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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö ZK ia d ó h iv a t a l  ?
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiliterek és hirdetések, m agyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. 
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Egyes szám ára 20 fillér.
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Felelő» szerkesztő:

Z R ÍN Y I  K A R O L Y .
Főezerkeextő:

M A R G 1 T A ! J Ó Z S E F .
Kiadó *■ laptulajdono«;

S T R A U S Z  S Á N D O R .

A búza ílszögbctegségc és и ellene való védekezés.
Irta : B eszterczey G ábor szaktanár

Ezl, a búzára nézve egyik legveszedel
mesebb betegsége» mindig az úgynevezett 
üszöggombák okozzák. Az üszöggombák a 
növényt már csirájában megtámadják s an
nak belsejében, különösen pedig a növény 
szárában finom, szabad szemmel nem lát
ható szálak alakjában élnek és abból me
rítik táplálékukat. Dacára ennek a fiatal 
növényen szabad szemmel nem vehető 
észre, hogy beteg; ezt később, midőn már a 
búza hányja a fejéi, vagy pedig aratás előtt 
észlelhetjük.

A búzán kétféle üszög tenyészik: a 
repülő üszög és a kö vagy zsíros üszög. 
(De a búzán kívül megtámadják ezek a ro
zsot, árpát, zabot, tengerit, mohart, kölest is.)

A repülő üszögöt, midőn a búza hányja 
a fejét, már messziről igen könnyen felis
merhetjük, mert legtöbbször az egész kalász 
ilyenkor finom fekete por által van ellepve, 
mely tönkreteszi a búza szemhéját, sőt a 
toklászokat is és az egész kalászból leg
többször alig marad más, mint a gerinc. 
Mindazonáltal a repülő üszög nem annyira 
veszedelmes, mint a kő vagy zsíros üszög, 
melynél már nem porzik szabadon az üszög
por, hanem a szemek belsejét tölti ki, míg 
a mag héja teljesen sértetlen marad.

A kőüszög aratás előtt igen könnyen 
felismerhető, mert az olyan kalászok, me
lyeket megtámadott, nem konyáinak le, 
hanem egyenesen felfelé állanak.

Ha megvizsgáljuk a beteg kalászokat, 
azt látjuk, hogy a benne lévő magvak vala 
mivel rövidebbek é3 vastagabbak a rendes

A szociológia fogalma, a szociális fejlődés története-
Felolvasta a T anitókör gyűlésén : Grész Ernő tanár.

A szociális eszmék ma már akadályt nem 
ismerve, azokat rombolva törnek előre. Magyaror
szág a nemzetek versenyében sajnos, nagyon is 
elmaradt. Elég csupán gazdasági téren való elma
radottságunkra rámutatni. Pedig ez az ország a 
statisztika szerint mégegyszer annyi embert volna 
képes eltartani, mint amennyit eltart.

Az új eszmék harca megmozgatta máris is 
az egész társadalmat. Kinyújtja kezét az állam- 
kormányzat felé. Helyet keres magának minden 
intézményünkben. A magasabb iskolákba már be 
kopogtatott. A kezdő tanítványok öntudatlanúl 
magukkal hozzák magvait a népiskolába. Beszél 
róla a kunyhó lakója, foglalkozik vele a kastély 
ura. A tanárok a katedrán bölcselkcdnek róla, a 
tudósok boncolgatják, összehasonlítgatják, keresik 
eredetét, lényegét.

Itt már a nép tanítója és nevelője sem vár
halja be szó nélkül e kérdés megoldását. Nem 
állhat meg, mint szenvedőleges néző, távol a 
küzdő tértől, várva, hogy a kész eredményt a 
kezébe adják : hanem neki is a küzdők sorába 
kell lépnie, tényleges részt kell vennie a nagy 
harcban. Sőt ha helyzetét helyesen fogja fel ; ha 
benső hamisítatlan altruizmus vezeti és nemzeté-

búzaszemeknél s színük is sötétebb. Ha az 
ilyen szemet szétdörzsöljük, azt tapasztaljuk, 
hogy az ép héjban nincs más, mint büdös 
lekete por, amiért is a kőüszögöt máskép 
büdös üszögnek is nevezik.

Ezt a lekete, zsírostapintatu büdös port 
»spórá«-nak hívják és minden ilyen piciny 
»spóra«-szem csiraképes és az üszög szapo
rodására szolgál.

Csépléskor ezek a spórával telt búza
szemek széttörnek s az üszögpor belepi az 
egészséges szemeket, minek következtében 
az egy kissé barnább lesz. Az ilyenre szok
ták mondani, hogy »elkenődötU vagy »üsz- 
kös hegyü.«

Ha az üszögporral belepett magot el
vetjük : a »spóra« a földben a maggal együtt 
kicsirázik, a kikelt növényből élősködik s 
az üszögös mag után üszöggel telt kalászo
kat kapunk.

Ilyenformán évről-évre mindig több és 
több üszögös kalászt találunk vetéseink kö
zött s végre is azoknak nagymértékbeni el
szaporodása csökkentvén a gabonának 
mennyiségét és ép úgy, mint minőségét és 
így értékét is : a gazdának tetemes károkat 
okozhat.

Hogy ezeket a károkat a gazda kike
rülje : szükséges, hogy a vetőmagját az 
üszöggomba porától megszabadítsa, az ellen
ségét elölje. Fegyverünk van és pedig igen 
kitűnő és régen kipróbált fegyverünk ezen 
ellenség ellen : a rézgálic (kékkő) oldat — 
csak túdr.i kell a fegyverrel bánni.

Igen sok módja van a kékkő-oldal 
használatának: a csávázás vagy pácolás, 
melyek között van jó, van kevésbé jó, sőt 
van határozottan kárhoztatandó is s ez az

nek rajongó szeretete tölti cl lelkét: döntő befo
lyást gyakorolhat a kérdés megoldására és ezzel 
a magyar nemzet jövendő sorsára. A tanító küz
delme nem lehet az önzés, a magánérdek küz
delme, hanem a közjóért való. De hogy küzdhes- 
sen s a küzdelemben férfiasán hélyt állhasson, 
ebbeli feladatát nagyon meg kell szeretnie és meg 
kell ismernie egész mivoltában.

A mai modern Írók munkáiban rendkívül 
sokat szerepel a családi egyenetlenség, a kölcsö
nös meg nem értés és egyéb baj. A merész iró 
kimutatja, hogy a férjet is, a feleséget is egészen 
elfogadható természeti okok indították s hogy ez 
az emberi faj tökéletesedésének történetében egy 
jelentéktelen epizód. És ekkor a többiek azt 
mondják róla, hogy ez az iró szociologikus is
kola hive.

Egy másik a társadalmi osztályok elválasztó 
falait akarja lerombolni, de azonnal. Az állam 
foglalja le a fölösleges magánvagyont; a papok, 
kik a népet tanításukkal lenyűgözik, kikergeten- 
dők ; a földbirtok és a tőke, mint a tömegek el
nyomásának legjobb eszköze, lefoglalandó. Egy 
másik ismét a házasság intézménye ellen kel ki, 
amely nyűg a személyes szabadrendelkezésen, a 
nőnek rabigába döntése, a vagyonhalmozás esz
köze. És ez mind szociológia !

Soha a tudománynak egyetlen köpenyegét 
sem használták annyi mindenfélének az elpalás-

oka, hogy akadnak gazdák, kik megpróbálták 
a rézgáliccal való csávázási, de jó ered
ményt nem láttak s inkább felhagytak vele: 
nem tudtak a fegyverrel bánni!

Tizenöt évi folytonos gazdasági gyakor
latom alatt sokszor kipróbáltam a vidéken
ként szokásos különböző csávázási módokat 
s kiválasztván azok közül a legjobbat, nyu
godt lélekkel ajánlhatom minden gazdának, 
hogy ezt a módját válassza a csávázásnak, 
mely a következő :

Veszünk egy körülbelül 3 hektóliteres 
kádat, melyet csak csávázásra s a szőlő 
vagy más növény permetezéséhez szükséges 
oldat készítésére használunk.

Ezen kádba pontosan kimérünk 2 hektó- 
liter vizet. Ekkor kimérünk 2 kilógramm 
rézgálicot (kékkövet) és belekötjük egy 
zsákvászon darabba s az ilyformán képző
dött zacskót egy zsineggel egy —  a kádon 
keresztbe fektetett karóhoz olyformán köt
jük fel, hogy a zacskó nyaká g a vízbe 
érjen.

Ily módon 2— 3 óra alatt a legkisebb 
részletekig, a lehető legszebben feloldódik a 
rézgálic és medkezdhetjük a csávázási.

A csávázáshoz 2 munkás szükséges. 
Az egyik legelőször is egy karóval az oldatot 
felkavarja azért, hogy ha esetleg a rézgálic 
a vízben ülepedett volna : egyformán elo
szoljon. Ezalatt a másik munkás vesz egy 
ritkaszövelü zsákvászonnal bélelt kosarat, 
azt megtölti búzával úgy, hogy még egy kis 
üres hely is maradjon és az egész kosarat 
a csávaoldatba karimáig belesülyeszli.

Az első munkás akkor a búzát a ko
sárban felkavarja, tenyere 5 — 6 percig jól 
ál —  meg átmosogatja s közben a felke
rülő léha és üszögös szemeket kézzel vagy

tolására, mint ezl. És soha a tuilákosság egyetlen 
gondolatrendszerrel sem élt annyira vissza, mint 
a szociológiával. Kezdve a föl világosodott csalón, 
aki meg van győződve, hogy a struggle tor life (a 
létért való küzdelem) szent törvénye nevében 
zsebeli ki a tudatlant, a gyöngébbet és végezve a 
nagy politikai izgatón : valamennyi többé-kevésbbé 
a szociológia nevében gondolkozik és mégis vala
mennyi hiába veszi a szociológia nevét.

Micsoda tehát a modern életnek ez a csodá
latos választó vize, amelyet, ha a rendezett, meg
szokott, régi igazságokra cseppentünk, ett azonnal 
élénk, erőte'jes változás, bomlás keletkezik?

A kérdés egyszerű. Bárcsak lehetne rá ily 
egyszerűen felelni is. Maga a szó a latin szocietás- 
társadalom szóból keletkezett. Mai értelmét Comte 
filozófiai rendszeréből vette át Spencer Herbert 
angol bölcsész és az 6 bölcsészeti rendszerével 
terjedt el az egész művelt világon. De mivel je 
lentése bizonytalan volt, ez volt az oka. hogy a 
szót magát vignette gyanánt ragasztották minden 
olyan gondolatra, ami ellensége a meglevőnek s 
hirdetője valami újnak.

Mint a XVIII. században a demokrácia, úgy 
most a szí ciologia neve nyomul előtérbe a köz
dolgokról való gondolkozás minden terén ь bizo
nyos, hogy a felfogásnak és gondolkozásnak va
lamely egészen új módját, a korszellemnek álta
lános megváltozását, hozza magával. Olyan ez,



egy rossz szila segélyével eltávolítja. Midőn 
ez megtörtént: a búzából a csávao'ldatot 
jól kicsurgaljuk és a búzát jó vékonyan 
kiteríljük száradni s időközönként többször 
megforgatjuk, hogy a száradás gyorsabban 
és egyenletesebben menjen végbe. 24 óra 
alatt úgy megszárad, hogy géppel is vet
hető lesz.

2 hektoliter oldat elég 6 — 7 hektóliter 
búza csávázására, midőn is, ha van még 
csávázni való búzánk, új oldatot készítünk.

Különösen géppel csépelt búzának 5— 25 
százaléka a csávázással elveszíti csírázó 
képességét s nem kel ki, mert a rézgálic 
oldat a repedt héjú búzaszem belsejébe be
szívódik s elöli a búza csiráját. Ezért jó, 
ha a gazda vetés előtt pár nappal meggyő
ződik becsávázott vetőmagjainak csírázó
képességéről, tudniillik, hogy bizonyqs meny- 
nyiségü magból mennyi fog kikelni.

Ezt igen könnyen megtudhatja, ha vesz 
1U0 búzaszemet az elvetendő csávázott 
magból s két posztódarab vagy itatóspapír 
közé egy tányérba beleteszi s a posztódara
bot, vagy ha itatóspapírt használ, a papirt 
megnevesíti és vigyáz, hogy az később is 
mindig nedves legyen s a tányért lehetőleg 
meleg helyen tartja. Három-négy nap alatt 
így minden csiraképes mag ki íog csírázni; 
a kinem csírázott magvakat megolvassuk s 
ahányat ilyent találunk : annyi százalékkal 
többet vessünk, mint amennyit csávázás 
nélkül eddig vételiünk. Például, ha 5 mag 
nem csírázott volna a 100-ból, akkor min
den 100 liter hellyett 105 literi vetül k, vagy 
120 liter helyeit pld. kataszteri holdanként: 
125 — 126 litert számítunk a száraz magból

Ha csávázás után megméri a gazda 
literszámra ismét a csávázott magot s azt 
tapaztalja, hogy több van, mint amennyit 
becsávázott, mert csávázás közben a búza
szemek megdagadnak, akkor ha 100 liter 
magot akar vetni s azt tapasztalja, hogy 100 
liter magból csávázás után 110 liter lett : 
ez esetben nem 100 literi vet a földjébe, 
mint azt azelőtt száraz magból szokta, 
hanem 110 litert s ha még csiráztalás után 
100 magból pld. 5 nem csírázott volna, 
erre is számítanánk s vetnénk a rendes 
100 liter helyeit a beáztatott magból 115 
— 116 litert, vagy egy kataszteri holdba ha 
120 liter száraz magol vetettünk azelőtt, 
akkor a csávázott s a viz által felduzzadt 
magból vetnénk: 137 — 138 litert, hogy

mint a rohanó, zavaros áradat, amelynek csak a 
sziliét látjuk ; de azt nem, amit a mélyén höm
pölygőt.

Spencer Herbert, aki a fejlődés egyetemes 
törvényének felderítésével ajándékozta meg a vi
lágot, mindjárt kutatásai elején foglalkozott azzal 
a tétellel, hogy a szervezett emberi közösség, 
tehát maga a társadalom is alá van vetve a 
fejlődés ugyanazon törvényeinek, amelyeket a leg
nagyobb égitestektől kezdve a legkisebb féregig, sót 
porszemig követni lehet. Ezt a törvényt követke
zetesen keresztül viszi egész rendszerén, amely a 
szerves világban Darwin törvényein alapszik. Végig 
viszi az emberi társadalmak életén, sőt az ethika 
legkényesebb területein is, beleértve a vallást is, 
anélkül, hogy egy pillanatra is istentagadóvá lenne, 
mint annyian, kik az 6 nyomdokain eltévedtek.

