke  S ite - K észei készt.. K iad ó  és  la p tn le jd o n o s:

Z R ÍN Y I K Á R O LY . M A R G IT A I JÓ ZSEF. S T R A U S Z  SÁ N D O R .

N é p sz á m lá lá s .  s  ezért jó a népszámlálás intézménye, ahol, amikor a kultúráról volt szó, a nem-
. , , . De szerintünk á tíz esztendős terminus lörődömség emelt gátat mindenkor a törek*

I l /pni д V  d a , or3Z 8UT1 is hosszú, mert csakis a népszámlá- vések elé, ahol minden, az általános műve-
r f  m '  »diák meg azt az impulsiv lökés, a lődésért indult mozgalom posványba fűlt,

ujHtassék lo g  у megtudjuk hogy bizonyos h»lósé<?okn»k 3 «zon tényezőknek, akik a lám, akadt egy egyesület, amely szívós, aka-
1 lAi 8,лц 8Y , У b bajokon segíteni tudnak és akarnak, amikor dályt nem ismerő munkával lerakta széle-ídón belül mennyit változott, mennyit sza- J . . .... . , .... . 1 . ... . , x . , ...... . I . . ’ 3 a népszámlálás adataiból merítenek meg- sen a magyar kuliura alapkövet. Iskolák,

pt,r0 v .. 9 . ,• /  9| f f ga,|IA1 . győződést az ország bajaiból s azokról az óvodák, népkönyvtárak, iskolán kivüli tan-
... . . . . . . .  j. anomáliákról, melyek megszunlelése első- folyamok szolgálják ma mar az egyesület
а ш az ország nqx ss gn  ̂ így ls,n me8 ret)(jQ érdeke s követelménye ez ország jö- érdekeit, amik egyben édes mindannyiunk 
fogjuk ludn. azl, hogy Magyarországnak ven(Jö boldogulásának. szivével, leikével nőttek egybe: hiszen en-

С|-?Пг e?  H .• ** °SL ga‘, . ? ePSZar^* A népszámlálás megcáfolja majd ama nek az országnak megerősödését szolgálják, 
а <ь e >e i on ossag n ívű azon an m g пет2е^ ^ }  törekvések jogosultságát is, те- a Nagy Magyarországnak, a hatalmasnak, 
sok olyan adat birtokába juttat melyek se- |уекЫ a kü||al(Ji ,HJpok haeágjait tömik erősnek eszményképét.

mélyék к ö veíke«né^ mén vében leli a ,elkeUpn éá hazafial,an nemzeliség. És amíg itt nálunk .gazán csak egye
b e iig  a magyar fajsupremáciájára károsak ÍZga,ók, Be íog b.zonyosodni, hogy egyetlen sek „agytelkü áldozatkészsége, lankadatlan 
s énen ezért alkalmasak az ezek ellen való nemze,,segl még гяак “‘(‘»kozelilőleg se«n munkája ál, ennek az eszmekörnek szolgá-
' I I л xj : t 111 p о ч 11MI) í I я ч ч r M ^ri e* {<zt a Гс*^епе1ез ПН£У arányszámot, latában, addig a szomszédságunkban, az

Így elsősorban meg lógjuk tudni hogy me,y HZ orszag Síkosságának magyar ajkú ugyanezen céllal működő Deutscher Schul- 
tulaidonkénen hánv millió macvaraiku ma- népfsségél kpP"zl Be ,0K bizonyosodni, hogy verein és hasonló intézmények százezreket 
gvár anyanyelvű magvar születésű ember a maRyar í;,j oly ?zámbel‘ eröben képviseli számláló gárdára támaszkodhatnak, minden 
I / , , . / . .. .  ̂ l x л, « hatalmat, hogy azt sem gyöngíteni, sem német emberre és minden német embernek
M .oi uh ni t n i rí n . n v i  я npm7Pii4H0iipk me8*nKalm nem tehet s hogy eredményt el- ezekre a célokra bőven hulló filléreire. Ott
Дм I hnffv I, luuViikénpn я kői,úri az prni m* 8 ^lon’ Шт1 н ma8Y ,г faí vezeté- ezrekkel dolgoznak és ezrek teszik napról-

. ‘ ‘| s .  ̂ л f . . P и ■ V *éve, ebben az országbitf neri» lehel. napra fényesebbé a német gloirl, itt százak,
ír I ) a^ts ni <> >«u» 'i i  J ( Hi?zen azok az argumentumok, hogy km0s, keserves, pénztelen fáradozással igye-
» Z c s Í k aa^ r ^ ^  « -a va ro k  ezer eszOndőn keresztül meg- keznek a magyar gloire megteremtésén, 
tói függ valamely ország uralmának kérdése önz,ék en,,f'k ,,z országnak lüggellenségét. Egy pár nap óta mérhetetlenül közelebb
Nemcsak akkor mondhatjuk hogy a magyar bogy lörök’ ,atár uralom, osztrák iga nem van mmdannyiunkhoz az egyesület támo- 
l\t ni csak akkor inonílhaijuk hogy a magyar lud(a faJ1 (.,legzetességétől megfosztani, йа|л.ЙПйк módia és kézenfekvőbbé lett a
ía, hivatott ez ország kormányzására, mely lvéh(.z va|ó Iagaszkodásatól ellánto- Az Isko aegvesület hétvégékét bocsá-
or^zágo, ezer esztendő elől Árpád vezéri g  * , hlába voll minden erőlködése Д  Tavak tette^először annkor a színes 
karddal hódílotta meg nemzetének s amelyet h*»mh.ir^ uralkodóknak a7 nrs7áiz e,né , tavaly telte etöszor amiKor a szmes 
py.r 0 .,1ом<1л „..„pHpimp vi Ия rí я kö7t A hansburgi uraikOüOKiiaK Ai ország e ne |„ru|ÜS k^p elhagyta a sajtót. Az a turulos
vörös küzdelmekkel tartottak fenn az utódok meleí*bHse kunil Hiába próbálkoztak vassal, j^lyeg, amelyet oly jólesően láthattunk itt- 
szamára Nemcsak a számbeli többség az. ,е8У'’РГгек erőszakkal ilyen célokat szolgálni. otl igaz J(̂  magyar emberek leveleinek hátsó 
тек и пяиуяг Ы  47iinremáciáiát ez ország-  ̂on^ ,,k’ m,n( P̂zen «fgumentumok ma mar |Hpj ,̂j zárójegyként, lelkesedni ludó, komoly 
ban biztosi ha nemcsak a történeti mull s elavullak. A modern nemzetek a számbeli uZ|ejeill|)erek számláin, egyik-másik étterem 
a Invvománvok alanián levő iog biztosília erörP й,арЬ,ак valamely orsóig hatalmát s szftmolócediiláján. Két fillérrel kellett inind-

■ H a nt Z  la Z k  h ural0mn Vi‘‘Ó lermeUs^ él- S ezl a szám- össze többet fizetni miatta. Mi volt az a két
az allamhatalmat a magyar fajm beti erői, a magyarajku lakosságnak nagy t x Pmcsak hogy nem érezlük meg. de
igenis, ami manapsag a legfontosabb: a ... wrpnéi foffia .. i(.ffkö. 11 ,er 1 ' gy, . . . , .
kulturális haladása, melyben epei. úgy vezet, önszánd^ás ^ n s ^ n f  "“T "  ' T  ”Z " h^ y .bozzajarub
sőt nagyobb arányban, mint a minő arány- L S  várva-vár- ,Unk egY SZép .eez,,,e ,nP* vaU' 8llasahüZ;
ban számbeli fensőbl>sége a népszámlálásit a néDszímlálás eredményét mert első- ^ Z K^ n bzenké* bélyeggel jött ki az 
«dalokból majd ki fog derülni. Ji *  * “ п” Г й п к Ун ^  Iskolaegyesülel. Mindannyi« tökéletes alko-

A népszámlálás még egyéb fájó sebeket 70nv«ökokn  melyekkel a külföld elölt iga- la8’ r' lkas,^88zámba menő nálunk, ahol az 
is k, tud majd mutatni. Nemcsak azt, hogy f* esel,pn Po«labélyegck olyan kielégtttetlenül
az ország lakossága konglomerát, tehát nem ' ц . ^  ioflát minden ma hazug és ba8YJak a 9Zeni kívánalmai!. Igazi művészi
képez egységes nemzetei, hanem k> ^gja r eJz toí és‘k kH szem ben meílvel mU" ka °Z « “ ét bélyeg, becsületére
nmliilm azt a fájó és égető sebünket is, orsZi,RUnkban |;ikrt annak minden jólétét és v«l|k » '^vez-öjenek a t" ^ " l«jén,'k A ^JZ 
melyet a kivándorlás okoz a magyar nem- n éaj |fl,P,küd. lokeletességéhe* a szín stílusa is járul, finom
»etilek. Rengeteg nagy a száma a magyar b, ellenségeinket a koIrt nemzefiségUérfiak *öld arnV,lak és kékben P<>'»Pázök ezek a 
kivándorlóknak. Szinte olyan félelmetes eQ1 elara^Wk bély^^k Mindegyiken más más kép van.
arányszáma van, hogyha a növekedés ezen- f ‘ ________  Ilyenek: II. Rákóczi Ferenc, az aradi 13
túl is ilyen nagy lesz, mint a minőt a leg- T , , * Ka * ___ • vérlanu-szobor, az aradi Kossulh-szobor,
utóbbi tíz év alatt konstatálhattunk, akkor ^  Is k o la e g y C S u le t  bé lyege i. parádi íürdővendéglő, a parádi lürdő gyógy- 
nem sok idő múlva löbb magyar lesz Aliié- Kétezer taggal azt megtenni, amit az udvara, a margitszigeti fürdőház, sióíoki 
riKáhan és a szomszéd Romániában, mint Országos Magyar Iskola-Egyesület huszonöt részlet, Siófok-lürdő, a margilszigeti vízesés, 
niagúban az anyaországban. év alatt alkotott: Magyarországon csoda. Itt, a tarpataki vízesés, a Tátrában Uj-Tátrafüred.

