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Iskola és család 'léggel elégtelenek, másrészt ismét gyakran! — — — — — — — — —
sok is van belőlük. Keresni szoktuk,— Most azonban térjünk át a tődologra! 

A család és az iskola közt nincs meg m‘n* cz mar az életben szokásban van in- Tudjuk, hogy a nép, főleg pedig en- 
az a kellő egyetértés s együttműködés, me*-i kabb a hatalmasabb és bilolyásosabb tár- nek legnyomotlabb rétegei, bizonyos ellen- 
lyet a helyes nevelési tekintetek követel- satblbn‘ génekke l való érintkezést. létben vannak a privilegiáitabb társada-
nek. Oly két hü és elválaszthatatlan társ-).. Azonban ezen »úri érintkezések és lommal; és hogy ők nagyobbrészt politi- 
nak kellene lenni az iskolának és család- összekö1 tetések« is rettenetesen kevés neve- kailag és társadalmilag a prononszirozott 
nak. a kik egy s egyenlő művön dolgoz- lé*‘ báltérrel bírnak; sokszor semmivel irányzatoknak követői. Képzelhetjük tehát 
nak. S ez az, a mi éppenséggel nem 'tör- S(*m- ,léha mit sem er az egész. Itt ezen néprétegekkel való esetleges ériutke-
témk. Minkét társ inkább elválasztva é l.' ugyams ugy beszélnek a gyermekekről, a zést a tanítóra nézve, nem egyszer vészl- 
mint együttesen. Mind egyik más irányban bogyan ;,zl diktálja a hízelgés s az egyes hozók is lehetnek [elsőbbsége előtt. Azért 
működik, saját kezére; s igy alá lesz mosva szi'l,ök gyermekei iránti majomszereiét. А I nem is csoda, ha a kevésbé makacs em- 
és düledezik a nevelés épülete. b‘b“11 kölcsönösen hízelegnek és töinjénez- j berek ilyen érintkezéstől óvakodnak.

Nagy hiba az hogy ezen két fontos ,1< k ‘'gymasnak’ ugy hogy ",t:'g az UrÍ6len. Mindezek folytán mondhatjuk, hogy az 
nevelési tényező közt nem telezik minden 18 !' mcgeokalja -  és meg- alsóbb társadalommal való érintkezés, noha
oldalú és raczionalis érmlkezés. Nyilvánul гЫе1' " (1и/ 01 . . .  . , ,,, az »evei*., szempontból igen kívánatos, -
ez mindenütt s mindenben Nevezetesen az , . v annak egyebbirant -zegeny szülök, a tanítóra nézve igen meg van nehezdve; 
iskola, tanulás folyama alatt nincsen kól- klk !8. "hiljl,“k •* • -m"» átogi.tását s más érmlkezésnek pedig, neveléstan,tag ugy-
csöuös megegyezés az iskola s a csalad " , а1Ыа’Г -  Т  Т “* Л , л
között, úgy hogy a tanító sok szülővel ál- " í ,°Ы  Г  * n "”• 1Г,'|" * г1“ Ь?" ’ » , A néPmk la t in a  és loyal,tása az ,s- . ... ; . ’ ... ,, . . . . .  idohmiivbaii, a jobb úgy iránti lanyhaság- kola es tanító iránt nagyon is meg vantalaban nem is jón érintkezési»*, sokkal no- . ...• , 3 . , . . ... .., 1 . ö ..I • , • • . . .  . . 1 ban. loleg pedig a szegénységben, resle ke- ingatva: bizalom nélkül pedig a nevelésdig csak akkor ismerkedik meg, ha besza- , , , , . , KI „ . ... ...... ,, , desben, mely mintegy azl parancsolja a nem sikerülhet. A nép nem ismeri a támládnak az iskolába dühöngve a miall. hogy . . , , . . . .  ,,. . .  . . . .  , , , . szegény szülőknek, hogy szegényes bajié- lói lelkel, nem hatol be az iskola széllé-elkényeztetett gyermeküket állítólag »ban- . , . ., . . . , , , . , .  . . . . . . .. .... г Г , , , kuk ajtajai zárják el az u r í  látogatásuk mebe, szervezetébe és munkásságába; tájé-
toltak.« Odâ  futunk akkor mar kész dvh’t- eĵ | ^  kozatlansága folytán nem egyezik meg .*
< is min en wzsgaa ne i. . .?.< 11 Mindezen dolgoknál azonban sokkal iskolávai áz egyst^éS nevetési haladásba», 

zony Igen sajnos és nem ritka jelenségek rosszal)1) u2 bo„y ., taNÍló, ,ta a „éppel Ezek után senki sem fogja csodálni, 
Mennyire elégtelének ezen érintkezések érintkezik, sokszor sok bajnak, úgyszólván hogy az iskolának eddig oly csekély befo- 

s még hozzá, mennyire silány az iskola pokóli kínoknak van léve. Vegyük csak íi- lyása van az ifjúságra. A mit számos csa- 
iránti érdeklődés: ezt legjobban azon tény gyelembe az ő függő helyzetét s azt, hogy Iádban a gyermek hall az iskoláról és ta- 
hizonyitja, hogy sok szülő még azt sem mennyire lul van terhelve az ö idegrend- mióról, az csak neveletlenséghez vezetheti 
ludja, melyik osztályba jár a gyermek és szere a néhány iskolai s iskolánkivüli öt. Meglehetősen igaz, hogy amit épit az 
ki a tanítója. munka és nagy anyagi dolgok által. Való- iskola, azt szétrombolja a család; eltekintve

De ha az érintkezések egyrészt éppen- ban sajnálatra méltó helyzet a z ’ az iskola rosszakaróitól és ellenségeitől.

T  Á R C  Z A Krnez is, amaz is, rongyába takarva- Adatok életrajZOmbÓl.1 n  II U  ь  n .  Mely üreg barázdák szaiiloltak az arezol. J
Mulatván, hogy rajta sok bánat viharzotl. —Egy becsvágyó ember feljegyzései.—

A. k u fs te il l i  Till). Nt4ia egy-egy jajszó törvén ki belőle Sokszor gondolok arra, hogy elenyészően
Sietve táinolygolt előre . előre . csekély amaz emberek száma, a kiknek a halált

Kég letűnt időkön olykor elmerengve S lelsikolló bangón kérlelte az Istent. elkerülni sikerül és ennélfogva beküvetkezhetik
Egy bus történet jut gyakorta eszembe; \e hagyj még, ne. ne’ elpusztulni itt lent. ;,z a naP is« a »nelyen nekem is át kell adnom
Mikor történi? Mikor? Nem is olyan régen. porhüvelyemet az enyészetnek. És a mikor ezt
Hogy történt, mint történt? Igy mondták cl né- |Gsak adlii c9ak adUigi amig ,,ага julna, mv*fonlolom. megdöbbenve jövök rá, hogy élelem

lkenl Ne hulljon, „e vesszen el a nehéz útba; és működésem nincsen kellőleg megörökítve az
ÍCsak amin láthatja újra házaláiál ulókor ма,пага- Tevékenységem csendben folyt

Sirba dőlt a nemzet, leomlott a porba v ' , ddbb /.deJ,  ■} idnll |,.,7' iljdt i le- Mindig kerültem a leltUnést, a zajos sikereket,
Idegen hadaktól leverve, tiporva — 3 ’ ’ J nem irtain sem könyveket, sem színdarabokat.—
S e nagy pusztuláson néha elborongvan ... , . . . .  ........  .. . . .  r , Hiszen kérdés, hogy a hálátlan nemzedék tudta
Félve csendült a dal heeedősök lantján 1 uk°H uJ,a /’•'A' ûzva 14011 '* ]» volna-e azokat méltányolni? Nem foglalkoztamcsendült a dal hegedősök luntjun Mikién ráderengetl assunkénl a reggel politikával, nem szerepellem a közpályán, meri a
De már messzp távol derengett a hajnal, |?,..msfp '! ,lavwl l'‘,aJzo|ódtak kor 8Ív̂ r szelleme kedvemet szegte, és hazai ba-
Merészebb dal szárnyalt itt-ott koppal-lmlkal M,,szktí bércZtM a г** ,К‘,П lato11 honn:,k bérokat sem szerezhettem, mert hiszen már az
Megmozdult a I r ta n i s lobbanásra készen . ^  |ovál)1( csak továld): Az 41om kel()1,ve . £ «  'nriuk
Sugár villant át a tem.tö, éjen , Csak tovább, csak tovább I Itt a haza földje Í i
Viharos idő volt hidec téli este_ Térde omlott szótlan, »al.ipadt az ajka nagy gaztettet és nem találtam fel semmit.
Szikrázó fagyos hó .-/tájat megesle Harsogva tombolt r.t a íergeleg rajta. K» noha mindezeket nem cselekedtem meg.
Tombolt a förgeteg s vad, romboló lázba j |aM|uk másnap holtafl> ö98zefagyva,
Szántott át a fákon, g«n,nyal hahó,.zva. osók̂ ,a ldd, jk "  ér^kem lzo ín  . “ Г кЙ п ^ .п ,
Messze ideizenben kint az országút ián !.!оц- kl vo l’ nt.,g\ ,nl ll,- A, ки^1е1П1 v4pba a melyeket nem követtem el és azokban a kő-
Öreg, ő.z ember ment s néha ef-elbukván llzl'n61 évlR volt hun,lé" "'zarví' rülményekben, a melyek között nem követtem el
Támolyogva kelt fel, meg-megingó térddel P ako ts József Лк/ ' ,  “  önmeglarlőzUtást és szerénységet oly
Kutatva az irányt lia vájjon nem tért el ? Jozset. erényeknek tartom, a melyek kell hogy bnto-

sitsák az embertársak elismerését; és nagy éré-
Teste megrokkanva, felkötve a karja. 1 "J«k*‘ gyakoroltam teljes életemen át. Hogy pe-

j X X . évfolyam.___________________ Csáktornya, 1903. márczius 15-én. Ц . szám.