Spencer az eddig elért legnagyszerűbb gya
korlati indukcióval kifejtette a természettudomá
nyos igazságokból a társadalom fejlődésének egész 
rendszerét. E rendszernek a társadalmi életre való 
alkalmazása az úgynevezett szociológia. Magyarul: 
társadalomtan, vagy ha rnég jobban ki akarnók fe
jezni a gondolatot : a társadalom természettudo
mánya. Mert lényege mindig az, hogy a társa
dalmak életét — az államot, a nemzeti szerveze
teket. az erkölcsi és vallásos rendszereket, sőt 
magát a tudományt, művészetet, vallást, termé
szettudományos módszerrel, a tudománynak eddig

ugyanannyi szem kerüljön a földbe, mint 
rendesen.

A fent leirt csávázási módot alkal
mazva évről-évre, nyugodtak lehetünk, hogy 
nem lesz üszögös búzánk.

Lehet azonban, hogy akad olyan gazda, 
ki ily módon csávázott magot vetett el s 
mégis voltak üszkös fejű búzakalászai. Ha 
ez előfordult azonban, nem a csávázás 
rosszasága volt az oka az üszögös búza
kalászoknak, hanem :

1. az, hogy az illető a már tnegcsává- 
zott búzát olyan zsákokba szedte fel, me
lyekben azelőtt üszögös búza volt s ezért 
mindenki azokat a zsákokat forró vízben 
vagy pedig a csáva oldatban előzetesen jól 
mossa meg.

2. Lehet oka az is, hogy a magot oly 
földbe vetetlük, amelyik az azelőtt való 
évben üszögös szalmából készült trágyával 
volt megtrágyázva.

A rézgálicnak vagy kékkőnek mérgező 
hatása lévén, a csávázott magot sem őrleni, 
sem feltakarmányozni nem szabad s ezért 
mindig csak annyit csávázzunk, amennyi 
épen a vetéshez pontosan szükséges.

Az üszög egy pár év alatt többnyire 
elveszíti csírázó képességét. Linen van aztán, 
hogyha régibb magot vetünk e l : csávázás 
nélkül is kevesebb üszögös búzát látunk 
vetéseink között.

Az állandóan vetőgéppel vetett búza 
között — mindig egyenletesebb lévén an
nak fejlődése — kevesebb üszögös kalászt 
találunk szintén, mint a kézzel vetettnél.

A csávázott magot nedves talajba ves
sük, mert hamarább csírázik, mint a nem 
csávázott mag s így ha szárazföldbe vetnők: 
ott nem jutna oly gyorsan kellő tápanyag
hoz s így elpusztulna legnagyobb része.

Még csak egyre akarom a gazdaközön
ség figyelmét felhívni. Ugyanis vannak em
berek, akik »kész csávákat« árulnak, hir
detve azoknak páratlan és utólérhetetlen 
jóságát. Az ilyenekre senki ne hallgasson, 
mert ha véletlenül volna is ezen »kész 
csák«-nek valami jó hatása: az csakis a 
bennük lévő rézgálictól van s a lobbi — 
nem oda lartozó — idegen anyagot a gaz
dával csak drága pénzzel és haszontalanúl 
fizettetnék meg.

Oldalkészítésre tehát használjunk csakis 
liszta rézgálicot.

elért legpozitivebb eszközeivel vizsgálja. Spencer 
nem forradalmi, felforgató filozóf, hiszen maga a 
fejlődés törvénye kizár ilyen tendenciát. Rendsze
rét épen ezért nevezik evolúció (fejlődés) rend
szerének, szemben a revolúciós rendszerekkel. 
Akik nyomába lépnek, legföljebb csak az 6 igaz
ságainak egyes részleteit fejlesztették tovább vagy 
pedig túlhajtották az 6 tételeit az abszurdumig. 
És ez a veszedelmes a dologban s akár tudatosan, 
akár öntudatlanúl történik, de ebben leledzik a 
mai szocializmus elméleteinek legtöbb irányzata. 
Ott vagyunk ime a forrásánál annak, hogy egyes 
irók mért és hogyan jutnak anarchikus, olykor 
egészen értelmetlen kultúrellenességekre, sőt im- 
moralítások és vallástalanságok hirdetésére. Spencer 
szociológiájából elsajátították a módszert, de ma
gába az evolúció nagyszerű és fölemelő rendsze
rébe, annak gyönyörűségeibe be nem hatoltak.

A szociológiával űzött túlzások és vissza
élések meg fognak szűnni s az bizonyos, hogy egy 
új, ismeretlen knlturállomás felé haladunk és el 
is fogunk oda jutni, de hogy mikor érünk oda, 
azt még a legrajongóbb szociológusok sem merik 
kifejezésre juttatni.

(Folytatása köv.)

, K Ü L Ö N F É L É K .
Boldog  . .  .

Boldog, kinek még könnye van,
S ki tudja sírni azokat.
Boldog, ki nem ismert soha,
Magános, fájó napokat.

Boldog, ki nem látva meg,
Él át minden gyászt és derűt.
Boldog, kwfk útja mentén 
Virágok nyílnak mindenütt.

Boldog, kit szívből szeretnek;
Még az is, kit ő nem szeret.
Boldog, ki megnyugvással élt,
Boldog, ki sohasem szenvedett,

B orosa  György,

—  Iskolalátogatás. Sebestyén Gyula 
kir. tanácsos, az áll. tanítóképző-intézetek 
szakfelügyelője, a Csáktornyái áll. tanítóképző
intézet tanulmányi s internátusi rendjének 
megvizsgálása végett f. hó 16-án este Csák
tornyára érkezett. Sebestyén Gyula három 
napot töltött az intézetben, melynek során 
az összes intézeti ügyeket a legapróbb rész
letességig tette vizsgálata tárgyává. 18-án dr. 
Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő is Csák
tornyára érkezett. A vizsgálatot 19-én este 
beható konferencia fejezte be, melyen 
Sebestyén Gyula szakfelügyelő nemcsak a 
tett észleletek felett tette meg megjegyzéseit, 
hanem a tapasztalt rend, tisztaság, étkezés 
s tanulmányi eredmény tekintetében is legtel
jesebb megelégedettségének adott kifejezést.

—  Szlavóniai tanítói kinevezések. A 
Máv. elnökigazgalósága a szlavóniai Máv. 
iskoláknál újonnan szervezett állásokra 
Kovács Mihály cserföldi tanítót és Tóth Dezsőt 
az új-dáljai, Tömör Szeréna kotori tanítónőt 
a zimonyi és Líszják Jankát a nasicai is
kolához nevezte ki.

—  Törvényhatósági bizottsági válasz
tás. Csáktornyán a kilépés folytán ürese
désbe jött bizottsági tagságok betöltésére m. 
pénteken történt meg a választás. A válasz
tás elnöke Tóth István d. e. 9 órakor nyi
totta meg a választást. A szavazatszedő bi
zottság tagjai voltak: Schwarz Albert dr., 
Pelrics Ignác városbiró s Fink Ferenc. Meg
választatlak Zakál Henrik és Tóth István, 
akik eddig is törvényhatósági bizottsági ta
gok voltak —  Drávavásárhelyen a löhb- 
séget Viasz Nándor állatorvos szerezte meg. 
— Perlakon szólöbbséggel VerlyErnő. Lange 
Kelemen és Zakál La|os dr. választatlak meg.

—  A gazdaság koréból. A faiskolákról 
és fásításokról alkotóit szabályrendelet m ódo
sítása tárgyában a csáktornyajárási úti és 
m ezőgazdasági bizottságok nov. 4-én d e 10 
órakor a csáktornyajárási főszolgabírói hiva
talban értekezletet tartanak.

—  Kitüntetett alezredes. Az 5-ik ulánus- 
ezred tulajdonosa tudvalevőleg Miklós orosz 
cár, aki ebben az évben ünnepelte meg 
25-ik évfordulóját annak, hogy a lovasezred 
az ő nevét viseli. Miklós orosz cár már 
trónörökös korában volt az ezred tulajdo
nosa. Az évforduló alkalmából az ezred 
tisztikara részéről Lopert Gusztáv ezredes 
vezetése alatt 4 tagú küldöttség fejezte ki 
a cár előtt hódolatát. A küldöttség 8 napon 
át volt a cár vendége Szentpétervárt és 
Moszkvában. A küldöttség tiszteletére nagy 
ünnepélyeket és bankettel is rendeztek, me
lyen a cár is részt vett. A küldöttség tagjai 
ez alkalommal kitüntetésekben is részesültek 
Karapancsa Miklós alezredes, aki színién 
tagja volt a küldöttségnek, a szent Szaniszló- 
rendet kapta.

—  Tandíjkárpótló államsegély. Az 1908. 
évi XLVI.ik t. c. 8. §-ának rendelkezése alap-



ján a népoktatás ingyenessége ez évi szept. 
hó elsejével a községi és hitfelekezeti isko
láknál is életbe lépett. Az iskola fenntartási 
(dologi) szükségletei fedezésére fordított tan
díjaknak és felvételi díjaknak államsegély 
útján való kárpótlása elrendeltetvén, ezen 
államsegélyi kérvényeknek helyes megszer
kesztése és felszerelése érdedében Gyerkes 
Mihály székelyudvarhelyi igazgató-tanító »Ál
lamsegélykérvény és Mellékletei«, cím alatt 
egy minden irányban teljes tájékozást és 
ségédkezet nyújtó útmutatót és mellékleti 
űrlapokat szerkesztett és adott ki, melyet 2 
К elöleges beküldése ellenében portómente
sen küld meg. Ezen munkát, a 4-ik kiadás
ban most megjelent Tananyagbeosztási nyom 
látvány füzeteivel együtt, az érdekelt tanítók 
és iskolaszékek meleg figyelmébe ajánljuk.

—  Házasság. Frosch József m. kir. 
csendőrszázados, kassai szárnyparancsnok, e 
hó 18-án tartotta esküvőjét Csesznák Melánia 
űrleánnyal, néhai Csesznák Sándor Csáktor
nyái ügyvéd s utóbb vármegyei árvaszéki 
elnök leányával.

—  Uj kórház. Keszthelyen új kórház 
épült. Ezt október hó 9 én avatták fel. Ev
vel Keszthelynek régi törekvése valósult meg. 
A kórház vezetésével ideiglenesen Mojzer 
György dr.-t bízták meg. A kórház létesíté
sében nagy érdemei vannak Ramassetter 
Vincének, ki nem egy esetben tanúsított 
nagylelkűséget Sümeg közintézményeinek lé
tesítése körül.

—  Visszahelyezik a vármegyei szám 
vevŐSégeket. Évekkel ezelőtt, a vármegyei 
számvevőségeket és gyámpénztárakat államo
sították. Ez az intézkedés azonban, úgy lát 
szik, nem bizonyult jónak. Most mint érte
sülünk, a pénzügyminisztériumban már is 
elkészítették azt a javaslattervezetet, amely 
szerint a volt vármegyei számvevőségeket 
célszerűségi szempontból az alispáni hiva
talok mellé helyezi és így azok a belügyi 
tárca kötelékébe fognak tartozni. A javaslat
tervezetet törvénybe iktatják, amely 1913. 
jan. hó 1-én lép életbe.

—  Tűz Muravidon. F. hó 14-én d. u. 
5 órakor kigyúlt Luksa Ferenc pajtája s 
innét a tűz egy perc alatt átterjedt a szom
szédos épületekre nemcsak, hanem a tűztől 
távolabb álló épületeket is csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel lehetett megmenteni. Volt ház, 
mely legalább 20-szoi kigyúlt, de sikerült a 
tűzet elfojtani. A tűz oltásában az alsó- 
domborúi, kotori és sztmáriai tűzoltók se
gédkeztek, kiknek köszönhető egyedül a tűz 
továbbterjedésének megakadályozása, mert a 
muravidi két fecskendő közül az egyik a 
legnagyobb veszedelem közepette elromlott. 
A kár nagy. Leégett 7 pajta, az összes ta
karmány, sok kukorica, egy lakóház. Annál 
érzékenyebb a kár, mert biztosítva egyedül 
a lakóház volt. A tűz keletkezésének okát 
nem tudják.

—  Gyermekszanatorium. Dr. Ruzsicska 
Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő a vár
megye tanítóihoz az alábbi felhívást intézte: 
»Felkérem Cimet, hogy az őfensége Hohen
berg Zsófia hercegnő védnöksége és Zichy 
János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ö  Excellenciáia kormányzata alatt álló 
»Gyermekszanatorium EgyesüleU-et, mely 
évről-évre ezer számra elpusztuló beteg kis
dedekei, az ország különböző részein léte
sítendő gyermekszanaloriumok által akarja 
az életnek és társadalomnak megmenteni : 
nemes emberbaráti és hazafias munkájában, 
úgy saját, valamint növendéke1 körében, ne
hány fillér gyűjtése által, legmelegebben tá
mogatni szíveskedjék. A nemzet beteg gyer

mekei enyhültségének ezen magasztos és 
irgalmas feladatát újabban is szeretettel aján
lom legodaadóbb érdeklődésébe.

—  Zalavármegye a jegyzőknek. A dunán
túli községi és körjegyzők Győrben fiúneyelő 
intézetet állítottak fel. Zalavármegye törvény- 
hatósága tekintettel arra, hogy az intézet 
jótékonysága a megyebeli jegyzői karra is 
kiterjed, 200 K-val járul hozzá a győri 
jegyzői fiúnevelő intézet költségeihez

—  A híisdrágaság igazi oka. A teljesen 
kiszipolyozott szegény lakosság megadó te
hetetlenséggel nézi a még mindig emelkedő 
húsdrágaságot és vonja meg önmagától a 
hús élvezetét. A sajtóban és egyebütt ke
resik a drágaság igazi okát, különféle ered
ménnyel. Pedig annak egyszerű a magya
rázata. A külkereskedelmi statisztika ad 
róla felvilágosítást. Eszerint ugyanis szarvas- 
marha kivitelünk 1909-ben igen nagy volt. 
Jelentékenyen felülmúlta az 1908-iki kivi
telünket. Ebben az évben kiviteli többletünk 
darabszám 421642-re rúgott, ami értékben 
152 nv koronát telt ki. Ez az előző évvel 
szemben 64094 darab és 29 millió korona 
töbletről ad számot. Ami aztán megadja a 
megcáfolhatatlan feleletet a húsdrágaság 
okairól is. S ezek az adatok egyebeket is 
visszatükröztetnek. Azt t. i., hogy ez kül
kereskedelmi politikánk teljes csődjét jelenti. 
Mert az a rendszer, mely az állatkivitelt 
fokozza akkor, amikor rohamos nálunk a 
depekoráció s a saját házszükségletünk tisz
tességes ellátására is képtelenek vagyunk : 
egyenesen a nemzet létérdekei ellen tör.

