
N agy boldogasszony.
— Augusztus 15. —
Irta: H e g e d ű s  A. E lek .

Ünnepi fénysugár szűrődik be az ab
lakon át s búgó harangszó hivja a temp
lomba az embereket.

Áhitatos nép nyüzsög-bong az utcán, 
szent csoportok Máriás lobogók alatt sietnek 
a Boldogasszony templomába.

A falusi kis kápolna harangjai is meg
indulnak s zúgva dicsérik az Urat s fel
hangzik a templomban a szent melódia: 

»Boldogasszony anyánk,
Régi nagy patrónánk !
N«gy Ínségben lévén 
így szólít meg hazánk: 
Magyarországról, .
Romlott hazánkról 
Ne feledkezzél meg,
Szegény magyarokról!!«

S míg bent a templomban felhangzik 
a szent melódia, addig kint durva emberek 
felháborító gorombasággal ejtik ki a Boldog- 
asszony nevét . .

. . . Valamikor harci riadók szent fű
zében lengett a Máriás zászló s alatta hős 
Rákóczi kuruc serege verte a hazaáruló la- 
h tnc-armadiát . . . Nagy idők voltak azok. a 
Knruc-lelkesedés tüze magasan lobogott s a 
иvnlölt Osztrák kélfejü sas porba hullott a 
Boldogasszony makulátlan zászlaja előtt . . .

S ma? Aggodalom üli meg lelkünket s 
'ivünk fájdalmában sajog. Az általános fe- 
lillséghez társadalmi osztályok torzsolkodá- 
. (elekezeli súrlódások gyöngítik a magyart.

A láthatáron a felhők mindjobban tor- 
vosulnak. Az előtérbe nyomuló nagy esz
tek nagy időket hoznak a nemzetekre s

Csoda.
Irta: C sik K áro ly .

Luca napja meghozta a telet. Kora hajnalban 
' egeredt nagy peleiekben a hó s esett egész estig. 

Ujjongtak az iskolából kijövő gyermekek a féltér- 
uig érő hóban. Nekik az nagy öröm volt, nem úgy 
t ■ özvegy Csapóné tanítóné asszonynak, ki a kis 
udvari szobácskájának pitvara elől lapátolta el 
"agy nyögésekkel a havat.

—  Islerem , Istenem! —  sóhajtott pihenésül 
lapátra támaszkodva, —  csak hát ez a tél ne

volna. Nyáron is alig-alig tud élni az ember a kis 
nyugdíjból, igy télen pedig mennyi kell tfizelőfára!

Még hat lapátnyi havat sem tudott odébb 
dobni, m ár teljesen kifáradt Ez alatt egy kis, mo
solygás, kerek arcú leány szökdécselt be az utca- 
ujtón, *Tél az idő, fénylik a hó . . .« dalocskát 
dudorászva. Házigazdájának, a jómódú Kovács 
András csizmadia mesternek volt a tiz éves Esz
tike leánya. Most jö tt meg az iskolából s meglátta 
azonnal az öreg tanítóné asszonyt, csengő hangon 
kiáltott hozzá:

—  Néni, néni! ne fáradjon vele, nem magá
nak való. Ellapáloloin é n  a  havat, csak a táskámat 
teszem le előbb odabent.

Pár peic múlva kezecskéjében volt a lapát. 
Kipirult, rózsás orcáeskájára szaporán hulltak a 
hóvirágok.

próbára teszik a mi hazafias erényeinket is!
S a nagy idők szele közeledik! Jöjj 

Boldogasszony Rákóczi népéhez!

Az állami agrárbank.
Irta: Balázs József.

A törvényhozás oly javaslatot emelt 
törvényerőre, mely hivatva lesz az ország 
gazdasági politikáját egészséges uj irányba 
terelni, mely törvény magába hordja mind
azokat a kellékeket, melyekkel a legideáliabb 
s leghumánusabb gazdasági politikát lehet 
csinálni. E nagyfontosságu alkotástól sokat 
vár a nemzet s remélhető, hogy az minden 
tekintetben ki fogja elégíteni a hozzá fűzött 
reményeket.

Valamely törvény életrevalósága, jósága 
altól függ, hogy mily fokban tudja kielégí
tem azokat az igényeket, orvosolni azokat 
a bajokat, melyek kielégítésének, illetve or

voslásának szüksége teremtette meg a tör- 
I vényt; annál hathatósabb annak befolyása, 
minél nagyobb néprétegeket elégít ki.

Az uj törvény valóban magában látszik 
hordani azokat a feltételeket a leglágabb ér
telemben, mert oly szociális elvek alapján 
épült, mely elvekkel éppen az ország azon 
rétegének lentartását és megerősítését bizto
sítja, melyekkel az ország ebben az irányban 
keveset törődött, s melyeknek tulajdonságán 
ezer meg ezer lelketlen pióca évtizedeken 
át élősködött. Radikális módon tűrtek el oly 
jogos panaszokai, melyek minden időben ott 
voltak a nép ajkán, de melyeket egyik-másik 
okból az ifletékes körök nem hallhattak,, 
vagy ha hallották is, пип igen siettek or-; 

j voslására.
Nálunk a gazdasági politika megoldása! 

éppen a jelenben a törvényhozás egyik leg

fontosabb és legsürgősebb feladata, mert 
ettől függ az ország jövendő feivirágozása* 
és nyugalma.

Nemcsak a természetes népszaporulat, 
hanem az Amerikából hozott ezrek (ez ha
zánknak különös speciálítása) aktuálissá tel
ték a kérdést, hogy egyrészt a tolyton sza
porodó nép olcsón, és közvetlenül jusson 
élete fentatásához szükséges földhöz, más
részt a kivándorlók Amerikában szerzett 
pénzért itthon méltányos áron szerezhesse
nek ingatlant, s ne legyenek kitéve annak, 
hogy ugyanazon földet, amit ők szorultsá
gukban egyes spekulánsoknak olcsón eladtak 
felparcellázásra, tízszeres árban vásárolják 
vissza.

Hogy mily nehezen, mily drágán )ut 
földhöz, akár parcellázás, akár rendes vétel 
után hazánkban a falusi ember, legjobban 
megvilágíthatjuk azzal, hogy az életből me
rítünk példát és elmondjuk azt, mily procedú
rán megy át a szegény ember, ha földet akar.

Egyik községben kisebb, vagy nagyobb 
birtok kerül eladásra. A birtok, amivel a 
szegény embernek hevergő pénze nincsen, 
egy bank, vagy ezzel foglalkozó spekuláns 
kezébe jut. Rövid idő malva az uj tulajdonos 
parcellázza a birtokot. Most kezdődik a nép 
kiuzsorázása. A bank, vagy magánember 
ügynökei által eladásra kmáltatja a földeket. 
A nép szívesen vásárolja a földeket, de leg
több esetben nincsen készpénze. Mit tesz 
ilyenkor a paraszt. Kölcsönt vesz fel. Elmegy 
a jegyzőhöz, vagy fiskálishoz, ki neki a 
kívánt kölcsönt megszerzi. Ez rendesen nem 
megy olyan könnyen, sok mindenféle dolgot 
kell beszerezni a szegény délinkvensnek 
míg megszavazzák a kölcsönt A kölcsön 
azonban rém drága, mert sem a jegyző, sem 
a fiskális, vagy más közvetítő ingyen nem

—  Te kis angyali léb k, t e ! —  áradozott az 
öreg néni. —  Nem is tudom, mi lenne velem le
hetetlenségemben, ha te nőm volnál mindenben 
segítségemre . .  .

Mig a kis Esztike havat takarított félre az 
j útból, az alatt az öreg néni a konyha földjére te
lepedve egy hófehér ludat tömölt kukoricával. A 

,kicsike előbb végzett a dolgával, mellé gugolt 6  
is. Meg-meg simogatta a ludacska fejét.

—  Lásd virágom, ha Isten engedi, ennek az 
; árán jön majd haza a / ón kis árva Béla unokám
a karácsonyi vakációra; —  mondta az öreg néni.

—  Igazán ?! —  csapkodta össze a hótól 
; nedves, kis kacsóit örömében a leányka s megci-
rogatta ismét a ludacskát.

—  Bizony, máskép nem tudnám hazahozatni 
! szegény kis unokámat. l'ediK, ugy-e leikem -gabm - 
I bőm, te is tudott, mennyire hazakivánkozik az én 
j szegénységemre Akárcsak m int az édes apja 
• egykoron.

—  Az ám, a múltkori levelében már ernlí-
! tetie; —  bizonyította a kis Esztike a megkérdezte,
I hogy nem jö tt-e tőle azóta levél ?

—  Nem írt azóta, kis világszálam. Nincs ám  
szegénynek pénze bélyegre. Különben le is tudnál!

■ róla. Hivattalak volna felolvasni a levelét, mert í 
i magam nem tudom m ár egy sorút sem elolvasni,} 
annyira elgyengült a szemem.

Az ajtón kívül erős lábdobogás hallatszott, 
csizmájáról verte le valaki a havat. Fürgén, mint 
egy kis evet, ugrott a leányka ajtót nyitni. A le
vélhordó volt s levelet nyújtott be.

—  Levél, levél! a Béluska irta. Felbonthatom  
kedves néni? —  kiáltott fel kitörő örömmel a 
kis Esztike.

—  Bontsd galambom gyermekem. Addig kat- 
rócba teszem a ludat.

A kis diák levele most is nagyobbrészt arról 
szólt hogy haza szeretne jönni a karácsonyi szün
időre. Kérdezősködött a kis Esztikéről is. Hogy 
tanul ? Nincs-e valami baja ? . . .  Különben is jól 
tudta, ki írja neki nagymamája helyett a leveleket.

—  Haza jöhetsz, gyermekem, haza, haza! —  
mondogatta az öreg néni. —  Írjuk meg neki, kis 
virágom, minél előbb, hogy jöhet. Hadd örüljön a 
szegény gyermek.