Ж ж Ж ж ж A amolv 10 perc alatt я 1е|шакасваЬЬ migraint

Ne tétovázzék, ha fáj a fejé. k S S ű S
:: hanem használjon azonnal :: j f H / Н И И »

X X V II. évfolyam. Csáktornya, 1910. augusztus 7-én. 32. szám.



Holnaptól kezdve a főváros nagyobb 
tőzsdéiben, papirkereskedéseiben, a vidéki 
nagy könyvkereskedésekben és az egyesület 
központi irodájában (Budapest, Központi 
várpsház) lehet már kapni ezekéi a szép, 
a szemnek is, meg a léleknek is gyönyörű
séget okozó bélyegeket. Két fillérrel hozta 
forgalomba az egyesület és így a legkevésbé 
sem ró terhet a nagyközönségre. Olyan adó 
ez, amit illenék nap-nap után befizetnünk 
és reméljük is, hogy aligha marad levél, 
levelezőlap anélkül, hogy ne az Iskolaegye
sület bélyegei zárják le.

Nem szeretnők látni, hogy ez a nagy 
méltánylást és minden pártfogást megérdemlő 
egyesület a közönség részéről meleg fogad
tatásra ne találna, amikor a legszebb esz- 

„méinkért száll síkra, nem szeretnők látni, 
ha ez a most meginduló és bizonyára igen 
széleskörű nemzeti mozgalom gyönge, erőt
len gyökereket verne. Egyszer már végre 
illenék összefognunk, ha azt akarjuk, hogy 
el ne maradjunk a nemzetek versenyében.

К 0 b  Ö Ä F É L É K .
—  Új főispánjelölt. A Zala értesülése 

szerint Zalavármegye föispáni állására újab
ban ismét Kolbenschlag Béla vármegyei fő
jegyzőt emlegetik, mint egyedüli komoly jelöltet.

—  A  Nöegylet köréből. A »Csáktornyái
Jótékonvcélu Nőegylet« folyó hó 4-én özv. 
Hackl Károlyné elnöklete alatt választmányi 
ülést tartott, amelyen az alábbi ügyek tár
gyaltattak : Tudomásul velte a választmány 
a helybeli három pénzintézetnek segélyezés 
címén küldött 210 koronás adományát ; —  
egyleti szolga részére újévi ajándék címén 
kiutalt 6 koronát; —  özv. Podgorscsek Já- 
nosné 2 kor. havisegélyének 3 koronára 
való kiegészítését; —  újabbi segélyezésre
felvétettek: özv. Novak Ivánné (havi 2 
kor), Sáfrán N-né (havi 4 kor), Maticsek 
Teréz (havi 2 kor), Jakopcsics Antal (havi 
2 kor.); —  Sliga Ándrásné segélyezett sze
gény eddigi 2 koronás havi segélye 3 ko
ronára emeltetett fel ; —  eltávozás folytán;

a tagok sorából kiléptek : König Ernőné és 
Tóth Károlyné ; —  a tagdíjfizetést beszün
tették : Kelemen Jánosné, Dómján Józsefné, 
Behojnik Mihályné és Horváth Anlalné; —  
a péntárosi jelentés szerint ez ideig a be
vétel 74866 korona, a kiadás 583 korona, 
a pénzkészlet 684837 kor. tesz ki, mely 
gyümölcsőzőleg vao elhelyezve. Végül tu
domásul vette a választmány egyleti titkár
nak a tisztségről való lemondását.

—  A  tűzoltók mulatsága. A tűzoltók 
mai nyári mulatsága nagyszabásúnak ígér
kezik. Mindenkinek bőségesen lesz alkalma 
méltó jussát a nyári mulatságból jókedvvel 
és bőséggel kivenni, mert a falragaszok sze
rint »lészen ott szemnek-szájnak, szívnek- 
észnek, kéznek-lábnak bőséges élvezni va
lója«. A kivonulás d. u. 3 órakor történik 
rezes bandával. Az élvezetes programm a 
következő pontokból áll : Étel-ital quantum 
satis (Pecsornik Ottó készítményei); mézes 
nyalánkságok (Kertész Lajos remekei); Há
rom a tánc —  cigány, rezes és tambura 
bandaszóra ; m. kir. világposta több díszes 
nyereménnyel (az iparcsarnokban kiállítva); 
konfetti és szerpentmcsaták ; bikaviadal, díj- 
birkózás, versenyfutások akadályokkal és 
utána szépségverseny akadályok nélkül ; ha
lászat a zavarosban (legújabb szenzáció); 
boszorkányleves kóstoló, a Halley-üstökös 
földreszáHása (életet biztosíthatni a helybeli 
pénzintézeteknek a ligetben létesített takarék
biztosítási kirendeltségénél); utazás a Föld 
körül és vissza 5 perc alatt; korcsolyaver
seny (majd ha fagy) nappali tűzijáték mel
lett ; repülőgép-verseny csiklandós, de csalá
dias lellegii kalandokkal; Porth Arthur bom
bázása szerb puskaporral töltött lövegekkel; 
naplemente után monstre-elit tűzijáték á la 
Stromboli ; a nemzetközi Messenger Boy 
szövetségének díszkongresszusa, utána le
pényevés ; velencei éj dinom-dánommal, 
utána Csáktornyái reggel katzenjamerrel, 
dísz pörköltevéssel stb. stb. A mulatságot a 
városligetben tartják meg, kedvezőtlen idő 
esetében mához egy hétre. Belépő díj sze-

mélyenkint 50 fillér. Gyermekek 4 éven 
alul mit sem tizeinek, ezen fölül 25 fillért 
Fölülfizetésekel is elfogad az egyesület.

—  Nagykanizsa, mint törvényhatóság.
Nagykanizsa képviselőtestületi közgyűlésé 
még tavaly elhatározta, hogy törvényható
sággá való emelését kéri. A felterjesztés eb
ben az ügyben fel is ment a képvíselőház- 
hoz, de tárgyalásra meg csak most került 
Tudomást veszünk erről a képviselőház köz- 
igazgatási bizottságának múlt héten megtar
tott gyűléséből kifolyólag, mely azt javasolja 
a háznak, hogy a kérvény adassák ki a 
belügyminiszternek tanulmányozás és további 
tárgyalás végett. Még megérjük, hogy Nagy
kanizsa törvényhatósági joggal felruházott 
várossá lesz, legalább a jelek arra vallanak, 
hogy a kérdéssel a legilletékesebb fórumon, 
a törvényhozásban is foglalkoznak. Biztató 
jel gyanánt felemlíthetjük, hogy Khuen Hé- 
derváry Károly gróf miniszterelnök is hoz
zájárult a bizottsági előadó pártoló javasla
tához, aki ennek a képviselőház fóruma előtt 
előadója lesz.

—  A sorozások küszöbén. A belügy
miniszter legújabb rendelete értelmében a 
sorozások augusztus 8-án kezdődnek s szep
tember 30-ig tarthatnak el. Ez a terminus 
immár végleges, mert az ujoncozási törvény
javaslat a törvényhozás retortáin átesvén, 
a belügyminisztert a töivény erejénél fogva 
az ujoncozás elrendelésére felhatalmazza. 
Hogy nálunk mikor kezdődik a sorozás, az 
újabb intézkedésektől függ.

—  Felvétel a csákovári fölöm íves is
kolába. A csákovári m. kir. földmives-iskola 
tanfolyama ez évi október hó 1-én kezdődik. 
Célja az, hogy a kisgazdákat és azok fiait 
saját birtokuk okszerű kezelésére, valamint 
hogy földmíves ifjakat a nagyobb birtokokon 
a munkák felügyelésére és vezetésére kiké
pezze. A kiképzés főleg gyakorlati. A föld
mives-iskola tanfolyama két éves. A felvétel 
feltételei: 17. évet betöltött életkor, erős
egészséges testalkat, magyar nyelven írni, 
olvasni és a négy alapművelettel számolni

Az uszóverseny.
(Humoretzk.)

Irta: T ó th  Béla.

Verőfényes délután volt. A fürdő egész kö
zönsége ott tolongott a Balaton partján, az uszo
dát körülkerítő tarka korlátok mellett. Meglátszott 
minden arcon a feszült várakozás jele, az eltit- 
kolhatatlan izgatottság. Nagy nap volt a csendes 
kis balatoni fürdő életében. Már esztendők óta 
nem volt oly szép, na int a inai. Nem kisebb do
logról van ugyanis szó, mint az urak uszóverse- 
nyéről. Minden évben úgv a szezon vége felé 
szokták megtartani azt a hires versenyt, amelyből 
ki győztesként kerül ki, annak a dicsőségen és a 
női kegyeken kivül sokféle kiváltságból és meg
tiszteltetésből is bőven kijutott.

Ilyen volt többek közt az a kiváltság is, mely 
szerint a győztes este az uszóversenyt követő 
bálon, melyet a nagy vendéglő dísztermében szok
tak megtartani, azzal a hölggyel táncolhatta a 
második négyest, akivel épen neki tetszett; tekintet 
nélkül arra, hogy az illető már másnak igérle-e 
ezt a táncot. Még a férjes asszonyokkal sem tet
tek kivételt. És, valamint a férfiak közül akár
hányat csupán csak ennek a jognak a megszer
zése ugrasztottá a vízbe, úgy a hölgyek között is 
kivétel nélkül mindegeik nagy megtiszteltetésnek 
vette, ha a sors kegye véletlenül őt avattatta a 
nap hőse állal az est hősnőjévé.