—  Halálozás. Vett gyászjelentés szerint 
Horváth Dénes m. kir. honvédezredes, a 20. 
honvéd gyalogezred parancsnoka, f. hó 16-án 
Nagykanizsán elhunyt. A halottat, Kanizsán 
történt beszentelése után, Vajdaszentivánban 
temették el e hó 19-én. Béke hamvain!

—  Szabad a vásár. Zalavármegye te
rületén a koleraveszély miatt az országos 
vásárok és búcsuk betiltattak. A kereske
delmi miniszter a tilalmat feloldotta, tehát 
a vásárok és búcsuk a rendes időben meg 
fognak tartatni; azzal a korlátozással azon
ban, hogy a vármegyében uralkodó ragadós 
száj- és körömfájás miatt a vészkerületben 
tartott vásárokra hasított körmü állatok nem 
hajthatók fel.

—  Állami facsemeték ingyen. A föld
művelésügyi m. kir. miniszter erdősítésre az 
áll. facsemete kertekből ingyen bocsátja a 
facsemetéket a birtokosok rendelkezésére, 
amennyiben ezek kopár és vízmosásos terü
leteket befásltani akarnak. Folyamodni leg
később nov 15-ig lehet.

—  Műegyetemi Diákotthon. (Műegyetemi 
Segélyegylet Háza) alapja javára a budapesti 
új Műegyeiem zárókőelhelyezési ünnepe al
kalmából megindított gyűjtést rencjező egye
sület elnöksége (elkéri azokat, akik gyűjtő
íveiket még nem küldték be. íveiket lehe
tőleg hamarosan beküldeni szíveskedjenek. 
Különben megemlítjük, hogy a gyűjtés ed
digi eredménye meghaladja a 15 ezer K-t.

—  A tisztiszolgák végnapjai. A három
esztendős katonai gyöngyéletnek eddig kivált
ságosai is voltak. A zok , akiket az irodába 
osztottak be és azok, akik a tisztek mellé 
kerültek házi szolgálattételre. Ez az utóbbi 
kiváltság nemsokára megszűnik. A hadügy
minisztériumban ugyanis dolgoznak egy ter
vezeten, mely a tisztiszolgai intézmény mi
előbb való beszüntetését célozza. Ezzel egy
néhány ezer katonát akarnak visszaadni a 
hadseregnek, akiket eddig a tisztiszolgálat 
révén a létszámtól elvontak. A kalonalisztek 
pénzbeli kárpótlást kapnak a szenvedeti
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veszteségért. Az új rendszert 1— 2 hónapon 
belül életbe akarják léptetni.

— A jól nevelt fill. Golubics Péter bot
tornyai suhanc nagyon szépen hálálta meg 
édesapjának, Golubics Istvánnak az ő fel
nevelése körül szerzett érdemeit. Amikor a 
lusta legényt dologtalansága miatt megpiron- 
galta édesapja, a fiú bővebb magyarázat he
lyett egyszerűen torkon ragadta apját és 
gyöngéden falhoz verte. Az apa az ágyat 
őrzi, a derék fiút pedig a bíróság vette 
gondjaiba.

—  Az iskolák a gyermekszanatoriumért.
A »Gyermekszanatorium Egyesület« arra 
törekszik, hogy segítséget nyújtson ama 
senyvedő, szegény beteg kisdedeknek, akik 
most évről évre ezer és ezer számra elpusz
tulnak kellő ápolás hiányában. Nincs a 
világon irgalmasság szebb és meghatóbb, 
mint amely a szegény beteg gyermekek ágya 
fölé hajlik! Ezen magasztos feladat érdeké
ben forduit most segítségért a nemzet min
dig hű és önzetlen munkásaihoz : a nemzet 
nevelőihez a gyermekszanatorium kormány
zósága. A vallás- és közoktatásügyi minisz
térium engedélye alapján most gyűjtés folyik 
a tanulóifjúság körében, hogy a szegény 
gyermekek szanatóriuma mielőbb megépít
hető legyen. Ezúton is azzal a kérelemmel 
fordul a Gyermekszanatorium kormányzó- 
tanácsa városunk közönségéhez és főleg a 
tanulóifjúsághoz, hogy néhány fillérrel a 
gyermekszanaloriumok létesítéséhez hozzá
járuljanak. A gyűjtött összeg feltüntetésére 
szolgáló iveket a tanintézetek tanárai és 
tanítóitól lehet átvenni és ugyancaak az 
iskolákhoz kell a begyűjtött összeget átszol
gáltatni. Minden fillér, mellyel a Gyermek- 
szanatoriumot szolgálja, örömet és áldást 
fog fakasztani. Felhívjuk városunk tanuló- 
ifjúságát, hogy a legmelegebb érdeklődéssel 
támogassák a Gyermekszanatorium vezető
jének törekvését, hogy városunk gyermek- 
szanatoriumi gyűjtése minél jelentékenyebb 
legyen !

—  A Viziszentgyörgy— Csáktornya kö
zötti úton elveszett egy О. H. monogrammal 
és koronával ellátott ezüstnyelű sétapálca. 
Megtalálója kéretik azt lapunk kiadóhivata
lába vinni, ahol 10 korona jutalomban ré
szesül.

—  Az amerikai kivándorlás. A hiva
talos kimutatás szerint a tavalyi év folyamán 
összesen 27941 magyar vándorolt ki Ame
rikába. Ugyanezen időszakban visszavándo
rolt 11026 magyar.

Szerkesztői üzenetek.
— B oross Gy. Szeged . Láthatja, sorát kerítet

tük. Szívesen üdvözöljük munkatárársaink sorában. De 
egye r í is kérünk, nem csak verseket.

Értesítés.
ismét nagy választékú elegáns kalap- 

modelleket kaptam, melyek szíves meg
tekintésére bátorkodom a m. t. hölgyközön
séget ezennel meghivm.

Gyász- és alkalmi kalapok, 
valamint átalakítások Igen rövid idő 
alatt készülnek miután erre elsőrangú munka
erőt alkalmaztam. Tollak valamint a leg
elegánsabb díszítések nagy mennyi
ségben vannak raktáron.
:: Vidéki megrendelések postafordultával tetjeslttetnek ::

B. pártfogásukat kérve, maradok 
kiváló tisztelettel:
Kelemen Béla

férfi- és női divatáruháza Csáktornyán.

! Szörmeáruk nagy választékban!



egy rossz szila segélyével eltávolítja. Midőn 
ez megtörtént: a búzából a csávaddatot 
jól kicsurgatjuk és a búzát jó vékonyan 
kiterítjük száradni s időközönként többször 
megforgatjuk, hogy a száradás gyorsabban 
és egyenletesebben menjen végbe. 24 óra 
alatt úgy megszárad, hogy géppel is vet
hető lesz.

2 hektoliter oldat elég 6 — 7 hektóliter 
búza csávázására, midőn is, ha van még 
csávázni való búzánk, új oldatot készítünk.

Különösen géppel csépelt búzának 5— 25 
százaléka a csávázással elveszíti csírázó 
képességét s nem kel ki, mert a rézgálic 
oldat a repedt héjú búzaszem belsejébe be- 
szívódik s elöli a búza csiráját. Ezért jó, 
ha a gazda vetés előtt pár nappal meggyő
ződik becsávázott vetőmagjainak csírázó
képességéről, tudniillik, hogy bizonyos meny- 
nyiségü magból mennyi fog kikelni.

Ezt igen könnyen megtudhatja, ha vesz 
100 búzaszemet az elvetendő csávázott 
magból s két posztódarab vagy itatóspapír 
közé egy tányérba beleteszi s a poszlódara- 
bot, vagy ha itatóspapírt használ, a papirt 
megnevesíti és vigyáz, hogy az később is 
mindig nedves legyen s a tányért lehetőleg 
meleg helyen tartja. Három-négy nap alatt 
így minden csiraképes mag ki log csírázni; 
a kinem csírázott magvakat megolvassuk s 
ahányat ilyent találunk : annyi százalékkal 
többet vessünk, mint amennyit csávázás 
nélkül eddig vetettünk. Például, ha 5 mag 
nem csírázott volna a 100-ból, akkor min
den 100 liter hellyett 105 litert vetünk, vagy 
120 liter helyeit pld. kataszteri holdanként: 
125 — 126 litert számítunk a száraz magból

Ha csávázás után megméri a gazda 
literszámra ismét a csávázott magot s azt 
tapaztalja, hogy több van, mint amennyit 
becsávázott, mert csávázás közben a búza
szemek megdagadnak, akkor ha 100 liter 
magot akar vetni s azt tapasztalja, hogy 100 
liter magból csávázás után 110 liter lett : 
ez esetben nem 100 litert vet a földjébe, 
mint azt azelőtt száraz magból szokta, 
hanem 110 litert s ha még csiráztalás után 
100 magból pld. 5 nem csírázott volna, 
erre is számítanánk s vetnénk a rendes 
100 liter helyeit a beáztatott magból 115 
— 116 literi, vagy egy kataszteri holdba ha 
120 liter száraz magot vetettünk azelőtt, 
akkor a csávázott s a viz által felduzzadt 
magból vetnénk: 137 — 138 litert, hogy

ugyanannyi szem kerüljön a földbe, mint 
rendesen.

A fent leirt csávázási módot alkal
mazva évről-évre, nyugodtak lehetünk, hogy 
nem lesz üszögös búzánk.

Lehet azonban, hogy akad olyan gazda, 
ki ily módon csávázott magot vetett el s 
mégis voltak üszkös fejű búzakalászai. Ha 
ez előfordult azonban, nem a csávázás 
rosszasága volt az oka az üszögös búza
kalászoknak, hanem :

1. az, hogy az illető a már megcsává
zott búzát olyan zsákokba szedte fel, me
lyekben azelőtt üszögös búza volt s ezért 
mindenki azokat a zsákokat forró vízben 
vagy pedig a csáva oldatban előzetesen jól 
mossa meg.

2. Lehet oka az is, hogy a magot oly 
földbe vetettük, amelyik az azelőtt való 
évben üszögös szalmából készült trágyával 
volt megtrágyázva.

A rézgálicnak vagy kékkőnek mérgező 
hatása lévén, a csávázott magot sem őrleni, 
sem feltakarmányozni nem szabad s ezért 
mindig csak annyit csávázzunk, amennyi 
épen a vetéshez pontosan szükséges.

Az üszög egy pár év alatt többnyire 
elveszíti csírázó képességét. Innen van aztán, 
hogyha régibb magot vetünk e l : csávázás 
nélkül is kevesebb üszögös búzát látunk 
vetéseink között.

Az állandóan vetőgéppel vetett búza 
között — mindig egyenletesebb lévén an
nak fejlődése — kevesebb üszögös kalászt 
találunk szintén, mint a kézzel vetettnél.

A csávázott magot nedves talajba ves
sük, mert hamarább csírázik, mint a nem 
csávázott mag s így ha szárazföldbe vetnők: 
ott nem jutna oly gyorsan kellő tápanyag
hoz s így elpusztulna legnagyobb része.

Még csak egyre akarom a gazdaközön
ség figyelmét felhívni. Ugyanis vannak em
berek, akik »kész csávákat« árulnak, hir
detve azoknak páratlan és utólérhetetlen 
jóságát. Az ilyenekre senki ne hallgasson, 
mert ha véletlenül volna is ezen »kész 
csák«-nek valami jó hatása: az csakis a 

! bennük lévő rézgáliclól van s a többi —
I nem oda tartozó — idegen anyagot a gaz
dával csak drága pénzzel és haszontalanul 

; fizettetnék meg.
Oldalkészítésre tehát használjunk csakis 

! tiszta rézgálicot.

mint a rohanó, zavaros áradat, amelynek c>ak a 
színét látjuk ; de azt nem, amit a mélyén höm
pölygőt.

Spencer Herbert, aki a fejlődés egyetemes 
törvényének felderítésével ajándékozta meg a vi
lágot, mindjárt kutatásai elején foglalkozott azzal 
a tétellel, hogy a szervezett emberi közösség, 
tehát maga a társadalom is alá van vetve a 
fejlődés ugyanazon törvényeinek, amelyeket a leg
nagyobb égitestektől kezdve a legkisebb féregig, sőt 
porszemig követni lehet. Ezt a törvényt követke
zetesen keresztül viszi egész rendszerén, amely a 
szerves világban Darwin törvényein alapszik. Végig 
viszi az emberi társadalmak életén, sőt az ethika 
legkényesebb területein is, beleértve a vallást is, 
anélkül, hogy egy pillanatra is istentagadóvá lenne, 
mint annyian, kik az 6 nyomdokain eltévedtek.

Spencer az eddig eiért legnagyszerűbb gya
korlati indukcióval kifejtette a természettudomá
nyos igazságokból a társadalom fejlődésének egész 
rendszerét. E rendszernek a társadalmi életre való 
alkalmazása az úgynevezett szociológia. Magyarul: 
társadalomtan, vagy ha még jobban ki akarnók ít- 
jezni a gondolatot : a társadalom természettudo
mánya. Mert lényege mindig az, hogy a társa
dalmak életét — az államot, a nemzeti szerveze
teket. az erkölcsi és vallásos rendszereket, sőt 
magát a tudományt, művészetet, vallást, termé
szettudományos módszerrel, a tudománynak eddig

elért legpozitivebb eszközeivel vizsgálja. Spencer 
nem forradalmi, felforgató filozóf, hiszen maga a 
fejlődés törvénye kizár ilyen tendenciát. Rendsze
rét épen ezért nevezik evolúció (fejlődés) rend
szerének, szemben a revolúciós rendszerekkel. 
Akik nyomába lépnek, legföljebb csak az 6 igaz
ságainak egyes részleteit fejlesztették tovább vagy 
fjedig túlhajtották az 6 tételeit az abszurdumig. 
És ez a veszedelmes a dologban 8 akár tudatosan, 
akár öntudatlanúl történik, de ebben leledzik a 
mai szocializmus elméleteinek legtöbb irányzata. 
Ott vagyunk ime a forrásánál annak, hogy egyes 
Írók mért és hogyan jutnak anarchikus, olykor 
egészen értelmetlen kultúrellenességekre, sőt im- 
moralítások és vallástalanságok hirdetésére. Spencer 
szociológiájából elsajátították a módszert, de ma
gába az evolúció nagyszerű és fölemelő rendsze
rébe, annak gyönyörűségeibe be nem hatoltak.