A javulást e tekintetben szívből kell 
óhajtanunk. Legyen az iskolának nagy becse 
a világ előtt. Ha az elfogultságnak és gyű
löletnek útjában van a tanító személye, 
vagy éppenséggel az ő állása: akkor lega
lább az ifjúság iránti igaz szeretet s a 
közjó iránti éideklődés nyerje ilt a döntő 
szót.

Törekedjünk arra, hogy az érdemes 
tanitó élvezhesse jogait, szabadságát úgy az 
iskolában, mint a polgári éleiben

Okvetlenül szükséges továbbá, az is
kola és család egyaránt őszintén ápolják 
az egyetértést, a nevelési szükségletek és 
nevelési haladás dolgában, akár tetszik az 
a rosszakaratú embereknek, akár pedig 
nem. Ezen egyetértésnek s őszinte becsüle
tes érintkezésnek legyen meg lehetőleg igazi 
demokratikus jellemű, keresetlen és nem 
mesterkélt.

A helyes nevelés érdekében igen szük
séges volna, ha a szülök gyermekeik haj
lamaival természetével megismertetnék a 
tanítókat E czélból kellene behozni legális 
konferencziákat a tanítók szülők és más 
nevelési tényezők közt. a melyekben a 
gyermekek nevelését, haladását, időnként 
főleg pedig a tanév kezdetén megbeszélnék. 
Az eredmény mindenesetre messzeható, 
igen üdvös volna. Így felelhetne meg ma
gasztos leiadatának az iskola és család.

C s e lk ó  József.

egyetemben szabályszerűen meghivatott. Elő- 
terjeszti továbbá, bogy a kél egyenlő pél- 
dányban szerkesztett, kinyomatott és az ér
dekelteknek szabályszerűen kézbesitett szá
madások a szintén fölmulatott és hirdetési 
záradékkal ellátott hirdetmény igazolása 
szerint 1903. február hó 15 napjától inár- 
czius hó 2-ig teriedö 15 napon át a köz
ségháza tanácstermében közszemlére voltak 
helyezve s ellenük fellebbezés, vagy észre
vétel beadva nem lett

A számadások a kiküldött számvizsgáló 
bizottság által tételről tételre megvizsgál
tattak, melynek eredményét előtüntető jelen
tést a bizottság jegyzője felolvasta. A szá
madások a következő eredményeket tünte
tik föl:

I. A közpénzlári számadás szerint az 
előző évi 298 kor. 85 f. pénztári marad
ványnyal együtt az 1902. évben a bevétel i 
85984- kor. 23 f . kiadás 86252 kor 21 f. | 
Ennélfogva 267 kor. 98 I tulkiadás volt,, 
mely összeg a m. kir állampénztár által 
lesz megtérítve.

II. A községi szegény-alap bevétele a 
I számadás szerint, a múlt évi vagyonmarad-
vány. annak kamatai és egyéb bevételek
ből. 15268 kor. 34 t.-t tesz ki; a kiadás; 
4836 kői. 31 f. s igya vagyon maradvány 
1903 évre 10432 kor. 3 f.

Hl. A községi köteles lüzoltóalap be
vétele, az 1901 évi vagyonmaradvány, en
nek kamatai s személyes váltságdíjak czi- 

i mén. 985 kor 3 f; kiadás nem volt s igv

Közgyűlés.
Csáktornya nagyközség képviselőtestü

lete I. évi márczius hó 7-én ilj. Novák F 
h. bíró elnöklete alatt közgyűlést tartott, 
melynek első tárgyát az 1902 évre egybe- 
állilott községi zárszámadások felülvizsgá
lata képezte.

Erre vonatkozólag a község közigazga
tási jegyzője mindenekelőtt felmutatja a 
község képviselőtestületének egybehivását 
igazoló körlevelet, mely rendszeresen alá
írva lévén, igazolja, hogy a zárszámadások
nak mai napon leendő megvizsgálására an
nak minden egyes tagja az elöljárósággal

dig ezt bebizonyítsam itt közlök néhány adatot i 
életemből, a hálás utókor méltánylására bízván 
azokat.

Születésem és gyermekkorom
Atyámat nem ütötte le a hajókötél és anyám 

sem volt mosónő. Az előbbi mint egyszerű, de 
becsületes bírósági végrehajtó működött, az utóbbi 
pedig hitvesi kötelességein kívül néni töltött be 
egyébb hivatást. Nem jutottam korán árvaságra 
és állandóan csendes és nyugalmas polgári jólét 
vett körül. Az iskolában sohasem voltam a jobb 
tanulók között; a szokott segédeszközökkel, mint 
magánúton való oktatás, busás uj évi ajándékok 
a tanároknak stb. csúsztam át csendesen és na- , 
gyobb izgalmak nélkül egyik osztályból a má-! 
síkba.

Íme amaz okok. a melyek eleve meggátol
tak abban, hogy regény hőssé váljak. Ha apámat 
leütötte volna a hajókötél, anyáin mosónő lelt 
volna, engem gyermek koromban kóbor ez igán y 
komédiások csapata ragadott volna magával — 
életem nem-e válhatott volna tarka sőt izgalmas 
jelenetekben, idegfeszitő szövevényekben gazdaggá 
melyek esetleg valamely rém regényíró tollát ih
lették volna megírásra, ki tudja, milyen káros 
befolyást gyakorolna azoknak az ifjaknak képzői
mére, a kik esetleg olvassák. Én azonban csen
des polgárcsaládban születtem és gyermekéveim 
minden nevezetesebb esemény, kalandok, külö
nösségek nélkül folyt le. Én ezt tartom höl
gyeim és uraim első ifjúkorom nagy érde
meinek.

Pályám.

az egész összeg van gyümölcsözőleg elhe
lyezve.

IV. A laktanyaalap számadás szerint e 
czimnél a bevétel 61471 kor. 1 f.: kiadási 
53168 kor. 56 I. s így a maradvány 8302 
kor. 45 f. mely az 1903 évre lett bevétel
ként elszámolva

V. A kórházai**» az 1901. év végi 
8549 kor. 82 f-böl. a község 1902. évi 
600 kor. hozzájárulásából és egyébb bevé
telekből, összesen 10350 kői 62 f; mely 
összeg egészében gyümölcsözőleg van elhe
lyezve.

VI A »Királyi Pál «-féle alapítvány jö 
vedelméből a múlt évben is 100  korona

Hefejezve a középiskolái, más az én he
lyemben talán folytatta volna tanulmányait, büsz
kén mondhatom, hogy én erre nem is gondoltam. 
Vagy talán jogász leltem volna és esetleg hely-! 
leien, erőtlen védelmeim folytán ártatlan ember
társaimnak kellett volna töinlöczhc senyvcdniök ? 
Vagy orvos, mikor meg kellett gondolnom, hogy 
hibás gyógykezelésem, vagy sikertelen operáczióin 
számtalan embertársamat juttathatták volna ko
rai sírba ? Politikus talán, hogy mint államtitkár 
vagy miniszter inérliellen károkat okozhattam 
volna szeretett hazámnak? Óh nem ! Hennem az 
önfeláldozás, a közjó szeretete legyőzte a leglán
golóbb ambicziót. Azl a pályát választottam, me
lyen atyáin is működött egyszerű, de becsületes 
végrehajtó lettem. Lemondásomért nem várok 
jutalmat, de azt hiszem, hogy mindenki, a ki e 
lapokat olvasni fogj.», tisztelettel fog meghajolni 
emlékem előtt és az elismerés érzését fogja szen
telni az önfeláldozás e szép példájának, mely a 
mai korban hajh . oly ritka !

Működésem és életein nevezetesebb mozza
natai.

A végrehajtói pályán módom lelt volna jó
sággal, könyörülettel, előzékenységgel sok könyet 
letörülni, sok nyomort enyhíteni, fen ezt sem 
tettein soha. könyörtelenül jártam el hivatásom
ban s habozás nélkül vettem el az özvegyek 
utólsó párnáját is, noha szivem vérzett bele, mert 
bármily nehéz a kötelesség, az igazi férfinak 
nem szabad teljesítése elől meghátrálni. Én telje
sítettem az enyémet lelkiisineretem ez irányban 
is nyugodt

Egy Ízben a véletlen folytán valami össze-

rendellelésének megfelelően a magyar nyelv
ben legjobb előmenetelt tanúsított elemi is
kolai tanulók jutalmazására fordittatott. A 
2062 kor. 48 I töke a takarékpénztárban 
kamatozlatik.

VII. A kisdedóvó alapot képező 1000 
forintos magy. földtehermentesitési kötvény 
90 kor. évi kamata az óvoda pénztár ja
vára kiadatott. A kötvény a község pénz
tárában van elhelyezve.

Az úrbéri vagyonra vonatkozólag a 
községi elöljáróság és számvizsgálóbizottság 
jelenti, hogy az a községi háztartás keretébe 
vonatott be s igy ezen vagyon bevétele és 
kiadása a községi költségvetésnek és szá
madásnak képezi a tárgyát, arról külön szá
madás nem is készittetett. A községi kép
viselőtestület ezt tudomásul veszi.

Ziegler Kálmán indítványára a képvi
selőtestület a kiküldött számvizsgálóbizott
ságnak a számvizsgálat körül kifejtett tevé
kenységéért köszönetét nyilvánítja.