Különösen azok között volt nagy fontossága 
ennek a győzelemnek, akik ketten vagy többen 
igyekeztek valamely szép leány vagy pajkos fiatal 
asszony kegyeibe jutni. Természetes**!! mindegyik 
legfőbb céljának tartotta, hogy imádottja részére 
az est bálkirálynéjának irigyelt dicsőségét meg
szerezze.

A tiszteletdíjak között rendesen az asszo

nyok is kedveskedtek a győztesnek valami emlék
tárggyal. Pár nappal a verseny előtt gyűlést tar
tottak. hogy megállapítsák, mit vegyenek?

De csak nehezen tudtak határozni.
Mindegyiknek meg volt a maga jelöltje, a 

kiért meg mert volna esküdni, hogy bizonyosan 
az nyeri el a kitűzött dijat. Ez a feltétlen bizalom 
volt aztán az oka, hogy akárhányszor órákra nyíló 
vita támadt köztük.

Mikor valaki ezüst serleget indítványozott, a 
fürge kis Faragóné, a megyei aljegyző felesége, 
rögtön felszólalt az indítvány ellen, ó  jobbnak 
látná, ha írókészlettel lepnék meg a győztest. Az 
úgy sincs még a jegyző úrnak, gondolta magában, 
már pedig, hogy ő lesz az első, az kétségtelen.

De ez meg Fogarassynénak nem tetszett. 
Hogy is ne! írókészlet? Hát minek az 6 férjének 
két írókészlet? Jobb lenne valami diszes házi 
sapka-féle, vagv más valami.

— Mit? Házisapkát, hát nem elég jó az 4n 
uram házisapkája ? pattant fel a fiatal fürdőorvos 
felesége. — Minek neki másik ?

így ment ez mérhetetlen időkig. Végre aztán 
szótöbbséggel — hisz egyhangúan asszonyok még 
sohasem határoztak, — megállapodtak abban, 
hogy egy díszes ezűstkoszoru alakjában nyújtják 
át a győztesnek az asszonyi elismerés pálmáját, 
melynek fémszulagjára a győztes jelmondatát fog
ják vésetni.

A verseny napján csakugyan ott ragyog a 
szép koszorú a zsűri asztalán.

A nevezők egytől egyik megjelentek. Több
nyire ismert jó úszók voltak valamennyien, a kiket 
az előbbi versenyekben már látott a fürdő kö
zönsége. Csupán két fiatalember volt közöttük, 
akik most versenyeztek először. Az egyik SándoríTy 
Géza, az alispán jogász fia, a másik meg ennek 
egy pesti jó barátja. Csak tegnap érkezeit, azelőtt 
sohase járt itt.

Máskor érdeklődtek volna iránta a hölgyek, 
de most egészen elvonta róla a szóbeszéd a 
figyelmet. Azt suttogták mindenfelé, hogy a fiatal
ság bálványa, a bájos Mosonyi Margit, megígérte 
tegnap, tanuk előtt, hogy két legrajongóbh imá
dója, Sándorffy Géza, meg Vörös Albert közül 
annak adja a kezét, aki ma este a bálkirálynői 
koronát megszerzi neki.

Ezt a két fiút figyelte mindenki.
Ott álltak mindketten a parton. Géza moso

lyogva beszélgetett pesti barátjával, akit már 
minden versenyzőnek bemutatott, cs' ’ nég Albert- 
nek nem. Mikor meglátta, hozzáléi barátjával, 
hogy a társasélet szabta kötelességének eleget 
tegyen. Albert kezet fogott az idegennel, de meg
látszott rajta, hogy nincs kedvére ez a találkozás.

Gézától nem félt, tudta, hogy nem jobb úszó, 
mint 6. Igaz. hogy még soha sem vett részt ver
senyben, de úgy egy más közt már elégszer össze
mérték erejüket. De ezt az embert nem ismerte, 
ki tudja mi hozta ide? Hátha 6 is a szép Margit 
pesti titkos imádói közül való ?

Pár lépéssel odébb állt, hogy szemügyre 
vegye ezt az embert. Csinos barnaképü fiú volt, 
de épen csengettek. A versenyzők beszáltak a 
csónakokba, melyek az indulási helyhez vitték 
őket, be a tó közepére, oda ahol a nagy nemzeti 
színű zászló lobogott.

Lassan szabályosan evéztek a hajóslegényei, 
hogy az ünnepi hangulatot, komoly, méllóságtelj«8 
lassúságukkal emeljék. .

Minden távcső a két vetélytárs csónakja felé 
volt irányítva.

Mikor megérkeztek, Géza halk hangon néhány 
szót szólt a barátjához. Az bólintott, hogy U8T 
tesz.

Pár perc múlva elhangzott az indító szava 
és a versenyzők, mintha dróton rángatták volna 
őket, mind egyszerre ugrottak a vízbe.



tudás, végül a szülök nyilatkozata, amely
ben kötelezik magukat, hogy a telvett nö
vendékért az iskolában teljesítendő fizetése
ket magukra vállalják (teljes ellátás egy évre 
300 К s egyéb illeték 14 K). A felvételi 
folyamodványok születési, orvosi és iskolai 
bizonyítvánnyal s a szülők nyilatkozatával 
szerelendők fel. A földmivelésügyi miniszterre 
címzett kérvények folyó évi aug. hó 10-éig 
nyújtandók be az iskola igazgatóságához. 
Szegénysorsu és jó iskolai bizonyítvánnyal 
rendelkező egyének folyamodhatnak állami 
ingyenes helyre. Ezen lolyamodványhóz 
szegénységi bizonyítvány melléklendő. Bővebb 
információkat a köziegyzők s a helybeli 
gazdasági szaktanár nyújt.

—  Magas jutalék mellett Ügynököket, utazó- 
zókat keres ablak-redőnyök eláiusítására Schil- 
linger Simon és Társa ablakredőny gyára, Buda
pest, gróf Zichy Jenő-utca 16, hová Írásbeli aján
latok és megrendelések intézendők.

—  A színészet köréből. Az ország tud
valevőleg szini tekintetben is több kerületre 
van felosztva. A mi vármegyénk Somogy, 
Tolna és Baranya vármegyékkel egyetemben 
alkot egy szini kerületet. A szini kerületnek 
legutóbb Fehér Vilmos volt az igazgatója. 
Üjabbi értesülésünk szerint a jövő ciklusra 
is Fehér Vilmos nyert igazgatói megbízást 
a kerületben. Ez azt jelenti, hogy Csáktornyán 
csak Fehér színtársulata vendégszerepelhet.

—  Kecskeméti Kereskedelmi Tanfolyam. 
Hatóságilag segélyezve alapíttatott 1898-ban. 
A beiratások folyamatban vannak : az Egy
éves tanfolyamra, A Könyvelőképző, Előké
szítő, Gépiró, Szép- és rondírási valamint a 
Gyorsíró kurzusokra. A tanév szeptember 
elején nyílik meg. Oktatás levélbelileg is 
nyerhető. Különös figyelmet érdemel, hogy 
a tanfolyam minden tanítványa (a nők is) 
állásba jutott. Bennlakók felvétetnek, Kecs
kemét, II. Szabadság-ót 3. Egyéni tanítás ; 
biztos siker. Mérsékelt tandíj. Kitüntetések ! 
Hálalevelek!

—  A marburgi lakodalom. Egy, Mura 
királyon lakó igen gazdag íöldmivesnek ro
konai vannak Marburgban, hova lakodalomba

Mikor a többiek, még jóformán fel sem me
rültek a viz színére, az idegen már nyílegyenesen 
törekedett a cél felé. Úgy otthagyta a tisztelt tár
saságot, mint szent Pál az oláhokat.

Az előző évek győzteseiben felfortyant az 
ősi virtus. Kettőzött erővel dolgoztak, hogy utol
érjék, de az fáradhatatlannak látszott.

A gyöngébbek csakhamar feladták a küzdel
met és felszálltak a mellettük evező csónakba. 
De voltak, akik nem engedtek. Soká kitartottak, 
de végre is kedvüket szegte az eredménytelen 
küzdelem, egymásután teltek meg a csónakok.

Már csak három ember maradt a vízben : 
Géza, Albert, meg a pesti fiú.

Albert egy ideig csak csapkodta a vizet, de 
mikor látta, hogy lehetetlen utólérni azt az embert, 
hát 6 is felszállt a csónakjára. Ha első nem lehet, 
második nem lesz ! Pedig még nem érezte magát 
iáradtnak.

Mintha csak erre várt volna a jó úszó, abba 
hagyta a gyors tempót és egykedvűen szelte tovább 
a vizet. Ekkor Géza egyszerre neki vágott, utol
érte és mint győztes úszott a partra.

Este pedig a bálon, mikor Sándorfly Géza a 
szép Mosonyi Margittal a karján felállt a második 
négyesre, Vörös Albert felismerte a cigányok kö
zött azt a jó úszó fiatalembert, aki miatt a ver
senyt feladta.

A kis bőgős volt. Azért hozatta le Pestről a 
furfangos Géza, mert tudta, hogy kitűnő úszó.

Az ezüst koszorúra meg ezt a jelmondatot
vésették :

*A szív a legbölcsebb tanácsadó !«

volt hivatalos, öreg és beteged ember lévén, 
maga helyett kél férjhez menő leányát 
küldte el. A lányok egyszerű ruhába öltözve 
kezükben batyuval útra is keltek, de Csák
tornyán az a kellemetlen meglepetés érte 
őket, hogy a határrendőrök marburgi vasúti 
jegyük dacára, kivándorlóknak nézték és 
mind kettőt letartóztatták. Hiába bizonyítot
ták, hogy minden kivándorlási szándék 
messze van tőlük, a halár buzgó őrei nem 
voltak meggyőzhelök. És amíg Marburgban 
vígan szólt a muzsika, addig a mulatni in
dult két ártatlan leány sírva várta a határ- 
rendőrség fogságában a hivatalos eljárás 
befejezését. Ennek pedig az lelt a vége, hogy 
a körjegyző személyesen ment el Csáktor
nyára harmadnap és hozta haza a piruló 
kisírt szemű leányokat, kiknek örökké emlé
kezetes lesz a marburgi lakodalom.