Л szociológiával űzött túlzások és vissza
élések meg fognak szűnni s az bizonyos, hogy egy 
új, ismeretlen kulturállomás felé haladunk és el 
is fogunk oda jutni, de hogy mikor érünk oda, 
azt még a legrajongóbb szociológusok sem merik 
kifejezésre juttatni.

(Folytatása köv.)

K Ü L Ö N F É L É K .
Boldog  . • .

Boldog, kinek még könnye van,
S ki tudja sírni azokat.
Boldog, ki nem ismert soha,
Magános, fájó napokat.

Boldog, ki nem látva meg,
Él át minden gyászt és derűt.
Boldog, kmqk útja mentén 
Virágok nyílnak mindenütt.

Boldog, kit szívből szeretnek;
Még az is, kit ő nem szeret.
Boldog, ki megnyugvással élt,
Boldog, ki sohasem szenvedett,

B orosa  György,

—  Iskolalátogatás. Sebestyén Gyula 
kir. tanácsos, az áll. tanítóképző-intézetek 
szakfelügyelője, a Csáktornyái áll. tanítóképző
intézet tanulmányi s internátusi rendjének 
megvizsgálása végett f. hó 16 án este Csák
tornyára érkezett. Sebestyén Gyula három 
napot töltött az intézetben, melynek során 
az összes intézeti ügyeket a legapróbb rész
letességig tette vizsgálata tárgyává. 18-án dr. 
Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő is Csák
tornyára érkezett. A vizsgálatot 19-én este 
beható konferencia fejezte hé, melyen 
Sebestyén Gyula szakfelügyelő nemcsak a 
tett észleietek lelett telte meg megjegyzéseit, 
hanem a tapasztalt rend, tisztaság, étkezés 
s tanulmányi eredmény tekintetében is legtel
jesebb megelégedettségének adott kifejezést.

—  Szlavóniai tanítói kinevezések. A 
Máv. elnökigazgatósága a szlavóniai Máv. 
iskoláknál újonnan szervezett állásokra 
Kovács Mihály cserföldi tanítót és Tóth Dezsőt 
az új-dáljai, Tömör Szeréna kotori tanítónőt 
a zimonyi és Líszják Jankát a nasicai is
kolához nevezte ki.

—  Törvényhatósági bizottsági válasz
tás. Csáktornyán a kilépés folytán ürese
désbe jött bizottsági tagságok belöltésére ni. 
pénteken történt meg a választás. A válasz
tás elnöke Tóth István d. e. 9 órakor nyi
totta meg a választást. A szavazatszedő bi
zottság tagjai voltak: Schwarz Albert dr., 
Petries Ignác városbiró s Fink Ferenc. Meg
választanak Zakál Henrik és Tóth István, 
akik eddig is törvényhatósági bizottsági ta
gok vollak — Drávavásárhelyen a több
séget Viasz Nándor állatorvos szerezte meg. 
— Perlakon szótöbbséggel Verly Ernő, Lange 
Kelemen és Zakál La|os dr. választattak meg.

—  A gazdaság koréból. A faiskolákról 
és fásításokról alkotott szabályrendelet módo
sítása tárgyában a csáktornyajárási úti és 
mezőgazdasági bizottságok nov. 4-én d. e 10 
órakor a csáktornyajárási íőszolgabírói hiva
talban értekezletet tartanak.

—  Kitüntetett alezredes. Az5-ik ulánus- 
ezred tulajdonosa tudvalevőleg Miklós orosz 
cár, aki ebben az évben ünnepelte meg 
25-ik évfordulóját annak, hogy a lovasezred 
az ő nevét viseli. Miklós orosz cár már 
trónörökös korában volt az ezred tulajdo
nosa. Az évforduló alkalmából az ezred 
tisztikara részéről Lopert Gusztáv ezredes 
vezetése alatt 4 tagú küldöttség fejezte ki 
a cár előtt hódolatát. A küldöttség 8 napon 
át volt a cár vendége Szentpétervárt és 
Moszkvában. A küldöttség tiszteletére nagy 
ünnepélyeket és bankettet is rendeztek, me
lyen a cár is részt vett. A küldöttség tagjai 
ez alkalommal kitüntetésekben is részesültek. 
Karapancsa Miklós alezredes, aki szintén 
tagja volt a küldöttségnek, a szent Szaniszló- 
rendet kapta.

— Tandíjkárpótló államsegély. Az 1908. 
évi XLVI.ik t. c. 8. §-ának rendelkezése alap



ján a népoktatás ingyenessége ez évi szept. 
hó elsejével a községi és hitfelekezeti isko
láknál is életbe lépett. Az iskola fenntartási 
(dologi) szükségletei fedezésére fordított tan
díjaknak és felvételi díjaknak államsegély 
útján való kárpótlása elrendeltetvén, ezen 
államsegéiyi kérvényeknek helyes megszer
kesztése és felszerelése érdekében Gyerkes 
Mihály székelyudvarhelyi igazgató-tanító »Ál
lamsegélykérvény és Mellékleteit, cím alatt 
egy minden irányban teljes tájékozást és 
ségédkezet nyújtó útmutatót és mellékleti 
űrlapokat szerkesztett és adott ki, melyet 2 
К előleges beküldése ellenében portómente
sen küld meg. Ezen munkál, a 4-ik kiadás
ban most megjelent Tananyagbeosztási nyom 
látvány füzeteivel együtt, az érdekelt tanítók 
és iskolaszékek meleg figyelmébe ajánljuk.

—  Házasság. Prosch József m. kir. 
csendőrszázados, kassai szárnyparanc.snok, e 
hó 18-án tartotta esküvőjét Csesznák Melánia 
úrleánnyal, néhai Csesznák Sándor Csáktor
nyái ügyvéd s utóbb vármegyei árvaszéki 
elnök leányával.

—  Uj kórház. Keszthelyen új kórház 
épült. Ezt október hó 9 én avatták fel. Ev
vel Keszthelynek régi törekvése valósult meg. 
A kórház vezetésével ideiglenesen Mojzer 
György dr.-t bízták meg. A kórház létesíté
sében nagy érdemei vannak Ramassetter 
Vincének, ki nem egy esetben tanúsított 
nagylelkűséget Sümeg közintézményeinek lé
tesítése körül.

—  Visszahelyezik a vármegyei szám
vevőségeket. Évekkel ezelőtt, a vármegyei 
számvevőségeket és gyámpénztárakat államo
sították. Ez az intézkedés azonban, úgy lát 
szik, nem bizonyult jónak. Most mint érte
sülünk, a pénzügyminisztériumban már is 
elkészítették azt a javaslattervezetet, amely 
szerint a volt vármegyei számvevőségeket 
célszerűségi szempontból az alispáni hiva
talok mellé helyezi és így azok a belügyi 
tárca kötelékébe fognak tartozni. A javaslat- 
tervezetet törvénybe iktatják, amely 1913. 
jan. hó 1-én lép életbe.

—  Tűz Muravidon. F. hó 14-én d. u. 
5 órakor kigyúlt Luksa Ferenc pajtája s 
innét a tűz egy perc alatt átterjedt a szom
szédos épületekre nemcsak, hanem a tűztől 
távolabb álló épületeket is csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel lehetett megmenteni. Volt ház, 
mely legalább 20-szor kigyúlt, de sikerült a 
tűzet elfojtani. A tűz oltásában az alsó- 
domborúi, kotori és sztmáriai tűzoltók se
gédkeztek, kiknek köszönhető egyedül a tűz 
továbbterjedésének megakadályozása, mert a 
muravidi két fecskendő közül az egyik a 
legnagyobb veszedelem kózepelte elromlott. 
A kár nagy. Leégett 7 pajta, az összes ta
karmány, sok kukorica, egy lakóház. Annál 
érzékenyebb a kár, mert biztosítva egyedül 
a lakóház volt. A tűz keletkezésének okát 
nem tudják.

—  Gyermekszanatorium. Dr. Buzsicska 
Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő a vár
megye tanítóihoz az alábbi felhívást intézte: 
»Felkérem Cimet, hogy az őfensége Hohen
berg Zsófia hercegnő védnöksége és Zichy 
János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ö  Excellenciáia kormányzata alatt álló 
»Gyermekszanatorium Egyesület«-et, mely 
évről-évre ezer számra elpusztuló beteg kis
dedeket, az ország különböző részein léte
sítendő gyermekszanaloriumok által akarja 
az életnek és társadalomnak megmenteni : 
nemes emberbaráti és hazafias munkájában, 
úgy saját, valamint növendéke' körében, ne
hány fillér gyűjtése állal, legmelegebben tá
mogatni szíveskedjék. A nemzet beteg gyer

mekei enyhültségének ezen magasztos és 
irgalmas feladatát újabban is szeretettel aján
lom legodaadóbb érdeklődésébe.

—  Zalavármegye a jegyzőknek. A dunán
túli községi és körjegyzők Győrben fiúneyelő 
intézetet állítottak fel. Zalavármegye törvény- 
hatósága tekintettel arra, hogy az intézet 
jótékonysága a megyebeli jegyzői karra is 
kiterjed, 200 K-val járul hozzá a győri 
jegyzői fiúnevelő intézet költségeihez

—  A húsdrágaság igazi oka. A teljesen 
kiszipolyozott szegény lakosság megadó te
hetetlenséggel nézi a még mindig emelkedő 
húsdrágaságot és vonja meg önmagától a 
hús élvezetét. A sajtóban és egyebütt ke
resik a drágaság igazi okát, különféle ered
ménnyel. Pedig annak egyszerű a magya
rázata. A külkereskedelmi statisztika ad 
róla felvilágosítást. Eszerint ugyanis szarvas- 
marha kivitelünk 1909-ben igen nagy volt. 
Jelentékenyen felülmúlta az 1908-iki kivi
telünket. Ebben az évben kiviteli többletünk 
darabszám 421642-re rúgott, ami értékben 
152 nr koronát telt ki. Ez az előző évvel 
szemben 64094 darab és 29 millió koro'na 
töbletről ad számot. Ami aztán megadja a 
megcáfolhatatlan feleletet a húsdrágaság 
okairól is. S ezek az adatok egyebeket is 
visszatükröztetnek. Azt t. i., hogy ez kül
kereskedelmi politikánk teljes csődjét jelenti. 
Mert az a rendszer, mely az állatkivitelt 
fokozza akkor, amikor rohamos nálunk a 
depekoráció s a saját házszükségletünk tisz
tességes ellátására is képtelenek vagyunk : 
egyenesen a nemzet létérdekei ellen tör.

—  Halálozás. Vett gyászjelentés szerint 
Horváth Dénes m. kir. honvédezredes, a 20. 
honvéd gyalogezred parancsnoka, f. hó 16-án 
Nagykanizsán elhunyt. A halottat, Kanizsán 
történt beszentelése után, Vajdaszentivánban 
temették el e hó 19-én. Béke hamvain!

—  Szabad a vásár. Zalavármegye te
rületén a koleraveszély miatt az országos 
vásárok és búcsuk betiltattak. A kereske
delmi miniszter a tilalmat feloldotta, tehát 
a vá3árok és búcsuk a rendes időben meg 
fognak tartatni; azzal a korlátozással azon
ban, hogy a vármegyében uralkodó ragadós 
száj- és körömfájás miatt a vészkerültdben 
tartott vásárokra hasílott körmü állatok nem 
hajthatók fel.

—  Állami facsemeték ingyen. A föld
művelésügyi m. kir. miniszter erdősítésre az 
áll. facsemete kertekből ingyen bocsátja a 
facsemetéket a birtokosok rendelkezésére, 
amennyiben ezek kopár és vízmosásos terü
leteket befásítani akarnak. Folyamodni leg
később nov 15-ig lehet.

—  Műegyetemi Diákotthon. (Műegyetemi 
Segélyegylet Háza) alapja javára a budapesti 
új Műegyeíem zárókőelhelyezési ünnepe al
kalmából megindított gyűjtést rendező egye
sület elnöksége felkéri azokat, akik gyűjtő
íveiket még nem küldték be. íveiket lehe
tőleg hamarosan beküldeni szíveskedjenek. 
Különben megemlítjük, hogy a gyűjtés ed
digi eredménye meghaladja a 15 ezer K-t.

—  A tisztiszolgák végnapjai. A három
esztendős katonai gyöngyéletnek eddig kivált
ságosai is voltak. A z o k , akiket az irodába 
osztottak be és azok, akik a tisztek mellé 
kerültek házi szolgálatlételre. Ez az utóbbi 
kiváltság nemsokára megszűnik. A hadügy
minisztériumban ugyanis dolgoznak egy ter
vezeten, mely a tisztiszolgai intézmény mi
előbb való beszüntetéséi célozza. Ezzel egy
néhány ezer katonát akarnak visszaadni a 
hadseregnek, akiket eddig a tisztiszolgálat 
révén a létszámtól elvontak. A kalonalisztek 
pénzbeli kárpótlást kapnak a szenvedett

veszteségért. Az új rendszert 1— 2 hónapon 
belül életbe akarják léptetni.

—  A jól nevelt fiú. Golubics Péter bot
tornyai suhanc nagyon szépen hálálta meg 
édesapjának, Golubics Istvánnak az ő fel
nevelése körül szerzett érdemeit. Amikor a 
lusta legényt dologtalansága miatt megpiron- 
gatta édesapja, a fiú bővebb magyarázat he
lyett egyszerűen torkon ragadta apját és 
gyöngéden falhoz verte. Az apa az ágyat 
őrzi, a derék fiút pedig a bíróság vette 
gondjaiba.