—  Jó lesz néni, —  mondta boldogan ugra
bugrálva a kis leány —  Írjuk meg még ma. Előbb 
azonban haza nézek, megmondom mamámnak, 
hogy ne keressenek addig.

Azzal elszaladt a kis Esztike. Egy alm át kért 
a mamájától, melyből nagyokat harapva sietett 
vissza az öreg nénihez. A rja  az már meggyujtotta 
a lámpát s a kályhába készült begyújtani. De a 
nedves fa oly soká fogott tüzel. Biz/ a kis Eszti
kének üsszegémberedtek az ujjac.skái, mig az öreg 
néni unokájának szóló h vetet diktálta neki leírásra.



щ
éülgozii^,,а kÖlc?ö^h{)Ä; szükséges bizoijylatpk pet játszanak a tót bankok. A régi nemesi jiikre. Olt a nemzetiségi befolyás vagy lel-
s. ki vonatok. M^PkkóttiíUtet-emészteftok már birtokok órai ma már hivatalokban ütnek jesen megszűnik, vagy a minimálisra redu
téi, úgy hogy rmg az; üzletet lebonyolítják s birtokaikat rég eladták. A birtokok szín- kálódik.
a kölcsönösszeg tekintélyes része előszőtt, téti ban кок, y|gy magánemberek bezébe ke- És ha ez a nép a magyar állam leköte-

Végre bekebelezik az.uj ingatlant az uj rÜUek. Annak idején olcsón jutottak hozzá, lezeltje lesz, nemzeti és egyébb szempontból
tulajdonos nevére, de egyúttal bekebelezik a Az amerikai kivándorlás most óriási módon összehasonlíthatatlanul kevesebb veszedelmet 
felveti kölcsönt nemcsak az ujjonan szerzett emelte fel a föld árát. Az egyes parcellákat rejtene magában, mintha az legártatlanabb- 
ingatlanra, hanem a régi ingatlanra is, mert Amerikából visszajövő tótok vásárolják nak látszó pánszláv, pángerman izgató ke- 
a kölcsönösszeget és egyéb biztosított előre meg, miután azonban nem tudnak annyi zébe kerül. Az pedig kétségtelen, hogy a 
nem látható költségeket nem fedezi az uj pénzt szerezni, amennyi a megvételhez szűk- magyar hegemóniára csakis jó hatással volna,
ingatlan érléke. séges, szintén kölcsönt vesznek fel. Midőn Ez az érdeme az állami agrárbanknak,

Nagy teherrel a hátán kezd dolgozni a már a birtokot megvették ismét kimennek mely egyrészt őszintén siet segítségére a
földmives s ha egy kél év* balul üt ki s Amerikába és onnan törlesztik a tartozást, földre éhes népnek, másrészt igazi nemzeti
nem tudja betartani a rettenetes feltételeket, Ezeknek segítségére jönnek a pánszláv j politikái szolgál vele. 
nemcsak az uj parcella, hanem a régiből is bankok, kik ügynökeikkel lázasan kutatnak ль.- ... =
dobra Kerül egy darab, hogy az ujjonan az ilyen ügyletek után. Nem kiméinek fárad- Felhívás. A köztisztaság és közrend-
árverés stb. körül fölszaporodott költségek ságot ott, hol kölcsönt adhatnak. Hogy pe- ő̂l alkotott sZalavármegye tör vény ha lósága
is fedezetet nyerienek. dig a magyarországi bankkal konkurálhas- ^Bal 25/o9/901. sz. alatt jóváhagyott koz-

Jön a bírósági végrehajtás és azután a sanak, látszólagosan valamivel olcsóbb kői- ségi szabalyre^etet 1. szakaszának rende,- 
sorrendi tárgyalásból a hitelezők es fiskálisok csont adnak Ezáltal a lótok szemében mint kezése érleimében fe h v|a Csáktornya község 
elveszik az utolsó garast. Meri a banknak, életmentők szerepelnek, és a kölcsönnel ki- döliarósága a háztulajdonosokat, illetve a 
vagy privát embernek íö az üzlet, s minél terjesztik hatásukat adósaik felett s az Аше- * ornyai a oso a , ogy a az i i t. 
előbb hajtja végre az eladási, annál gyor- rikában úgyis a pánszláv eszméknek beoltott lakásuk gyalogjáróit állandóan tisztán tartsák, 
sabban tudja azt az ingallaut isinél megsze- tótokat óriási módon hódítják el s igy jövő azt reggel esle l8zla vlzze l' iegö,llozlessé^; 
rezni, s az egész üzletet újból kezdeni. Meri terveiknek bőven termő magol veinek el. udvar“kró a !'ze"[e|el ® ZÖ ‘® 1 * na 
tudni kell, hogy azt az árverés alá kerülő Tudják ezt nagyon jól a nemzetiségek, hogy и inkább a szeméttelepre kihordassak, rneii 
ilyen ingatlan! rendesen maga a hitelező a mai gazdasági viszonyok között a legoko- ebeoessetben 4 * agf 8L e !í0Ve ök a hl'
veszi meg sabban cselekszenek akkor, ha földet vásá- valkozolt szabályrendelet 18. §. rendelkező

ig, megy ez kivétel nélkül az egész tolnak. És éppen ezért mind n összeget aéhez képest megbüntetés végett a járás fin
országban. megadnak csakhogy földhöz jussanak Kü- szolgabiraiahoz fel lógnak jelentetni.

Veszedelmes arányokat ölt ez a nem- lönösen nemzetiségi vidéken a magyar fen- — Figyelmeztetés. Tudomására jutott 
zetiségi vidékeken, és vészlbozó jelenségek hatóságot egykor oltalmazó nemesi kúriák Csáktornya elöljáróságának, hogy még mindig 
mutatkoznak olt a parcellázás terén, mert a külföldi pénzzel, kölföldi behatás alatt jutnak vannak egyének, a többek között Marinovics 
nép regény és tudatlan. Ott a vagyonnal idegen betolyás alatt átló emberek kezébe. János volt szürszabó és egykét asszony, akik 
mindjárt az ember is elvész az országra nézve. I A nemzetiségi bankok lassan és bizto a nagyközség lakosait a rendőrség legéberebh 

A románlakta vidéken tervszerűen ké-jsan. terjeszkednek a magyar szupermáíia ellenőrzése dacára kéregetésükkel zaklatják.
szilik elő a talajt, hogy a magyar birtokok rovasara * 1,1 *e l0g'  a. 0 u as 8a " J 11
oláh kézre kerüljenek. Oly meggondolt raffi- ; Ismerve a szegé,1Y ember léleklanrtl t.ltatott, a községi szegények ellátásáról a
náll módon, hogy rövid néhány év alatt határozotlan állíthatjuk, hogy egy altruisz- község megfelelően gondoskodóit, figyelmez- 
pusztul el egy-egy magyar birtoka. Ha egy ,ikus alaPon ,nűködö 4 nk eze" a baÍoko11 'etl az ®!öl|ar?8ág a " аКУкогз68 közönséget, 
magyar embernek kell birtokra kölcsön, az egV csapásra segilhet, úgy gazdasági, mint hogy a kéregelőket ne csak a legkomolyabba., 
oláh bank gyors és amellett a legmagasabb humánus és nemzed szempontból. Ily bank elutasítani hanem megjelenésükkor őket 
kölcsönt adja tudatosan, abban a biztos re - 'a báro,n sze.nponlot egyidöbeu egymást ki- megbüntetés végei! a község házán annál is 
ményben, hogy a tulmagas kölcsön! I)em |egészítve, az igényeket midhárom irányban inkább azonnal feljelentem szíveskedjenek 
tudja megfizetni az adós És rendesen jól egyformán ki tudja elégíteni. mert különben azon több ízben megismétlődő
számítanak, mert a birtok hamarosau dobra j A szegény ember pszicoologiája egy- panasz, hogy meg mindig koldulnak
kerül. A birtokot aztán az oláhok román szerű. Ahhoz ragaszkodik ki baján segít, ki nem orvosolható. 
pénzzel megveszik, vagy pedig maga a bank j kenyérhez, rendes megélhetéshez juttatja. К  Ü L  Ö N P  E  L  É  К
veszi meg, s tovább adja oláhoknak. És a nép milliói különösen nemzetiségi U ____

A magyar bank természetesen nem törő-, vidéken (ez pedig vagy 70 százalékát togja _  Kjnevezé8ek A vallás és közoki» 
dik ezzel, de nem is törődhetik, mert mint kitenni azoknak, kik erre szorulnak) ha látni l4sü , m kir mioi^ , er Bodrogi Irén csak 
pénz,mezeinek első sorban saját erdekeil fogják azt, hogy a magyar állam atya,lag , á|| , lsk. helyet|e8 tanllónöl

f ű i : , e'ö,U Ur' r ‘- • ,л f° “du ^ 0d'k rÓ‘U,k’/  b' T 3llJa,1"!egell!<; éSU- apadni áll. s. községi s Unger Károly csákA tóllakti vidéken színién nagy szere- kel, hálás szívvel fognak gondolm jóltevö- ,^rnyai áM po[g jsk
“  breznóbányai áll. polgári iskolához, a XI. fiz

Mára levél borítékát irta akis leány, mikor nedves volt a kön у lói. Megdörzsölte, hogy ébren osztályba segédtanárrá nevezte ki. 
az öreg asszony felkelt ülőhelyéből: van-e, vagy álmodik? Mert a gágogást még most i n ,

-  Jaj, hogy elfelejtettem vizet tenni a lu- is halottá. Felkelt s kinézett a konyhába .. . Un' “  BeteQ képviselő. A főváros. 1нрок
dam elé Azonnal jövök kicsikém a lúd a padra tett vizesládába nyújtogatta a híradása szerint kerületünk országgyűlési