— Ásványvizeink harca. Örömmel észleljük, 
hogy az utóbbi időkben a magyar ásványvizek 
lépésről-lépésre elhódítják a külföldi ásványvizek 
által dominált területeket. Ez a közgazdaságilag 
és egészségügyileg örvendetes esemény onnan da
tálódik, hogy a Magyar ásványvíz forgalmi és ki
viteli r. t. budapesti cég nagy áldozatok árán 
minden magyar városban lerakalot létesít és da
cára a felemelt fuvartételeknek és az ásványvíz 
felszereléséhez szükséges nyers anyagok állandó 
áremelkedésének, az árakat lényegesen redukálta. 
Ezt a külföldi vizek kiszorítására irányuló actiot 
örümmel üdvözöljük és felhívjuk t. olvasóink figyel
mét fennti cég által városunkban létesített lera- 
katra, ahol a kitünőbbnél kitünőbb magyar ásvány
vizeket palackonként is árusítják.

—  Óvodai beiratá80k. A helybeli ál
lami kisdedóvó inlézelbe a beiralások í. 
hó 4-én megkezdődtek. A beiratások a dél
előtt és délután folyamán tartatnak. Figyel
meztetnek a helybeli t. szülők, hogy óvókö
teles gyermekeiket a saját jól felfogott ér
dekükben beiralni el ne mulasszák, mert 
ellen esetben a törvény szigora fog velők 
szemben alkalmaztatni. —  A Festetics-ulcá- 
ban létesítendő második kisdedóvó-épület 
felépítése valószínű, hogy a közel jövőben 
dűlőre log jutni.

—  A magyar posta azon célból, hogy a 
fürdő, gyógy és nyaraló helyeken tartózkodók és 
a turisták minél kényelmesebb úton és módon 
rendelkezhessenek postai küldeményeik és távirataik 
kézbesítése, valamint azok utánküldése iránt, úgy
nevezett címbejelentőlapokat hozott forgalomba, 
melyeket a szállodáknak és turista házaknak, 
nemkülönben lakást adó magánosoknak, díjmen
tesen bocsát rendelkezésre, hogy azokat az ide
geneknek, úgy megérkezésük alkalmával, mint el
utazásuk előtt rendelkezésére bocsássanak, kiknek 
a nyomtatvány rovatai megfelelő kitöltése után 
csak az képezi kizárólag saját érdekükben álló 
feladatát, hogy azokat közvetlenül vagy közvetve 
(kézhezadójuk útján, illetve levélgyüjtőszekrénybe 
való bedobása által) a posta- (és táv.) hivatalhoz 
juttassák.

—  A gallér és kézelő drágább lesz. Az
osztrák fehérnemű gyárosok szövetségének a 
kereskedőkhöz intézett körlevele tudatja, 
hogy julius 31-ikétől kezdve a gallérok és 
kézelők árát felemeli. A körlevél ennek okát 
abban adja, hogy a gyapot ára felemelke
dett s az előállítási költségek is folytonosan 
szaporodnak. Különben is megindokoljak 
találják az áremelkedést, mert szerintök ná
lunk a gallér és kézelő annak dacára, hogy 
a legjobb minőségű, mégis a kontinensen a 
legolcsóbb. így legalább a megdrágulás miatt 
megvigasztalódhatunk.

C S A R N 0 K.
M e se  a csa logányró l.

Hol volt, hol nem volt 
Volt valaha egykor,
Sürü zöld erdőben 
Lombos árnyas bokor.
Kellő nap sugára

Előbb oda tévedt,
Lágy szellő csókdosott 
Minden falevelet.
Bokorban kis fészek 
Csalogány tanyája 
Csakhogy hideg tűzhely I 
Elröpült messzire 
A csalogány párja.

Holdvilágos estén,
Mikor minden virág 
Szerelmet lehelve 
Szerelem után vágy.
Az én csalogányom 
Kesergő danával 
Zokog a bokorban 
Párja után dalol.
Szegény kicsiny párja 
Arany kalitkába 
Örökre bezárva 
Ott keserg egyedül 
Szivszakadva várva 
Mikor szabadulhat 
Szegény kis madárka.

Holdvilágos estén 
A nyitott ablaknál 
Zengi bús énekét 
A kicsiny csalogány,
Bűvös-bájos dalát 
Fölkapta a szellő 
Vitte a csalitba 
D« messze az erdő,
Oda nem hatolt el 
Szerelmes danája 
A hol szerelmese 
Oly epedve várja.
Lágy szellő elvitte 
A közel csalitba,
A közel csalitban 
Zöld lombos bokorba 
Viszhangra talált olt,
És a lágy fuvalom 
Vissza vitte hozzá 
A nyitott ablakon.

Repeső szivével 
Új énekbe kezdett 
Új szerelmesének 
Küldött üzenelet,
Hívta hívogatta,
Mig oda nem csalta.
Mig új szerelmesét 
Maga előtt látta.
Hej! de a kalitka 
Erős börtöne lett 
Dalolni azt tudott 
De nem repülhetett 
óh ha szerelmest’,
Börtönébe jönne 
Mint borulna oda 
Reszkető szivére 
Reszkető szivében 
Szerelem bánatát 
Az öröm, a gyönyör 
Nyomban eloszlatna.

Holdvilágos estén,
Mikor minden virág 
Szerelmet lehelve 
Szerelem után vágy,
Mikor minden, minden 
Hőn dobogó szívvel 
Kitárva érzelmét 
Csak szerelmet lehel:
Kis csalogány szíve,
Ha oly elhagyatott,
Miért ne szeretne.

Stern licht G.

Értesítés.
Női kalap raktáramba sikerült egy  

e lső rendű  m unkae rő t megszereznem, 
miért is azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy a legelegánsabb kalapokat a legjutá- 
nyosabban szállíthatom.

Á k l a U ,  gvász- ás alkalmi kalapok
ízléses kiviteléért szavatosságot vállalok. 
Szíves pártfogást kér:

Ke lem en  Bé la
férfi- és ndi divatáruháza Csáktornyán.
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Sve poőiljke, kaj se tiőe zadr- 
2aja novinah, se imuju pos- 
lati na íme urednika vu

Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiiara Strausz Sandora 
kam sepredplate i obznane 

poáiljaju.

MEOJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni. znanstveni i povucljivi list za púk

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: svaku nedelju.

Predplatna cSna Ja:
Na celo leto * , . . . 8 kor. 
Na pol leta 4 kor.
Na Cetrert lefi . . .  2 kor. 
Pojedini brrji ko§taju20fil.

Obznane se poteg pogodbe i fal 
rainnajn.

Vjerenjske udruge.
To je jedno pitanje, kője mkada nebude 

zaspalo, jer lo je pitanje, kője je du2no vu 
red postaviti siromadni narod. Vuogi i vnogi, 
koji neglediju sa lépim okom, da se siro- 
madki narod poma2e su neprijalelji ovoj 
stvan ali poleg svega toga vjeresijske ud
ruge ili как je nazivaju selske Sparkasse se 
sve bolje i bolje rázdiravaju i sve bolje cveteju.

Zuarn za jednu selsku Sparkasu, koja 
je decembra 5-ga zapoCela svoje delovauje. 
Do juniuda zadnjega je ova Sparkassa imala 
75 Clanov sa 100 akciji zvun toga je bilo 
vu ovu Sparkasu kakti priSparani penezi 
ulo2eno 11 jezer korun. Sparkassa je na 
posudu dala 17 jezer korun lak da je célo- 
kupni proinet bil 36 jezer 1 nekoliko sloti- 
nah korun. Óva selska Sparkassa, koju na- 
vudtelj onoga sela vodi je do sada sve: 
svoje stroéke izplatila, 2eljeznu kassu je iz- ‘ 
platila, knjigovodji je 50 korun plaCe dala, 
kassér dobi 10 korún zato. da svaku ne
delju pohere peneze i kljuCa dr2i prisebi, 
a navudtelj koj je direktor kasse neCe ni- 
kakvu plaCu, jer jemu se lépő vidi, da si 
sarn narod lak lépő zna gospodariti i bla- 
2eui je, da more narodu na pomoé biti.

Kaj mislite dragi moji prijatelji, koliko 
bere intereSa óva selska Sparkassa od ovih 
svojih dufcnikov? Nikaj viSe kak 7 i pol 
procentov, tojest od sto korun 7 i pol kor 
na célo Ijeto. I vidite, óva selska Sparkassa 
poleg toga nialoga intereSa ipák ima lakov 
hasén, da za pol Ijela kak stoji néma viSe 
duga, nego ima veC svojih priSparanih pe-

nez. Kak to more bili? Tak dragi ljudi, da 
vu selskoj Sparkasi on direktor ili zabadav 
ili za jako malu plaóu dela, knjigovodja ne- 
dobi veliko plaóu, jer knjige i rnu2 ili koj 
mester zna voditi, a odborniki Sparkasse ne- 
dobiju velike dijurnume, jer je kassa nji- 
hova, pák je bolje, da drugaé dobiju hasén, 
kak iz velikih dijurnumov.

Drugaó je to vu varaSkoj Sparkassi. 
Tani direktor 12 jezer ili jofi viSe dobi na 
jedno Ijeto plaóe. A kaj ovi dingi dobiju to 
je takaj ne mala Sinna. Sain knjigovodja 
dobi na stotine na jeden mesec. Kaj mislite 
tko In mora platiti? To sve se plaCa iz 0- 
noga hasna. kojegu dobi kassa őrez Ijeto, a 
najviSe dobi iz intereSov, kaj joj siromaSki 
ljudi platíju.