— ■ Az iskolák a gyermekszanatoriumért.
A »Gyermekszanatorium Egyesület« arra 
törekszik, hogy segítséget nyújtson ama 
senyvedő, szegény beteg kisdedeknek, akik 
most évről évre ezer és ezer számra elpusz
tulnak kellő ápolás hiányában. Nincs a 
világon irgalmasság szebb és meghatóbb, 
mint amely a szegény beteg gyermekek ágya 
fölé hajlik! Ezen magasztos feladat érdeké
ben fordult most segítségért a nemzet min
dig hű és önzetlen munkásaihoz : a nemzet 
nevelőihez a gyermekszanatorium kormány
zósága. A vallás- és közoktatásügyi minisz
térium engedélye alapján most gyűjtés folyik 
a tanulóifjúság körében, hogy a szegény 
gyermekek szanatóriuma mielőbb megépít
hető legyen. Ezúton is azzal a kérelemmel 
fordul a Gyermekszanatorium kormányzó- 
tanácsa városunk közönségéhez és főleg a 
tanulóifjúsághoz, hogy néhány fillérrel a 
gyermekszanaloriumok létesítéséhez hozzá
járuljanak. A gyűjtött Összeg feltüntetésére 
szolgáló iveket a tanintézetek tanárai és 
tanítóitól lehet átvenni és ugyancaak az 
iskolákhoz kell a begyűjtött összeget átszol
gáltatni. Minden fillér, mellyel a Gyermek- 
szanatoriumol szolgálja, örömet és áldást 
fog fakasztani. Felhívjuk városunk tanuló- 
ifjúságát, hogy a legmelegebb érdeklődéssel 
támogassák a Gyermekszanatorium vezető
jének törekvését, hogy városunk gyermek- 
szanatoriumi gyűjtése minél jelentékenyebb 
legyen !

—  A Viziszentgyörgy— Csáktornya kö
zötti úton elveszett egy О. H. monogrammal 
és koronával ellátott ezüstnyelű sétapálca. 
Megtalálója kéretik azt lapunk kiadóhivata
lába vinni, ahol 10 korona jutalomban ré
szesül.

—  Az amerikai kivándorlás. A hiva
talos kimutatás szerint a tavalyi év folyamán 
összesen 27941 magyar vándorolt ki Ame
rikába. Ugyanezen időszakban visszavándo
rolt 11026 magyar.

Szerkesztői üzenetek.
— B oross Gy. Szeged . Láthatja, soréi korítei- 

tük. Szívesen üdvözöljük munkatárársaink sorában. De 
egyebet is kérünk, nem csak verseket.

Értesítés.
Ismét nagy választékú elegáns kalap- 

modelleket kaptam, melyek szíves meg
tekintésére bátorkodom a m. t. hölgyközön
séget ezennel meghívni.

Gyász- és alkalmi kalapok, 
valamint átalakítások Igen rövid idő 
alatt készülnek miután erre elsőrangú munka
erőt alkalmaztam. Tollak valamint a l e g 
elegánsabb díszítések nagy mennyi
ségben vannak raktáron.
: :  Vidéki megrendelések postafordultával teljesittetnek ; :

B. pártfogásukat kérve, maradok 
kiváló tisztelettel: 
Kelemen Béla

férfi- és női divatáruh&za Csáktornyán.

! Szörmeáruk nagy választékban I
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Sve poáiljke, kaj se tiöe *adr- 
iaja novinah, se imája pos- 
lati na ime urednika vu 

Csáktornya.

Izdateljetvo:
knjiiara Strausz Sandora 
kam eepredplate i obznane 

poőiljaju.

M EDIIM URIE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeói druítveni, znanstveni i povuéljivi list za púk

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: svaku nedelju. '

Pretfplataa o k i  Ja:

Na celo le to ...........8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert leti . . .  2 kor. 
Pojedini broji koStaju20fil.

Obznane te poleg pogodbe I fal 

raöunaju.

Odfcovorni urednik:
ZRÍNYI KÁROLY.

Soradnik:

PATAKI VIKTOR.
IadaUlJ i vlastnlk

STRAUSZ SÁNDOR.

Hasen od kuge.
Kaj joáée, i od kuge imarno kakvoga 

hasna? —  bi pital naá Citatelj, koj ov nas- 
lov éita. Morebiti nam je ial, kaj nas je ne 
pohodila? Ili spoznavamo kakvoga kvara, 
kaj nas je ostavila? Niti jedno, niti drugo.

Vnogiput Cujemo od ljudi, da nas je 
preveé, i zato bi dobro bilo, da bi se ráz* 
rédili. Так je vnogo siromakov —  veliju 
takovi —  koji se s teikim trudom, ‘ krva- 
vimi 2uli boriju, za svakdaSnji kruh. — К 
tomu dojde joá i on terh, za. kojega mi ve- 
limo, da je boiji blagoslov: i to su deca. — 
S éim je koj vékái siromak, s tim ga Bog 
boije nadari s deéicom. — Koj je pun dece, 
а к tomu siromak —  on najbolje zna, как 
je teiko kruheka pribaviti, decu odhraniti. 
Joá sreéu za onoga, kojega Bog drii vu po- 
voljnim zdravju. Takov lehko podnese i 
najjakáe teikoée, kője ov svél na njega na- 
laie. Nego jaj za onoga, koj v beteg pre- 
padne: nemre delati! A deca kriéiju za 
kruh, nje vtiáiti ne moéi drugaC, как s 
hranom. —  Malo déle nemre niti nezna 
preátimati, kaj je nevolja, ono prosi, kriéi 
za kruh, da je gladno; za toplu opravu, ili 
hiiu, da ga zebe. — No, ali lo sve je ne 
dosta jaki zrok, da si sprosimo beteg, oso- 
bito kugu, koja bi nas moguée réáila od 
lakvoga terha. —  I jako bludi on, koj tak misli. 
Jer moglo bi se pripetiti, da kuga pobere 
olca i mater, a ostavi drobnu deéicu prez 
svaké obrambe. —  Koj otec ili mati, — 
koji ovo premisliju —  bi rekel, ili rekla, 
da je ovo dobro? Takovi stareái —  neveru-

jem —  da bi se naáli na svétu, makar 2i- 
viju vu najvekáem siromaátvu. Rajéi se 
muéiju, koleju s najvekáom teikoéum, samo 
da v nevolju neporineju svoju lastovitu 
decu. — A koji morebiti dvojiju vu svojih 
teikoéah, z éesa budu sí svoju deéicu od- 
hcanili, naj njim dojdu na pamet oni ijudi, 
koji bi jezere i jezere alduvali, da njih 
dragi Bog nadari barem s jednim detetom: 
pák sve zabadav, ne ga. —  Imaju blaga 
za sto i sto drugih, viivaju se zdravja, ali 
do onoga, kaj bi srdcu najdragáe bilo, nem- 
reju dojti: i to su deca.

Vnogo i vnogo bi mogel őovek od toga 
pisati, ali je ne potrébno, nespada sim, i 
zato bu boije, da prejdem na sivár: kakov 
hasén éutimo od kuge. — Ne luliko od 
kuge, как od onoga straánoga glasa, da je 
blizo nas kuga, tak zvana kolera. Mogel bi 
reéi, da smo samo bili blizo te nesreée, ali 
ve smo véé dalko od nje, jer —  как éitamo 
v deneánjih novinah — kuga nas ostavlja, 
i samo dé-dé je éuti, da jeden ili drugi 
zbeteia v ovim betegu. I moremo se nad- 
jati, da za kratko vréme znikne iz naáega 
orsaga.

Hasen od kuge éutimo tarn, de je réé 
od éistoée. —  Politiéka oblast, как je bilo 
dokazano; da se nastanila v naáim orsagu 
kolera, odredila je na sve strane, da ljudi 
odstraniju od sebe sve ono, kaj je prava i 
najjakáa, najtopleáa gnjezda svakomu betegu, 
osobito takvomu betegu, koj se rád áiri 
raed ljudmi, prejde od jednoga na drugoga, 
i to je neéistoéa, smrad. — Nezdrava voda, 
mlake, gnojánice na dvoru, smetje, zapuá- 
éeni kanali, inlaj, blato okolo grunta : lu

se nahaja klica takovom betegu, za kojega 
véli magjar: »járványos betegség.« Akoprem 
ne svakomu, как su na pr. bleki, értene ili 
prave bobinke, dilteritis itd., nego kugi.

I kaj su spravljali ljudi, da njim bila 
zapoved dana, da moraju gnoja vun zvo- 
ziti, gnojánice ne na put vun puáéati, dvore 
zavoziti, kanale spucati, zabodé napravili?! 
Mrgotali, ápotali, kiéli gospodu, da neznaju 
véé kaj zaéinjati, ve su zmisljili kugu, samo 
da vu vekáu stisku spraviju siromaákoga 
muia. —  Prez boije volje je niti kuga ne 
doála к nam — veliju vnogi —  i zabadav 
budu gospoda kaj god zaéinjala, kugu ne- 
spraviju vun, ako Bog tak oée. Istina, da 
prez boije volje niti las neopadne z éoveéje 
glave, ali moramo znati i one rééi, kője 
nam sam Bog véli, i to su : pomori si éo- 
vek sam, onda pomorem ti i ja. — Öve 
rééi valaju i pri ovim poslu. —  Ako ti 
déle opadne vzdenec, i onda buá rekel: 
ako Bog oée, se vtopi, makar mu ja pomo
rem ili né? —  To sigurno nebuá rekel, 
nego skoéiá mu vu pomoé i potegneá ga 
vun; ako ti od toga zbeteia, odpeljaá ga к 
doktoru, da ti ga iz vraéi, ako je i как 
moguée.

Isto tak smo i s kugom. — I to je 
beteg, к tomu najstraáneái beteg, za koga 
se i v litanijah molimo, da nas oslobodi 
od njega dragi Bog.

A s éim se borimo proti kugi najviáe? 
S éistoőum. Cistoéa, red pri jelű, pitvini, 
stanu je najjakáe vraétvo. — Vnogi bi v 
najvekáim smradu iivel, da ga nebi vekáa 
oblast tirala na red i éistoéu.

Poátari.
Na poáti jednoga varaáinca su tri éi- 

novniki bili; jeden muikarec i dvé ienske. 
Uredni glavar öve poáte su bili gospon Sréek 
Alojziuá, a njemo podredjene pako: njegova 
iena rodjena Klatura Kata kakti prva; pák 
jedna mlada gospodiéna, kakti druga izda- 
vateljica.

Gospa Katarina su bili robustna, ku- 
raina iene, s oátrim glasom i klevelanom 
natúrom blagoslovljena. Так su se gospon 
Alojziuá dugó vremena samo toj sreéi morali 
veseliti, da su se njim priatelji, poznani i 
drugi uvék suéutjum pribliiavali. Té, pomi- 
lovanja vréden gospon poátar su naime, 
kakti íovaroá, pod jako strogom regulum 
svoje iene skeáéali. Petnajst lét su némo 
trpeli oátro sekaturu, ali na jedenkrat njim 
se je nit strplivnosti dotrgla. Odluéili su vu 
sebi, da, ako kakti tovaroá nikaj né vrédiju 
pri hiii, hoéeju pokazati, áto su oni vu sluibi. 
Jeden dén su se razkuraiili, pák posle na- 
vadne, sakdaánje patalie se sjednaéiju i éisto 
s urednom ozbjlnootjcm reéeju svojoj ieni, 
kakti njim podredjenoj izdavaleijici.

— Od deneánjega dneva potrebujem 
viáe toénosti vu sluibenim poslo

Gospa Kata se nate reéi i na ov slui- 
beni glas skameniju, pák tak éiniju, как da 
nebi bili dobro éuli.

—  Kaj govoriá ti bezobraienec? Reéi 
joá jedenput!

Gospon poátar su prveáe reéi naprebe- 
áeno ponovili.

—  То vám reéem Kováé izdavaleljica, 
da odvas vekáo toénost ielim vu sluibenim 
poslu. Jeli ste razmeli?

No Alojziuá, strelil si ti vraga! Gospa 
Kata se stepeju, как jeden hitro zbunjeni 
oroslan, óéi se musiéeju, poéné grmeti i 
zleje se na glavu tovaroáa i sluibenoga 
glavara céla poplav éemernih izrazov, как 
juliuáka gusta toéa; ali kője opetovali ovdi 
nije prislojno.

Gospon poátar ne su reé odgovorili nato 
gromno buru, nego s polmanjnim posmeh- 
kom idejű vu uredno sobu, sedneju se к 
stolu i napiáeju prijav na direkciju proti 
straánoj izdavateljici.

Direktija je Kovaéinu Kató radi nepos- 
luánosti proti svojemu glavaro, na 20 kurun 
globe kaátigovala

—  To vzemite naznanje —  reéeju gos
pon poátar.

Nevarno se iena nasméje.
— Mene nebudeá zigral dragi Alojziuá. 

Kaátigati si me dal? Dobro je! Onda samo 
plati te 20 krune.

* -  íz vaáe plaée vám budem stegnul
— Ne marani. Nego onda mi budeá 

ov kuhinjski nedostatak iz svojega nado- 
mestil.

—  Budete stara, dók se toga doéekate.
— Так? Onda budeá gladuval makar .
—  Izdavaleljica, pospravite se odvud! 

zveráavajte vaá posel!
— Zapovédaj ti svojemu psu. Так? 

No dobro je. Cekaj, budu ti iáée zalo iohki 
dani !

Stoga zabavnoga pregovarjanja je opet 
takva cifrasta patalija nastala. da su svi 
susedi skup dobejiali. Vu toj jeziénoj buri je 
naravsko, da je zadnja reé gospe Kate bila. 
Nego éim su si gospon poátar sapu rnbrali, 
opet su naputnice grmele proti-njemo pod- 
redjenoj-íeni. Ali gospa Kata su pokornost 
opet zalajili, radi éesa su njih gospon Ko
vács opetovno zatuiili.

Direkcija je ve gospo izdateljicu na 50



Tu poznamo najvekáega hasna od 
kuge. —  Kuliko je takovih bilo, koji su 
zpoéetka mrgotali, áemrali, kleli gospodu, 
kCemu je to, a ve? — vkriz ruke déne i 
tak se áeée po dvoru, pred hiZom, i doéim 
se je prije éohal po zateljaku, как bu to, 
da bu to, ve si brke frée i smejué pripozna. 
viá, viá, álo bi to misül, kaj bu se z toga? 
Predi sam do gleZja gazii v blati, smetju 
po dvoru, a ve se mi bormeá lépő vidi, 
как je v lépim redu moj dvor. Po suhim 
ide do zdenca, do kocov, к tomu lépi, növi 
zahod, nemora po deZdju za ákedenj ili za 
plasnicu drkati. — Itak imaju prav ta gos- 
poda! sve jedno.