Jött is rögtön, kétségbeesve, könybeborult n!akát- „ _ , ' képviselője dr. Hsjós Ferenc a napokban
arccal, ölében a hizóluddal, mely egy, légzőcsövébe ~  én u,am “  Istenem I . . .  hogy kö- súlyosabb természetű baja miatt orvosi mű 
téved, kukorica szemtől megfuladt az alatt, mig a szönyjem meg ezt neked?! —- sóhajtott föl szent tétnek vetette magát alá. Örömmel értesülünk 
levélírás történt. őseze-vissza*T«ókotta* ^  Velte a ludat S azonban, hogy az operáció szerencsésen si-

— Nézd, vége van megfuladt! . . .  Jaj Istenem, ‘  ̂ került s a beteg képviselő már minden vé
nem jöhet haza az a szegény gyermek Karácsony szedelmen túl van. Hajós Ferenc képviselő
ra ! . . .  tépd széjjel azt a levelet lányom. Mást kell A kis Esztike korán lefeküdt. Az mondta úrat a dr pajor. féle szanatóriumban gyó
majd írni helyette. mamajanak, hogy igen faj a feje. Osszekuporodva . .. *

. . . . . . . .  . . . . . . . . .  . bujt az ágyába, láz reszketé kicsi testét s folyton 8Y,lJak- t
Z « i  suttogta összekulcsolt kezecskékkel: -  Áthelyezés. A ,n . kir. pénzügyi,, i-

а п Й г а 8 * * ГОг°8а Édes jó Istenkém segíts meg engemet - . . .  niszter Erményi József perlaki .nagy kir.
A ' kis Esztike szeme is megtelt ragyogó í;des anVJa még kinn foglalkozott a házkö- adódszlet, hasonló minőségben a kecskéinél, 

gyöngyszemekkel, melyek arcocskáján végig gurulva rüh teendőkben. S egyszeresük kikelt arccal jött m. kir adóhivatalhoz helyezte át. 
hulltak a kezében szorongatott levélre. Sokáig állt a szobába. — Főfelügyelői kinevezés. A kereske-
ott némán, nagy fájdalommal kis szivében, inig — No, apjok, -  mondta néni elkeseredéssel ^e lem ügy i minisztérium vezetésével illeg- 
végre kioeont onnét. a csizmatalpat kopacsoló uranak, nekünk csak . . . .  . . .

.. A . . .. - . . . . nincs szerencsénk a lúd hizlaláshoz. Megfuladt l)lz0,t m ^ir pénzügyminiszter Tóth Lu jós
Hosszantartó a.rasaban elaludt az öreg néni. int a 8Zere|1C8éUe minl a tavaIyi egy szem pécsi posta- és távirda felügyelőt, volt Csák- 

K«s unokájáról és ludacskájáról álmodott. Egy- . Л • ’ 3 ,« , . . . j n
szerre jöttek be a szobaajtón mind a ketten. Elől p ... ^ 110 posta- és lavina
a lúd gágojva, utána a fiú mosolyogva. Mellé álltak. ” ssc a Pa,'I’ mondta mosolyogva a felügyelővé nevezte ki.
A lúd szoknyája alját csipegette s unokája pedig maIMt£r’ legalább nem adod el; megesszük — Д Mura közi Tanítókor« választuá*
a kezét csókolta meg. magunk. _______  nya m. hó 30-án Brauner Lajos körelnök

Hirtelelen felébredt. Szeme még most is “  ” elnöklésével ülést tartott, melyen a követ-
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kező tanítóköri ügyek nyertek elintézést: 1. kezelt, hogy Százkőn Szmrtnyik József arató — A »Vasárnapi Újság« a szép és szemlétető 
Tudomásul vette a választmány Szabó István munkás koleragyanus tünetek között megbe- kéPek ePész sóival matatja Ы* a verespataki 
nagykanizsai áll. isk. igazgató-tanítónak kö- tegedett. Főszolgabíró járásorvossal és a jár- aranybányászatot s a közelmúlt napok aktaálításai 
szönö levelét, a miért a kör fiának tfj. Szabó ványorvosokkal a helyezinén rögtön mégje- „,ц4Д  a раТпшт! « ritkább  £
István tud. egyetemi böcscsészethallgalónak lent, s miután olt a járásorvos mint az leneteit, a raolt vasárnapi választójogi népgyfilést, 
ajánlotta fel a kedvezményes alapítványi első íoku közegészségügyi hatóság szakértője a tűzvész pusztítását Konstantinápolyban, a vad
helyet. 2 А М Т . О. Sz-nek átirata a Simon a betegen koleragyanue tüneteket konstatált, Állatok szállítását az állatkertbe stb. Szépirodalmi
Károly iéle indítvány fölött napirendre tért. úgy a beteg, mint a vele előzőleg érintke- olvMrotn,ok. Kaffka Margit regénye, Farka* Imre 
о A M T  П  c -  „ a b  _  . . .. . . ® \  , . . .. . ® ... ... , és Bállá Ignácz versei. Juntos, a most elhúnytd. A M. T O .  Sz-nek azon megkeresése, Zeitek a szintén kirendelt csendőrjárőrok által Htünó iró tárcacikke, Athertin angolból fordított 
mely szerint az 191U. évi tagdíjhátralék a a tőszolgabiró rendelkezésére a legszigorúbb regénye. Egyéb közlemények: Zilahi Kiss Béla 
kör részéről küldessék be: határozatitag ki- elkülönítés alá vétettek s a beteggel előzőleg (Judíus), Jekelfalussy Lajos, Vértesi Arnold, Kriza 
mondatott, hogy ha az ált. megyei tanílóte-s! érintkezett együttdolgozó összes araló mun- János, Tiszti Lajos arcképe, Lantelme asszony, a 
túlél a szövetségbe belép, úgy a kör is kö- kásokra nézve az öt napi orvosi megfigyelés ьл Й п*,Ьа.'f6‘t„at!“ Íiif iné^ " ^ í éPk’iaI!rfi.<!Ík4.!  
idezeltségének eleget log tenni. 4. Az őszi elrendeltetett. A beteg váladékából pedig a ne((yedévre öt ko rona, -Vil4gkróniká«-val 
közgyűlés, mely Felsőmihályfalván fog meg- miniszteri rendeletben előirt módon és meny- együtthat ko rona (Budapest, IV. kér, Egye- 
tartatni, idejéül október hó 3-a tűzetett ki. nyiségben a budapesti koleralaboratoriumba tem-utca 4. sz.)
5. Megállapíttatott a közgyűlés tárgysorozata, küldetett fel. A bakteriológiai vizsgálat megej- — Vízbe fűlt. Beli Bálint 10 éves lég- 
A közgyűlésen felolvasást tartanak: Bakos tetvén, f. hó 7-én délután onnan értesítés rádi lakós m. hó 28-án a légrádi határban 
Géza dr. Csáktornyái kir. járásbiró (A patro- jött, hogy a vizsgálat koleranegativ eredményt — fürdés közben — a Drávába fűlt. Holt- 
názs-egyesületről) és Rhosóczy Elek dráva- mutatott ki. testét még ez idáig nem sikerült megtalálni.
vásárhelyi áll. tanító (Az ismétlő-iskola meg- — Uj szövetkezet. Budapesten a mé- _Д kivándorlás statisztikája. Аше-
reformálása). Gyakorlati tanítást tart Rántes hészek szövetkezete Méh címen mint a ma- fikából eredt hivatalos kimutatások szerint 
Menyhért királylaki áll. tanitó 6 A tanító- gyár méhészek értékesítő szövetkezete meg- a lefolyt u. n. kincstári év (julius 1-től ju- 
kör pénztárának átvizsgálására PólyákMátyás jalakult és törvényesen be is jegyeztetett. A njus зо-ig) alatt 807568 bevándorló hajózott 
és Thorday János választmányi tagok kül- szövetkezet célja, hogy a méhészeti termékek át Amerikába Ezek között a statisztika 19964 
dettek ki. 7. A jövő közgyűlés helyéül a értékesítését országosan szervezze, a létező tótról, 17922 horválról, 16383 ruténről s 
választmány Alsódomborut hozza ajánlatba, értékesítési szerveket célirányos tevékeny- 18947 magyarról emlékezik meg, akik Ma- 
a közgyűlésnek. 8. Tárgyalás alá vette az ségre egyesítse, ezeknek központúi szolgáljon gyarország területéről egy év alatt Ameri- 
1912. évi költségtervezetet, s azt elfogadásra s tagjai üzleteit közvetítse. Tagjait olcsó és ^ b a  kivándorollak.
ajánlja. 9. Tudomásul vette a közpoti vá- jóminőségü méhészeti cikekkel ellása s evég- , , ' ■--- ... : —
Kisztmánynak f. évi május hó 24 én tartott bői amint anyagi viszonyai megengedik, e P S A R N O K
illéséről felvett jegyzőkönyvi határozatokat, cikkek tömeges előállítására gyárat létesít. J ------
10. A M. T. 0. Sz-nek, nemkülönben az ál- A szövetkezet hivatalos lapja »Magyar Mé- M o d e r n  v i l á g u n k .
lamt tanítók f. évi augusztusi közgyűlésén hészek Lapja«. Rendes tagok azok lehetnek,
a tanítókör részéről leendő képviselettel a akik legalább egy db. tiz koronás üzletrészt ^ m i f é l é m  m ata t
választmány körelnököt bízza meg. 11. El- jegyeznek. Vannak alapítványi tagjai is. A F e le tt korunk minden bűnhalm azát
költözés folytán kimaradt a körből: Hiad- szövetkezet irodája Budapesten, V. Váci-út Egy perc alatt szédülve látom át.
lovSZky Ilona ligetvári áll. ÓVÓnő. 12. Uj 188 SZ. a van. Mit ™t szivek  ocsmány örvénye szü l
tagokul beléptek; Leltlinger Kornélia ligetvári — Mura szabályozásának felülvizsgá- A 1л1юкЬап balomra testesül.
áll. »»vónő és Balogh Ágnes r. k. tanítónő lása. A Mura folyó Magyar stájer halársza- . . . „Rongy érdeken testvérek küzdenek,
Muraszilvágy. A tanitókör létszáma jelenleg: kaszának szabályozása ügyében kiküldött Vérszennyesek a féktelen kezek,
rendes tag 132, tb. tag 2, pártolótag 2. — állandó vegyes bizottság a létrejött megálla- Urát cs*ü* ledér hitves szive,
13. Végül jelentési telt elnök a tanitókör podások értelmében a végzett munkálatok V i s l o n f T f é r j k e r e s ,
tisztikar mandátumának lejártáról is. Úgy a felülvizsgálásának megejlése a jövő évi mun- Mig оШ10па szomorú és üres .. .
maga, mint pedig tiszttársai nevében meleg kaprogramm előkészítés** céljából augusztus
Köszönetét mond a választmánynak a szíves 24-én délelőtt 9 órakor kezdi meg műkő- л / в  nevét*pellengérre \ 1 з и ° П * **'*
**s odaadó támogatásért, s egyben kijelenti, dését Radkersburgban. A vegyes bizottságban Istent csuf0/nak s ad ják  a h a z á t-----
hogy az elnöki tisztséget továbbra semmi Zalavármegye képviseletében valószínűleg Fiú döfi apjába a k a s z á t ~  —
körülmények közölt sem hajlandó viselni. Goszleth Lajos műszak tanácsos fog meg- Kis lelkeket ront a bu já iko d ó --------
A választmány a legnagyobb elismeréssel jelenni. s  hány féle m á s н . .  alig van rkja  azó.
an Brauner Lajos köreinek személye iránt, — Phosphatine Falieres a neve annak a táp- „Egyik betör, . .  . m ásik utadba áll, . .
kén elnököt, hogy vezesse továbbra Is a s«™«kt*“ *"1'*' manapság már minden aggodalom 
...... .. ,, , j , • nélkül lehet a gyermeket a* elválasztás idósza- j Romeo" mentőit in Júliát“