Jer prinas Sparkasse vu varaSih joS u- 
vek nemisliju na lo, da bi kakvim drugim 
pulern se trsile svoj hasén povekSavati, kaj 
bi i siromaSkomu narodu bilo 11a hasén, 
nego daju peneze sreénomu i nesreónomu, 
olekSavaju zaduíenje, na lehko Vivienje pri- 
vuóaju sa tém naroda, dók nedojde bubenj 
i ekfcekucije. Cast i poStenje naSim Sparkasam, 
ali morarno jiui reCi, da naj se trsiju na 
to, da delo d íju siromaSkomu narodu, da 
budu tak i njihovi penezi hasén tnogli dali 
i narodu bude pomogjeno.

Ali gledimo opet selske Sparkasse. To 
je jako I jako znameniloga nekaj. Jedna 
selska Sparkassa je kupila proSloga Ijeta 
benzinmotora za nilalili i dénes tam stoji 
da je polovicu céne veó isplatila iz doblje- 
noga hasna, a zvun toga svojim Ciánom joS 
faleSe mlati, kak bi to koja gud druga ma

sina mogla napraviti. Jeti to nije hasén na
rodu?

Ali idemo dalje Centrala selskih Spar- 
kassah se i za to brini, da Cím faleSe do
biju clani selskih Sparkassah maSine kője 
su pri gospodarstvu polrebne. Tűk maSine 
za kuruzu ru2djili, za sejati, za repu rezali 
za preSati grozdje i svakoforrnu maSine 1 юге 
dobiti svaki ólán vu najfineSoj vrsli vnogo 
faleSe kak drugdi, ako pri selskoj Sparkasi 
najavi to Niti nemora odmah platiti, nego 
vekslin daje.

Zvun toga su vjeresijske udruge jako 
dobre i zato, da na takvirn mestam, gdé su 
zemlje groíovske zaprodati, vjeresijske udruge 
öve zemlje pokupiiu 1 svojim Ciánom raz- 
deJiju za fal cénu, koja se i na rate more 
splaCali.

Dakle dragi Citalelji, opet sam vám 
nekaj povedal od vjeresijskih udrugah, ili 
selskih Sparkassah, kője vám nemorem dosta 
preporuőivati da je na svakim selu vtemel- 
jite. Narod naj jedeuput pregledue i uaj se 
trsi, da si sam sebe pomore, jer to borrne 
zabadav Ceka, da budu mu peóeni piceki 
leteli iz zraka. Pák ako bi i leteli i onda 
bude lo samo onornu hasén, koj nebude léni 
ibudesadvéma rukami pobiral peCene piceke.

VaSa sreCa, bla2enstvo, dragi moji je 
vu vaéih rukah i vi si morete jako pomoói, 
ako hoóete. Samo je Ireba pamelnu glavu 
imeti i sreCa se za svakoga otpre

Napravite dakle vu svakun selu selske 
Sjiarkasse, da budu vám na hasén. Gospoda 
navuCitelji budu Vám sigurno na pumoö 
pri vaSem delu, samo reCite svoje 2elje.

I
Növi svetec.

Kada je veliki magjarski piesmk Pelőfi 
dne 8 ga Oklobra 1847 godine u Pozsony-u 
u danaSnjein Palugyaievom vinogradu pre- 
noCil, onda sigurno nije mislil, da ga poslie 
Sestdeset godinah budu proglasili svetcem, 
a da papu nebudu niti najmenje za to pi- 
tali niti za dozvolu prosili.

To pák je ovak doSlo.
Kad je godine 1847 veó priéelo diSati 

po 1848, bil je magjarski veliki piesmk 
Pelőfi na putu kroz Pozsony u PeSlu, gde 
je onda u MarcijuSu 1848, obkolen mno2i- 
nom fiudstva, najviSe dijakah visoke Skole, 
javno na pijacu, na impreviziranom podiumu 
deklamiral najjaCu »odú* slobode »Talpra 
magyar* On je anda na svom putu doSel 
u pozsonyskem vinogradu do danaSnje Palu- 
gyaieve klieti, pák jer je noC veC poCela 
zemlju u svoj crni plaSC zavijati, prespalje 
onde, te se je joS i drugi deli dán onde 
zadr2aval i med narodom svoju patriotióku 
du2nost vrSil.

U Magjarskoj zemlji 2ivu mno2ina uCen- 
jakah, piesuikah i umielnikah, koji 2ivu svi 
zajedno u iskrenom prijateljstvu, te se u 
svojih Cinih i kriepostih podbudjuju i podu-

piraju, uzajamno si u poinoC priskoCe u 
svojih izlra2ivaii|ih, íznaSaStjih ili zakluCcih, 
a u lo ime su po liepih lietmh danih nji
hovi sastanci pri zmo2noj trsnoj kapljici, 
koiu vruée sunce na ondeSnjih brajdah zna 
tak fiino skuhati.

I oni se tu u veseloj zahvalnosti sie- 
Caju mu2evah, koji su pred njimi u vieC- 
nost otísli, a za 2ivota su iimogi Cinili u 
slu2bi CovieCaustva, pák onda obslu2avaju 
njihovu uspomienu pri pumh peharih i Ca- 
Sah, kojom prilikom se mnogi duhoviti go- 
vor u Cast ovoga ili onoga veó pokojnoga 
uCeujaka ili umielnika, ili jezgrovita 1 umi- 
estna reóenica izreCe.

Pák lakó se je dogodilo, da je njihov 
starosta i na to rekuC vojvoda, koj je pnje 
nekoliko godinah gore na briegu u svojoj 
liepoj vili stanoval, sve öve svoje vierne k 
sebi pozval, jer se je bad izpunilo petdeset 
godinah od onda, kada je pokojni Petőfi 8-ga 
Oktobra u unom briegu prenoCil.

PoSlo pák danas miesto skrekajuCih 
poStarskih kolah 1 pomalo cusrajuCih konjev, 
posvuda partié maSine lete, to su svi poz- 
vani gospoda gosti u pravo vrieme na poz- 
vano miesto prispieli, a Snjimi i veC prije 
dogovoreno mramorno poprsje Petőfievo,

kője je jedan vrli umietnik iz PeSte, svum 
toCuostju spodobe, iz liejxiga bieloga inra- 
mora had umietniéki izklesal, te je lo po
prsje velikom sveCanostju, med veselun pi- 
evanjem i pucanjem mu2arah bilo postav- 
Ijeno na ono miesto, gde je Petőfi prije 
petdeset godinah preriodl. Uóenjaci i na \*o\ 
uóenjaci su dakako dobro razmeli i znali, 
kaj to sve znamenuje.

Ali nisu lakó razmeli i znali one oko- 
lice vriedni i podtovani seljüd, koji na ta- 
kove sveCanosti nisu bili viéni.

Oni su u svojoj skromnosti poznavali 
samo cirkvene sveCanosti, pák zato je mno- 

;gi, poslie te burne sveCanosti, kimajuCi gla- 
! vom tu stal pred tim liepim piljom, te mu 
nije nikako hotelo jasno biti, kamo bi toga 
bieloga mu2a, sa mirnim i ozbiljnim izra- 
2ajem mladog lica ubrojiti mogel.

Ali jedan stariji seljak je to znal raz- 
tolnaóiti.

»To vám je po svoj prilici opet niekaj 
növi svetec«, —  je гене! —  »kojemu su 
ovde spomenik postavili. MoguCe da je do* 
bér patron za marhu, pák jeden otec nad 1 
Zdravo Marija nebudu dkodili*.

1 prigovor jedne dalje misleCe seljakinje, 
da táj svetec bi moral imati okolo glave



KAJ JE NO YOG A ?
—  Primitak u poljodjelstvenu- 

skolu. U óakovarsku kr. ug. poljodelstveni 
ákoli uőevni teóaj se bude teküóeg Ijeta 1- 
ga oktobra poómel. Cil je to, da male gazde 
» njene 3ine u svojitn imetku na razuman 
rukovanje, na dalje da poljodjelske mladeoce 
pri vékáim imetku na nadziranje déle i na 
vodjenje izobrazi. Izobrazenje je osobito prak- 
tiCno. íz ovoga cila uCeniki u svakim deiu 
se uóestvovaju, kaj se u Skolskim gospo- 
darstvom pripeti, nadaljc u ukupniro déli 
vrtnogagospodarstva. Teoretióki poduóavanje 
najpotrebneáe obőenite znanje, kao áto ukup- 
nim poljegospodarstvene i vrtne predinete 
obujmi. Poduóavanje se u popularnim na- 
Cinom pripeti Poljodjelstvena ákola uóevni 
teóaj dvé godine drZi. Uvjet primitaka je 
sledeóe: 1. 17 léta izvráeni Zivot, 2. jako, 
zdravo télo, 3 na magjarskim jeziku pisati, 
óilati, i séelirimi temeljdjelom raéunati znali, i
4. konaóno rodileljov proglas, u áterim se 
ovi obvezaju, da za goriozetoga uóemka u 
ákoli sledeóe izplaőivanje na sebe zemeju, i 
to: za célú obskrbu na jednu godmu 300 
korun, jamöevina i pristojba za knjiZrncu 
14 korun, sve skupa 314 korun Primitne 
molbenice s ovimi dokaznicami treba opro- 
mati: 1. krslni list, 2 doktorska svedoóanstva, 
3. ákolska svedoéanstva i 4 rodileljov proglas 
do augustuá 10-ga dana se moreju —  preuz- 
viáenomu kr ug. ministru za poljodjelstve* ( 
nih poslov atressirano —  к ákolskomu rav-; 
nateljstvo poáilati. Oni osobi, koji su u si- 
romaákim staliáu i dob«u Skolsku svedoéanst-; 
vu imaju, moraju se moliti za drZavnu bez- 
platan mestu, koju ako dobiju, saino jamCe-l 
vinu i pristojbu za knjiZnicu su duZni pla- 
titi. Óvi svoje molbenice, к áteroinu mesto 
roditeljem proglas siromaátveno svedoóanstvo 
treba priklopiti, do 10-ga augustuáa moreju 
—  preuzviáenomu kr. ug ministru za pol- 
jodjelstvenih poslov alressirauo —  к ákols
komu ravnatelistvo nutar poáilati. Od oprave 
koja mora jednostavna, popularna biti, uóe- 
niki, ali pák roditelji moraju skrb imeti. 
Oakovar, J910. juliuá 27-ga dana. Kr. ug. 
poljodjelstvena ákola rav nateljstvo. —  Ovdi 
joá samo to hoóemo naáim p medjimurcem 
na znanje dali, da molbenice se moreju i

kesneáe nutar poáiljati. Dakle tko hoóe svo- 
jega siqa u ovu ákolu dati dalje uóiti, 
nek se javi pri gospouu uotarjuáu, kpj za 
javljenje prijava bude delal gospodarslvenomu 
professoru u Csáktornyi.