Mindezek után a nagyközség képvise
lőtestülete az 1902. évre egybeállitott szá
madásokat elfogadja s azokat mellékletei
vel együtt a törvény értelmében felülvizs
gálat végett a vármegye törvényhatóságához 
fölterjeszteni rendeli.

A képviselőtestület ezen kívül kisebb 
folyó ügyekei intézett el.

К Ü LÖ N FÉ LÉ K.

— Elöljáróság választás Csáktornyán
Csáktornya nagyközség választás alá eső 
elöljáróinak mandátuma lejárván, az újabb 
választásra a járás föszolgabirája 1119 /9 0 3  
számú végzésével folyó hó 2 1 -ik napját 
tűzte ki

— Felhívás Csáktornya község vá
lasztópolgáraihoz. Tisztelt polgártársak! Tiszt- 
ujitás előtt állunk ! A községi tisztviselők 
kiket 3 évvel ezelőtt megválasztottunk, a 
törvény értelmében ujabbi választás alá 
esnek A megbízatás, melylyel őket akkor 
fölruháztuk, most megszűnik. Ujabbi alapos 
megfontolásra van tehát szükségünk, hogy

j szólalkozásba keveredtem egy úrral. Az illető ha
talmas, atléta termetű ember volt. Rendkívül fel- 

I ingerlődön s igen fenyegetőleg viselkedett Más az 
lén helyemben bátran helyt állott volna, befejezte 
volna szóváltását, sőt talán meg is verekedett 
volna. Nekem rögtön eszembe ötlött, hogy az 

I esetnek hire mehet vagy port verhet föl. Úgy 
beszélhetnének felőlem, mint bátor, lovugias fér
fiúról, aki nem ijedt meg a saját árnyékától és 
becsületéért hősiesen szembeszáll a legnagyobb 

: veszélylyel. Szerénységem nein bírta el ezt a 
gondolatot s midőn ellenfelem haragja tetőpont
ját érte el, a kürülállók gúnyos kaezaja közölt, 
de keblemben nyugodt öntudattal elillantam.

Máskor a ligetben sétáltam. Egyszerre a 
perzsa sah fogata tűnt fel a láthatáron. A kocsi 
hirtelen megállt. Gyufát kerestek, mert a nagy ur 
rá akart gyújtani; de gyufája a kísérel egy tag
jának sem volt. Már zsebembe nyúltam, kezem 
megfogta a skatulyát Ekkor hirtelen eszembe 
ötlött valami. Egy pillanat alatt kihúztam a ke
zemet és szinte futva távoztam egy mellékös- 

I vényen. —
Ismét legyőztem magamat és a nap és orosz

lánt természetesen nem kaptam meg.
folytathatnám e megjegyzéseket. De azt hi

szen', hogy egyéniségem képe az eddigiekből is 
tisztán domborodik ki S ha halálom után akik 

Iolvassák e sorokat, igy fognak s/.ólani:
— Mily nemes jel lein !
Ez lesz pályám legszebb jutalma.

B á ta s z é k y  L ajos.



éretten megfontoljuk, kiket bizzunk meg 
további 3 évre községünk ügyeinek veze
tésével. Gyülekezzünk tehát közös tanács
kozásra egybe. Tartsunk vasárnap f. hó 
15-én, d. u. 4 órakor a Zrínyi szálló nagy
termében értekezletet, hogy a választás dol
gait megbeszéljük ! Minél többen leszünk, 
annál tisztábban látunk, annál hasznosabb 
munkát végzünk ! Csak ha békésen egyet
értünk: választhatunk oly elöljáróságot, mi
lyenre a községnek szüksége van s minőt 
megérdemlünk ! A képviselőtestület értekez
letének megbízásából: Zakál Henrik elnök, 
Zrínyi Károly jegyző.

— Hivatalos látogatás. Hegedűs Gyula 
nagykanizsai csendőrhadnagy f. hó 10 -én 
a Csáktornyái csendőrőrsségen hivatalos vizs
gálatot tartott.

— Az 1904 évi országgyűlési képvi-! 
selőválasztók állandó névjegyzékének kiiga
zítása Csáktornya községben f. évi márcz.
23-án fog teljesittetni a kiigazító küldöttség 
által. Mindazok, kik a felvételre magukat 
jogositottnak tartják, jogosultságuk igazolása 
végett a küldöttség előtt személyesen is 
megjelenhetnek és ez esetben adójuk meny- 
nyiségének igazolása végett adókönyveiket 
a küldöttség előtt felmutatni tartoznak.

— BirÓi áthelyezés Ő Felsége a ki
rály dr. Santa Gyula tamási járásbirósági 
albirónak eddigi minőségében a perlaki já 
rásbírósághoz saját kérelmére leendő áthe
lyezését megengedte.

— Halálozás. Néhai Fárendlá M hely
beli üveges özvegye született Blágusz Dóra 
folyó évi márczius hó 7-én hosszas szenve
dés után elhunyt. Temetése folyó hó 8-án 
nagy részvét mellett ment végbe Nyugod
jék békében.

— Kiváló esetek bizonyítják, hogy a 
rsuz és köszvényes bántalmak, leghaszno
sabb szere a Zol lan-féle kenőcs. Üvegje 2 
kor. Zoltán B. gyógytárában Bpest. A leg
híresebb orvosok is ajánlják e páratlan ke
nőcsöt, mely nemcsak a bel- hanem a kül- 
íöldön is nagy elterjedésnek örvend.

— Anyakönyvi kinevezés. A magy kir. 
belügyminiszter a felsőmihályfalvi anya
könyvi kerületbe Ungár Vilmost anyakönyv- 
vezető helyettessé nevezte ki.

- -  Pályázat járásorvosi állásra. Az
elhalálozás folytán megüresedett Csáktornyái 
járásorvosi állásra Csertán Károly Zalavár- 
megye alispánja folyó hó 5-én hirdette ki 
a pályázatot A pályázók Zalavármegye 
főispánjához czimzett folyamodványukat, — . 
melyhez az 1883. évi I 9 § 3 ik. illetve
6 . bekezdésében előirt tiszti orvosi minősí
tésüket igazoló okmányukat is mellékelni 
tartoznak, — folyó hó 31-ig nyújthatják be. 
Az állással 550 kor. főíizelés és 300 kor. 
utiáltalány jár.

— Halálozás Rabenstein Samu lutten- 
bergi kereskedő 68 éves korában meghalt. 
Az elhunyt hült tetemét folyó hó 1 1 -én 
helyezték Örök nyugalomra a Csáktornyái 
izraelita sirkertben. Benne Rosenberg La
jos és Rudolf Csáktornyái kereskedők só
gorukat gyászolják. Nyugodjék békével.

— Felhívás. Felhivatik az adúzökö- 
zönség, hogy a folyó évi I. II osztályú ke
reseti adó kivetési lajstromot, mely a köz
ség házánál folyó márczius hó 15-től már
czius hó 23-ig nyilvános közszemlére ki
téve van, — betekintsék, hogy az esetleges 
reájuk sérelmesen kirovott adót a törvényes 
határidőben megfellebbezhessék. Az elöl
járóság.

—  Küldöttség a közoktat miniszternél
Kotor községből f hó 1 2 -én nagy deputá-

czió járt Wlassics Gyula vallás- és közok
tatásügyi miniszternél, Szüllő Géza ország
gyűlési képviselő vezetése alatt. Az iskola 
és a templom restaurácziójához kért a kül
döttség állami segedelmet. Wlassics minisz
ter szívesen látta a küldöttséget s megí
gérte az ügy sürgős tanulmányozását és a 
kérelem pártfogásba vételét.

— A C s á k t o r n y á i  önk. tűzoltó-egylet
zenekara 1903. évi márczius 15-én este 
térzenét tart, melynek műsora a kővetkező: 
1. »Kossuth induló* Müllerlől. 2 Intermezzo 
»Cav. Rusticana* operából, h. a) Kossuth 
Lajos azt üzente . . b) Napnyugatról mesz-
sze földről, c) Meghalt Kossuth* Ereditöl. 
4. »Vigasz a szenvedésben* concert polka 
Schmiedt Edétől. 5. »Délibáb* keringő Ro- 
sástól. 6. »Rózsadominó* Uesrochestől. 7. 
»Rákóczy induló* 8 . »Hymnus.«

— Mily bajban szenvedő fordul az 
eredmény legnagyobb kilátásaival a Ferencz 
Józscí keserüviz természeti gyógyerejéhez ? 
Óriási tömege ez a dolgozó emberiségnek, 
akár szellemi vagy kézi munkával foglal
kozzék, melynek viszás, reákényszeritett 
életmódja folytán akár az emésztésben, akár 
egyáltalán a legfontosabb szervekben érzett 
zavarok miatt panaszra van oka. De azon 
szegény gazdagok is, a kik az asztal örö
meiből nagyon sokat élveztek s ezért el- 
hájasodással fenyegettetnek, mindig a biztos 
bélürüléseket hatványozó Ferencz József 
keserüvizhez menekülnek. Ez esetben elő
deinknél részben növényi, részben müleges 
könnyebbittü szerek s ezek közi nem ritkán 
igen költségesek voltak kéznél. E szerek 
gyakran valamelyes gonosz következmény
nyel. káros visszahatással voltak összekötve. 
A Ferencz József keserüviz e szereket ter
mészetes. oldó ereje folytán oly zavaroknál 
melyek vérbőség és emésztési hibák lolytán 
lőttek létre, túlszárnyalta már. Mint nor
mális adag elég egy borospohár =  150 
grarnnyi vízzel, reggel éhgyomorr.i; a viz 
hőmérséklete ne haladja meg a 12  H. fo
kot, de ajánlatos külön körösetekben az or
vos urak tanácsát igénybe venni. JBár mi
lyen különbözők is a szenvedések, melyek
kel a természet az ő kedvenczét, az embert 
meglátogatja, egyúttal kevés megbetegedésre 
alkotott olyan könnyű, különleges gyógy- 
eszközl. mint a milyet a Ferencz József ás
ványvíz képez, mely általános kedvellsége 
és használata miatt most már mindenütt, 
még távoli világrészeken is könnyen meg
szerezhető.