tanítókor ugye. . Miután megallapodasra a kában tápláIni. £ kiváló tápszer biztosítja a csont- % £  keressen z se b é b e  p ó to l t ,  . . .
tisztikart, U etöleg a választmány az elnök 'rendszer fejlődését és erőteljessé neveli a gyemeket. öngyilkos a z  elemi iskolás, . . .

.jelentése után nem JUlhatott, az Ügy vég-. Kapható a gyógyszertárakban dobozonként, amely Sétára m enni m a istencsapás .. .
leges tisztázása az őszi közgyűlés elé halá-|3 hétre elegendő 3 kor. 8(< fill.-ért. í _ _ _ . .
rozlalott tétetni. -  Kerékparszazad. F. hó 16 an egy

— Kinevezés. A m. kir. kereskedelem- j о lisztből és 114 emberből álló kerékpár- cipész legény uniform isra kap, . . .
ügyi miniszter Brüll Pál helybeli posta-lá- század érkezik Görzből Csáktornyára. A szá- Tolvaj, gyilkos tébolyultat mutat, . .
virda segédtisztjelöltet а XI. fizetési ősz- j zad kél napon át, augusztus 17 és 18-án Boszu nyom án utcán vernek agyon . .
iáJyba segédtisztié nevezte ki. | városunkban tart pihenőt, s csak f. hó 19-én s  bigámia já r ja  nyáron, lágyon. /

—  A zalavármegyei jegyzők közgyűlése, folytatja tovább útját. ...... Kikre a Hon a nép üdve biava van,
Л zalavármegyei községi es körjegyzők egye- j — A varasdi gyilkosság. F. hó 4-én önérdeket hajszolnak untaian . . .
-miete I hó 7-én tartotta Keszthelyen évi! a varasdi törvényszéken ötnapos tárgyalás Mindig az „én\ a közjó fikció,
közgyűlését, Molnár szépeik, jegyző, egylet, j után befejezték a főtárgyalást a várasd, Kavor “
elnök elnöklésével, melyen mintegy hatvan , Ignác ügyében, aki atyial és mostohaanyját É vszázadon át nem volt annyi r ó s z / . .
Miegyebe i jegyző jelent meg. Molnár elnök. megöite. Kavor ugyanis február 21-ik éjsza- , , , j 1
lendületesé* élénk tetszéssel fog.,dot, meg-jkáján behatolt szülei házába és baltával
nyitóbeszédével kezdődött a közgyűlés. Ez-, megölte atyját és mostohaanyját, mostoha- soraikban Méárokva a bffn,
illan Takács Imre (Zalaapáli) egyleti főjegyző , testvérét pedig súlyosan megsebesítette. En- Napról napra megismételve hűn.
lelolvasta az elnöki jelentést, mely beszámolt j nek a családi tragédiának az eredete egy Em ber f^je sainte szédü l bele,
,у egylet vagyonával és a svgédjegyzői kér- hosszú örökségi pörre vezethető vissza, mely- Hogy e kornak nincs m ár jó érse te?
dés, valamint a közigazgatás reformálása, ben Kavor Ignác azzal hibáztatta atyját, N api laput ne adja tok nekem i
tárgyában valóságos tanulmányokat nyújtott, hogy megrövidítette őt anyai örökségében. Mért dúljam  azét gondolatom, hitem,
b'nnek valamint a számadásoknak az elfő-; A vádlott bevallotta tettét és kijelentette, 4 Hogy emberek élnek közöttem, itt, 

ti dúsa után több fontos ügy tárgyalása ke- hogy az örökségi perben hozol! délet által,
, ült sorra. Végül megállapították, hogy a jövö. amely őt tönkrejutklla, °lya„ kétségheeses кЯУг1ЛгкГ sem  csnk poklokról tudok.
,-v, közgyűlést Keszthelyei, tartják. lógta el, hogy elhatározta, hogy meg,..oszolja -  . r .

— Koleragyanus beteg. F l,ó 5 én reggel „ingát „tyjáu és mostohaanyján, bletfogytrg Z o m D o rf uym/M.
a helyt, ti járási főszolgabíróhoz jelenté* ér- tartó súlyos börtönre ítélték. I -  ! ,  ' á
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Dobri navuki za gospodare.
Zemlju navek к vrerrténu obdélaj; naj 

na drugoga Cekati, nego délaj ondaj, gda je 
delo dobro rnoCí zvrSiti

Naj samo spravljati gnoja, imaj i brigu 
nanjega.

Koji zemlju, da bude ona i tebe i tvo- 
jega obitelja kojila.

Vu dobro zemlju dobro seme séjaj. Ci 
tuSka budeS sejal, drala budeS Éel.

Ako je mogulé na pijacu ne kupi seme.
Napravi próba, как bude shajalu seme.
Dobro serne nije nigdar predrago.
Po Zetvi odmah podoraj sterniSCe, da 

svakojaCki draC joS letos zide i da ga s 
oranjom joá letos uniStiS. /

Uniőti draca na gmajni, na senokoSi s 
kosom s lapátom ah naVék predi как seme 
bi raztepel. Na oralnici s plugom i s moti- 
kom je naj leZi draCa fondati.

Boise je malo dobroga, как Cuda hu- 
doga siija.

Senokoáu onda pokosi, da je sva trava 
vcvétju. Ovo sénu ima najviSe 2ira vu sebi 
i takvo séno se pózna na marhi. Spameten 
gazda navék dosta krme ima.

Na gmajnu tuliko marhe pusti, za ku 
liko je paáa.

Povaj na dvora, mi vrtu, kre puta sa- 
dovnu drévo. Na mesto krémé idi vu sa- 
dovnjak.i tam se zabavlaj. Sad vnogiput 
sam splati porciju.

Mosta i sada ne prodaj pred branjom. 
Kaporu ne primi.

Gospodarstvo bez sadovnjaka, je tak 
как mati bez deteta.

Vnogo sada je pol kruha.

Svako leto posadi neStero sadovno drévo, 
da nigdar nebudeá bez sada.

Marhu gazdove oCi kriniju.
MarSeto daj sol, naj skupuvati Snjom.
S onoga teleta bude dobra krava, kője 

od Sestoga mcseca na paSu hódi, poleg toga 
рак i domaj dobi dobro hranu.

Dobro marSe navék ima kupca.
Ako marSe odsnutraSnjoga betega ima, 

odmah prijavi poglavarstvom. То zakón 
zapovéda.

Naj boláa kasa je dobro polje. Tam naj- 
vekáega intereSa imaS.

Citaj i vuCi se do smrti.
Dug s jedne zdele jé s duZnikom.
Proli ognju i toCi daj sekulerati stanje 

i polje.
Veliki siromak je on, koj neima nikak- 

voga posla.
Posluhni spamelne navuke.
Ako je Cista i suha hiza, svaki dan 

dobro s luflana, malo posla budeS imal s 
doktorom i spatekom.

Zdenec i dervarnica blizu hiie naj bude, 
gnoj skim dalje.

Ni|e delavec, komu hrdja je na orufcjo.
PoStuj zemlju, Cija je zernija njegov je 

orsag.
Proti siromaStvom je naj boláe vraCtvu 

delo i posel.
Delo i molitve nas drZiju na svéto.
PoStuj droSinCe, daj njemu kaj ga ide 

Ci oCeS, da i on tebe poätuje i da ti na 
hasén sluSi.

Boga bojeCi gazda ima boSji aldov.
Porciju к vremenu plati, da nebudeS 

imal stroSke.
Ove navuke si dobro zapamti.