—  Nesreca na ieljeznici. U Algiru 
(Afrika) na telagüskim kolod%oru se jenes- 
reóa pripetda. Naime jeden peráonalski i| 
jeden teretnivlak su se skupa tresnuli. Dva
deset putniki su si Zivljeuje zgubili, a 40 su 
leZko oranjeni postali.

—  Krvno hrvanje. Blizu Szegeda, u 
Reszke zvanim vanjskimteritoriju u nedelju 
noCi med konjanióke redare i po priliki 20 
rnoinake je veliko hrvanje bilo. Redari su 
pijance na tiámu opoménuli, dók su se neá- 
teri na redare postali. Med njih jeden, Barna 
József polar je Vörös Sándor redara bantu
val, koga je s batinum na glavu vudnl. Ha
lász JoZeí pák je s revolverom med redare 
strelil. Bedan su na to prisiljeni bili svoje 
sablje hasnuvati i Halász Józsefa su jako 
oranili. Halász i Vörösa su u ápital spravili.

—  Veliko razbojnictvo u Belgradu.
U Belgrad varaáu Terézia-trgu stoji Medina- 
zvana bank-i mjenicalrgovina. U ovu mestu 
su v nedelju noói raubari hodili i iz kasse 
Ő0 jezer frank golove peneze i veC vried- 
nostpapire vkrali. Razbojmke su joá né 
naáli.

—  Puska u detecji ruki. Hommer 
Lajoá ZeljezuiCki Cinovnik je jednu Flobert- 
puáku prék dal Czakó Nagy Lajos Cetirinajst 
lét slarornu seljaku, da on nek biesi maCke, 
koji njegve golobe prog injaju. UeCko se ha- 
pil na dvoru slrélati, i sluCajno je svoiega 
8 lét staroga pajdaáa Konyó Jauoáa u glavu 
strelil. Déle za neátere vure je umrlo. Iz- 
traga je podigjena.

V -  Nesreca u fabriki. U beocinski 
fabriki, gde glasoviloga cemenla délaju, se 
je julius 30-ga dana jeden inaámski kolel 
eksplodéral. Eksplodéranje je lak veliko bilo 
da célo stanje, u éterim maáine su goris- 
tavljeni, je uniáóeno. U fabriki su Cudaj te- 
Zaki delali, kada be KOtel eksplodéral, do 
sada deset teZaki su utnrli, tri, koji su jako, 
oranjeni, u ápilaiu leZiju, a trinajst nialo 
oranjeni su vei zvuna pogibelje Eksplodö-

ranji zrok je bilo to, da jednoga kotla su 
préksvruóili, > o i toga se je koteJ po pucái.

—  Stelirvga. Vezda je véé óieto siguroo 
potvrdieno, kJda budu u orsagu átélinge dr- 
Zali. Honvédski ministar je к varmegpjam 
okruZnicu poslal, u kbjim naredi da se ále- 
linge u orsagu od augustuá 8*ga <— • do 
September 30-ga moraji drZati.

—  Kraljevski dar. Kralj je Árva, 
Maramaroá i Szolnok doboka varmegjiju 
onim, koji su od ploha kvara imeli, 10 jézer 
korun daruval.

—  Griza med soldate. ü  Metz va- 
raéu se je med soldate griZa nastupila, i ov 
beleg se neprestano rezáiri. U áest pukovniji 
veó как sto soldati su se zbeteZali, ili pák 
se vidi na njih ov beteg. Civilnim ljudem 
ui je slobodno u kasarnu hoditi Od soldate 
nitko nesme u krómu iti, tulikajáe iz van 
sluZbe nemre niti jeden ostaviti kasarnu. 
Civilni Clovek joá je né dobil toga betega. 
Так misliju, da vapnonska huda voda je 
zrokuvala ovoga betega.

—  Kolera. Kolera, ov etraáni beteg 
se u Ruskim orsagu slrahovito rezáiri. Do 
vezda su vu ovim betegu 37 jezer 652 ólo- 
veki zbeteZali, od kojih su 16 jezer 651 
umrli.

—  Sam oubojstvo Kajcsek István 
veszeleiszki slanovnik se je 1-ga augusztusa 
u svojim jarosti obesil. Zrok je to bilo, da 
su veó puce njemu korpu dali, iliti su né 
hoteli к niemu ili za Zenu. Bráóas ov Kaj- 
csak je né imel lépe oCi, ali pák lépe rnus- 
taCe !

—  U h icen je  Gjékénjeáiski granicare- 
dari su 1-ga augustuáa Zornberg Sándor 
baruna uhitili, koj je veó vkradljivosti nap- 
ravil, i u kapoávarskim ápitalu pod pazlji- 
vosli bil, ali iz Spitala je skoCd. Zornberga 
su nazad odpremali u Kapoávar.

—  List dobrom u Bogu. Aebonne 
ávajcarskim varaáu se pripetilo, da na poáti, 
jeden Cinovnik, kada je liste razredjival, 
»dobromu Bogu« atressirano lista je naáet. 
Cinovnik se je premiáljaval, da kam bi o- 
voga lista ravnal, za radi toga, da vu lak- 
vim déli néga napulaka u poálarskim pro- 
pisniku, odri je omota. U listu je to bilo 
ptsano : —  Aubonne, juliuá 28. Dragi moj

nekakov kolobar svietlosti, ako je izbilja 
svetec,je naá seljak slavodobitno pobil, veleC:

»Valjda joá nije pozlaóeni, táj kolobar, 
ali on Ce ga veó dobiti danas ill sutra, samo 
nek bude gotov.«

I lim su bili ovi dobri ljudi zadovoljni, 
skinu iz glavah ákrl|ake i izmole poboZuo 
Olec naá i Zdravo Mariju к novomu palronu 
domaée marhe, к svetőmu Felöfiu.

Jeli dievojke idu rado zamuá У
Da dievojke idu rado zamuZ, odrasle 

najn.e, kője veC sve znadu, kaj je u kuói 
polrebno znali, najme francezki brbrali, na 
klaviru klimprali, malati, falinge u pravo- 
pisu delati, modezeilunge Citati i novce po- 
frékali. Da óvakove bi holele —  i to vrlo 
rado iále zamuZ, a zahtievale bi za muZa 
najmanje barona, ako ne i grofa, to je veó 
ona stara pnpoviest, koia uviek ostane isti- 
nita, odkad je Eva Adainu iz hudnika gaóe 
к rój i la.

Ali mudrac MiseloriUa svojom do po- 
jasa bielom bradom, koj nije nikaj nikoinu 
vieroval, izvan kad bi sivár skroz do sre- 
dine, a od ovud opet dalje van do drugoga 
kraja iztraZil te se ovak osobno osviedoóil,

pák jer su baá kraj áume, u kojoj je on 
stanoval i na saraoói svoje velike inisli raz- 
vijal, niekog dana obdráavali majaliá, u kő
iéin je bi la muoZina vesebh dievojakah, 
kője su se pievanjem i plesanjem zabavljale 
stane on iz sience jednog ogromnog vciikog 
hrasta na jeden kral med nje. N|egova poá- 
lovanja vriedna pojava uóini na dievojke 
utisak strahopoóitanja i one svojem igrom 
stanu, a on reóe:

»Dieco, mene je obsienilo u mojoj pa- 
meli kakti proroka, pák vám stoga mogu 
priobóiti, da ona izmedju vas ... .  koja ima 
najmanja usta, ona dobije od danas raóu- 
najuó za jednu godinu dana muZa .... sas- 
vim po voiji svoga srdca!«

Na te rieói obsienjenoga iliti nedokuói- 
vam proroóanskom moóju obsinutoga Mise- 
lonuáa, zablesnulo je u d vadeset parih mod- 
nh oóicah neopl9Ívom radostju, te se je i 
do dvadeset ustaácah prióelo ápinCiti lakó 
ficio, da bi ávelja leZkom műkőm mogla 
kroz nje konec napeijati, i sve su ruóice 
sklopile te su glavice lievo idiesno ohraCale 
a oóice prama nebu vupirale i zajedno как 
tihi vietrió svizlale:

»Bili bilo moguóe?!«
»Sigurno .... da je moguóe«, —  véli

mudrac, a u sebi si je misül —  »ali nije 
vierojatno«. —  Zatim naslavi:

»Ali ja sam imái joá jetin о obsienenje, 
i Io takovo, da koja od vas őe írna ti .. . 
najveóa usta, ona ....  dobije do danas go- 
diuu dana ....  dva muáa !«

U tóm hipu su obrazi sviuh dulji pos
tali a usta su un se raztegnula skoro do 
vuh, te rukami áirom raztegnjemi, как na 
kriZu, velikim zaóudjenjem su sve, как íz 
jednih ustah, akoprem ih je bilo do dvadeset 
i sva dosta velika, kriknule:

»Jeli je moguóe?!«
Na to se Miselorius mudrac obrne nat- 

rag u áumu, te si rukami gladi svoju dugu 
hradu, veseleó se, da mu je táj pokus lak 
dobro izpal; dievojke pák je ostavil na nji- 
hovem miestu stojeóe i se óudeóe, pák ako 
se nisu naáli dvadeset muZkih, kojih óin bi 
ovo proroóanstvo potvrdil, lak stoje joá onde 
i budu s vriemenom stare dievojke, te se 
moraju konaóno obrnuti s proánjom na sve- 
loga Antuna ... .  Bog ga obóuvaj toga dva
deset strukoga napadaja, Ainenl

Em. Kollay.