— Az állattenyésztők érdekében. Hor
vátországban Belovár Kőrös és Varasd vár
megyék területén a múlt évben uralgott

I tenyészbénaság elfojtása érdekében a hor- 
I vát országos kormány mull évi 65328 sz. 
i rendeletének 5. pontja szerint a tenyészbé- 
Inaságban beteg kanczák nyakuk baloldalán 
! állandóan látható ZK betűs bélyeggel jelöl - 
, tettek meg és a lenyészböl mindenkorra 
kizárattak. A töldmivelésügyi m. kir. mi- 

I niszter rendelete szerint az ily anya álla- 
! lókat sem községi, sem magán ménekkel 
ledezletni nem szabad. E rendeletre ez 
nton is felhívjuk az érdekeltek figyelmét.

— Gazdasági tanfolyam A földmive- 
lésügyi in. kir. miniszter az idei télen Za- 
lavármegyében két gazdasági tanfulyamol 
rendezett. Az egyiket Csáktornyán deczem- 
ber és január hónapban, a másikat Galam
bokon február 2-lól márczius 8-ig. Az 
utóbbi tanfolyamon a tanfolyam vezetője 
Barna Balázs az okszerű földművelést és 
állattenyésztést, Ulicsny Károly szőlőszeti és 
borászati felügyelő a szőlőművelést és fane-

mesitést, Dékány Mihály tanilóképző-intézeti 
tanár a mezőgazdaságban kárttevő rovarok 
elleni védekezést és Strazsinszky György 
galamboki körjegyző a földművelő népre 
fontos törvényeket, rendeleteket és a gaz
dasági munkás s cselédsegélyző pénztár 
szervezetét s működését ismertette. A tan
folyam márczius 8 -án nyilvános vizsgálattal 
nyert befejezést, melyen az egész község 
megjeleni. Vizsgálat végeztével a 10 leg
szorgalmasabb tanuló gazdasági eszközöket 
(kasza, kapa, ásó, metsző olló stb.) kapott 
jutalmul

— Előkérdés. Kinek olcsó, örökös és telje
sen áthallan kerítésre szüksége van, azt csak 
Gledftschia (koronatövis, krisztustövis vagy tüskés 
lepényfa) csemetékből készítheti legbiztosabban. 
Nagyobb és kisebb birtokok, hegyközségek, lege
lők, udvarok, majorok, kertek, temetők stb., stb., a 
legolcsóbban úgy kerithetők körül, hogy teljesen 
kulcscsal zárhatók. Ezer csemete elégendő két
százméter kerítéshez. Minden rendeléshez rajzok
kal ellátott ültetési utasítás mellékeltelik. Színes 
fénnyomatu díszes árjegyzéket bárkinek is ingyen 
és bérmentve küld az »Érmelléki első szőlő- 
ojtvány-telep,« Nagykágya, u p. Székelyhid, mely
nek lapunk mai számában megjelent hirdeté
sére felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét.

— Veszett ebek. Folyó hó 6-án Zala- 
ujváron Lecsek István zalaujvári lakós ku
tyája Hajdmyák András ugyanottani lakos 
6 éves kis fiát megmarta A gyanús kutyát 
azonnal megkötözték s megfigyelés alá vet
tek, a kisgyermeket pedig másnap felvitték 
Budapestre a Pasteur-léle intézetbe. — E 
hónap 9-én Delejes községben is járt egy 
veszett kutya, hol Novak Boldizsár II. hegy
kerületi illelöségü 9 éves fiút mart meg. A 
gyermeket 10-én vitték fel Budapestre a 
Pasteur intézetbe.

—  A bor foszforsav tartalma A tu
dományos köröket már régebben foglalkoz
tatja azon kérdés kipuhatolása, hogy minő 
összefüggés létezik a borok finomsága és 
foszforsav tartalma között. Müntz volt az 
első, a ki e tárgyban tett vizsgálatai ered
ményét irodalmilag is feldolgozta s kimu
tatta. hogy az összefüggés tényleg mjg van. 
Legiobban egy franczia tudós Paturol a 
beaujenalaisi borokat vette vizsgálat alá s 
azt tapasztalta, hogy a legközönségesebb 
lőrék lilerenkinl 125 miligrammot, a fino
mabb borok 293 miligrammot, a legfino
mabb pecsenye és dessert borok pedig 514 
miligrammot tartalmaznak. Tény tehát az, 
hogy a borok finomsága és loszforsav tar
talma közölt megvan az összefüggés s ter
mészetszerűen az is lény, hogy az utóbbi 
emelkedése isméi szoros összefüggésben van 
a föld foszforsav larlalmával. Foszfordús 
trágyák alkalmazásával jelentékenyen emel
hetjük tehát boraink minőségét és értékét.

— Mindenki tudja, hogy a Mauthner-féle
impregnált takarmányrépamag a legnagyobb ter
mést adja, hogy konyhakerti magvaiból a legjobb 
főzelék és zöldség terem és hogy virágmagvaiból 
fakad a legszebb virág. Szóval a Mauthner-féle 
magvak a legjobbak, készletei a legnagyobbak és 
árai igen olcsók.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik özv. Fárendlá M.-né 

végtisztességadásán megjelenni szivetek 
voltak, fogadják ez utón ie Hálát kö
szönetéin et.

Liszkay Sándor.



Vu Cakovcu 1903. 15-ga marciuäa Broj 11.
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XX. teéaj.
Sve poáiljke se tiőué zadrfcaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime, Hargitai Joiefa urednika 

vu Gakovec.

Iz d a te ijs tv o :
ki\ji4ara Ffischel Filipova, 
kam se predplale i obznane 

poáljaju.

H I E D J I M U R I E
Predpiatna села je :

Na celo lelő . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na detvert leta . . 2 kor.

1‘ojedini broji koátaju 20 fill.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni znastveni i povuöljivi list za púk 

Iz la z i s v a k i  t je d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k u  n e d e lju .

Obznane se poleg pogodbe 
i fal radunaju.

SIuÉbeni glasnik: »Cakovadke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse«, »Sparkasse Okolice Cakovca«, i t. d.

Navuéajmo рака na liasuovito 
ómelarstvo.

Stanovito, da svaki nas vidi, onu teäku 
gospodarstvenu borbu, s kojum vre od viáe 
Ijet bori se naá narod i borba je najslabeáa 
naáega puka, on razred, kojernu к srdcu 
pudki navuditelji dojti naibolje mogudi jesu. 
Na siromaSNoga puka ramena jako se po- 
javil terh i ako ovo moguCe bude podna- 
áati, svaki prirod jako spametno i najbolje 
rnora izhasnuvuti

Pri naáem puku je ta talinga. da u a ; 
najmenjáe izdatke nenia penez. Ako s goto-1 
vimi penezi mora kaj takovoga platiti, proda i 
svoje vino, prase i t. d. s jednum redjum j 
redjum, pri gospodarstvi najpotrebneáu svoju 
stvar. S tim ne samo. da on sam poslane 
siromaákeái, da pace vdini svoju oranu zem- 
lju siromuákeáu takaj. kajti nju bez nje 
niti nije mogudi obdeljavati niti nije mogudi 
nju dobro gnojiti, i po takvun nadinom 
zemlja mu se nije moguda donasati dotid- 
noga sada.

Od hiie prodane Äivine vnogo kvara; 
vdiniju malim gospodarom Skupa sprav- 
Ijenoga svojega silja jednu stran proda. de 
si za zimu opravu kupi. Istina nego kasnijej 
mora si popravljali dati svoju opravu i o- 
butelj. Gotovih penez penez neima, Kaj bu 
dinedi sada? Proda nekaj malo malo páe- 
nice, kuruze i vise toga. S ovim ved oá- 
drbi si za njega obhodnu potrebodu Delej

vu Skolu mora poáiljati, ali beteg ga po- 
hodi i l. d. opravu knjige, vraötvo mora 
kupiti. SiromaSka mati kaj bu dineda? Pro
da peruatu stvar, koja bi celu hi2u kroz 
Ijeta jajci zdrZivala, ili perje prodala, kője 
za zamu2 iti svoje kderke za blaSinu ja 
odlucila. 1 tak pornalem sprazni se ЫЯа i 
najpolrebneSih stvarih. Na jedenkrat samo 
to spaziju, da vu pomenjkaju je kruh i 
nevolja poru2i joá prije toga pri dobroga 
gospodara vralih.

Stovani liavudilelji! Sva óva nam jako 
dobro poznata jesu. Nas je sreda na puka 
voditeljslvo i navudnost odredila. naáe zva- 
nje vu lom soji, da muramo puku na po- 
inoc pritedi se.

Она drobna mala pdela, jako prikladnu 
pretnenjbu zvráava vu siromaSkoga puka 
fcivlenju.