I

Pritisak.
Tko su socialisti, to svaki zua; da njim 

nikaj do sada obstojeCe nije prav, i to svaki 
zna; a da bi oni najradje sami zakone iz- 
davali i po svojoj volji viadalt tak, как do 
sada nitko nije viadal, i to svaki zna; a da 
pák se na svakoga srde, koj nebi S njimi 
isloga miSljenja bit, to pak joS najboije svaki 
zna. Osobito pato se srde na sveStenike, a 
za kaj to neka sam Bog zna, ja bi rekel, 
da uiti oni sami neznaju, toliko samo je 
sigurno, da uviek nekaj buncaju s popovs- 
kom pritisku, toboz, da popovi svojim pri- 
tiskom na puk dieluju. U tom pravcu su 
veCinom i njihovi govori, a onda pod konac 
dojdu i groZnje protr popovom i proti vieri. 
Ja sam jednoC sam sloCajno doSel u takovu 
socijalistiCku skupStino, iz koje sam skoro 
i bit vuSel, jer je njihov govornik na koncu 
svojega prodeClva rekel, da svi pravo mis- 
leli socialisti bi morali postati bezvierci iliti 
bez viere, da se popovah i njihovih bedas- 
tih prodeClvah i ostalih vierskih ceremóniáit 
rieSe. Ja sam na sreCo blizu vratah stal, 
kad se je to na taj naliti u sali prodekuvalo,

pak sam dosta glasno rekel samo: »Naäa 
viera svami ill bez vas!« —  Je vraga —  
tu sam ja nadoSel, — nastala je larma: 
»Tko je je to? —  Tko véli? . . .« 1 poCeli 
su se komeSati, a ja u to vrieme biegéc! —  
u bliZnju apolheku . . . .

To sam samo napisal za da oni, koji 
joS nepoznaju diHovanje socialistah, je sada 
spoznaju. A da Ijndi, kojim je sve jedno 
jeli imadu vieru ili ne, nemaju u sebi niti 
Cut zahvalnosti niti priznanja, se razumieva 
samo po sebi te smo о tom vise nas i 
osviedoCeni.

Nieki oduSevljeni socialista je u jednoj 
njihovoj skupStini govora drZal, taj govornik 
imenom Sutek, govoril je о svemu i svaCemu. 
Ciela skupätina, sakupljena u dvorani nieke 
oSterije silno je povladjivala mudri govor 
joS mudrijega govornika. U svom govoru je 
medju ostalim i grmel proti pritisku popo
vah na narod i silni plesk je naslal medju 
sluSateljstvom, kad je podpuno dokazal, kako 

i popovi narod tiSCu.
Kada se je enthuziasmus skupätine i 

I burni plesak slegnul, prijavi se netko od 
jstraga za rieC.

KAJ JE iNOVOGA?
— Imenovanje. Kayser Mici gospod- 

jica, Kayser LajoS grotskoga tajnika kCer, 
koja je u Valenceu (Francuzkiorsag) svoje 
uCenje svrSila, je u BudapeStu imenovana 
vu jednu djevojaCku Skolu, gde bude frau- 
cuzkoga jezika poduCavala. — Kr. ug. mi- 
nistar od Skolske posle je Godra Gjula 
liptosentmikloSskoga gradjanskoga zastupnik 
professora к Caktornjaisko drZavno gradjausku 
Skolu za pomoCnik professora imenoval. — 
Od Julian druZlve predsjedniCtvo je u Sla- 
voniji na nove Skole siedele uCitelje imeno- 
valo: Baranyay LajoS, BodiZ Béla, GaSpar 
JanoS, Hochholzer JoZef, Kenyeres Imre, Ko- 
Ciá István, Rác Géza, RéíTy Ernő i Tanai 
Jenő. Imenovani uCilelji su svi ljetos u 
mjestni drZavni preparandiji svrSiii svoje 
uCenje. — Kr. ug. ministar od Skolske pos- 
lov je Bodrogi Irén mjestnu uCiteljicu od 
drZavne gradjanske djevojaCke Skole k apa- 
tinsku obóinsku gradjausku Skolu, a Unger 
Karolj mjestnoga professora od drZavne grad
janske Skole k breznobanjaisko drzavno grad 
jansko Skolu za pomoCuCitelja imenoval.

— P rom aknuce. Kr. ug. ministar od 
i trgovaCke posle je Szilagji Gjörgj i Heinrich 
j Oskar mjestne poSta- i brzojavske nadzor
I nike, kak takajSe Eigner JoZef, MesaritS Ja 
j noS i HadroviC Ferenc podóastnike u svoje 
I izplaCivanje promaknul.

— Zaruka. Unger Karolj bivSi mjestni 
I professor od drZavne gradjanske Skole si je 
IzaruCil Wehofer Irma gospodjicu u Mariafalva

— Dojdu soldati. Med Drava rieka 
I i Balaton jezero se budu od augustuS mesec
19-ga do 23-ga dana veliki konjanicki ma-

*Ah — plebanuS P. . .« — iSlo je mrm- 
Ijanje kroz salu. I izbilia, gospodm plebanu^ 
i zaőastni kanonik P. se popne na Iribinu i 
priCme govoriti:

»Gospodin Őutek je ovog hipa о pn 
tisku popovah na narod govoril. PoSlo pako 
i ja u red le klasse ljudih spadam, drSirn 
si za duSnost, da taj govor gospodina notar- 
juSa Öuteka nadopunim. Pri lom moram 
SaliboSe priznati, da sam i ja gospodina Őu- 
leka opetovano tiskal.« — U skupStini se 
Cuju povici: »Aha!« — Gospodin plebanuS 
nastavi: »Je, ja sam ga u islinu opetovano 
tiskal. Tomu su sada proále Cetiri godine, 
kada mu je Sena umrla. Ja sam onda nad 
mrlvim tielom krSCanski oprostni govor dr- 
Sál, pak jer mi se je pri tom srdee skoro 
razlopiti hotelo, stisnul sam raztuSenomu 
suprugu ruku, balriveC ga u prevelikoj Sa- 
losti. To je bil prvi pritisak. Poslie za nieko 
vrieme sam zaCul, da je Sutek radi niekih 
i intrigah, a stranom i iz vlastite neoprez- 

I nosti iz sluSbe odpuSten, pak da se sada 
jzajedno sa obilelju u velikoj nevolji nahadja. 
I °pel sam se knjemu potrudil te sam uiu 

jüpet, liepimi balriveCemi rieCmi, ruku loplo



nővri drZali. Na ovim vjeZbanju i klagen
f u r t i  od 6-ga regeménta husari budu na- 
zoéni. Od ovoga regementa 4 satnije, i to 
1, 2, 4 i 5 satnija érez Medjimurje ide na 
lice mesto. Od klagenfurtsko húsáré 1-va 
satnija augustuá mesec 16 ga dolazi knam 
i u Buzaá i Battjan seli bude nastanjena. 
2-ga satnija augustuá 16 ga dolazi i u Zala- 
ujvar dobi mesto. 4-ta i 5-a satnija pako 
augustuá 17-ga dana ée dolaziti i u Drava- 
vaáarhelj obéini bude nastanjena. Jedna sat
nija stoji iz 5 —6 officérov, 115— 120 mó
rnak i 115— 120 konj

— Strjelacka vjezbanja. Varazdinski 
c. i kr. 5 bro|ni ulanerskiregement je leku- 
éeg meseca 8-ga dana v jutro od 4 te ure 
poslie podne do 1 ure s ostrom nabitkom 
bojnoga strjelaékoga vjeZbanja drZal. Tento
rium je med Csaktornja, csaktornja-okoliéni, 
dravaVaSarheljski, dravaéaujski, dravanagj- 
faluiski notariuSokrug bil.

— Sajamski stvar. Vu augustuá me
sec 19-ga dana ее biti u Muraserdahelj ob- 
Cini orsaéki sajam. Na ovim sajmu razde- 
rane paZle Zivine goritirati je prepovedano.

—  Svinja izvozna zabrana. U Ba- 
njavar i Csaktornja obéini je svinjakuga 
goristala, radi toga svinje u luttenbergsku 
kőtár ne smeti izvoziti.

—  Vlovljeni tolvaj. Stridovarski Zan- 
dari su u minuéem mesec 21-ga dana vlo- 
vili Curin Gjörgj martinoáovechegjiskoga mo- 
maka, jer je on u Suáaku od Zakruáek Jo
zefa jednoga, 82 kurun ciénenjoga zimskoga 
kaputa vkral. Zandan su Curina augustuS 
22-ga dana u Csaktornja к sudu odegnali.

— Varazdinsko umorstvo. Kavor 
Ignác varazdinski stanovnik je Ijetos, feb
ruár mesec 21-ga dana vu nőéi svojega otca 
I svoju maéuhu s j ed nőm sekérom zaklat í 
brata na fi>2ko oranil. Varazdinski sudbeni 
stol je vezda, augustui 4-ga dana Kavora 
do kraja Zivota na teZko lamnicu odsudil.

— Nutarkrcenje. U Kesthelju su au
gustuá 4-ga dana v nőéi nepoznati éinaci u 
veliku trafiku nutarvdrli i odonut viáe je- 
zero kurun peneze i éudaj duhana, fine ci- 
garie vkrali. Zandari sada iáceju tolvajé.