Bog? Jako amo razdraíeni. Zakaj nam ne 
daft jednoga maloga dobroga dana, kaj bi 
mogli stara mama pred hitom van se sezti 
na klup, kaj bi mogla sénu apravljati i bi 
mogli teli. To reCe moj dragi otec, ako ne 
bude préstől deídj, od glada umrjemo u 
«imi. Premisli ai moj dragi Bog, nili u 
cirkvu nemoremo hoditi, jer navéke toga 
grdoga de2dja nam posilaö. Ja sam samo 
mali deCak ali zato tebe jako ljubim. 
Navéke te budemo radi imeii, i Cemo роь- 
luäni biti, ako posluhneö moju proSnju.

—  íz gostuvanje u smrt. Juliud 
meseca 31-ga dana odveCer su trinajst sei- 
jaCki mladenci i Sest devojke iz jedne gos
tuvanje isii, iz Traukirchena na kornpu su 
hoteli nazaj iti prék vode Sredine jezeroje 
viher kompa obrnul. Devet mladenci i svi 
Sest devojke su se u vodu vlopili.* Mrtve 
tiele su joS né naSli.

—  Skoőil je iz vlaka. Bittó Jo2eí 
kiSsegedinski svinjski trgovec je na né dob
roga cuga gori stal. Kada je to spazil, sko- 
éil je iz Stropotom cuga: koslpotrenjem se 
muci. Teíkemi ranemi su ga u segedinski 
Spital odpremali

—  Veliki ognji. Poleg Mezővasarhelja 
u Mezőpanit obCini juliuS 31-ga dana je 
veliki ogenj nastaí, 52 hi2e, veó gospodarst- 
vens stane, Cudaj krme i domaCe 2ivine su 
se zgorele. Poglavarstvo je od varmegjije po
rnóé prosilo. —  Augustus 1-ga dana u Papa 
varoSu poslie podne ob 4 vuri je ogenj bil. 
Cetiri hi2e i u kozlicah stojeéa porast su se 
uniSlili. Jeden vatrogasec si je nogu vtrgel

—  Veliki manőver zaostane. Lje- 
toSnji jesenski veliki manőver, kojega su 
hoteli u SzepeSvarmegjiji okolo Sztropko ob- 
Cine zadrftati, zaostane. Zrok je tomu to, da 
med soldaCke konje je kuga nastala. 1 to 
se Cuje, da veliki manövru osnova, predpo- 
loga u fundamentu je bila falingasta.

—  Strelil se. Ludmann Aladar hon- 
vtdski ministarski Cinovnik aug. 2-ga dana 
se je u Wienu na srce strelil i umrl. Lud
mann je véé umirovljeni bil, i vu zadnjih 
vremenah je jako podraSljivi bil.

—  Kolera u Zemplenu К Ungvar- 
megjije Intaru blizo, u Szaéu obCini je jeden 
Clovek и koleri zbete2al. Doktorska iztraga 
je kolera nostru potvrdila.

—  Potres и Parisu. Prvoga augus- 
tuSa u nőéi je u Parisu potres bil. Slanov- 
niki su se jako splaSili, i Cudaj su niti né 
vupali nazaj iti u svoje stane, nego célo 
noC su na vuhcah bili. Kvar je ménjSi.

—  Goreca fabríka. U sriedu v nőéi 
za dvanajst vure se je u Eríébetfalva Unió 
Stérkafabrika vuZgala, u kojoj dvésto te2aki 
delaju. Ogenj se je tak na friSkoma razSiril, 
da za kratko vréme Sest fabriCne stane su 
goreli. Sve, kaj je u fabriki spravljeno bilo 
se je zgorelo. Kvar je jako veliki.

—  2ivotosloboditelji. U Dunaföld- 
varu pri slobodni pristaniSti je u vodu opal 
Vida Lajos dvé lela slari mali deCko. Rud
iik JanoS magazinér, prernda su mu ruke 
oteCene bile, za njega je skoCil u vodu, i 
izbavil je deCaka. —  VérleS Sándor, od 
lioniiske sviloetabrike Cinovnik, koj sada u 
Siofoku poleg Sió Catrnji u Hungaria-villi 
stauuje, v nedelju poslie podne jako i oSl- 
ro kriCanje je Cul od vode. Vun je gledal i 
videC, da Santha Er2i uzgojna je nulri opala 
u Sió. Vérted je odmah van bej2al i kakti 
obleCeni za dievojku skoCil, koju je sreCno 
izbavil iz dostig gliboko vode.

—  Sm rt pri mlatnji. Kurilla András 
talljaiski mladenac u Abajszantou je poleg 
tnlatne maSine delal i nekak se je Skliznul

u maSinski bubenj, koja je mladencu ruku 
i nogu CÍ9to reztrgnula. Mladenac za neS- 
tere vure doleg velike muke je umrl.

—  Pronevjereni vodnik. U Szom- 
bathelju je Radó Lajos husarskivodnik iz 
regementske peneze 1400 korune pronevjeril 
i skoCil je. Sada ga redari i detektivi iSCeju 
u orsagu

- -  Bura í toőa. U tork poslie podne 
ob jedni vuri ober Abrudbanja, VereSpatak 
i BuCum obCine je velika bura bodila i leS- 
njak veliCina toCa padala, koja je u sadov- 
njake njekoji kvar delala

—  Samoubojstve. Steiner Fülöp tr
govec u Eséku se je strelil. Zrok je nepoz- 
nat, —  Papai Rezső, 21 lét star vurareki 
detic, zár so mu jednu nogu dőli rezali, 
samoubojnik je postal u Szegedu. Na umoru 
su ga u Spital spravili. —  U Eséku Barto- 
loviC Jo2efa ko2atrgoveca supruga, rodjena 
Hartl Hedvig se je s jednim kuhinjskim 
no2um Sinjaka odrezala. Zena je u zadnjim 
vremenu jako tu2na bila. ar su si Celoga 
njihovoga imelka zgubiti.

—  Tri diece je rodila. Suhancky 
AndraS, totkomlóSinski gazde supruga tri 
zdrave decke je rodila. Zena veC je osem- 
najst diéce imela, od kojih deset joS 2iviju. 
Petrám Bo2i, óva mogla kaj регесе pák ko- 
laCe dobivati sada da je tri decke narodila !?

—  Financova drama. U Iljefalvi je 
Kató Béla finánc iz SoSmező skoCil. 2 njom 
dojduéu Lengyel Kornéliu je strelil, i onda 
na sebe je ravnal svoju puSku. Obedvé 
mertve télé su u Illjefalva spravili.

—  Ogenj. U Szenlmihálytelek i Tápé 
obCini, vu guvnovrtah ogenj je nastal i po
rast na obedvé mestah je zgorelo. Kvar je 
40 jezer korun.

—  Sm rtno kupanje. Stefanev Rein- 
hold segedinski obrtnik i jedna nepoznata 
2ena su se poleg Makó u Maros vodu vtopili.

—  Sít zivota jednoga m ladoga 
Őloveka. U tork v jutro sredine Lancmosta 
u BudapeStu je jeden niladi Clovek u Dunaj 
skoCil. U blizu sobslveni brodari su ga iz- 
bavili i prék dali braniteljim, koji su toga 
nesretnoga Cloveka u HokuS-Spital odnesli. 
Mladomu Cloveku je Andreanszky Lajos ime, 
i je 35 léta star u Kereszt-ulici pod 7-bro- 
jom stanuje.

—* Nikltaov sva k  je umrl. U Kru- 
Sevacu je umrl Nikita montenegroiski kne- 
zov svak, GardaseviC Baja, koj je na vré- 
mena cetinjeiske bombeatentata u Serbiu 
bej2al. Od onda je ii veliki siromaStvi 2ivel 
u jedni mali serbski obCini Nikita je njega 
za atentala na Sest létni kazmoku odsudil.

—  Eksplodéranje na jednim tor
pedo. KronStadtu, vu pristaniStu aug. 3-ga 
dana pred poldan se velika katastroía pri- 
petila. Na jednim torpedohajovu se kötél 
eksplodéral i grozovito zrakotiSCe od hajova 
gornjoga krova je uniStil. Sest personi su 
umrli, a Celirinajst pako su se jako 
oranili.

—  Tájfun ober Amura. U Ruskim 
orsagu, poleg Nikolajevsk varaSa strahoviti 
tájfun pustoSi. Tájfun je naime jeden veter, 
koj u Ruskim orsagu hódi i najstraSneSe 
vihre zrokuje. Spodoben je ov veter onomu, 
koj i pri nas velike nesreCe donese na Ad- 
riatinskim morju, i to je Bura zvani veter. 
Ov tájfun veter je öve danc velike kvare 
delal u Nikolajevsk varaSu. Kak je ober 
Amur zvane rieke do kraja Sumil, je hala- 
aim sve Cune gori obrnul. Po priliki jezero 
halasi эи и vodu opali, i med ove tristo se 
je и vodu vtopilo.