Ja sam tak spoznal. da gospodar, koj 
je dotidno vodil dmelarstvo, nije jako pre- 
siljen bil radi naplaljenja Stibre prodati 
svoje inaráe. niti pako mali nije bila pre- 
trucana, za potrebite knjige i I. d. melju i 
inaádu na pijacu trfcili. Nego ako joj je bila 
polreboda za menjSe izdatke. ide к medenoj 
kadi i bez toga, da bi se na Vivienje pot- 
rebnih dugovanjah mentuvala. svojega meda 
upeuezi. Modena kad douaSa njoj za nede
lju mesa na stol, da pace za Imzidne svetke 
deci polrebite prikaze lakai

Póznám jednoga gospodara, koj je vu 
svojoj mladosti prosti vrllarski teSak bil. 
Kad se oZeml s nekulikimi koái od pdelah

podel je dmelarstvo voditi i navöil se od 
njih marijivo posluvanje i trezno Vivienje 
I danas vu 60-oj ljetnoj dobi zmore 200  
mekot orane zernlje i do 20 jezer korun 
priskrbljenih penez, vu njegovim vrtu dakle 
joá sada tamo sloji do 70 komadov dmel- 
ske familije, kője gizdavo ka2e kakti svo
jega priskrblenja fundamenta.

Так sem spazil da iz takovoga, koj se 
dmelarstvom bavi, iz njega marljiv. delavm 
I Ireznoga íívlenja dlovek postane. Nil nemre 
biti ovo drugad! Koj na tuliko dojde, da 
zarazni onih malih stvarih marljivost i fa- 
miliansko Vivienje, nemogude da bi se desa 
drugo navdil od njih, как marijivo poslu
vanje I trezno Vivienje. I ako se sva óva 
navdil, néma viáe siromaákoga dloveka, ne
ima viáe glada trpede familije, neima nevo- 
Ije. Dopelajmo puka na öve navudnosti.

Naá púk samo ouo nasleduje od desa 
si on sam osebnu uverenost more si pris- 

• krbeti.
Glavno svojstvo je dakle pervid ako 

sam uditelj vodi dmelarstvo, da tak svojem 
posluvanjem moguden bude nap red а к doka- 
zali Drugo pako je to. da na kuliko je mo
guCe, svako к dmelarstvi potrebno dugova- 
nje, istoga iz dreva sloienoga koáa i t. d 
takaj sam da napravi. Zato dakle táj posel 
je naprikladneáa zimska dóba. odpelajmo 
nje vu naá dmelinjak i pokaZemo njim sva 
potrabna dugovanja

íz prvine ako samo dva, tri ljudi budu

z А в a  V A.

Veéer prije vienéanja.
Bilo je 18 . . , a vrlo tmurnog dana 

28-ga novembra. kad su po poldan istoga 
dana dvie osobe sedele u krdmi na pulu 
izmed Lipótvara i Galgócza, le se je dinilo, 
da dekaju na foringu.

»Cujeá Margeta, mi danas nemamo sre- 
de» — véli starovideu gospodm svojoj su- 
putnici, mladoj dievojki. koja je zamiáljena 
pri obloku sedela, — »Ved su dvie ure pro- 
ále i anda je poéta morala ved mimo projli 
a mi ju nismo opazili, pák sad ovde ba- 
dava gubimo dragocieno vrieme. a sada je 
ved detiri sala tmica.»

»Znaá kaj japek?» — odgovori dievoj- 
ka — »idemo pieáke dalje. mozbit nas uz- 
put dostignu kakova kola »

>Baá sem ti i ja hotel táj predlog sta- 
vili» — véli otac — »samo sam se bojal, 
da mai odviáe trudna — akoprem dievojke 
nisu navadno trudne, kad pri kupuvanju 
vienca i drugog nakita, makar i cieli dán 
okolo c.apkaju, jeli Gelica?» — Medjulim 
ako ti je po volji. ajdemo dalje, jer meni

bude drágáé, makar cieli put do doma pi
eáke provalili, nego u svo| nesimpatic nőj 
csardi pol ure samo sedeti.

Dievojka se odmah slane le se pricne 
u svoj zimki kepenjek oblaciti, a otac joj 
dozove krdmara, kojemu plati kaj su potro- 
Sili, I tim olidu iz krdme, do vrat pradeni 
po krdmaru. na pul. gde im joákrdm arza- 
Äeli sretan put riedmi: »Sretan put gospo- 
din Kardoá!*

Gospodin Kardoá bil je negda veiiki 
sudac u Lipotvaru, pák kad je u poátenju 
kroz tndeset godinah drZavu sluzil. poteg- 
nul se je sa svojom ljubeznivom kderkum 
na svoj mali posied u Ga'gocz. od prilike 
tii sala od Lipótvara udaljeno.

Albert Degreá, sin bogatoga trgovca 
drvi, bil je odredjeni zet Kardoáov On je 
pod izvanjskom krinkom dobrodudnosti no- 
sil u srdcu neobuzdanu divlju narav. koju 
je on badava kuáal na vuzdu nametati, kad 
mu je iz odih strastveno buknula. А к lomu 
je tak razkoáno «ivei i puno troáil, da su 
njegov imetak svi visoko cienili a neki i 
presenjivali. К ovim vanjskim prednosljam 
unal je on i liepu íiguru liela. veliko liepo 
oko. duge erne lasi i u obde sve ga je pre- 
porudalo, da |e Kardoá i kderka mu Mar

geta pristala na Äenitvu ánjiin i ved sutra- 
ánji dán je bil odredjen za viendanje.

U svoje kepenjke zamotani putovali su 
gospodin Kardoá sa к derkom si Margetom 
dalje, putem pram a svomu domu. Fut je 
bil jednaki как nit i как se u takovih slu- 
dajevih dovieku pridinja. neizmerno dug. Ni- 
koga uzput nisu sreli izim dva seljaka, koji 
su im naproti doáli. U toj samotnoj tiáini 
je gospodin Kardoá na jedenkrat pridel ne- 
miran postajati, jer su svaki dán novine 
donaáale nőve glase о novih razbostvih i 
tolvajstvih, i on je sada opazil, da se sve 
bolje i bolje smrkava a kola nikakva, na 
koja su uzput radunali, niti ih susredu niti 
dostigavaju. a niti oni nikoga nedostigavaju, 
komu bi se mogli prekljuditi í znjim za 
pajdaá skupa dalje putovati. U to ее prid- 
me i nebo obladiti, vielar sve bolje fudkati 
a ved su I pojedine kaplje iz crnih oblakab 
pndele na tlo kapati.

Dakako, da je Kardoá svoju uzrujanost 
pred к derkom sakrival, ali kad je deÉdj 
sve jade i jade pridel padati, onda se je 
nekai shodnoga morato zakljuditi.

»Jeli ti je po volji Margeta* — rekel 
si je kderi — »ostanemo preko nodi u 
kudi mog prijatelja Jakoba Borri-a, koju de-



о

svrhu postigli, druri budu.nje taki nasledu- 
vali. Znano mi je to, da poCetek je vu 
svakim dugovanju teZek, nego óvrsta votja 
óude óiniju.

önih 30 jezer navuóiteljov, kaj bi mo- 
gli vóiniti na ovim krugu takajV

Naprvo dakle átovani navuőitelji óme- 
larimo mi sami takaj i navuöajmo puka 
na tak hasnovito ómelarstvo

K o v á c s  G y u la  
— M . F . —

Kaj je novogaV

M ladi ío lva jéek i.
Ove dane na veCer vu Budapeätu na 

Jasberenyi putu prijelo je redarstvo po ob- 
razu saljami namazane, Cetiri mlade decke 
Svi su bili naklajeni iz kajkakove vrsti sa- 
dom. Kad su redare bili zapazili. poóeli jesu 
beZati, nego redari su nje prijeli. Medju o- 
vimi Cetiremi tolvajóeki najstariji bil je do 
trinajst Ijetne dobe starosti. Redarstvo ovo 
zapuáóenu detcu, koja na Szent László le- 
Zeóem pijacu s drvene hüte sada pokrali 
predali jesu nje, njihovem roditeljem i za 
jedno podigli jesu proti njim oätru istragu

Орошепа.
Poljeg zakona svaki gospodar za duZ- 

nost si naj drZi, da prije neg bi drevje po- 
Celo gonili, po svojih vrtih i sadovnjakib 
stojeóega drevja i grmov kvara óineóe gu- 
senice iliti njihovih jajah, как takaj od me-, 
tulov jaja nek poóisti, i tak pobrane Smut- 
ke od gosenic gnjezda i jaja nek poZge 
Isto tako kasnije pojavlene hroáóe i Skod- 
Ijive gosenice obere i uniäti. Opomene Ca- 
koveóke velike obóine poglava/stvo dolióne, 
gospodare, na podpuno zvrSavanje, kajti koji 
budu ovu vóiniti zanemarili, kotarskomu ve- 
likomu sudcu budu javljeni.

R nxbojn iki vu c irkvi,
Letinsko rimo katolióku cirkvu ove 

dane nepoznati lati su razbili, iz velikoga 
oltara, vu kojem se boZanstvo zdrZava s 
boZanstvom skupa i jednoga za prióeáóanje

I potrebitoga zlatoga keliha vkrali jesu. 2 an- 
í darstvo jako zazvedava za te zloCeste hu- 
I dodelnike.

Za/Jubljeno p rip eöen je  пн jednim  
pnrobrodu.