— Smrt med zitovozenjem. U 
Kerkabarabaá obcini je BaZ.ka látván 79 
godiánji poljodelavec Zito domaj vozil na 
koli iz polje. Med putem je starac tak nes- * I

stisnul i joá nekaj u nju, na koliko mi je 
to bilo moguée. I to je bit drugi pritisak 
Cetiri tjedna kasnije pokucr. mi na vralih i 
u sobu stupi gospodin Sutek proánjom, da 
bi se neka za njega zauzel pri izboru u N.
I pri oblasti neka bi za njega ko|U rieé 
progovoril. za da dojde do sluZbe i do kruha. 
Onda sam mu opet srdaéno ruku stisnul te 
se za njega zauzel tako med izbornici как 
i pri oblasti, da je opet к- kruhu doáel. 1 
to je bil tretji pritisak. Zato auda moja gos- 
podo, ja stojim ovde, kakti izpoviedajuéi se 
uevoljm grieámk, pred gospodiuom Sutekom, 
te moram ovde pred sverni valuvati, da sam 
ga opctovano tiskal !«

Tíáina je nastala u dvor.«ni, kad je gos
podin plebanuá svoj govor dovráil, te su svih 
oCi bile u áuteka vuprte. On pako je tu sé
déi, как da sedi na Zeravki te je postal sav 
zmelen tak. da u neprilici za pravim odgo- 
vorom nije znal kaj bi uéinil, véé se je iz 
svog sedala stal te sav poraZen je samo re
kel: »Je, da bi svi takovi bili, как ste vi pre- 
éistni gospodine!« — A dalje nije znal . .

Em. Kollay.

retno doli opal iz kol, da je odmah umrl. 
Njegvo mrtvo télo su na polje hodeéi naSli 
na putu.

— Veliki ogenj je bil u KiSkomaromu. 
Jedenajet gazdim au gospodarstvene stane i 
sve rastline zgorele. Kvar je jako veliki, ar 
je samo malo bilo osjeguravano.

— Ostavljena zena. Pred neáteremi 
létmi je u Ameriku vandral iz NagjréCe 
Kadar Balint jeden nemirni élovek, koj je 
od sela najhujái bil, i hez pornóéi je ovdje 
ostavil svoju miadu suprugu, poSto da je 
veC svojega céloga hrba zapil, potroáil. Siro- 
maáka Zena je u veliki Steréiji bila i jer je 
od njezinoga rnuZa nikakov glas né doáel, 
skupa je stala s jednim selskim ölovekom, 
koj je nju poáteno sdrZal s Zeninom detetom 
i s otcum skupa. U minuéem dneve je ne- 
verni muZ iz Amerike dimo doáel, i to s 
jednom álovak Zénóm. Negdaánja supruga 
je svojega muZa opazila, i njega s vitriolom 
polejala. To videói nova Zena, s noZom je 
iäla na pravu suprugu. ali ljudi su poprie- 
Cili vekáu prolievanje krvi.

— íivotbranenje. IT Tapolca varaáu 
se je u minuéem éetvrtak vu tamoánji je- 
zeri kupala Karaóonj Kalman velikoga sudca 
supruga i na takvo mesto je doáia, gde je 
voda jako globoka bila Poda je zgubila iz- 
pod noge I veC je pod vodu se vtunula», 
kada su nju Pofiak Lasto i Kiáá Karolj 
sreóno iz vode vanbranili.

— Mucna smutnja na Siofoku. 
Poleg Balaton jezero, na áomogjskim bre- 
Zuljku leZi Siofok varaá, koj je glasoviti od 
svojega kupaliáta. Bogati ljudi, grófi, bankéri 
dojdeju tarn, kaj si télo u Balatonu okré- 
piju. U minuéem mesec se je muóna smutnja 
pripetilo u áiofokski veliki oäteriji. Gosti i 
kelneri su spazili, kadj je jedna gospa u 
svoj ridikül nutar podmitila jeden par sre- 
berne Zlice, tojest vkrala je. Od dogadjaja 
su odmah redare obaviestili, koji su sbilja 
pri nepoznati gospé naáli sreberne Zlice. 
Ustanovili su i to, da je gospa od jednoga 
bogatoga fiákaliuáa supruga, koj u jednim 
okoliCnim varaáu stanuje. Gospa se s tém 
brani, da je netko iz norie nutarvteknul 
Zlice u svoj ridikül. Ali svedoki rano proti 
tomu govoriju. Redarstvo je iztragu podiglo.

— Drazesa bude zganica. А ko 
bude antialkoholiátim ova stvar na hasén, 
onda samo hvaliti moremo onu odredbu, 
koja se tak glasi, da od prvoga septembra 
hoóeju od vinovice hektóidra s dvajsti ku- 
runemi povekáati. Morfig ne budu ljudi véé 
onda tak Cudaj Zganice pili, как vezda; ne- 
bude svadja, krvoloónosti, nego mir i tréznost.

— Samoubojstvo poleg telefona. 
U Budapeátu, vu Vöröámarly-uliéni kavani 
u minuéem nedelju v nőéi je na nekoga 
éekala jedna Bokanj Gizella zvana 18 go- 
diánja dievojku. Negda je óva dievojka kas- 
sirica bila, ali véé dvé godine je s jednim 
poruénikom skupa Ziveln. Na ovoga porué- 
nika je éekala onu nőé, ali on je né doáel, 
nego samo telefonéral. Kaj je telefonéra!, lo 
né műéi znati, jer kada je dievojka dőli 
dela od telefona Ijuáturu, revolvera je napré 
vzela, i dvakrat se je u prse slrelila. Brani- 
telji su nju u Rokuá-ápital odnesli. PoloZaj 
je teZki, ali né pogubni

« — Opet ogenj u Konstantinapolju. 
U Kodiköi vanjskim varaáu, od strane Koná- 
tanlinapolja na adriaiskim djélo je u minu
éem nedelju odveéer veliki ogenj bil, koj je 
po prilici tristo hiZe uuiátil. Zgorelo je o»l 
Turskoga orsaga najlepáa i najvekáa ákola, 
od assuir.pcioniáte kollégium, pri kojim ognju

- m

se je od ákole i glasovita knjiZnica zgorela. 
Kvar je jako veliki.

— Ablegatska piaca. U nádim su-
sedstvi, vu Austriji se orsaéki zastupniki 
tuZiju, da oemreju Ziveti, ar kakti ablegati, 
jako malo plaéu dobiju. Dakle i pri njim je 
áteréija. Takov glas se éuje, da austrijanski 
kormán hoée odrediti, da budu ablegati 
vekáu plaéu dobili, i lo na jedno godinu 6 
jezer kurun. Morfig onda véé nebudu jav- 
kali orsaéki zastupniki

— Otec I kóer. U Celieu (Tirolski- 
orsag) se je u minuéem nedelju gro2 na obi- 
teljska tragédija pripetila. Jeden dobrostojeéi 
cipelarskimeáler je svoju trinajst godiánju 
dievojku strelil, koja je rano na obloku van 
holela skoéiti. Kuglja je med skoéenjem vlo- 
vila dievojku, koja je s polrtemi kotrigami 
mrtvo leZala na ulici. Dók su od hiZe sta- 
novniki skupabejZali, cipelarmeáler se je u 
glavu strelil Так veliju, da je otec s svojum 
dievojkum Zivel.

— Zgoreta zena. Dunpek Janoá re- 
dara supruga je u Budapeátu vu Magaá-ulica 
pod 4. brojom stojeéi stanu u minuéem su- 
botu odveéer пн ánelsideru veéerju kuhala. 
Goreéi Spiritus se je med tém prehitil i Zena 
si je ruke zgorela. S teZkerni ranemi su nju 
u Janoá-ápital odnesli.

— Kossuth Lajoéov spomenik. U 
Péévarad varaáu budu augustuá mesec 20-ga 
dana odkrili s velikom sveéanostjom Koá- 
áulh Lajoáovoga spomenika, kaj je iz kar- 
raraiskoga mramora napravljeno.

— Samoubojni teZak. Kestler Ede 
budapeátanski 24 godiánji teZak se je u mi
nuéem nedelju v jutro na svojim horgoá- 
uliénim stanu u glavu strelil. Samoubojni 
teZak je jako zaljubljen bil, i ljubav ga je 
u smrt tiralo.

— Vmorili su jednu familiu. Kr-
vavo, grozno umorstvo se |e pripetilo u 
boráodmegjeiskim Edelénj varaáu. Rano tak, 
как pred neáterimi létmi u Danoáu, tak i 
ovdje su jednu familiju skonéali, i peneze 
odnesli. U minuéem nedelju vu zorju se je 
pripetilo umorstvo. Vmorili su Ceizler Hen
rik krémara, njegvu miadu suprugu i na 
krvdvo su zbili od krémara 18 godiánju 
lépu sestru: Ceizler llonku. Dva inrtvi i 
jedna, na teZkoma bolestna peráona, koja 
joá i vezda ornedleno leZi na postelji su 
postali Zrtvi ovoj umorstvi. Prva sumnja je 
to bila, da su ovu krvoloénost tamoánji ci- 
gani napravili. Skupa su vlovili u susednim 
kotaru cigane, ali svi su se mogli opravdati. 
Znndarsko iztraZivauje je na dalje tuliko 
zvedrelo, da je grozno umorstvo jedeu ede- 
lénjski élovek moral napravili, koj je s kré- 
marom póznát mogel biti. U nőéi je od piv- 
nice slénu mogel prékpotrti i u stan dojti. 
Prvié je Ceizler Henrika naáel, koj je glu- 
boko spaval. S sekérom je na njega vudril 
i glavu mu je rezkolil. Krémar je odmah 
umrl. Njegva supruga je na kriku iz nut- 
raánje sobe vandoála. Krvnik je rnladu Zenu 
u vrali naáel, i s sekérom dvakrat je na nju 
vudril, tak da je inlada supruga za kralkoma 
mrtva postala. Ceizlerica je pred éetiri me- 
sece iála zamuZ Tretja Zrtva, Ceizler Ilonka, 
osemnajst godiánju dievojka, krétnarova seslra, 
koja je kakti gost pri fainilip bila, je lakod- 
jer spala. Na pribliZavanje krvnika se je 
dievojka prebudila, i na Zivot-smrt se je 
med njimi harc poémel. Krvnik je viáekrat 
s sekérom na njoj vudril, tak, da |e siro- 
maáka dievojka ornedleno na pod opala. 
Krvnik je onda skupapobiral krémarove pe
neze i skoéil |e. V jutro, kada je jedna Zeua 
u krému doáia po Zganicu, i spazila je ovo