Bormeá imaju prav! Vnoga obéina je 
za stotine viáe vrédna ve, как predi. I dr- 
Zimo se toga reda i na dalje; neéekajmo, 
dók bi nas s bobnjom, s groZnjom, átrotom 
tirali na red, nego Cinimo sami od sebe 
sve ono, kaj se svakomu pojedinomu éoveku 
dopada, i lo je : red, Cisloéa pri svem.

R. E.

K A J  J K  N O V O G A ?

—  Zaruki. Mihalics Ferenca udovicu, 
koja je Zeljezniéki gostioni vlastnika, je za- 
ruéil Bagula látván hidegkutiski nadkonobar 
(keiner.) — Szlovencsak Géza, éinovnik od 
juZne Zeljenice je zaruéi! Horváth Etelka 
gospodjicu и Dravavaáarhelju.

—  Ognji. U Cestregu se je tekuéeg 
meseca 13-ga dana Ceke Zigmondova átala 
íz nepoznatoga zroka vuZgala i susjedna 
pojata vu nju poloZenom krmom zgorela. 
Kvar je véé jezero kurun, kője je assekuré- 
rano bilo. —  U Muravid obéini je Oktober
14-ga dana odveéer ogenj nastal, őetirinajst 
gazdom stane i pokrajine zide su zgorele. 
Veliki viher je gasenje na nemogué delal. 
Zrok je nepnznat.

—  S m rtn o  v rg a n jo tro va n je . U Ce-
répvaralja obéini se je straáno pripeőenje 
pripetilo и Lusztig Mihalj famiiiu. íz pet 
élanov stojeéa família je oktobra 14-ga dana 
и poldne vrganju jela, koja je ogiftena bila 
Svi su se zbeteZali. Proli lieénika pomoé 
Lusztig Mihilja supruga, dvé dievojke i 
sluZbenica véé su umrli. Lusztigov poloZaj 
je tak teZki, da ne bade и Zivljenju ostal.

krun kaátigila i zagrozila se, da, ako nebu- 
deju posluhnuli, njih vu dojduénosli joá 
bolje budu kaátigovali.

ZaliboZe, poloZaj ni se je premenil, nego 
dapaée poliujáal, ar gospa Kata su konaéno 
odpovedali posluánost i s dupliénim domiá- 
lavanjem su se trsili nato, da gospona Ko- 
vaéa, kakti tovaroái i sluZbenoga glavara 
sa svema smiálenemi naéini i sredstvami 
pehati i muéiti moreju.

Gospon Alojziuá pák su stem viáe zroka 
imeli zdvajati, ar su previdli, da sve globe 
zapravo-oni moraju platiti, zato su se od ve 
sasvém utóm brinuli, как bi bilo moguée 
tomu nesnosnomo polóZaju konec i kraj 
napraviti. Nazadnje, za viáe Ijedenskim pre- 
miálavanju se je vu njih jedna dobra misei 
dozrelila, koja njirn je srdce s veseljem i 
éudslvom oslobodjenja napuuila.

Sav uzrujen i drhtajuéom rukom su 
pisali tret|0 prijav na direkciju.

»S veleátovanjem i saZaljenjem sem tak 
sloboden javiti, da su na Kováé Kató — 
meni podredjenoj izdateljicu, radi nepokor- 
nosti nametnute novéarneglobe bez uspjeha 
ostale. Sve one lalinge i neurednoslti, na 
kője sem ju ja viáeputa i stroga opominjal

—  Ljub av. Bjdon Karolj poátarski éi-| 
novnik и Karcagu, je и proálim petek od- 
veéer и poátarsku uredu na Magjar Vilma 
poátaricu strelil, onda pák na sam* sebe. 
Njega su s teZkemi ranami и szolnokski 
ápital. spravili. Zrok je: ljubav.

—  Jedenajst lét stari palikuéa . 
U Pere obéini se je öve dane od Tóth lát- 
vana suprugova slamnata hiZa vuZgala i 
zgorela. Zandarstvo je palikuéaa prijelo, koj 
je né drugi bil, как jeden Cordaá látván 
zvani jedenajst löt stari deéko, kój je iz 
razpuátenosti véé i viáe hiZe vuZgal и seli.

—  S a m o u b o jn i b iskup . Jovié catta- 
roiski (Dalmacia) gréki biákup, koj emu os- 
tavku su né zdavnja primili, se je и Oktober 
12 ga dana v jutro s revolverom na smrL 
strelil. Jako éudaj duge je imel ov biákup 
i zato se je rieáil od ovoga svieta.

—  Zakoleni za n d a r. U Ribniéu 
(Bosnia) su dvé, iz Turskoga dolazeni áejki 
jednoga Zandara, kada je spaval, s sabljofti 
zaklali. Jednoga éinaca su véé vlovili.

—  U niétjenl m jern ik . U Aradu je 
redarstvo uhitilo október 12-ga Meszlénji 
Gyula tééőiskoga mjernika, koj je na Tééő 
Zeljezniéke delanje vodil i od Zeljezniéke 
teZake jezerodvésto kurune pronevjeril. Po- 
grjeáni élovek je na redarstvo napré dal, da 
pronevjerjene peneze je svoji suprugi poslal, 
koja véé od zdavnja bolestna leZi, i hotel 
je nju vraéiti dati, i sada je zato doáel и 
Arad, da od svoje rodbine skupa pobere 
peneze i povme pronevjerenu áummu. Za- 
nimivo je to, da nesreéni élovek véé od 
raesec dni je skoéil iz Tééőa i sada kad véé 
je skorom dobil peneze, onda ga je iz slu- 
Caja vlovil Lantoá Janoá ZandarálraZameáter, 
koj je svoje rodbine doáel pogledat и Arad. 
U Gentralno-kavana obloku je spazil Zandar 
mjernika, i odmah je odredil, da mjernika 
redarstvo uhiti.

—  S tra sn o  sm rt. U Felsőkanajad 
obéini (Hunjadvarmegjia) dvé Ivanbraéa su 
se med ZganiceZgajenje posvadili radi jedne 
Zganiéne stekle. Hapili su se hrvati, med 
kaj su obedvő и vruéu drop opali. Ivan Joun 
je odmah, a Peter pako za neátere vure 
med velike muke umrl.

—  Jedne fam ilie  trag éd ija . U tem- 
pelhofu (Némáki orsag) jedna Koráuá zvanoga

i radi kojih je véé viáeputa kaátigana bila, 
slalno nasleduje; sluZbeno posluánost tvrdo- 
korno zataji i s átovanjem niZe podpisanoga 
glavara kuné, psuje, dapaée nagraZa mi se 
faktiéno me sbuhati, Uslied kojih pokorno 
molim, da spomenuto Kováé Kató prvo iz- 
davateljicu, vu sluZbenih interesah skim 
predi premestiti izvoliju«.

Ve pako si zadovoljno ruke ribaju, pák 
zaljubleno pogledaju pri drugim slolu pisa- 
juéu drugu izdavateljicu, miadu Irmuáku, ar 
su se za nepriliénemi grubianáéinami i ve- 
koveénim klevetanju nad Irmuákinemi vu- 
godnemi popévkami utiáili. A ve su pako 
éisto blaZeni bili, na izgledu segurnoga pre- 
ineátenja svoje harpije.

—  Premestiti dam svoju Zeno! —  po- 
áepetneju gospon Alojziuá veselo Irmuáki i 
s vesclim obrazom dodeneju, da se po tak- 
vim naéino lehko budu se réáili te groznice 
i onda . . . Ijubezna upraviteljica budeá moja, 
moja . . Zena.

Ali gospona poátara nepazlivo ponaáa- 
nje je oátre óéi i vuha nepokorne izdateljice 
ne obiálo.

—  Cekaj ti lopov! siéeju gospa Kata, 
óéi njim pogibeljne iskrinje hiéeju, s áakom

dobrostojeéega mesara supruga —  radi obi- 
teljäke svadjenje —  se je na smrt obsudila 
i nagovorila je njezine odrasene diece, da i 
oni Z njom skupa nek umreju. Koráuáica 
je na október 11-ga van iála s tremi die- 
vojkami к teltowiiski éatrnji. Najmenáu die- 
vojku, koja je stopram pet godiue stara, je 
na prsa ogrlila i Z njom и vodu skoőila. 
Druge dvé dievojke, jedna petnaist, druga 
dvanajst godine stara, su za matere skoéile 
и éatrnju. Svi éetiri su se и vodu vtopile. 
Domaj je nesretna Zena jednoga lista osta- 
vila muZu, и kojim se spriéava od njega, i 
piáé, da i druge dvé vékáé dievojke nem- 
reju dalje drZati ovoga Zivota.

—  Jednoga stoóetiri léta starog a  
cloveka s m r t  Radociner Simon füzeááér- 
ski malivlastnik je öve dane и svojim sto- 
éeliri léta dobi umrl. Radociner se je и 1806- 
o godinu rodil i do svojega smrta je zdrav 
bil. Pred neáteremi dnevi je na tihoma zas- 
pal. Jednoga sina ima, koj je véé ober 70 
lét, vnuki su mu 40— 50 léta stari.

—  Z e lje zn ic k i stra jk . U Francuzkim 
orsagu su Zeljezniéki éinovniki и strajk stu- 
pili. Véé neátere dane je, da vlaki nehodiju 
Sojdaéki kormán je priéuvnike nutri zval, 
koji sada mesto éinovnike delaju na Zeljez- 
nici. Misliju, da za neátere dneve bude straj- 
ku konec, i onda se opet poémeju vlaki 
hoditi.

—  Kralj je d n o m u  teZaku. Kralj je 
Wrba Ferenc poljodelstvenomu teZaku —  za 
radi toga, da je pri njitraiskim Naday-obi- 
lelju preko éeterdesetpet godine verno sluZil 
— sluzbenu medaliu daruval, i ovo je var- 
megjinski Zupán poleg lépe sveéanosti gori- 
taknul staromu teZaku na prse.

—  R a zb o jn ic tvo . Novak Antal i Jo- 
Zet kedveáhegjiski stanovniki 1-ga oktobra 
koli naveéer strahovilo Zedni su mogli biti. 
Naime как su и morZahegjiskim jaraéu ho- 
dili, spazili su pred nji hodeéi Vinéetié Fü- 
löpa i njegvu suprugu, как su jednoga ma- 
loga buékoáa nesli. Za jeden trenutak je 
golova bila osnova, i и drugim trenutku véé 
su od njih odnesli s dobrom Zganicom na- 
punjenoga buékoáa, i dvé torbe. Cineée su 
Vinéetié i njegva supruga spoznali, i nje 
najavili. Vezda Novak Antal i JoZef и Nagy- 
kaniZi éekaju suda.

se groziju, kada su sve saznali po prisluá- 
kivanjom. Vu drugi hiZi se odmah к stolo 
sedeju i piá*»ju sledeéu prijav:

» Moj tovaroá Kovács Alojziuá, trnoslav- 
ski poátar, sramotno igro tira sa poverenjem 
i za ufanostjom blagorodne direkcije.

Mene, njegovo verno i mirno, posluáoo 
i marljivo Zeno, koja navék toénu svráavam 
sluZbene posle i supruZne duZnosti. navék 
me neduZno műéi i preganja, pre viáeái ob- 
lasti me ovredjiva vu poátenju i kaátigati 
me da зато  zato, da me se skim predi réái 
— как on sam véli— i mojo drugaricu dene 
na moje mesto, kojoj on véé na obée zban- 
luvajuéem éinu knrizéra. Zautanostjom se 
preporuéam vu milostivno obramóu blago
rodne direkcije.«

Posle fvega toga ran onda, kada bi 
veseli dán premeátenja moral biti, dojde 
jeden veiiki, zapeéaéeni sluZbeni list, vu ko
jim vekáa oblast —  vu ime podatcih do- 
vráeqe iztrage —  Kovács Alojziuá poátara 
radi nepraviénoga ponaáanja ukorava; Ko
vács Kató izdavateljicu, kakti revan éinovnik, 
pohvali, a drugo izdavateljicu, radi sluZbenih 
interesah, na drugi kraj orsaga premestL