Po Dravi plivajuóem »Malvin* zvanirn 
parobrodu, как iz Zinionya piäeju, ove dane 
po noói zbog zaljubljenosti óudno pripeCe- 
nje dogodilo se, kojega pripeóenja dviuh 
ljudih Vivienje postalo ie aldovom. Pripe- 

|Cenja ovoga zrokovitelji bili jesu Dukin Mi- 
jkloá iz Bukareáta rodjeni parobrodski teZak 
i Sikla Anna iz Zimonya rodjena teZakinja. 
Obodvojica na parobrodu jesu stanuvali, na 
kojim se vino bilo vozilo. Ovi mladi ljudi 
vu Ijtibljenosti bili jesu Ziveli. Puca nije 
lajila, da se veó navolila deCka i da ga na- 
kanila ostaviti. Dukin je ove zadnje noói 
joá jedenkrat prosil pucu, da nek ga neos- 
tavi, nego puca ni veó vise hotela od njega 
znati, nato revolvera naprvo vzeme i spruZi 
na pucu, kugla je nesreónoga stvorjenja 
srdce preko prevrtala. Dukin zatim sam 
sebe streli vu srdce i taki je vumerl.

Vu EperJeSu Je Шив.
Iz Eperjeäa piäeju, da tamo preparan- 

diji medju mladezi je tifus beteg nastal, 
koj se sad po celim varaáu razáiril, i pod 
jednom pogibeljneäe nastaja. Vu varaäu do 
sad petdeset áest takovih beteZnikov ima. 
Bez dvojenja da je zloóesta voda zrokuvala 
ovu zgrabljivu nevolju. Varaáko poglavar- 
stvo sve naóine podш Ije da ovu nevolju 
pripreCi.

Rim ák /  otec p a p a  sirom akom .

Papa na spornen svojeg 25-og Ijetoá- 
njpg jubileuma veliku Sumu penez razdelil 
je med siromakom. Rimski siromaki pet
deset jezer lirah dobili jesu, vu Perugiju 
dvadeset jezer lirah poslal je papa, vu to 
ime, da se polovica med siromake, polovica 
siromaákim kuhnjam imade se dati. Njego- 
voga rodjenoga mesta Karpmeto obóina de
set jezer lirah dobda |e s dvadeset jezerni 
lirarni poboláal je papaza pomoC opaticami 
к onoj fundaciju, koju je veó prije bil na- 
Cinil.

Апнг к IS ti.
(udn ovitn  ien/tbu.

Vu Ameriki za ovo vreme veliko sen- 
zaciju na ómila je jedna Zenitba. Jedna Han- 
drickson zvana jako bogala vdovica. koja 
vise od poldrugi million dollarov vreduosti 
ima. zarnuZ je ohála к svojemu kuóijaéu 
Mac Hugh Palrick-ku. Ove gospe jedina 
kóerka je udata, koja svojim imetkom je 
slobodna. Kuóijas je vdovec bil i od prve 
Zene se áest dec narodilo. Ovaj blaZeni ólo- 
vek je fijakeroá bd ove gospe. Haudrick- 
sonice kóerka je óisto zmeáana postala radi 
svoje matere Zendbe, izuslila je njezina 
majka za segurno, da nije bda pri zdra-| 
vorn razumu, kad se odluóila na ovu Ze- 1 
nitbu. Nego stiin sí najmre miliionerska 
gospa najmenje glavu tere. Kad se od svo- 
jega tuvaruSa spomina. óisto odprlo valuje 
da njezin izebrani nije izobraZen ólovek. 
nili nikaj preälimanoga néma vu sebi, nego 
ona ga bude veó odhranila. Nego stun se 
mora inalo poZurdi, kajti gospa je sada Ö8 
let stara, doklam je Мак Hugh s dverni 
Ijetmi mlajäi.

Iz Nevjorka opet glasa dobivamo od 
anarkiätov. Redarstvo najmre pel auarkiä- 
tov iäöe. Medju ovimi Hercel Ferenca veó 
i prijeli jesu. Ovaj prijeti ölovek valuvalje, 
da drugi njegovi Cetiri pajdaäi odluóili jesu 
da vu Europu nakamju iti i viäe vladav- 
com proti Zivlenju napadnost vóiniti. Redar
stvo je vu tem mnenju, da anarkiäti prvlje 
vu jednoj páriáki od anarkiätov skupätim 
Zelju delniki bili.

Sum ouhojni vn rn sk i o b e rn o iu riu i

Iz üjure telegratira obavestnik, da Kiss 
Fereucz Gyűr varaäa ober notariuä i numesl- 
ni purgarmeäter ove dane na veCer vu kan- 
cellariji vu glavu se bd strelil i vumerJ je. 
Kiss je beteZIjivi bil. i toga se bojal, da 
mu njegov imetek na nikaj dojde. Viäe 
svojim dobrim prijateljem je vekslme pod- 
piäuval I umirivali su njega, ako i moral 
bi inesto njdi plaliti, zato ipak njemu do 
10 jezer lóriul vrednosti ostane. Od toga 
je zdvojil Vu zadnjem svojem listu purgar- 
skomu varaäkomu meätru ovak piäe. Pamet

mu ov hip tarn na desno, samo nekoliko 
koraCajah od ceste udaljenu viddi Tain mo- 
Zemo lahko óekati, jeli óe kakova kola mi- 
mo prolaziti ili pák i onde prespati pák su
tra u jutro joá taj kratki put do doma na- 
staviti.*

*Ah je dragi japek* — veli dievojka 
— *meni je tak tak neugodno . . »

»Neugodno?» — pretrgne ju otac — 
»ti bedaóec, pak zakaj bi ti bilo neugodno? 
Zár nisam ja  pri tebi? Pak ako bi veC i 
do Cega doSlo. zar ja nisam dobro obo- 
ruZan?»

*Ja mislim* — veli Margeta — »mi 
bi bolje bili uCinili, da nismo niti u varaá 
iáid — Je, je idemo к Borriu, ja prije ne 
budem mirna, dok nebudemo tamo.»

Gospodin Kardos podvostruói korake 
a Margeta á n|im i za pet minutah bili su 
pod krovom Jakoba Borria, koj je svoje po- 
znance vrlo liepo prijel. Poslie veóerje je 
Borri svoje gosti odpelal u njihove opredi- 
eljene sobe, gde su se anda na poóinek 
podali.

Margeta je veó jednu uru ónak oble- 
Cena leZala na postelji te je baä hotela za- 
dnemati, kad vani pod obiokom zaóuje lah
ko mrmlanje viäe osobah — Na jedankrat

ud in netko óvrsto po vratih od hodnika i 
odmah su se óuli glasi íz vana i iz nutra, 
koji su jeden drugomu odgovarali.

»Tko ste, i kaj hoóete?* — óuje se 
Borriev glas iz nutra.

»Samo otvorite i veó óele onda videti!
— »veli glas iz vana

»Ja samo otvaram ljudem, kője póz
nám!» — opet glas íz nutra.

»Anda Cemo sí sami otvoriti!» — bil 
je odgovor iz vana.

Dok se je taj dogovor vodil. stal se je 
i Kardos te je izaáel van na hodnik, gde je 
veó okolo Borria naáel niegovu druZmu o- 
boruZanu dobrenu duplenkami

»Ako hoóete svaáom KÓerkom bieZati
— veli Born Kardosu — >neka vám jedan 
od mojih siti gall od straga vrata odpre, 
koja u vrt vode, ali kuóa bi mogla biti ob- 
kolena, pak je  sigprnije, ako ovde ostanete. 
Medjutim naáe puáke óe tolvajé veó u red 
spraviti.»

U to se cit la kuóa do temelja uzdrma, 
gospodar i druZina mu poskaóu hitro svaki 

[ к jednomu obloku, i baá su tolvaji holeli 
ogromnim trókom se po drugi krat u vrata 

i zalelcti, kad iz kuóe od trih ublokov puáke

blesnu I tri tolvaji se u krvi pred vrati va- 
lajij k-inuc i ruóeó kakti Zivina od boli.

Ovak neprijazni doóek tolvajt msu o- 
óekivali, oni su stanovnike Borrievog doma 
za vékáé slraálivóe drZali nego li se je sva- 
kovim doóekom pokazalo. Ali oni áu po 
svojem vodji glasnim glasom bili komapdi- 
rani na zajednu navalu, pak su raznim 
orudjern skupno navalili na vrata ali puáke 
gospodara i druZine su tak uspieäno syoje 
óinile, da su tolvaji konaóno od svajce äiäi- 
nje navale odustali, svoje ranjene pobrali 
le je odnieli na kola, koja su je nedaleko 
u pripravi óekala. Sad je postalo mirno, te 
su se samo iz daleka óula kola tolvajah, 
dok su se i ona udaljila te se veó nije ni
kaj óulo. Cmilo se je, da je pogibelj minula 

Baá je Margareta dovräila svoju mo- 
litvu, koju je od straha pred minulom po- 
gibelju izmolila te se je hotela opet u pos- 
telj leói. kad na jedan krat óuje cvrgetanje 
potrtog stakla na obloku, a kad se lám o- 
gleda, vioi pri mieseóini, da je staklo izbiljv 
razbito, a na obloku joj se pokaZe gadna 
sadjami pocrnjena glava kője oói su se svi- 
etile, как vuóje u tminlr

Margaréta prestraáena zavrisne te ónak 
u strahu sviestna si nieke izvanredne le-