umorstvo, odrnah je к Zandarom idla i na- 
javila célo stvar Zandari su odmah na lice 
mesto doSli, i lelefonérali u susedne sele, 
da nek imaju pazku, ako hi jednoga sum- 
njivoga éloveka negdi spazili. Krvnik je od 
KrCmara po prilici jednojezero kurun odne- 
sel. Cigani su né mogli biti u stanu, jer od 
krémara uru i druge dragociéne su sve na 
stolu nadli. Dakle odmah se je vidlo, da je 
ovdje nekakov pozuati Clovek mogel biti. U 
krémi je sve u redo bilo, nigdi su né nadli 
takvo stvar, kaj bi nioglo svedoCiti to, skim 
je krvnik delal. Za kratkoma na lice mesto 
je van doSel Buljovsky G. midkolcski veliki 
odvjetnik, od sudbenoga stola liéénik i re- 
darskikapitan, koji su odredili, da nek se 
istraga dalje di2e. Buljovskyu je ona sreCna 
misei dodla, da bi dobro bilo i poleg krémé 
Boldva zvanoga potoka vizitérati, mozb.t 
ovdje bi mogli nekaj najti. Hapili su s grub 
Ijami potoka vizitérati, i za pol ure jedno 
sekéru su vanvlekli, koja |e jod Cisto krvava 
bila. Odmah su najavili u seli, da su jednu 
sekéru nadli u potoku, koja sekéra je brs- 
éas krvnikova mogia biti. Так dugó su iz- 
traZivali, dók se je zvédrilo, da je krvnik 
Regula Ede 26 godidnji stolarpomoénik, on 
je célú familiju skonéal. Sam njegov otac 
je valuval, da je sekéra njegva bila. Regula 
Edeja su odmah Zandari u Miskolc odegnali. 
SiromaSku Ceizler Ilonku pako su u Miskolc 
vu ErZébet-obéedpital spravili i tamo pod 
operaciu vzeli. Dievojka joS i sada omed- 
leno Ie2i, liééuiki joS neznaju, jeli bude óva 
mlada, lépa dievojka u 2ivotu ostala.

— Exploderanje u jedni fabriki. 
U minuéem nedelju je u Szolnoku vu Lé-' 
der-Braéa 2estafabriki veliki ogenj pustoSil.! 
Kak je ogenj nastal, to je do vezda nepoz- 
nato, I na hitroma se je rezSiril. Vatrogascij 
su komaj mogli nekaj braniti, jer uvjek su 
se 2estitni lagvi explodérali, viSe как éetiri 
stojezer hektoliter 2e$titka se je explodéralo, 
med lém su se vise te2aki oranili. Kvar je 
po prilici polmilijun kurun.

— Drazesa bude piva. Za cukorom, 
kavom, melóm jako inoramo pripravni biti, 
kaj bude za kr.itkoma i piva dra2eSa. Naime 
hmeljrastlina je letos né jako dobra bila, i 
ciéna od hrnelja je veC do vezda s 20 pro-1 
centom viSeSa.

— Smrtno kupanje. Vellak Sándor 
nagjbittSeiski 22 godiSnji od poreznoga ureda' 
Cinovnik je u Vág rieku se iSel kupát. Kakti! 
spretan plivaC otiSel je od breÉuljka i od1 
riéke na drugi bre2u!jk je hotel plivati, alij 
kréa je dobil i pod vodu se vlunul. Pjeha- 
vajuiega éloveka su na drugim breZuljku 
vise seljaki gledali, ab nitko se je né vupal 
njemu na branenje iti. Mladi Clovek se je u 
vodu vtopil i njegvo mrtvo télo su samo 
za tri dane mogli najti

—  Nesreca. U FertősentmikloS ($op- 
ronvarmegjija) obcini se je u minuéem ne
delju poslie podne Kovaéié Luj/a 6 godiSnja 
mala dievojka med kupanje u Ikvapolok 
vtunula. Mala dievojka se je svojom pajda- 
Sicom, s Sárközi Maricorn kopnia u potoku, 
ah od potoka vija jo nju zgrabila i rnala 
pucica se vtopila. Mrtvo télo su drugi dán 
naSli.

— Strajk u Engleziji. U Engleziji 
pri vise 2eljezn iC ki d ru 2 tv i su do vezda  
d v a n a js lje z e ro  IrZ a k i u s tra jk  stup ili. Od 
toga se b o jiju . ka j hndu i veC teZaki s tra j-  
kuvaii. i onda é<‘ Ze lje zn ié ka  prornet na viSe

jako te2ke operacie prék iSel. Kuljen belega 
je imel, i zato su ga operérali; njegov polo- 
2aj je vezda véé bolSi. Njegvi zastupnikpria- 
telji od sve strane, i sam ministarpredsjed- 
nik su se za njegvoga polo2aja brinuli.

—  Samoubojni notariui. U Nagj- 
atadu (Somogjvarmegjija) se je Szemes Jo- 
2el, kotarskisudbeni nótárius s Browningom 
u glavu strelil i odmah umrl. Nesretni élo- 
vek je duge imel i zato se je résit od 2ivota. 
Supruga i dvé male dievojke su u najvekSi 
Steréiji ostali.

—  Krvni telak. Augustus б-ga dana 
v nőéi u BudapeStu pred Telek-trg 7 broj- 
nom hi2om je Somogji Karolj 44 godiSnji 
te2ak na srce vpiéil Klauzenberger AndraSa 
udovicu, jednu 40 godiSnju koponarku, koja 
je odmah umrla. Somogji je véé dugSe vré- 
mena skupa 2ivel s udovicom. U zadnjih 
vremenali su se viSekrat posvadili, jer je 
Somogji jako ljubomoran bit na 2enu. U 
subotu v nőéi su se na vise meslah zabav- 
Ijali s Poé Viktorica koponarkom. Somogji 
je éudaj pil i opet je svadja nastala med 
öve divje Zenitbe Za dugSe svadjenje je 
Somogji na Teleki-trgu no2a vpiéil u 2enu. 
Onda je hotel skoéiti, nego prolaznici su ga 
vlovili i na redarstvo odegnali gde su ga 
uhitili.

— Magjarski konji u turskim 
vojsku. Turski ministar vojnih posala hoée 
dvéjezero konje kupuvati za stran turskoga 
vojska Od konje jezerodvésto komadi moraju 
magjarski konji biti Globa je dvéjezero 
turski funt. Koji samo magjarske konje ho- 
éeju odpremati, oni moraju jezero turski 
funt globu polo2iti. Razprava natjecanje se 
bude augustuS mesec 13-ga dana obdr2avala.

— Poplava u Mandzuriji. U Mand
zuriji (AZia) je strahovito velika poplava 
bila u minuéem tjednu. U dva seli. koji 
poleg jedne rié ke  leZiju, jezerosto kinezeri 
su se u vodu vtopili; jako éudaj marve su 
se takodjer uniSlile.

—  Umorstvo iz postenje. Turján 
Gjörgjova supruga, éanadalbertiska stanov- 
nica je u minuéem nedelju v nőéi od nje- 
zinoga mu2a mlajSoga brata, jer je on v nőéi 
к njoj doSel. s jedoom sekérom zatukla, i 
od inornaka glavu doli rezala. Onda je glavu 
érez obiok vaohitila i s krvavom sekérom 
na obéin-iko hi2u otíéla, gde se je najavila. 
Ovdje je povedala, da je zaklala svojega 
svaka, jer je on nepoöteno hotel 2 njom 
baratiti. Krvnu 2enu su 2andan uhitili.

— Edison u Europi. Edison Alva 
TamaS, glasoviti amerikanski ncenjak bude 
u September mesec poéetka iz Amerike u 
Liverpool dolazil, onda érez viSe tjedne bude 
u Londonu boravil, a pollam preko Parisa 
bude u Berlin iSe!.

— Premjesteni konjanicki rege- 
ment. Peloga ulanerskoga regementa, koji 
sada u VaraZdinu i Zagrebu sluZi, budu na 
Szombathelj premjedlili.

— Gruscha vojvodanadbiskup je 
umrl. Gruscha hecki sto2ernik vojvodanad
biskup je augusluS b-ga dana poslie podne 
ob 3-i uri u Kradichsberg am  Wechselskim- 
kaStelju u m rl. Gruscha je 91 godine star bil.

— Sruseni grad. U Francuzkim or- 
sagu od Bund grada jeden stran  se je  nu- 
tarsruS il i Iridese t hiZe pod se zakopul. De- 
vet perSoui su u m rli, a vide su se o ran ili. 
Na nesreéno m *‘sto je jed en  b ra n ile ljv la lv  
dolazil.

mestab prestuti — Sam oubojni v laste lin . Bardonj
— Bolestni zastupn ik . Od éaktor- Balint h jdubösörménjski bogati vlastelin so 

njaiskoga ablegatskoga kolera orsaCki zas- je u njegvi sobi obesil i umrl. Zrok je lo., 
tupuik: gospodin H <jod Ferenc dr. |e na da |e vlastelin véé érez Celiri godine u teZ-!

kirn belegu trpel, i dobro je znal, da nigdar 
nebude zdrav. Pred neSteremi dnevi odredil 
je svoje déle, splalil je doktora , i patéku. 
Vlastelina su tak u varadu, как na okolici 
svi ljudi podtuvali i njega ljubili. Njegov 
smrt je velikoga suéuta probudil.

— Strelil je svojega sina. Staredi 
Bence Janód valski (Fejérvarmegjija) obéinski 
birov je svojega sina, mlajdega Bence Janoda 
a revolverom dolistrelil. Mlajdi Bence Janód 
je naime pijan bil, i kakti pijan je na svo
jega otca juridal, a otac pak se je od sina 
branil. Staredi Bence, koj se je sam pri 
2andari najavil, je sada uhitjeni.