—  Luccheni se  je  obesil. Luccheni, muéeéa bila, tak, da je pred neáteremi létmi stari hiZnimeáter je bil predlagatelj: —  Ha- 
od naáe pokojne kralj ce krvnik, как iz Genfa od tamnice direktora hotel vmoriti. Ali nje- pimo se svadití, i ako redar sim dojde, na- 
jeden brzojav obznana, se je u genfskoj tani- gov antentat nije mu poálo za rukom. Za pravimo iz njega paprikaSa. Drugim se je 
nici u jednoj reátu október 17-ga dana obe- radi foga je joá oátreáega robstva dobil. U jako dopalo ovo stvar i hapili su se za no- 
sil. Krvnik, koj je véé dvanajst léta bil u zadnjem vremenu véé je éisto bludni bil. U rie svadjati, i kada je redar med nje doáel, 
tamnici s bludjenom pametjom si je od sebe pondelek su ga s petnajst njegvimi drugi u okolo su ga vzeli, i hapili su ga buhali. 
iivota odhilil, od kojega véé je né mogel knjigoveZeékoj radionicu odredili. Nije hotel Laczi András je na to sablju van puknul i 
nikaj ufati se, i koj je njemu teZkeáí, mu- zapovétia posluhnuti i poápotal je od radio- Babel Iálvana i njegvoga mlajáoga brata, 
éeéi bil od najslraáneéega srnrta. Krvnika su nice voditelja. Voditelj je na to prijavu de- Babel Ferenc 21 lét staroga orudjebravara 
pred dvanajst godine do njegvoga srnrta na ial к direktoru. Lucchenia su na to nazaj posekel Na to su se véé redari poZurili, 
tamnicu sudili, óva tamnica ga je skupatrla, spravili u cellu, gde se je hapil bjesnovati. na Lacziov branenje i Babel braée su uhi- 
veé na bludnost tirala napadaéa, koj je véé Od stola je gori vzel jednoga vréa, i tak tili i na nadkapilanstvo su je holeli odeg- 
viáekrat se átél oslobodili od Zivota, dók s velikom jakostjum je njega к obloku hi- nati. Na Szüz-i Magdolna-ulice voglu su Z 
vezda, u lednim nepazljivim trenutku se til, da su se glaZnati érépi od vulice na njimi hodili, kada su od Bábeli pajdaái ho- 
mu to za rukom poálo. Za nemiiostivo kr- drugi stran prékletali. Na pomoé dozvani teli od redarov ruke obedvé prijete mladence 
voloénosti se je Luccheni pokord. Bolje, как od tamnice vahtari su njega na teZkoma osloboditi. Postali su na redare, kojim su 
da biga odmah pogubili. Dvanajst godine je obuzdali i Lucchenia na samoreát i na post sablje ogrbili, tak, da je Laczi Andraá re- 
u tamnici sahnul, u najveé strani kakti sarn odsudili. Od tamnice direktor je odmah jav- volvera napré vzel i u zrak streld. Na pu- 
zaprti u jednim reátu, kaj je to obznanilo, Ijenje napravil oblasti, da je Luccheni ob- canje su se ljudi prestraáili i odbe Sáli. Nje- 
da s mkirn, niti svojemi robdrugimi je né norel. Lucchenia, ко, se je hapil u pondelek zine vodja, Deutschmann Vince teZaka su 
mogel skupa dojti. Biesan naluranömu, in- poslie podne biesnili, su ga u samotamnicu vlovili i Babel braée uhitili. Proli Deutsch- 
telligentnomu éloveku je vekáa nesreCa bila ödnesli. U tamnici je céli popoldan popéval, manna iztraga dalje traja. 
tamnica, как smrl. Luccheni je od taljauskoga ali okoli áeste vure je na hitroma tiho os- _  S a m o u b o jn i va h ta r . U KoloZ-
postajeni Clovek bil, i u Párisii se rodil. Njeg- tál. Vahtarim se je éudno vidlo ov, na Varu BalaZ Mihalj vahtar, koj je veékrat u 
ve roditelje je nigdar né póznál i do deset hitroma nutrislajenji mir, odprli su od reáta bludnim betegu trpel, se je u proálim sriedu 
létne dobi se je u jednoj detmsko —  branik- vrata, i tarn su naáli Lucchenia mrtvoga, odveéer pred brzovlakom hitil, koj je njega 
hiZu odhranil. Onda su ga odpustili i Lucc- koj je na hlaénim remenu visel. Doktor, — na falaté raztrgnul. Nesreénomu Cloveku u 
heni je u Parma doSel, gde )e kakti teZak koj je odmah doáel, — ga je hotel na Zi- 2epu Su jednoga lista naáli, u kojem ье 
u svakoj féloj obrlu delal. Navadno od svo- vöt donesti, nego Lucchemovo duáu véé je spriéava od njegve supruge i diece, i daje 
je trinajst létne dobé je anarkiáta bil, hodil onda zdavnja vrag odriesel od svojega tiela, njjm na znanje, da radi svojega betega se 
je na njegve skupadolazke, all niti pre sol- kakti od takvoga éloveka, koj je najvekáe je samo skonéal.
daéiji, niti pako drugdi, gde je delal, nisu umorstvo napravil na ovim svietu. _  p ja £ a s  kusturom . U subotu v
nikakvu njegvu pogibeljnu naklonost spazili. —  S u sed i. I tak se rodiju smrtne nőéi u Budape^u na Matyaá trgu stojeéi Zri- 
Svigdi kakti marljivoga, hasnovitoga, intelli- lragedije и  HodmezOvaíarhelju se je Mar- nyi-kavani je veliko zabavo delal Lőrinc An- 
genfnoga éloveka su poznali, i kada je sol- t0n Ernőa supruga posvadila s njenom suse- tál 27 léta stari obrtnik Kada mu je véé 
daéke godine svráil, za inoáa je doáel к jednoj djcom Onda se to pripetilo, da od suseda raéun vekéi bil, prijel si je ákrljaka, i hotel 
hercegskoj hiZu. Ali ui je dugó sluZil ovdje. s(én0 j e пец<0 s b|at0m po grdil, za je bez pozornosti oditi iz kavane. Ali keiner
Obhodil je céloga T.iljanskoga orsaga i ovdjese kaj je oya Martonjcu prj sucju zatuZila. Oéut- Ra je spazil, i od njega svoje peneze prosil. 
jeskupaspoznal sanarkiátarni. Njeneshvaéanje jjjya £ena j(, ^  ja|<0 na srce zeja ovo ferine se je na to gori stal, na kaj je kel- 
misele i trude s srcom duáom za njegve ^ var  ̂ da se jp u ^isa vodu zaкlala. Njezin neru na pomoé se Zuril Vaágjermik létvan 
delal. Med lém je radii, kai bude möge тий je nju jeden cé|j tjeden iskal pri teZak. Ali Lőrinc je jakéi bil, как obedvö
Ziveti; bil je kubikoé, obrtnik delavec i teZak, госц^п  ̂ onda je d0éel glas, da od supruge éloveki, noZa je potegnul i tefraka vpiéil, a
ali nigdi je né imel zastanka. U 1894-to go- mrjvo pej0 prj Szerbkereszturu su vanvlo- onda odbjeZal. Redari sada Lőrinca iáóeju. 
dinu je doáel u Béé, odkuda je i na Buda- yjjj . , . n ,
peSl pogledal na dvé Ijedne. BndapeStanski _  N esreéa  E3ve|er Lajoäa suprugai Djuhara ^ ^ " k a  osobne Zene,

Tamoénji te^ kÍnja je ° Ve í,HMtí na SzabadSa8 {т&" iz kada se je putuvala, med Budapest i Béé odkuda je peáice u Tne.t iáéi prék. Lamoáiji ,ednoga gtr0p0juéega munjevita dőli opata. na brzovlaku su od me véé iezero korun
taljanski konzul véé ga je né pomagal, nego Gori se ц,а, t k sp л,.Ша Ня плт я  п£ як n orzoviaHu su oü nje vec jezero Korún
• пглк ppriureivnm koii su ea u o rrs,e klala* laK se Cutl|a, da néma mkak- viednosti dragociene vkrali. Redarstvo sadaje njega prék dat redarstvom, koji su ga yo fa|ingUj gorj je staja na jedno drugo Éeliezmékotra totvaia iáce
onda na Cetiri dm zaprh, a oj.da pák períup inunjav,tlo j dimo je i8la na yiiom-ulica, íeljeznlCk° ,!‘* lolva|a lSce . 
na taljanski hatarodegnah. Так jeLucchen. 46 ,)rojnim gta[li(!deje zakratkoma umr,a -  S m rtna n e sre ca . U Vaci-ulica
na növöm u taljanski ursag doSel, gde je u Tak se vjdj da nesrefna íena jfi nulraSnje pod 124. bro|om slojeCu pokiifitvotvornici 
véé varaáah delal i potlam u Lausanne iáét. oz|ede trpela smrtna nesreéa se pripetila u pondelek od-
Tu, i как svigdi na drugih mestah navéke м л  veéer. Peéti Gabor stolarskidetié je rano jed-
je hódit к anarkiéti. Kada je Luccheni u N esrece. U proálim tjednu u naái no desku rezZagal, kada je nekak к paro-
Lausannii bil, éul je, da Orleanski herceg u ' armegji|i na viáe mestah je bil ogenj : ^agi se hitil, koj je smrtne rane na njega 
Genfu stanuje Onda je véé lak divji anar- ^ar^aá vlastelinu na éurgoi-pusti je zrokuval. Brauitelji su ga u Rokuá-ápital od-
kiáta bil, da bez priguvora hotel j<? jednoga desetjezer kurun vriednosti slama i pljeva neö|i5 gde j e u SVoje rane umrl.
ve lik a á a  u m o r it i i tak je  s n o v a l,  da  b u d e  | z 8o r ^ ,a - O g n ja  z rok  je  n e p o zn a t. N a __  S n i p ^ o n a H  IT G ik sered u  o d  s u b o le
orleanskoga hercega umoril Ali herceg véé Aláolendva Hüchler Adolfa na dvoru devet- vréme na zimo obruulo Na nedeljo

odnntiival iz Genfa i barem ie Lucc-!ötu korun vriednosti séno je zgorelo. I ovdje 8 je \ réme na zirno obruulo, Wa n  ̂ Jse onda odpuluvaliz beutal barem je lucc nenoznat — N h 4arbida nhéini e J«itro Hargittu, haromkutske i gj.meáke br.ege
heni za njega putnval u Evier, i lamo ga p . p ' P Na barhida obCini je I)rsljh debelo snicg nokriva U pon-
né mogel najli. Orda je tol glasa, da ErSébet ?  n i  dvoru ^toTeCu krimi delek píeü poldau Crez tn vure je smeg
magjarska kraljica l.ude u Geid doSla_ Odmah vnigaT Kvar je ‘eStlro sto kCmne —  Céla okolica zimskoga kipa kaié.se obmul I nazaj putuval u Gent, da umori vuzgai i\var je nesiero sio Kurune.
kraljicu,kojuje véé u Budapeáln videl öep- u Zalaszentmihalyu tekuéeg meseca 4 ga — S a m ou b o jn lfi§k a liu s .U B a la á á a -
tember 10 ga dana, — как je véé to poznato dana P0sl,e P°dne ob éeterli vuri su se giarmalu Tanloááy Emil tamoánji fiSkaliuá 
__ Je ov gatZenjaк ovn dohro duáno, od Horvath Gjörgja na dvoru stojeéi 35 hrZni se je u pondelek v non u svoji spavalmci 
svakoga naroda na zemlji poátuvano kral- kriÄI vuZgali i zgoreli. Zrok je nepoznat. s jednom puákom na smrt strelil i odmah 
jieu vnmril. Kada su Lucchenia odmah vlo- Sre^  kaí Je na Aelnoma pomoé doála, ar umrl. 68 lét stari fiákaliuá, koj je veoma 
vili, napré je dal, da né mu je Zal, kaj je drugaé pri velőim vetru neizmerni kvar bi stari mórnak bil, véé je od zdavnje godine, 
napravil, ako bi svaki anarkiáta svoju delo na8 âb |ako bolestan bi', i u svojim razdraZenosti
verno svráil, onda bi gradjanska druZtva — Boj m ed redare  i p ijan e  ljude. 0V08a Cina delal.
uniáéena bila. Genfski sud je njega do srnrti U Budapeátu v proálim nedelju vu polnoéi — Im e n o va n je . Od magjarske drZave 
na tamnicu odsudil. Ali ov veliki krvnik je su u llléá-zvanoj ulici véé pijani ljudi ve- Zeljeznice predsjeduik direkcia je Kovács 
iako lehko trpil tamnicu. Veráuáe je pisai, i liku smutnju napra vili. Na larmu je napré Mihály i Tólh Dezső uéitelj»* к u|daljaiskoj, 
tak Se vidlo, kaj se je éisto premiril, ali doáel Laczi Andraá 2017 brojni redar Kada Tömör Szeréna kolorsku uéiteljicu к zimonjs- 
njegva vraZa natura je nikak né bila zato su pijani ljudi redara zgledali, su se odlu- koj i Lisziak Janka ligetvarsku uéiteljicu к 
•wrnn Tamnica mu je od mesec-do mese- Cili u torn, da se budu hapili svadjati. Od naáicaiskoj ákoli imenoval. 
ca\ od godine-do godinah uvjek teikeáa i druZtve jeden Clan, Babel látván 27 léta _________
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I* Arveiési hirdetmény. Vevő köteles a vételárt három egyenlő egyes vételári részlet után az árverési nap-
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré ré*zbnn’ "^SPedig az 0,401 nz árverés iog- tói számítandó 5%  kamatokkal együtt az

teszi, hogy Dr. Hajós Ferencz Csáktornyái 0Г0Ге e ™e]ked éíié[ö ' számítandó 15 nap alatt árverési feltételekben meghatározott helyen
ügyvéd által képviselt Csáktornya Vidéki 3 nr]ásodlkal ugyanattól 30 nap alatt, r, har- és módozatok szerint lefizetni.
Takarékpénztár végrehajtatnak Premus Já ma°*kat ugyanattól 45 nap alatt minden Csáktornya, 1910. julius 20. 950

ала? g x s s  s p s r a  ш ш т т т ш т т ш т т ш ш ш8000 kor. löké és jár. iránti végrehajtási
ügyében az árverést 1881. LX t cikk 144 W  ^  Ж
és 140 §§ ai alapján elrendelte, minek folytán Т 1 8 С Ь с 1  T U I Ő О  > 2 .
végrehajtónak 800 kor. löké, ennek 1909 Ж  '  Щ
évi szeptember hó 21-től jaró tí°/0 kamatai, c .  a  ’  л  *
136 kor7 5 per, 49 k°r. 7ó i végrehaj. ж  ötrauez Sándor konyvnvomdaia
tas kérelmi, o5 kor. 40 t. végrehajtás foga- 7  7  ß
natositási 45 kor. 75 t. árverés kérelmi és iS S í
a még felmerülendő költségekből élló köve- T I  C s á l t t C m V < 1
telés kielégítése végett a nagykanizsai kir. Щ  
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbiró-
ság területéhez tartozó s a íelsőmihályfalvai Щ  i V i
41 sz. tjkvben 75. 76/b hrsz. Premus János j T i  w
és neje Jambrovics iMária nevén álló egész Ш  igfik
ingatlan 927 kor. becsáron, a felsőmihály-
falvai 41 sz. tjkvben 75. 76/a hrsz. ingat- V E t  jggw
lannak ugyan azt illető (nevén álló) 2/a-a d | ~ *  <35*
részre 44 kor. becsáron, a felsőmihályíalvai | ■■ 1 " —  ^
87 sz. t|kvben 71— 74 hrzsz. ugyanannak I jjjp
nevén álló egész ingatlan 92 kor. becsáron, A  l e g ú j a b b  S V O r S S a  l t o k k a l  é s
a íelsőmihályfalvai 87 sz. tkvben 77. 79. i <3v> 
83/4 hrzsz. ugyanannak nevén álló egész ^  ^
ingatlan 84 kor. becsáron, a felsőmihályfal- < 3 v  i i i t i  . Ж
vai 96 sz. tkvben 72/a/2 hrzsz. ugyananak S eg éd g ép ek k e l V 3 f l  fe lszere lv e .
nevén álló egész ingatlan 4Э kor. becsáron w  ._________________________________________________ . Ж