—  Zaklal je svojega otca. Poleg

Zalaegerszeg varasa le2eCi jedni obCini, и 
Zalapola nemiloslivno umorstvo se je pri- 
pelilo и proSlim torkú. Na kraja obCine, na 
jednim ostavljenim gruntu ta hodeCi gazdi 
su Toth JanoS 75. lét staroga gazdu, koj je 
и obCini najbogateSi bil, mrlvoga naSli. Po- 
lek strvine je jeden revolver Ie2al na zem- 
Iji, iz kojega, как su potlam 2andari odlu- 
Cili, je jeden nabitak fahl. Dogodjaja su od
mah javili 2andarom, koji za kratkoma na 
lice mesto su doSli, i gledeC na to, da ovdi 
nije bilo videti samoubojstva, iz tra2ivati su 
se hapili. Med iztrage su 2andari i Tóth 
JanoS ovoga sina, Tóth Istvana izpitavali, 
koj je na prvorna sve ta|il, ali od kri2ne- 
pitanje je tak и smesti doSel, da na zad- 
njiC je sve valuval, da on je svojega otca 
zaklal, za radi toga, da skupspravljenoga i- 
metka к sebi zgrabi. Oteckrvnika su 2andari 
uhitili, i и zalaegersegisko sudbeni stolov 
tamnicu spravili.

— Ne bude vino. Vera ne bude Cu
daj vino Ijetos и zalavarmegjinske iépe gö
nce. Peronospora je strahovitoga kvara nap- 
ravila, как na iistjem tak ua grozdu, koji 
svehneju i suSiju se. Na veC stojezer korun 
moCi deti onoga kvara, koju varmegjinski 
vinogradari sada trpiju. Uslied hudoga po- 
rasta od vine ciéna se goropadno zdi2e. Вог- 
meS Ijetos ne budemo dobroga medjimurca 
mogli piti, ar ga nebude; ali zato —  tak 
mislimo —  ipák budu и dostig veliCine pi- 
janci, koji i kiseloga vimt budu и sebi vzeli, 
ar njivo prireCje tak glasi: nega dobre vode, 
nega hude vine!

— Nutar je opal и vruóe vodu.
KonaCna nesreCa se je pnpetila и proSlim 
subotu oa MagoSd-pusti. KomanoviC JanoSova 
vdovica je kruha pekla, medkaj je jednoga 
velikoga s vruCuin vodum napunjeuoga lonca 
и triem nastavila. Dók |e 2ena na kratko 
vriema и sobu iSla, poldrugo lelő star nje- 
zin Jo2ef deCec je nulri opal и vruCe 
vodnim lonec. Mali deCko je takve te2ke ra- 
ne trpel, da za kratkoma je umrl. Proti ne- 
pazljive mali su iztragu podigl..

—  Bugarski kralj и Aléothu. Fer
dinand bugarski kralj BonS i Ciryll herce
gami je и nedelju v jutro и AlCuth doSel, 
da tamo Klotild nadhercegicu pogleda. Dvé 
dane su bili kakti gosti ovdje, i и tork su 
se dalje putuvali.

— Dva puta cvetuca hruikova 
drévo. U Apaca, poleg BraSSo, Szász György 
trgovcu na dvoru slojeCa dvé léta staro 
hruSkovo drévo, koja je i vezda puna s sa
dom, zár velike vruCine je drugoC se cvela. 
Ovu riedku naravsku pojav Cuda ljudi ho- 
diju pogleda!.

— Nevolja. U BudapeStu tork, poslie 
podne na Kőris- i Orcy putu voglu pri jed
nim zidanjem je jedna greda na Pál István 
te2aka opala, koj je Ie2ke ozlede trpel. Sada 
ga и IStvan-Spitalu dvoriju.

—  Zgoreta família. U VarSovi, и 
Solna zvani ulici jedna s celluloidom na- 
punjena kola iz nepoznaloga zroka se je 
vu2gala. Celluloid je eksplodéral i od vanu- 
darene plamne jedna stanje se poCela goreti. 
U stanu na jednim div je stanuval Fuchs 
JanoS tapetar s oeem C ani tamilium. Céla 
familia je ta zgorela. Do vezda su sedem 
mrtve télé van potegnuli iz ruSevine. Svi 
9u bili ogromni. U kola zapre2ena dvé konji 
su se takodjer zgoreli.

— Növi veliki zupán kandidét. 
Как »Zala« novine piSeju, и naSi varmegiiji 
jedini kandidat je Kolbenschlag Béla var
megjinski nadnotariuS
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/k ih ird etem ,
hogy a heniafalvi k o r c s m á t  é s  b o l t o t  1 9 1 0 . я  и д .  2 1 - é n  d .  e .  Í O  ó m 

k o r , a dráv a füredi korcsmát pedig e  n a p o n  d .  u .  3  ó r a k o r 9 nyilvános 
árverésen, az 1 9 1 1 — 1 9 1 3  évekre bérbeadjuk.
884 l — l H A R M A T  N Á N D O R ,  körjegyző.

értesítse.
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy helyben 

a P a t a k  u t c á b a n , ( D e u t s c h - t é l e  h á z b a n )  a mai kor igényeinek megfelelő

czipész üzletet
nyitottam. Szakmámban úgy a bel- mint külföldön szerzett sok évi tapasz 
talataim által abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy a n. é. közönség 
legmodernebb Ízlését is kielégíthetem. Mérték szerinti czipőket csinos, tartós 
kivitelben készítek.

Midőn uj üzletemet nagybecsű pártfogásába ajánlom, maradtam szives 
támogatását kérve

kitűnő tisztelettel
880 2 2 RENCXE FERENCX.

Vidéki megrendelések azonnal eszközöltetnek.

Egy a magyar, német és horvái. 
nyelvet beszélő jó erkölcsű fiú

tanulónak
felvétetik

Friedrich Náthán vegyeskereskedésében
*87 1—1 Polstrau.

Schmidt E d e :: zongoraterme
CSÁKTORNYA.

Ajánlja a legkitűnőbb minőségű 
zongoráit.

Olcsó árnк T tt Becserélés I 
«б? 8—96 Részletfizetés ! tt Jótállás I

434/sz. 1910  Árverési hirdetmény.
Aluliról! bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102 § a érielmében ezennel 
közhnré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiró- 
ság 1910. évi V 341 sz. végzése követ
keztében Dr. László Béla ügyvéd által kép
viselt Leilner Adolí zalaujvári lakos javára 
Hajdárovics András és neje ellen 422 kor. 
s jár. erejéig 1910. évi |uhus hó 5-én fo
ganatosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 030 kor becsült 1 kukorica kas, 
1 kocsi és 1 pajtából álló ingóságok nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. 
jbiróság 1910. V 341/2 sz végzése folytán 
422 kor. tőkekövetelés, ennek J910 évi aug. 
hó 1 napjától járó 6°/o kamatai és eddig 
összesen 109 kor. 05 fillérben hiróilag már 
megállapított költségek erejéig Őrségen leen
dő eszközlésére

1910. évi augusztus hé 11-lk napjának i. u. 3 érája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108 § a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. 886
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folyó évi julius hó 1-vel uj üzletágat honosított meg, amennyiben a már több intézetnél
közkedveltségnek örvendő

takarék b iztos ítást
nálunk is terjeszteni fogja.

Ezen intézmény lényege az, hogy a íél a takarékpénztárnál heti befizetési könyvecskére 
15 éven át hetenkint 1 koronát és a táblázatszerű fillér pótdíjat fizeti be, mikor is 15 év 
eltelte után a takarékpénztár a félnek —  kamatos-kamattal юоо koronát fizet vissza. 

Amennyiben azonban a fél a 15 évi időtartam előtt, bármikor is netán elhalna, úgy 
azonnal ugyancsak юоо korona fizettetik ki örököseinek.

Belépni azonban nemcsak egy koronával, hanem 50 koronáig bármely egységgel is lehet, és 
ilyenkor természetszerűleg, annyiszor egy korona és annyiszor a megfelelő pótdíj fizetendő, 

ahány ezer koronát a fél magának biztosítani kíván.
« ■"'и Belépni bármikor lehet. ------------  ■

Vidéki befizetőknek portómentes postatakarékpénztári befizetési lapokat ingyen bocsátunk 
rendelkezésükre. —  Felvilágosításokat szóban és írásban bárkinek ád, ismertető füzeteket küld,

jelentkezéseket mindenkor elfogad a

jta K özi TafrrtHptaztár RfczVfoytársayág Csáktornyán.
85» 7—•
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FIGYELEM ! FIGYELEM !

ÉRTESÍTÉS.
Ezennel tudatjuk a nagyérdemű közönséggel, hogy

—  GIZELLA FORRÁS -
elnevezés alatt oly kristálytiszta erősen pezsgő kitünően üdí
tő ásványvizet hoztunk forgalomba, mely a giesshübli vizet is 
minden tekintetben felülmúlja, a mit kívánatra összehasonlító 
analysissei igazolunk.

Az ára a kiválóbb ásványvizekhez mérten már a fuvardíj 
óriási különbözete és az üvegeknek visszaváltása folytán na
gyon olcsó.

Ezen alkalikus jellegű ásványvíz az egészség megóvását is 
nagyban elősegíti. A többi ásványvizekkel szemben az az előnye 
is megvan, hogy még nehéz ó borokat sem feketít meg, a mi 
vendéglősöknek megbecsülhetlen

Kérjük a nagyérdemű közönséget szíveskedjék ezen ásványvízzel 
próbát tenni.

kiváló tisztelettel G R  A N  К  К

Ф  Ф Ф Ф  $ $ $
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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