■  moia mi se zmeSala duze nemogu «Íveli, cigansko pleme s lepim nagovorom na pra- ne tzniknulja. Mlada óva krasna gospodi- 
VarJaSa sam uviek vérno sluüil. Moja zadnja vi pnl obrne. Nego sva óva badava bi a Crna, koja je na sveuCiliála bila posluáite- 
misel kod moie nesreCne fa mi lie biva, pro- jesu. nesu holeb spoznat, zakomte duünosli, l|ica, minu<íega Ijeta novembra dvadesel i 
sim te vzemi nie pod obrainbu Kiss Fe- samo onda se jesu iz pnjateljiji s tim mi- dcvetoga izniknula je  nekam od svojih ro- 
rencz duZe od 15 liet bil Győr varaáa o- Slenjem, kad je hercegica őeterdeset korun diteljov stana, i od onoga vremena se ni
bernotariuá i pred petimi Ijetmi za verno obeőala svakomu pojedinomu paru, koj bu- viáe „azad „avrnula. Prije, nek bi bila na-
sluZbovanje dobd je plemenSőinu. Samou- de pred sveőenika, doáel. ProSastnoga tjed- kani|a 0diti, kroz celi tjeden je turobna ho- 
boistvo vu Gjuri je veliko senzaciiu naői- na Iri pari veő zdani biti jesu poljeg za- di|a (]rez ce|i dan nj se Sp0minala, nego 
nilo KiSS bil ie varasa jeden med najpre- копя, ovi drugi pako potomtoga na red doSli uvek samo j e suze ronjla. Nego svoje Za- 
StimaneSe ljudi spadajuői őlovek. koga je budu. Hercegica joS njim je i to vCimla, da ,osli zroka nikomu povedati hotela. Vu
svaki как őinovnika, tak i posebnoga za к zakonskim staliSu potrebite svedoőbe njim dvojnosti bivSi roditelji iskali su márljivo
veliko cenil i preStimaval. je takaj i to na svoje stroSke priskrbela, svoju k őerku sVe p0vsud. nego badava. Nu

po takvim veliko ufanje ima se da vu Nagy sad ÖU nj u jpak na§|j nego mrtVu. íz Salk 
P r i p e f i e u j e  vu  i u r n u . Komlos hataru őudnoredosti Vivienje za krat- szentmartina javi obavesnik, da tamo feb-

Od jednoga ne svagdaSnjega pripeőenja ko vreme bude se jako poboljSalo. ruara dvadeset osmoga Dunaja slapi jedno,
glas raziSel se sada po Irancuzkih novinah. Z aliu b ljen o st.  okolo Sestnajst ili osernnajst Ijet staro ele-
Vu Toulose blizine Seile zvanom maiom gantno obleőeno Zenskoga spola mrtvo te!o
selu pripelilo se ovo dugovanje, kojemu pri- Pred nekulikimi Ijedni prije toga v glav- bddj j esu na breg Vu f]nll rubaőu ovo ime 
peőenju zroki bili jesu jeden Vales Sandoi nem gradu vu jednoj maloj oStariji Markus bjj0 j 0 za§do irma.Obőine poglavarslvo mr- 
zvani 29 Ijet star sveóenik i zajedno onoga joZef mesarski detiő strelil je Pogány Gi- j Voga |e|a 0pis poslalo je na nadkapitanski
sela plebanuS i jedna Gasegne Jeana zvana zellu zvanu svoju dragu, zatim pako na ured koj o p js j e Hevay Anton redarstva
osobito krasna mlada puca, Öve dane ple- sebe obrne oruZje i sebe teZko rani s re‘ őinovnik dal na znanje izniknute uőeniőke 
banuSa i pucu takaj mrtve jesu naSli vu volverom. Njega su vu KokuS Spital odpe- g0gpodióine njezinomu otcu, da mrtvica pri 
turnu. Sveőenika ruki je revolver bil. Daklje |jali, od kud je sada zvraőeni doSel van. ^asu bude njegova kőerkica. Friedliber pro-
neima dvojnosti, da se nebi samoubojstvo Naravski redarstvo ga taki zadrZale. Kod jegor je takj odpuluval vu Szalkszentmarton
pripelilo Zadnje dane svakomu bilo zvano, obeikapitanom je skruSeno valuvanje vCinil. j коп§1аЬга| je, da pokojnica iz bilja je nje- 
da sveőenik i puca zaljubleni bili jesu je- Hekel je, da bez svaké na prvo odluőeno- govo nesreőno mlado dete. Taki je dal i 
den vu drugoga. Puce roditelji bojali se jesu sli s nagovarjanjem dozval je pucu vu oS- nju pokopati vu uom mestu koj a sobum 
da medju njimi nebi li nastala kakova gre- tariju. Hadi siromaStva nebi sí nju mogel bj,a J0 odnes|a vu grob Äa|OSnoga pripeőe- 
Sna zaljubljenosl, prosili jesu duhovno po- za ^enu vzeti, zato se odluőil da prvo nju, • {.,;подЬ 
glavarstvo, da nek premesti plebanuSa. Ovo onda pako sam sebe izkonőa, ar tak Cuti,
je i odredjeno bilo. Odluőeno vreme se veő da bez 2„je kiveti nije moguői. Po spita- Sam o u b o jn i só idat.
jako bilo pribliZavnlo, nego как se vidi, j vanjii vu pravdenoga stola reSt odegnali Vu Ludovika Akademiji vu glavu se 
ovoga Spota 4zaljubljeniki nisu mogli pod- ; jegu oesreőnoga őloveka. proli kojemu radi je strelil Vis JanoS honvédski oficirski slug.i. 
nesti, radje su samovoljno postali samou- C|OVeőanske krvoloőne grehote suda budu üospodar njegov dade mu jednu forintu 
bojniki. idrZali. vu ruku i poSle njega po veőerju. Vis Ja-
Sam M arco äerceyicH  n u ll  xdu vau ja , X esrefino obhodeéi konzul. n0^a Je preobladala vraZja jakost, prije spije

„ . , - A. , . ‘ jednu kupicu vina od leitinatovoga forinta.
Nagy Komloä obi,ne halam San Marco. Iz Nevjorka lelegrafiraju, da je tamo ; S veliki.n atrahon,

hercegica veliko imanje ima. Na hraj • p0milUVanja vredno pr.peCenje zrokuvala jde nazad yu ka dok|am je nj
как I е vei na vad no, óvd, takaj r ig a i,ista - Marlill Baltimore, auslnanskog magjarskog odar v íekal. dot ÍM  Jse on % u
nuju, koji hznoga j*ko„a Z T j  'wUkonzuU Konzul koj je vüe da- b|| slre|j[  Po lakvim naíinom je on
ravno tak, как , nphova druga vaiinegyni- 110V beteguval, öve dane je íz stolca doh . . . . . . . . .
ska bralja zakonski staliá za nikaj spozna- 0p.d j tak 9e p0bil. da je vu onim hipu J • J J
vaju. Ziviju omnoZavaju se, ovdi — tamo duáu jzpusti| Sneff Je  o tro v .
kradeju bez toga, da bi kojemu na pamet ew..tLnnÉ„ uosoodlélna. Hulgariji tak zvanom mestu Nis,
doSlo malice voditelju ili budi к sveőjemku . . . . . .  . pred nekulikimi daui je nekuliko Skolskih
kada iti. San Maco hercegid, kad su óva' Dal, jesmo vei glasa od Friedliber lg- decah yu ita, doSjo Na svakjm jayle. 
do znanja bila stavljena, odlucla se da ovo i naca.sveucihsta profesora kierke Irma sva- nje o(j otroya yjde|(j иеса kad su jz ákole

----------------  " — - ' e  Sli, snega su jeli na vulici. Od onoga vre-
lesne jakosti i giegjernosti, skoői к obloku pák za to se pribliíii postelji. na koju su mena boljuju. Otrova simptomije su b;is
Zapoőne oőajna borba. Она j » tolvaja pog- ga bili poloZili i na svoje zacudjenje vidi. takove как ópiuma otrovnoáti. Vraőitelji
rabila za njegove duge erne lasi, le se je da táj tolvaj nije mtko drugi nego njegov nikak nemreju doznati, po kakovim naői-
pod oblokoin na pod hilila i pri lom je buduői zet UegreS nőm mogla jesu otrovljena postati deca, od
tolvajovu glavu za soboin potegnula tak, da Stoprv drugi dan je Degreß doäel к friSko padajuőega snega. 
mu je jabuóica u vratu bila na rub oblocne sebi Kad su veő gospodin Kardos i kőerka
police pritisnuta le mu se je lim dihanje mu Margareta otiSli. I onda su ga Borriev; ==* ^ i======̂ - = ^ = = = — = =
zaprlo i on je poőel muklo hripati slugi zvezali i predali sudu. Ostali tolvaji _. .

Tolvaji izvana, kad su videli svoga bili su na hitrom za tim svi polovljeni i vättbOBH a r a k • C i m a  t i t k a ,
vodju u pogibelji, vlekli su ga te su ga ho- takaj sudu prédám Sud nije se dugó zav- —------------- -—----------- --------------------------- -------- -----------
teli svun silóm osloboditi, ali badava, miSice laőil, jer je baS onda bil proglaSeni prieki ni.-mázsa 1 -cent-  Lj ^or _
mu popuste, joS jedan krat muklo zahrgli sud, te je veő za Iri dana bilo za njega i .
a onda mu se obuemoglo tielo spusti kakti njegovih Sest pajdaSah sedem galgih podig- ^ uza rSenica 15 00
mokri őanjek i ostane kakti bez duSe iz- njeno. DegreS je kakti okoricli griednik bez 11.50
vana viseő, doőim je Margareta glavu sve po^aluvanja na slupu poginul, bez da je ^ ozs Hr^ 11,00
viáe к sebi dole vlekla. prije saznal. őija ritka ga je pravici u ruke Kukoricza uj Kuruza nova '12  50

Kad su to njegovi pajdaSi videli, pre- predala • •  6 • stara 12 80—
slradili su se i pobiegli. Cudnovato je svoj Zivot Margareta do- ^ rPa Jeőmen 1 1 0 0  I