1910, évi november hó 10-én d. e. 10 órakor
Feisömiháiyiaiva község házánál ur Hajós W  Elvállal mi nden  n éven  n e v e z e n d ő  w
Ferencz Csáktornyái ügyvéd vagy helyettese iS g t ^
közbejöttével megtartandó nyilvános bírói ^35^ - Ж
árverésen eladatni fog. ^

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, konyvnyOITld3Í munkskdt ,  3 leg -
melynek felénél a 75. 76/b hrz. sz. 2/a-nál, 4̂  — a a
alacsonyabb áron pedig a többi ingatlan
ei ne,., adható. ^  :: ju tá n y o sa b b  árak m elle tt :: ^

Árverezni kívánók tartoznak a becsár ^35* *
10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa- 4 ^  " " "
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig Ж

g У  „Л “ 19 tor 2018 # # # # # # #  Ш Ф Ш  # # # # #  # #
Iparos s kereskedő előfizetőink céget I P A R O D  P C  Iparos s kereskedő előfizetőink cégét

e rovatban dljmenest- löiöljük. ,  °  7  ,  e L n L O Í \ L U U  e rovatban díjmenteseit közöljük
* előfizetőink névjegyzéke. ♦

Bádogos: Férfi szabó: Mészáros: Vászonkereskedö:
Hübsch Manó, (faszénraktár) Csáktornya Ivacsics Ignác, Csáktornya Nuzsy Mátyás, Csáktornya Szivoncsik Antal, Csáktornya
Dorner Sándor „  Bedics Ferenc szabó

ftörkprPQkPdö- Férfi és női divatáru: Órás és ékszerész: Vendéglők:
BOrkereSKeao. Zrínyi Viktor, Csáktornya Pollák Bernát, V araidin  Hajas József, Csáktoryna

M áyer Testvérek, Csáktornya p ü s z e r k e r e c k e d é s  . P ecsom ik  Ottó,

Borbély és fodrász: M a y e r ^ k  bZ  '  Csáktornya Pezsgőgyár: f

Nádasdi N ándor, Csáktornya Muraköai pezsgőgyár, Csáktornya B ec«ry  ’ J
Mik Szilárd, „  Gr4ner Testvérek, Csáktornya _  . ,  Horváth Mihály, (Fehér galam b; „

I «  . у «•* Mráz testvérek Р в к  ! Horváth Géz3.
Mézeskalacsos és Viaszgyertyaoille . Jfj p rpmecz Miklós, ”  Stolczer József, Csáktornya Kelem en Imre,

T ihanyi Mihály Dam ása Deutsch Salam on „  Petries Viktor „  eruszáU  A la jos , „
Hirsschohn Henrik „  o ,  ■ ц | + ■ • _  __________________, Deutsch Zsigm ond,

B u t o r r a k t á r :  Mattersdorfer N. Perlak S z á l l í t ó  eS deszkakeresk. Schlesinger Mór „

B otor és koporsóraktár. 0У “ Г8У NyirVÖ' ' y Ш ' Ш  “  f” ’ ’ C r tk to ro y . Ö zv. Mib á l i«

Horák Odón Csáktornya Kávéház : Teiet és tejtermékeket Singer Salam on* Kisszabadka
Schw arz Lipót, Varaidin  Hajas József, Csäktom ya 1 e -»e i  e s  i “ J t e r m e K e K e t  K alchbrenner Ferenc, Stridóvár
Hirschler Árm in V araid in  Horváth Géza, „  Cnáktornyira hüzboz .u lt i t  S ő jtőry  János Drávanagvfalu

, Bán у aván  gazdaság. Deutsch A dolf, nagyvend. Drávavásárhelv
Cipész: »\eKTestO. K ovács Mihály korcsm áros D rávavásárheíy

Masztnak József, Csáktornya Scheiber Mór, Csáktornya (Jr|. es ngj ||jV|J játék éS ( l i S Z m Ű á r i í L - j t m a n n  Mihály N yirvölgy
MooirA R üin i Csáktornya ‘ ' Leitm ann Bálint Szentilona

y Kőfaragó és sírkő készítő: Kelemen Béla, Csáktornya Feigelstock András Bpest, VII., D ohány-u. 81

D i v a t á r u h á z :  Tersztenyák Bódog, Csáktornya W a c l ^ 0 ^ 0 . • e  S Z íb íllllilZ O tt „KrlStálf* bOrSZlrÖ В|1Г \
Liszt és Rrodnyák, Stndovár LikÖrgyar: V  „  ^ ® s . , e s , '  _  H erczog S ándor vasúti vendéglős

_ .  , , Bernyák Karoly utóda Csaktorn\aEredeti Singer varrógépek : Hochsinger M. és fiai Csáktornya Binder Károly Csáktornya

S in g T  С о , Árpád-utca C á k to r n y . j  M ‘ Ml* »  b 'érm éotvе 'б *  к Г оп *,“  P ro.ton ik G u .ztár, C á k to r n y . Щ

Könv-, papír- és zeiieműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Strausz Sándor Csáktornya.



Kiadó lakás.
Az előbb Schulek jelenleg Ka- 
cun Mihály tulajdonát képező 
ház első emeletében egy két szoba 
és konyha esetleg egy két szo

bából álló lakás kiadó. MM

‘ Köhögés
rekedtség, hatarus, elnyalkásodás görcsös- és 
szamárköhőgés ellen ne vegyünk semmi mást, 

mint az igen ízletes

n r  Kayeer-féle -pb 
mell-karamellákat

„a  bárom fenyővel"
Magánosoktól és orvosoktól érkezett közjegy
zőileg hitelesített elismerő íratok és bizonyít

ványok mutatják a biztos sikert.

C s o m a g ja  20 ee  4 0  fille r . 1 d o b o z  
60  filler .

Csáktornyán kapható:

p e t b Ő  " " j e n Ő  g y ó g y t á r á b a n .

STOCK-COGNAC 
MEDICINAL

szavatolt valódi 
borpárlat

(am is és StocK
gözpároló telepéből,

Barcola.
С О G N A C-gözfözde, 
állandó hivatalos ve
gyi ellenőrzés alatt.

Kapható minden jobb üzletben!

Я М У  V édjegy : „H o rg o n y t 'Щ

Liniment. Capsici comp., 
a H orgon y -P a in -E xp eller

p ó tlé k a
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok ér  óta legjobb bedörzsölésnok bizonyult 
köezvénynel, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
m ely a Horgony“ védjegygyei es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben К —.80, К 1.40 és 
К 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. —  Főraktár: Torok József 

gyógyszerésznél. Budapest.

0[ Weiter Bróffyszei tára íz „Агаву oroszlántoz“,
Prágában, Kliaabethatrasse 5 neu.

Pályázati hirdetm ény.
A Ligetvár községi iskolánál megüresedett

tanítói, illetőleg tanítónői állásra
pályázat, hirdettetik. Fizetés: a községektől 800 K, államsegély 
120 K, 2 öl tűzifa és egy szoba lakásnak konyhával. Pályázati 
határidő november 6. Ligetvár, u. p. Murakirály.

947 í—i Iskolaszék.

463 és 464 bz. 1910.
Árverési hirdetmény.

Alulírott biróbági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
tebzi, hogy a Csáktornyái kir. jhiróbág 1910. 
évi V 3í)0, 352,301 és 3L1 ь/amu végzésé 
következtében Ur. Hajós Ferenc/ ügyved 
által képviselt Ernst еь Pulitzer bécsi cég 
javára 150, — 150 és 58 kor. 10 fill, s jár. 
erejéig foganatosított kieiégitési végrehajtás 
utján leloglall es 3310 koronára becsült 
1 vaspénzszekrény, térti kalapok, gombok, 
kendők, szőnyegek teliér es színes vászon
ból álló ingóságok nyilvános árverésen el
adóinak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 1909 V. 301, 311, 350, 353/5 sz. 
végzésé tolylán 150, 150 és 58 kor. 10 í 
tőkekövetelések és ezek járulékai erejéig 
Csáktornyán a városház épületében leendő 
eszközlésére

1910. évi október hó 31-ik napjának d. u, 3 órája
határ.dőül kilüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. LX l.-c 107. 
és 108 §-a értelmében készpénzfizetés melled 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni. Csáktornya, 1910. okt. 10.

lift ^

Élő- vagy művirágból,

csokrok és 
köszönik

valamint mindennemű kertészeti 
munkák a legfinomabb kivitelben 
készíttetnek. 951

P a n u s k a  Józse f
m ű k ertészetében

Csáktornyán, Jókai-utca 11. sz.
«Ж»iA>«X> u Y . k q.Vá |УлХиУ.иУ.нЖ>

Széchenyi-utca 26 számú

— —  házam — —
kerttel együtt eladó
9 5 2  i — i  M a t j á n  V l i h á l y .

E g y

c í p c Q z s c g c d
tartós állást talal

A n d r a s e c z  L u k á c s
c ip észm ü h elyéb en
Dékánfalva 953 l 1

H i r d e t é s e k  
f e l v é t e t n e k  

e lap kiapvatalában.

F i x  ti  S  és  ni »ff fi s  Ju
talék m ellett alkalm aznak vidéki 
ügynököket, sorsjeg yek  r ész le t-  
fizetésre  való ela dáséh oz. Ha
vonként elérh ető  J ö v e d e l e m  

UOO—OOO korona.

Hecht На n кház Részvény- 
t á rsa stiff. Hud a pest 

»64 1—6 Ferenciek tere ti.



Schmidt Eds:: zongoraterme
CSÁKTORNYA.

Ajánlja a le g k itű n ő b b  m in ő s é g ű  
z.ongorait.

Olcsó á ru k ! :: B ecserélés !
«67 1!>-2в K é s z le t  fizet é s  /  : :  J ó tá llá s  !

A L K A L M I  V E T E L !
Helyszűke miatt a raktáramon levő leány-gallérokat, 
téli köpenyegeket és téli kabátobat beszerzési áron 
árusítom. - Állandó nagy raktár a következő cikkekben:
8 korona női strapa fűzős cipő 8 korona

9 korona női box fűzős lakkaplival 9 korona
Ю korona női box gombos lakkaplival 10 korona

II korona úri box eugos vegy bergsteiger Ц korona.

Valódi amerikai cipók, vízhatlan gummicsizmák és sárcipókben
nagy választék.

Egyedüli raktár Pichler-féle loden- és plüschkalapokban 
valamint valódi angol Christis kalapokban. - Az áruk 

minőségéért szavatolok.
P O L L Á K  G Y U L A  !*01- ÉsS ! M rvnaytaáruház^

megérkeztek, m elyeket nagy választékban a legjutányosabb árak mellett bo
csajthatjuk a n. é. közönség rendelkezésére.

Ügyes és gyakorlott kalapdiszitőnönk mindennemű útn In к Húst el
vállal é s  teljes m egelégedésüket előre is biztoslth/itjuk.

Női- és gyermeksapka és kalapokban nagy választék.
Hirschsohn Testvérek

к» 4-to d iv a t á ru h á z a  C sá k to rn y a .



Drezdai Motorgyár rfszV.-társ.
Németország egyik legrégibb és 

^legnagyobb motorgyára.

A Budapesti Asztalos Ipartestület védnöksége alatt álló

B Ú T O R C S A R N O K
ÉS HITELSZÖVETKEZET
az O rsz. Közp. H itelszövetkezet tagja.

12 éve fe n n á ll, felhívja a n. é. bútorvásárló közönség figyélmél, hogy V i l i . ,  J ő z s e f -  
kö rú t 28 . s z . (B é r k o c s is -u t c a  s a ro k , valamint IV. ke rü let, F e re n c ie k -te re  

1. s z á m . (K irá ly i b é rp a lo ta ) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett

lakásberendezési kiállítás
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az országban, a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb kivitelű, művészek által tervezett és szakbizottság által felnivizsgált 
bútorokból áll, te lje s  la k á s b e r e n d e z é s e k e t  m ű v é s z i tervek s z e r in t  k é s z ítü n k ,
:: minden darab jótállás mellett adatik el.

i KOVALD PÉTER és FIA
c s . é s  kir. s z a b . k e lm e - é s  sző rm e fe s tő , v e g y tisztító  é s  g ő z m o s ó -g y á r  

B U D A P E S T , V II . ,  S Z Ö V E T S É G  U TCA  3 7 . S Z Á M .

megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki vá
rosban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy 
cégét —  a c s o m a g o lá s  é s  p o s ta k ö ltsé g e k  m e llő z é s é v e l —  közvetlenül felkereshesse

Hirschsohn Testvérek Csáktornyán
vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az úri , n ő i- é s  g y e rm e k - 
ö ltö n y ö k , d ís z ítő  é s b ú to rszö v e te k , fü g g ö n y ö k , k é z im u n k á k , s z ő n y e g e k , c s ip k e -  

és v é g á ru k, s z ő rm é k  s tb ie k  v e g y t isz títá sá t  és fe sté sé t.
Ú g y sz in té n  á g y to lla k  t is z t ít á s á t  é s  fe h é rn e m ü e k  m o s á s á t  is .

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor méltányos 
árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos megbízatást

0  kér a KOVALD PÉTER ÉS FIA CÉG.
§ © 0 © 0 © 0 0 © 0 © © © 0 © i

A

M U R A K Ö Z I  T A K A R É K P É N Z T Á R  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G
Csáktornyán

folyó évi julius hó 1-vel uj üzletágat honosított meg, amennyiben a már több intézetnél
közkedveltségnek örvendő

ta k a r é k b iz to s i tá s t
nálunk is terjeszteni fogja.

Ezen intézmény lényege az, hogy a íél a takarékpénztárnál betí 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 1000 koronát fizet vissza. 

Amennyiben azonban a fél a 15 évi időtartam előtt, bármikor is netán elhalna, úgy 
azonnal ugyancsak 1000 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.
= = = ^ ^ ^ = =  Belépni bárm ikor lehet. -

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

jelentkezéseket mindenkor elfogad a

Mnraközi T a M p ft z t á r  RfczVfoytársaság Csáktornyán.
Nyomatott F ischel Fülöp  (Strauaz S á n d o r ) k önyvnyom dájában  Csáktornyán
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