— Zgazil je nju vlak. Na Segedu 
med dinje je idla dimo aug. 4-ga dana Pördi 
Pala supruga. 2ena je gluha i né je spazila 
vlaka, koj je proti njoj dodel. Lokomotiv je 
nesreénu 2enu zgazil, odmah su nju u Spi
tal spravdi, gde je za nedtere ure umrla.

Nekaj za kratek баз.
Taki je misül

Gróf Grassalkovich je jako lépe hrdjave 
lasi i bradu imái. Jedenput se dimu pelja, 
na putu dostigne cigana i zapita ga:

—  Kam ided cigan?
Cigan nije póznál grofa i veselo odgovori:
— Lista nesem Grassalkovich grófiéi.
—  No anda hódi na kuőiju, pozove 

gróf cigana, i ja ta idem.
Po putu spilava gróf cigana:
—  Pak kakov élovek je táj gróf?
— Veliki lopov je — odgovori cigan, —  

to mu je sve delo, kaj ljudi guli.
Dojdeju vu kastelj, gde gróf smejué 

pové Zeni, как se s ciganom zabavljal
Za Cas zeme grofica lista od cigana i 

poéme ga dpolati, zakaj grofa dimfa.
— Prosim milostiva, to nije istina, ja 

sam nigdar ni jedno zloéestu réé rekei proti 
grofu.

—  Tihu budi, meui su véé povedali.
—  Hm! tani sam si misül, da me táj 

hrdjavi pes bude izdal —  odgovori cigan.

Ivo i Miko csordndi skup sediju, kada 
njim se poljar Stéf pribliZava.

Ivó: Cujete Pista bácsi, ran se ve otom 
razgovarjamo, koj je vekdi ősei: kanas, ov- 
éar ili poljar?

Pista bácsi: Koj je vekdi csel? — No 
dajte se stanite, odmah vám povém.

Icig: Jeli imate kai za prodati Rum Miska?
Midka: Jega Ic'g: — zobna bol.
Icig: Dobro je! Tu vám je krajcer za 

kapor. ZadrZte ju do najbliZnjedega sejma, 
onda dojdem po nju.

Mester reCe s vo jem u  n a jm la jS e m u  de- 
tiéu, ko jega je pred d v e m a  d n ev i oslobo d il:

— Ti Tinó . . . nono Mariin! denes po- 
poldan morete ili vu kupéi, gde se zabadava 
oprati i skopati morete.

— To nebudem napravil, né sem nőre 
glive jel. da jós ve nekomu nekaj za ba- 
dava éinirn.



w w w w w W w ^ w
С С Я С 7 Я г Ь ‘' | г Н л  Budapesten. N yári és téli l u r u ü  gyógyhely, a m agyar Irgal- 
masrend tulajdona, Kbőrangu kénes hévvizü gyógyfürdő; 
modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdő, iszap- 
borogatások, uszodák  külön hölgyek . s urak részére. 
Tőrök-, kő- és m árvány fürdők; hőlég, szénsavas- és 
villamos-vizfürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bántalmaknál és i<legl>ajok el
len. Ivó-kura  a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak. Gyógy- és zenedij nircs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld

A Z  IGAZGATÓSÁG.

SCHMIDT EDE • ZONGORATERME • CSÁKTORNYA
Ajánlja elsőrendű minőségű zongoráit és 
harmoniumait modern kivitelben, jutányos áron

Zongorák . . . 500 kor -tói feljebb 
harmoniumok 150 „ „
czimbalom . . 100 „ „
A l á b b i  v i l á g h í r ű  c z é g e k r a k t á r a :

Bősendorfer, Ehrbar, Förster, Oeser, Schmiedt & Kunz, Lauberger A Gloss, Mallvanek, 
Dörr, Mannberg, Kotykiewicz, Weidig, Petrof, Chmel, Memetschke, Koch A Korselt, Stingl

Igen olcsó átjátszott hangszerek folyton kaphatók 
.*• Régieket átcserél újra •: 

Részletfizetés áremelés nélkül - Zongorakölcsönzés

2985/tk. 911.

I. Árverési hirdetmény.
• A ceáktornyai kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd 
ügyvéd által képviselt Neumann Antal sze- 
lencehegyi lakós végrehajtatnak Gserncsecs 
Andrásné szül. Levacsics Anna alsóhideghe- 
gyi lakós végreha|talást szenvedett elleni 
363 kor. tőke s jár. iránti ügyében az ár
verést az 1881 LX. I. ez. 144 146. §§-ai 
alapján elrendelte, minek folytán végrehaj- 
latónik 363 kor. löké. ennek 1910. évi ja

nuár hó 14-től járó 0% kamatai 55 kor. 
'50 fill, peri, 23 kor. árverés kérelmi. 14 
; kor. újabb árverés kérelmi és a még felme
rülendő költségekből állókövetelés kielégítése 
végeit a nagykanizsai kir. törvényszék és a 
Csáktornyái kir. járásbíróság területéhez tar
tozó s a szelencehegyi 854 sztjkvben vég
rehajtást szenvedett nevén álló egész ingat
lan 630kor. becsáron, — az u. о. a szelen
cehegyi 1465 sz. telesziegyzőkönyvhen 918/8 
hrsz. vhajtásl szenvedett nevén álló egész 
ingatlan 191 kor. becsáron, — az u. azon 
tjkvben 918/12 hrsz. végrehajtást szenvedett 
nevén álló egész ingatlan 191 kor. az ü. o. 
1494 sztjegyzőkönyvben vhajtásl szenvedett 
nevén álló 908/3 hrszárnu egész ingatlanra 
271 kor. becsáron, — az azon tjkvben 
908/14 hrsz. vhajtásl szenvedett nevén álló 
egész ingatlan 60 kor. az u. o. 1494. tkvben 
908/15. hrsz. vhajt. szenv. nevén álló egész 
ingatlanra 274 kor. húsáron, — azon sz. 
tkvben 908/20. hrzsz. vhajtásl szenv. nevén 
álló egész ingatlanra 61 kor. becsáron, —  
az o. 1302. szljkvben 916 hrsz. végrh szenv. 
nevén álló Vs'öd részére 77 kor. becsáron, 
— u. o. 325 sztjkvben 831/23. hrsz. végrh. 
szenv, nevén álló ’/» Od ingatlanra 66 kor. 
becsáron

1911. évi szept hó 9-ik napjának délelőtt 10 órakor
Szelencehegy községházánál Wollák Rezső 
ügyvéd vagy helyettese közbenjötlével meg
tartandó nyilvános árverésen eladalni fognak

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
(melynek */e-nál alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10°/o*ál készpénzben vagy ovadékkepe> pír 
pírban a kiküldött kezéhez lelenni és pedig 
63 kor., 19 kor. 10 í . 19 kor. 10 í. — 27 
kor. 10 I, — 6 kor, 27 kor. 40 f , — 6 
kor. 10 Г. — 7 kor. 70 f., — 6 kor. 60 f

Ve\ö köteles a vételári három egyenlő 
lészlelben még pedig az elsőt az árverés

jogerőre emelkedésétől számitott 15 nap a- 
latt, a másodikat ugyanattól számitott 30 
nap alatt, a harmadikat ugyanattól számi
tott 45 nap alatt minden egyes vélelári részlet 
után az árverés napjától számítandó 5% ka
matokkal együtt az árverési teltételben meg
határozott helyen és módozatok szerint le
fizetni.

Csáktornya, 1911 julius 29. 677
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A szelenczei koolajdányák 
irodájába

egy, legalább, 4 polgári osztályt 
végzett a magyar és német nyelvet 
tökéletesen biró fiatalember

gyakornokul
, , , felvétetik.

Bővebbet Herczog Sándor va
súti szállodásnál Csáktornyán.

Stransz Sándor HönyVkeresKedfcften 
Csáktornyán.



Fix fizetés
ét magas jutalék mellett alkalma
zunk vidéki ügynököket, sorsje
gyek részletfizetésre való eladásá
hoz. Havonkint elérhető jövedelem 

3 0 0 -6 0 0  K.

Hecht Bankház Részvénytárs.
Budapest, Ferenciek-tere 6.

Birtokeladás.
Kedveshegyen (Viziszentgyörgy) 

8 holdból álló szőlőbirtok (rajta 
egy ház, 3 szoba, 2 pince és mel
léképületek) erdő és nagy gyü
mölcsössel, továbbá Drávavásár- 
helyen egy szép birtok, uj házzal 
és mindenféle melléképületekkel 

azonnal eladó.
Ezek néhai Branilovics József 

tulajdonát képezték.
Bővebbet:

Bránilovics János«7* l —l

№. 1 v. iredakezelönd :: Csáktornyán.
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V Minden tekintetben utolérhetetlen a világhírű .

= =  eredeti „OTTO“ motorok =
benzin - benzol - petrolin • szivogáz - üzemre és

LOKOMOBILOK 
LANGEN & WOLF Ш й

L axenb u rg ers trasse  53
j

értesít
Van szerencsém a mélyen tisztelt hölgy közönség b. tudomá

sára adni, hogy helyben Széna-tér 24. szám alatt egy

női ruhakészítő termet
nyitottam.

Berlinben és Budapesten szerzett gyakorlatommal minden
nemű megbizást -  a legegyszerűbbtől a legelegánsabb ruhákig 
— pontosan, megelégedésre teljesítek.

Szíves pártfogást kérve, maradok
teljes tisztelettel

( , 7 5  3 —* K rish a b e r Leóné.

T r  n и l ó le  »  н у  о к  le iv é  te  Én ek.

Könyv-, papir- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: STKAL'SZ SÁNDOR Csáktornya

Nyomatott hi.iii l Fü ö ;> i M tmüaz Sándor) könyvnyomdjijábau Смй* torn vári
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