Kada рак su njezin otac i Horn u konőala, jer je od onog vriemena kad su Fehér bab uj Grab beli 1400
niezinu sobu nahrupili, naSli su ju napod u L)egreSa iz njezinih ruk oslobodili. je ona ^ ár«a * * * *uli 16 00 —
leZeöu, svu bliedu, te jód uviek tolvaja za uviek leZala u bezsviestici le je baS on hip V('KYes * * * zinöäan 1.600
lasi dríeőu. koj veő. как se je őinilo, niti 9i rah, kojega je pretrpela ju je ubil. Lenmag Len 24.00—
nije dihal. Kad se je izpoviedila, je rekla. »Ja Bükköny Grahorka 12.00

Ali kad su ga iz ruk Margarelinih os- sam ga na njegovih lasih u mojih rukah r -  -------
lobodili i u sobu potegnuli, oZivelo i larbe prepoznala, ali sam ga morala drZali i pra-
dobilo je njegovo lice, te je poőel bluditi vjcj u ruke predali, jer bi drugőije jedno Odgovorni urednik:
govoreö: »Samo sve pokolite i sve vuZgite ц, vtj e umorstvih imái na svojoj dufti. а
»Dakako da nije znal gde je rnozbil i dapaöe moga otca!» M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kad pak je Kardos öul njegove rieöi К о Илу
oeupnul^ee je, jer glas mu je bil poznat, ------------------



H irdetések
felvétetnek lapunk kia

dóhivatalában.
<ас»<асиасиас>асмасизс><зсмзь<а£изь<:£>1£м^<зь.:£><а^^

12 forínttöT 15 torintitt
készülnek műhelyemben remek sz i- 
básu divatos férfiöltönyök, felöltök mer
ték után a legfinomabb gyappiszö -  

vetekből

TÍMÁR LA JO S
fé rfisz a b ó  term e

(sto p ét, V1IL, Cyöngytyu^-atcza. 9 .  I  си.
Vidéki rendeléseknél egy m in ta r u h a  

mértékül beküldendő 
V id é k r e  h a  4 r u h á t  r e n d e ln e k  egy 
h e ly s é g b e n ,  o d a k ü ld ö m  uta zó
s z a b á s z o m a t  divatos, gazdag po-z- 
lóminta gyűjteményeimmel, be tn n ta lá *  

és pontos mértékvélel miatt. 
__________________________ 899 I - *

H á z e l a d á s .
C s á k to rn y á n  a Z a la u jv á r i-u tc z á b a n  ( lo v a s s á g i la k ta n y a  m e lle t t )  le v ő  
h á z , m e ly  á ll:  1 ü z le th e ly is é g  ( je le n le g p é k m ü h e ly )é s  3 s z o b á b ó l,  to v á b b á  
2 h o ld  k e rt, is tá l ló ,  p a jta  s tb . h o z z á ta r to z ó k  f. év i m á ju s  h ó  i-é re  ju 
tá n y o s á n  e la d ó , e s e tle g  b é rb e  v e h e tő . B ő v e b b e t a tu la jd o n o s n á l

D E U T S C H  E D É N É L
895  2 — ő P á lo v e c z .

w w m w w w m  m w i w m  w w w m  ̂  ш о в ш  @@@

§ gatőságilag engedélyezett Végeladás! |
Ц Van szerencsém a 11. é. közönség b. tudomására
0  adni, hogy üzletem teljes felhagyása miatt az összes rak- |t 
X  táron levő árukat 11. m. női- és férfi d iv a tk e lm é t és 
0  d iv a tc z ik k e k e t, vá szo n á ru t, p a rc h e to t, m o só ke l- {9
®  m ét, szőnyeget, gyapjú és se ly e m k e n d ő k e t, nap- 
0  és esőern yő ket, női- és férfi fe h é rn e m ű k e t t. é .  <|
Щ á p rilis  lő -iff  készpénzfizetés mellett a bevásárlási áron ,Z 
0  alul minden el fogad ha tó árért eladom. <1
0  Kiváló tisztelettel <}

1 M A Y E R  S.  !
0  S 6 0  9 —  ^

П 0 О в е 0 в 0 & 0 О 6 0 О Д  1 № W № &  I

0 Goldberger Károly | !
S! ^  д* kárpitos és diszitö üzlete W arazsd o n. & P  (I)

0  Van szerencsém ezennel я п. é közönség b tudomására hozni, j
5  hogy Varazsdon így j| 1

1 kárp itos  és díszítő jjj
0  üzletel nyiloUiim. I ' I
0  к sziikliiini teljes képzettséitem és sok évi I.i |iíiszIhUIíií» i аЫ)Я а I I
9  kelé >mes helyzelbe juttatnak, hogy I rendelőimet teljesen kiclégithessem. 0
0  Mindennemű kárpitos és díszítési munkálatokat pontosan, izléslel- .[
5  jesen és jutányosán készítek Szives megrendeléseit kérve maradtam ki- | | |

0  G oldb erger Károly ![!
0  j _ 3  kárpitos és diszilő Varazsdon. ©



325<tk 1903.

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zakúl Henrik 
ügyvéd által képviselt Novák Ferencz vég- 
rehajtatónak Jlliás Józef végrehajtási szen
vedő elleni 57 k. 40 f tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a nagykani
zsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. 
jbiróság területén levő IV. hegykerületi 30 
tk. 167 hrsz. 320 □  öl területű belsőség 
melyen 34 népsorsz ház is létezik 406 k., 
168 hrsz. 1100 □  öl szőllő 306 k. 1009 
tkvben felvett legelő jutalék 94 korona és 
135 1 tkvben felvett legelő jutalék 94 kor. 
kikiáltási árban az árverést ezennel elren
delte és hogy a fentebb megjelelt ingat
lanok

1903. eví ápríl. hó 3-án d. e. 10 órakor

a VI. hegykerületi községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 1 0 °/oát készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ban jelelt árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
1 -én 1303 sz. a. kell igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881. LX. t.-cz. 70. §. értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt beszol
gáltatni.

Kir. jbiróság. mint tkvi hatóság 
Csáktornya. 1903. jan. 22-én 897

F a e 1 a <1 á s.
Jó minőségű, szép száraz

—  b ü k k f á t  —
szállít — a csömödéri állomáshoz 

100 mm. berakva —94 K.-ért

S ch w arcz M ór
u [) Dobronak Kebele.

89 í 1 - 3

-Szőiőjugast ültessünk
m inden h á z  m e llé  ée h ázi k e rtje in k b e n .

Erre »eonban 
nem minden sző- 

őfaj alkalmas, 
(bár mind kmró 
teiméezeU mert 
ni g\ot'brésse ha 
megnő ia, termet 
nem bor, erén 
i-oken nem érlek 
cl erecményt ed
dig. Hol lugasnak 

alkalm s a okai ültettek, ások néven 
ePatjá c h rukat az egftaz azé óérés 
idején a legkitűnőbb rauakmtaly éa 
más édes bólénkéi.

A S7Ó1Ó hazánkban mindenütt 
megi*rem s nmcaen oly ház, mely
nek fa a roelleti a legcsekélyebb gon
d o ssa l felnevelhető nem volna, 
ezenkívül más épületeknek, kertek
nek. kerítéseknek stb. a legremekebi» 

diese áré kfll hogy legkeve-ebb helyet is et oglalna az 
egyébbre haaz álható részekből Ez a leghál..da osabb 
gyümoica, mert minden övben terem.

•  A fajok ismertetésére vo atkoz" aaires énynyo- 
matu katalo.us bércnek in^en és bérmentve küldetik 
mee. aki nmét esv levehzőlapon tudatja. í.
trmelleti riso srötonltv̂ nytglep Nagj-Kt̂ a, o. p. Síéfcelyhld.

K I  A K A R
egyéves  ö n k é n te s

L E N N I ?
Mindazon ifjak, kik az előirt iskolákat nem végezték, 
elökészültségükre és foglalkozásukra való tekintet nél
kül megszerezhetik az e g yé ve s  ö n k é n te s t jo g o t. Aki 
már sor alatt állott, elkésett. S z ü le té s i év k ö z le n d ő .

Prospektust ingyen és bérmentve k üld:

SS L I C H T B L A U  A L B E R T ss
a katonai előkészítő tanf. igazgatója, Debreczenben.

T a n b i z o t t s á g :  eddei D R A U G E N TZ  JÁ N O S  ny. ez
redes és n é m e tu jf a lu s i S IM O N F F Y  G YU LA  nv. hu

szár alezredes és JÁ R O S SY LA JO S  ny. százados.
Felüg ye lő:  a nm. vallás- és közokt.-ügvi m. kir. mi

nisztérium megbízásából a tank. kir. főigazgató.
___________  810 1 -2

'eljesen jó karban levő

zo n g o ra
telvsziike miatt eladó.

t

iövebb fe lv ilá g o s ítá ss a l szo lgai

C x e A e n ie r  П о п п
ó v ó n ő , M u ra c s á n y . 898 1

~ V NrГ Л  W~W ▼ ▼  irw -ŴW ▼ ▼  ▼ ▼  'W~~r V  V •wyr

j FiSCHEL FÜLÚP (STRAUSZ SÁNDOR]
J könyvnyom dá ja

C s á k t o r n y á n
1 a legújabb prssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.
 ̂ Elvállal minden néven nevezendő

I k ö n y v n y o m d á i  m u n k á k a t
' u. in. névjegyek, levéllejek, meghívók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket, —számlák, 

l körlevelek, hivatalos- és magánnyomtatványokat, röpiratokat, műveket stb. stb. 

t bármely nyelven és kivitelben

I I V *  a leg ju tányosabb  árak m e lle tt. - ф З
# # # # #  # # # # # #  # # #

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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